
Modul mai modern și
mai sportiv de a
călători!
Atunci când cauți cea mai inteligentă și mai exclusivă

soluție, XMAX 300 Tech MAX va satisface atât partea

rațională, cât și pe cea emoțională. Odată ce simți

unicitatea acestui scuter, nu mai poți da înapoi!

Dintr-un punct de vedere logic și practic, acest scuter

puternic, economic și versatil este construit pentru a te

duce la muncă rapid, e cient și economic. Iar în weekend

îți oferă cel mai bun mod de a descoperi noi locuri.

Caroseria stilată cu far dublu este modelată după DNA-ul

MAX pur, iar cu seria de caracteristici exclusive, inclusiv

scaunul special, suporturile pentru picioare din aluminiu

și proiecțiile interioare din piele, vei vedea că este un

scuter foarte special.

Motor Blue Core puternic ş i economic

EURO5

Furcă tip moto pentru stabilitate

crescută

Roată faţă de 15 inchi ș i roată spate

de 14 inchi

Discuri frână faţă ş i spate, cu ABS ca

dotare standard

Șa dublă specială ș i proiecții interioare

din piele

Suporturi din aluminiu pentru picioare,

inel cromat în jurul vitezometrului ș i

multe altele

Faruri duble cu LED ș i stopuri cu LED

fumurii

Aprindere fără cheie ș i sistem de

control al tracțiunii (TCS)

Compartiment de depozitare generos

sub șa, pentru 2 căști integrale

Instrumente LCD ș i priză de 12 V

Designul MAX sportiv îmbogățit cu

caracteristicile exclusiviste Tech MAX
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Modul mai modern și mai sportiv de a
călători!
Exclusivistul model XMAX 300 Tech MAX a fost dezvoltat din legendarul TMAX - nu este nicio surpriză

că este unul dintre cele mai impresionante scutere din clasa sa. Datorită caracteristicilor unice ale

acestei ediții speciale, poți să  i cu adevărat agil pe șosea.

Caracteristicile exclusive ale modelului Tech MAX cuprind un scaun special, capace  nisate speciale,

capete de mânere speciale, suporturi pentru picioare din aluminiu, gra că aspectuoasă și un inel

cromat în jurul vitezometrului. Iar acest pachet unic este completat de o culoare Tech Kamo și de

stopul fumuriu.

Farurile duble cu LED, caroseria aerodinamică și motivele laterale cu formă de bumerang au ADN pur

de MAX. Propulsat de un motor Blue Core puternic și economic, de 300 cmc, conform cu EURO5, și

echipat cu furcă tip moto și un sistem electronic avansat, XMAX 300 Tech MAX iese în evidență cu o

dinamică de vârf și o agilitate unică.
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Ediție limitată, performanțe de
motocicletă

Acesta este un scuter sport foarte special,

care îți oferă stil, exclusivitate, putere și

economie. Construit în baza legendarului

DNA MAX de la Yamaha și echipat cu o

serie de caracteristici premium, XMAX 300

Tech MAX îți oferă confortul și

versatilitatea unui scuter sport, împreună

cu performanțele unei motociclete.

Caracteristici Tech MAX
exclusive

Pe lângă scaunul special, suporturile din

aluminiu și proiecțiile interioare din piele,

XMAX 300 Tech MAX este echipat cu o

serie de piese exclusive, cum ar   inelele

cromate din jurul vitezometrului, gra ca

laterală și stopul fumuriu. Finisat cu Tech

Kamo, acest scuter dinamic și modern

atrage toată atenția și la fel o să faci și

tu.

Compartiment pentru
depozitarea a 2 căști integrale și
multor altor obiecte

Compartimentul mare de depozitare sub șa

este echipat cu LED și are spațiu pentru 2

căști integrale și multe alte obiecte,

făcându-l astfel practic și funcțional pentru

naveta de  ecare zi. Iar dacă dorești să te

plimbi, este ideal pentru a transporta totul,

de la echipamentul de înot la prânzul pentru

picnic!

Sistem Smart Key

Pentru a face viața mai ușoară și mai

confortabilă, există sistemul de pornire

fără cheie, Smart Key. Cât timp ai la tine

cheia Smart Key, poți porni XMAX 300 Tech

MAX, poți debloca direcția și șaua și poți

accesa rezervorul de combustibil și

compartimentul de depozitare. Există și o

telecomandă pentru blocarea și

localizarea scuterului, printr-o singură

apăsare a butonului.

Sistem de control al tracțiunii
(TCS)

XMAX 300 Tech MAX este echipat cu

sistem de control al tracțiunii (TCS) ca

dotare standard. Acest sistem electronic

avansat împiedică pierderea tracțiunii roții

spate reducând acționarea roții dacă

senzorii detectează alunecarea acesteia,

oferind astfel încredere și senzație de

siguranță pe suprafețe alunecoase.

Motor puternic şi e cient de 300
cm3 cu tehnologie Blue Core,
conform normelor EURO5

Tehnologia avansată Blue Core de la Yamaha

generează mai multă putere utilizând mai

puțin combustibil. Motorul XMAX 300 Tech

MAX dispune de forme optimizate ale

supapelor, o cameră compactă de combustie

și sincronizare optimizată – măsuri care

reduc pierderile de putere și cresc e ciența,

oferind o performanță mai bună și

diminuând costurile de alimentare cu

combustibil pentru acest motor de 300 cmc

răcit cu lichid!
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Motor

Tip motor
4-supape, 4 timpi, Monocilindru, Răcit cu lichid,
EURO5, SOHC

Capacitate cilindrică 292cc
Alezaj X Cursă 70.0×75.8mm
Compresie 10.9 : 1
Putere maximă 20.6 kW @ 7,250 rpm
Cuplu maxim 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie de carburant
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Şasiu

Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Cursă faţă 110 mm
Sistem suspensie spate Unitate oscilantă
Cursă spate 79 mm
Frână faţă Hydraulic single disc, Ø267 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Anvelopă faţă 120/70-15
Anvelopă spate 140/70-14

Dimensiuni

Lungime totală 2,185 mm
Lăţime totală 775 mm
Înălţime totală 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Înălţimea scaunelor 795 mm
Ampatament 1,540 mm
Gardă minimă la sol 135 mm
Greutate fără sarcină 180kg
Capacitate rezervor carburant 13litres
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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