XMAX 300 Tech MAX

Trendovejšia a
športovejšia voľba!
Ak hľadáte najchytrejšie a najexkluzívnejšie riešenie,
model XMAX 300 TECH MAX spája rozum s citom. Ak raz
zažijete výraznú jedinečnosť tohto skútra, nebude cesty
späť.
Z hľadiska logiky a praktickosti je tento výkonný, úsporný
a všestranný skúter stavaný na to, aby vás dostal do
práce rýchlo, efektívne a úsporne. A počas víkendov je to
najzáživnejší spôsob, ako objavovať nové miesta.
Jeho štýlové duálne svetlomety sú tvarované podľa
nefalšovanej DNA radu MAX a vďaka súprave
exkluzívnych prvkov výbavy, vrátane špeciálneho
sedadla, hliníkových stúpadiel a koženého čalúnenia, sa
presvedčíte, že tento skúter je skutočne výnimočný.

Výkonný a úsporný motor EURO5 Blue
Core
Motocyklové vidlice pre vysokú
stabilitu
15-palcové predné a 14-palcové zadné
koleso
Diskové brzdy vpredu a vzadu so
systémom ABS v rámci štandardnej
výbavy
Špeciálne dvojmiestne sedadlo
a kožené čalúnenie
Hliníkové stúpadlá, chrómovaný
ukazovateľ rýchlosti a ďalšie
Duálne LED svetlomety a zadné
dymové LED svetlo
Bezkľúčové štartovanie a systém
kontroly trakcie (TCS)
Objemný úložný priestor pod sedadlom
pre dve integrálne prilby
LCD nástroje a 12 V zásuvka
Športový dizajn modelu MAX s
exkluzívnymi prvkami výbavy radu Tech
MAX

XMAX 300 Tech MAX
Trendovejšia a športovejšia voľba!
Exkluzívny model XMAX 300 TECH MAX bol vyvinutý na základe legendárneho modelu TMAX, preto nie
je prekvapením, že je jedným z najpôsobivejších skútrov svojej triedy. So skutočne jedinečnými
prvkami výbavy tejto špeciálnej edície môžete byť na cestách skutočne rázny.
Prvky výbavy exkluzívneho modelu TECH MAX zahŕňajú špeciálne sedadlo, veká so špeciálnou
povrchovou úpravou, špeciálne riadidlá, hliníkové stúpadlá, štýlový vzhľad a chrómovaný ukazovateľ
rýchlosti. A tento jedinečný balík je zavŕšený elegantným výberom farby Tech Kamo a zadným
dymovým svetlom.
Jeho duálne LED svetlomety, aerodynamický tvar a postranný motív bumerangu je čírym stelesnením
modelu MAX. Model XMAX 300 TECH MAX, poháňaný novým výkonným a úsporným motorom
s objemom 300 cm3 Blue Core spĺňajúcim normu EURO5 a vybavený vidlicami motocyklového typu
a pokročilou elektronikou, predstavuje prelomovú dynamiku a jedinečnú ráznosť.

XMAX 300 Tech MAX

Limitovaná edícia, výkon
motocykla

Exkluzívne prvky výbavy radu
Tech MAX

Toto je skutočne výnimočný športový

Model XMAX 300 TECH MAX disponuje

skúter, ktorý vám ponúka štýl,

okrem špeciálneho sedadla, hliníkových

exkluzívnosť, výkon a úspornosť. Model

stúpadiel a koženého čalúnenia aj

XMAX 300 TECH MAX, skonštruovaný na

súpravou exkluzívnych prvkov, vrátane

základe legendárnej DNA radu MAX

chrómovaného ukazovateľa rýchlosti,

spoločnosti Yamaha a vybavený súpravou

vzhľadu postranného rámu a zadného

prémiových prvkov výbavy, vám ponúka
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praktickosť a všestrannosť športového

Tech Kamo upriami tento trendový skúter

skútra v spojení s výkonom motocykla.

na seba všetku pozornosť rovnako ako vy.

Systém Smart Key

Systém kontroly trakcie (TCS)

Jednoduchší a pohodlnejší život vám

Model XMAX 300 TECH MAX disponuje v

prinesie bezkľúčový systém štartovania

základnej výbave systémom kontroly

Výkonný a efektívny motor Blue
Core s objemom 300 ccm v súlade
s normou EURO5

Smart Key. Pokiaľ máte pri sebe svoj

trakcie (TCS). Tento pokročilý elektronický

Pokročilá technológia Blue Core spoločnosti

Smart Key, môžete svoj skúter

systém predchádza pretáčaniu zadného

Yamaha prináša vyšší výkon pri nižšej

XMAX 300 TECH MAX naštartovať,

kolesa tým, že obmedzuje pohon kolesa v

spotrebe paliva. Motor modelu

odomknúť riadenie a sedadlo či získať

prípade, že senzory zaznamenajú šmyk.

XMAX 300 TECH MAX disponuje

prístup k palivovej nádrži a úložnému

Dodá vám tak sebavedomie a pocit

optimalizovaným tvarom valcov – vďaka

priestoru. K dispozícii je aj diaľkové

bezpečia na klzkých povrchoch.

kompaktnej spaľovacej komore

Úložný priestor pre dve
integrálne prilby a ešte viac
Objemný úložný priestor pod sedadlom má
zabudované LED osvetlenie a zmestia sa doň
až dve integrálne prilby a ešte viac, čo zo
skútra robí praktický a efektívny dopravný
prostriedok na každodenné dochádzanie.
Alebo v prípade, že sa vyberiete na
oddychovú jazdu, slúži ako perfektné úložné
miesto na všetko od výbavy na plávanie až
po jedlo na piknik!

ovládanie na zamykanie a vyhľadanie

a zdokonalenému časovaniu sa redukuje

polohy vášho skútra jediným tlačidlom.

strata výkonu a zvyšuje efektivita, čím sa
zaisťuje plynulejší chod a znižuje spotreba
paliva tohto vodou chladeného motora
s objemom 300 cc.

XMAX 300 Tech MAX
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Fuel consumption
CO2 emission

4ventilový;4taktní;Jednoválec;Kapalinou
chlazený;EURO5;SOHC
292cc
70.0×75.8mm
10.9 : 1
20.6 kW @ 7,250 ot/min
29.0 Nm @ 5,750 ot/min
zásoba oleje v klikové skříni
Vstřikování paliva
TCI
Elektrický
automatická s variátorom
3.0L/100km
70 g/km

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Teleskopická vidlica
110 mm
kyvná vidlica
79 mm
Hydraulická kotoučová, Ø267 mm
Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
120/70-15
140/70-14

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost
Kapacita palivové nádrže

2,185 mm
775 mm
1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
795 mm
1,540 mm
135 mm
180kg
13Litry

Typ motoru

XMAX 300 Tech MAX
Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste
jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov
spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov
spoločnosti Yamaha.

