
Az utazás trendibb és
sportosabb módja!
Ha a legintelligensebb és legexkluzívabb megoldást

keresed, az eszed és a szíved is az XMAX 300 Tech MAX

felé húz majd. Ha egyszer megtapasztalod ennek a

robogónak a semmihez sem fogható egyediségét, többé

nincs visszaút!

A logikus és gyakorlatias érvek mind azt mutatják, hogy

ez az erőteljes, gazdaságos és sokoldalú robogó azért

készült, hogy gyorsan, hatékonyan és gazdaságosan

eljuttasson a munkába. A hétvégéken pedig mi lehetne

élvezetesebb módja az új helyek felfedezésének?

Stílusos, ikerfényszórókkal felszerelt karosszériája

magában hordozza a MAX hamisítatlan DNS-ét, és az

exkluzív jellemzők választékát – a különleges ülést, az

alumínium lábtartókat és a bőrkárpitozású belső részeket

– látva nem is lesz kérdéses számodra, hogy ez egy igazán

különleges robogó.

Erőteljes és gazdaságos EURO5 Blue

Core motor

Motorkerékpárokra jellemző villa a jobb

stabilitásért

15 colos első és 14 colos hátsó kerék

Első és hátsó tárcsafékek az

alapfelszereltség részét képező ABS-

szel

Speciális kettős ülés és bőrkárpitozású

részletek

Alumínium lábtartók, krómkeretes

sebességmérő és sok más

LED-es ikerfényszórók és sötétített

LED-es hátsó lámpa

Kulcs nélküli gyújtás és kipörgésgátló

rendszer (TCS)

Nagyméretű, ülés alatti tárolóhely 2

zárt bukósisak számára

LCD műszerek és 12 V-os kimenet

Sportos MAX formavilág exkluzív Tech

MAX megoldásokkal
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Az utazás trendibb és sportosabb módja!
Az exkluzív XMAX 300 Tech MAX modellt a legendás TMAX alapján fejlesztettük, ezért nem meglepő,

hogy a kategóriájának egyik leglenyűgözőbb robogója. A különleges kiadás valóban egyedi

jellemzőinek köszönhetően valósággal hasíthatsz az utakon.

Az Tech MAX exkluzív jellemzői között olyan dolgokat találsz, mint a különleges ülés, a különleges

bevonatú fedél, a különleges markolatvégek, az alumínium lábtartók, lenyűgöző gra ka és egy

krómkeretes sebességmérő. Az egyedi csomagot a választható sikkes Tech Kamo szín és a sötétített

hátsó lámpa teszi még különlegesebbé.

A LED-es ikerfényszórók, az áramvonalas karosszéria és a bumerángalakú oldalmotívumok a MAX

vegytiszta, hamisítatlan jellegzetességei. Az XMAX 300 Tech MAX modellt erőteljes és gazdaságos, új

300 cm³-es EURO5-kompatibilis Blue Core motor hajtja, de a motorkerékpárokra jellemző villájának és

a fejlett elektronikájának köszönhetően is korszerű dinamika és egyedi robbanékonyság jellemzi.
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Limitált kiadás az igazi
motorkerékpárok
teljesítményével ötvözve

Ez egy igazán különleges sportrobogó,

amelyből árad a stílusosság, az

exkluzivitás, az erő és a gazdaságosság. A

Yamaha legendás MAX családjának DNS-

ével felvértezve, és különösen gazdag,

prémium felszereltségével az XMAX 300

Tech MAX nemcsak a sportrobogók

kényelmét és sokoldalúságát, hanem egy

igazi motorkerékpár teljesítményét is

garantálja számodra.

Az Tech MAX exkluzív jellemzői

A különleges ülésen, az alumínium

lábtartókon és a bőrkárpitozású belső

részeken kívül az XMAX 300 Tech MAX

felszereltségéhez olyan exkluzív

alkatrészek is tartoznak, mint a

krómkeretes sebességmérők, az oldalsó

gra ka és a sötétített hátsó lámpa. A

Tech Kamo fényezésnek köszönhetően

minden szem erre a dinamikus és trendi

robogóra, és persze rád tapad.

Tárolórekesz két zárt bukósisak
és egyéb tárgyak tárolására

A nagy méretű ülés alatti tárolórekesz belső

LED megvilágítással rendelkezik, és akár 2

zárt bukósisak és egyéb tárgyak tárolására

alkalmas – így praktikus és funkcionális a

mindennapi munkába járáshoz. Ha pedig

pihenni indulsz, tökéletes hely akár

úszófelszerelések vagy egy piknikezésre

szánt ebéd tárolására is!

Smart Key rendszer

A Smart Key kulcs nélküli indítás

megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az

életedet. Ha nálad van a Smart Key, be

tudod indítani az XMAX 300 Tech MAX

modellt, továbbá kioldhatod a kormányt

és az ülést, és hozzáférhetsz az

üzemanyagtartályhoz és a tárolórekeszhez

is. A távvezérlő segítségével pedig egy

gombnyomással lezárhatod és

megtalálhatod a robogódat.

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

A kipörgésgátló rendszer (TCS) az XMAX

300 Tech MAX alapfelszereltségének

része. Ez a fejlett elektronikus rendszer

megakadályozza, hogy a hátsó kerék

tapadása megszűnjön, azáltal, hogy

csökkenti a hátsó kerék meghajtását, ha

az érzékelők elégtelen tapadást

érzékelnek – így nagyobb magabiztosságot

és biztonságérzetet nyújt csúszós

útfelületeken.

Nagy teljesítményű és hatékony,
EURO5 előírásoknak is
megfelelő, 300 cm³-es Blue Core
motor

A Yamaha fejlett Blue Core technológiája

lehetővé teszi, hogy a motor kevesebb

üzemanyag felhasználásával nagyobb

teljesítményt adjon le. Az XMAX 300 Tech

MAX motorblokkja optimalizált formájú

szelepekkel, kompakt égéstérrel és

tökéletesített időzítéssel van ellátva – ezek

a jellemzők csökkentik az

energiaveszteséget és növelik a

hatékonyságot, így ez a folyadékhűtéses

300 cm³-es motor nagyobb teljesítményt,

ugyanakkor kisebb üzemanyag-fogyasztást

tesz lehetővé.
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Motor

Motor típusa
4 szelepes, 4 ütemű, Egyhengeres, Folyadékhűtéses,
EURO5, SOHC

Lökettérfogat 292cc
Furat x löket 70.0×75.8mm
Kompresszióviszony 10.9 : 1
Maximális teljesítmény 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximális nyomaték 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 110 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 79 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø267 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Első gumi 120/70-15
Hátsó gumi 140/70-14

Méretek

Teljes hossz 2,185 mm
Teljes szélesség 775 mm
Teljes magasság 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Ülésmagasság 795 mm
Tengelytáv 1,540 mm
Minimális hasmagasság 135 mm
Nedves tömeg 180kg
Üzemanyagtank kapacitása 13litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.

XMAX 300 Tech MAX


