
Slim en sportief rijden
Zoals elk MAX-model is de sportieve XMAX 300

geïnspireerd door de iconische TMAX, Europa's best

verkopende motorscooter.

Voor wendbaarheid met veel comfort heeft het

lichtgewicht chassis een toonaangevende ophanging.

De Blue Core motor conform EURO5 biedt krachtige

prestaties en een laag brandstofverbruik. En aan de

dubbele ledkoplampen en het dynamische kuipwerk kun

je zien dat de XMAX 300 is gebouwd om prestaties te

leveren.

Voor extra controle zijn ABS en TCS standaard en om

elke dag net dat beetje gemakkelijker te maken, is er een

handig Smart Key-systeem en een 12V-aansluitpunt voor

uw apparaten.

Krachtige en e ciënte EURO5 Blue

Core motor

Dynamisch MAX-familieontwerp en

premium afwerking

Hoge stabiliteit dankzij vork zoals bij

een motor ets

Traction Control System (TCS) voor

soepel en zelfverzekerd rijden

Handig Keyless Smart Key

startsysteem

Dubbele ledverlichting voor, LED-

achterlicht

Nieuwe luxezetel, opslagruimte voor 2

integraalhelmen

Hoogwaardig LCD-instrumentenpaneel

12V-contact om uw apparaten te

voeden en laden

15-inch voorwiel en 14-inch achterwiel

Schijfremmen vóór en achter,

standaard voorzien van ABS

Zitgedeelte en interieur van

hoogwaardige kwaliteit
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Slim en sportief rijden
Dankzij het pure TMAX DNA geeft de XMAX 300 u de stijl, de status en de hoogwaardige kwaliteit van

een motorscooter, met het gemak en de betaalbaarheid van een lichtgewicht scooter.

Hij is uitgerust met een vork in motor etsstijl voor verbeterde stabiliteit en het compacte chassis

biedt u  exibele sportieve wendbaarheid met het comfort van business class. De krachtige en

zuinige nieuwe Blue Core EURO5-conforme motor levert alle prestaties die u nodig hebt voor snel

woon-werkverkeer of een weekendje weg.

Met zijn nieuwe hoogwaardige zitting en LCD-instrumenten, dynamische carrosserie, dubbele

ledverlichting voor en de Yamaha MAX-familiestijl, voldoet deze XMAX 300 sportscooter aan al je

wensen en behoeften. Move smart. Move fast. Move MAX.
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Sportief en dynamisch DNA van
de MAX-serie

Wanneer u naar de XMAX 300 kijkt, zal hij

u vast bekend voorkomen - hij is

ontworpen op basis van het pure DNA van

de TMAX! Met zijn dubbele ledkoplampen,

aerodynamische kuip en de zijpanelen in

de vorm van een boemerang, vinden de

sportieve en dynamische uitstraling en de

premium afwerking van de XMAX 300 hun

oorsprong in de iconische motorscooter

van Yamaha.

Grote opbergruimte onder het
zadel voor 2 integraalhelmen en
nog meer

De grote opbergruimte onder het zadel

heeft LED-verlichting binnenin en heeft

met twee integraalhelmen nog ruimte

over - dat is handig en functioneel voor

dagelijks woon-werkverkeer. Voor een

toerrit is het de perfecte opbergruimte

voor alles wat u wilt meenemen, van

zwemkleding tot een heerlijke picknick!

Smartkey-systeem

Het sleutelloze Smartkey-

ontstekingssysteem bied u meer gemak en

comfort. Wanneer u de Smartkey bij de hand

hebt, kan u de X-MAX 300 inschakelen, de

stuurkolom en het zadel ontgrendelen en

heeft u toegang tot de brandstoftank en de

opbergruimte. Er is bovendien een

afstandsbediening om uw scooter met één

druk op de knop te vergrendelen en

lokaliseren.

Krachtige en e ciënte 300 cc
Blue Core-motor die voldoet
aan de EURO5-norm

Met de geavanceerde Blue Core-

technologie van Yamaha beschikt u over

meer vermogen en verbruikt u minder

brandstof. De motor van de XMAX 300

beschikt over geoptimaliseerde

klepvormen, een compacte

verbrandingskamer en optimale timing.

Dat beperkt vermogensverliezen en

verhoogt de e ciëntie, waardoor deze

vloeistofgekoelde 300 cc-motor beter

presteert en minder kost!

Handig 12V-aansluitpunt

De XMAX 300 is voorzien van een 12 V-

uitgang die zich in het linkerpaneel vóór

de bestuurder bevindt. Hiermee kunt u

een GPS/navigatiesysteem op de voeding

aansluiten of andere apparaten opladen

tijdens het rijden. Dat maakt deze

dynamische en sportieve 300 tot een

praktische en functionele scooter, ideaal

voor woon-werkverkeer en toerritten.

Soepel en sportief weggedrag

Met de iconische TMAX als uitgangspunt is

de XMAX 300 voorzien van een telescopische

voorvork in de stijl van een motor ets die

zorgt voor comfortabeler rijden, stuurgemak

en wendbaarheid. Deze hoogwaardige vork

met een grote veerweg absorberen

schokken en zorgen voor het weggedrag en

de stabiliteit van een motor ets.
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Motor

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

Cilinderinhoud 292cc
Boring x slag 70.0×75.8mm
Compressieverhouding 10.9 : 1
Max. vermogen 20.6 kW @ 7,250 rpm
Max. koppel 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 110 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 79 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø267 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø245 mm (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 (adjustable windscreen)
Zithoogte 795 mm
Wielbasis 1,540 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht 180kg
Inhoud brandstoftank 13litres
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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. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. 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 uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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