
Exclusiviteit, comfort
en prestaties
De krachtige en zuinige 125 cc 4-taktmotor van de XMAX

125 Tech MAX zorgt voor krachtige prestaties en lage

gebruikskosten. Comfort wordt gegarandeerd door de

motor etsvoorvork en het speciale zaden en de met leer

afgewerkte polstering verbeteren de rijervaring.

Traction Control, schijfremmen en ABS bieden extra

vertrouwen en stabiliteit op een glad wegdek. Elke rit is

nu bovendien nog eenvoudiger dankzij starten zonder

sleutel met Smart Key. In de grote opbergruimte met

verlichting onder het zadel is plaats voor 2

integraalhelmen.

De Limited Edition XMAX 125 Tech MAX is de premium 125

cc-sportscooter, beschikbaar in een exclusieve Tech

Kamo-kleuroptie en uitgerust met afstelbaar scherm en

stuur.

Krachtige en e ciënte EURO5 Blue

Core motor

Nieuw Variable Valve Actuation (VVA)

systeem voor een sterkere acceleratie

Motorvoorvork

Met gereedschap verstelbaar stuur en

scherm dat in twee standen kan

worden gezet

Stijlvolle instrumenten met groot lcd-

scherm

12V-uitgang in opbergvak links vooraan

Speciaal duozadel en met leer

afgewerkte polstering

Aluminium voetsteunen, chromen

snelheidsmeterring en nog veel meer

Dubbele LED-koplampen en getint

LED-achterlicht

Starten zonder sleutel en Traction

Control System (TCS)

Grote verlichte opbergruimte voor

twee integraalhelmen

Sportief MAX-ontwerp met exclusieve

Tech MAX-onderdelen

XMAX 125 Tech MAX



Exclusiviteit, comfort en prestaties
De speciale XMAX 125 Tech MAX is uitgerust met tal van exclusieve functies en is Yamaha's premium

125 cc-sportscooter, ontworpen voor praktische rijders die de waarde van exclusiviteit kunnen

waarderen, zoals u.

Dit premium model biedt ongetwijfeld de verstandigste manier om u te verplaatsen. Het is uitgerust

met een speciaal afgewerkt zadel, met leer afgewerkte polstering, aluminium voetsteunen en

bewerkte eindgrepen. Het 2021 model is uitgerust met een nieuwe 125 cc Blue Core EURO5-

conforme motor die borg staat voor sterke acceleraties bij lage en middelhoge toerentallen. Het

nieuwe Start & Stop systeem vermindert de emissie en verlaagt het brandstofverbruik.

Deze kwalitatief hoogstaande 125 cc-sportscooter is gebaseerd op volledig MAX-DNA en biedt de

ideale balans tussen sportiviteit, gebruiksgemak en functionaliteit zonder in te leveren op de unieke

MAX-eigenschappen.
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Special Edition 125 cc maxi
sportscooter

De XMAX 125 Tech MAX is de ultieme 125

cc-sportscooter van Yamaha. De scooter is

beschikbaar in een exclusieve afwerking

en uitgerust met een verscheidenheid aan

exclusieve eigenschappen, zoals

aluminium voetsteunen, een speciaal

zadel, met leer afgewerkte polstering,

bewerkte handgreepuiteinden, een getint

achterlicht en chromen

snelheidsmeterringen.

Het slimme en sportieve
vervoersmiddel.

De XMAX 125 Tech MAX is ontwikkeld op

basis van puur, onverdund MAX DNA, om u

een ideale mix van stijl, gebruiksgemak en

prestaties te bieden. Draai de gashendel

open en u ervaart de sterke acceleratie en

wendbaarheid waardoor deze sportieve,

stijlvolle en praktische sportscooter een

snelle en e ectieve oplossing is voor

woonwerkverkeer. Welkom in de

exclusieve MAX-familie!

Smart Key: starten zonder
sleutel

Als u onderweg bent, wilt u graag dat elke

rit zo eenvoudig en stressvrij mogelijk is.

Daarom hebben we de XMAX 125 Tech MAX

uitgerust met een Smart Key systeem voor

starten zonder sleutel. Zolang u de sleutel

bij u hebt, kunt u de scooter ontgrendelen

en starten en heeft u toegang tot de

opbergruimte onder het zadel, alles zonder

de sleutel in het contact te hoeven steken.

Traction Control System

Tijdens een gewone rit naar het werk kunt

u van alles tegenkomen, van natte wegen

tot gladde putdeksels en hobbelige

kasseien en zelfs modder en vuil bij

bouwplaatsen. Dankzij het Traction

Control Systeem van de XMAX 125 Tech

MAX zit u vol vertrouwen achter het

stuur, want het geeft u meer controle

doordat achterwielgrip op gladde

oppervlakken wordt behouden.

Grote opbergruimte onder het
zadel

De X-MAX 125 Tech MAX is een van de

slankste en sportiefste scooters in zijn

klasse, maar het is ook een van de meest

praktische dankzij de enorme

opbergruimte onder het zadel! U klapt het

zadel gewoon omhoog en kan er twee

integraalhelmen, een laptop en nog veel

meer in kwijt. Voor extra gebruiksgemak

is de opbergruimte voorzien van

verlichting.

Brutaal, dynamisch uiterlijk

Deze brutale en dynamische voorkant van de

XMAX 125 Tech MAX is geïnspireerd door

onze krachtige MAX-scooters. De hoekige

dubbele LED koplampen geven een

krachtige lichtbundel en verminderen het

energieverbruik. Met contourlampen voor en

achter en getinte LED achterlichten is deze

Limited Edition 125 cc-sportscooter klaar

om te zien en gezien te worden.
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Motor

Motortype
4-kleppen, 4-takt, 1-cilinder, Vloeistofgekoeld,
EURO5, SOHC

Cilinderinhoud 124,66cc
Boring x slag 52.0 X 58.7mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 9.0kW @ 8,000rpm
Max. koppel 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar

Fuel consumption
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 110 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 90mm
Remmen voor Single Disc, Ø267 mm
Remmen achter Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Bandenmaat voor 120/70-15
Bandenmaat achter 140/70-14

Afmetingen

Totale lengte 2,185 mm
Totale breedte 775 mm
Totale hoogte 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,570 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht 166kg
Inhoud brandstoftank 13.0litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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