
A legjobb sportrobogó
TMAX Tech MAX a Yamaha legkiválóbb műszaki

jellemzőkkel rendelkező sportrobogója, amelyet úgy

terveztünk, hogy a valaha volt legdinamikusabb,

legizgalmas és legki nomult motorozási élményt

nyújthassa Önnek. Tekintse meg a fejlett technológiát,

amelyet most standard felszereltségként kínálunk - és

győződjön meg a semmihez nem hasonlítható élményről.

Az erőteljesebb 560 köbcentis motor és az újra

formatervezett agilis karosszéria révén ez az TMAX Tech

MAX gyorsabb, kecsesebb és kényelmesebb mint valaha.

Ezek a jellemzők kiegészülnek a TMAX Tech MAX olyan

további megoldásaival, mint az elektromosan állítható

szélvédő, a fűtött markolatok és fűtött ülés, a

sebességtartó automatika - és a teljes felszereltségű

robogóval eljuthat bárhová, ahová szeretné.

A prémium luxuskategóriájú modell aranyszínű elülső

villákkal, állítható lengőkaros hátsófelfüggesztéssel,

elülső fedélzárral és kiváló belső minőséggel rendelkezik.

És ez az egyetlen TMAX, amely elérhető a Yamaha

lenyűgöző új tech Kamo kínálatában.
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A legjobb sportrobogó
Ha Ön értékeli a fejlett technológia, az innovatív dizájn és kiváló minőség által nyújtott valódi értéket,

akkor TMAX Tech MAX sportrobogó a lehető legjobb választás. A kategóriájában legjobb műszaki

jellemzők közé tartozik az elektromosan állítható szélvédő, a sebességtartó automatika, a fűtött

markolat és ülés – valamint a csatlakoztatási lehetőség a My TMAXConnect alkalmazással.

Ehhez a teljesen felszerelt változatú prémium modellhez egy 560 köbcentis motor tartozik, amely

magas forgatónyomatékot hoz létre az egyedülálló gyorsulás és a kiváló utazósebesség érdekében,

így ez a robogó ideális választás a távolsági motorozás számára. Könnyű alumínium vázával ideális a

forgalmas városi közlekedésben történő manőverezéshez.

A beépített LED-es lámpákkal és az újra formatervezett első spoilerrel kitűnő agilis új karosszéria

impozáns és  gyelemfelkeltő megjelenést kölcsönöz a TMAX Tech MAX robogó számára –

továbbfejlesztett ergonómiája és kiegészítő felszerelései révén igazán alkalmassá teszi a hosszabb

utazásokra.
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Τeljesítményű, 560 cm³-es,
EURO5-kompatibilis motor

Az TMAX Tech MAX gyorsabb, sportosabb

és dinamikusabb a nagyobb, 560

köbcentis, az EURO5 előírásainak

megfelelő motorjának köszönhetően,

amelynek minden eddiginél jobbak a

menettulajdonságai és a hangja. A több

mint 6%-nyi további nyomatéknak

köszönhetően még jobban gyorsul – és

hála a speciális kiegyenlítő

mechanizmusnak, ez a könnyű,

kéthengeres motor kategóriája egyik

legsimábban járó és legkompaktabb

képviselője.

Dinamikus és agresszív
vázkialakítás

Az TMAX Tech MAX agresszívabb

megjelenése megerősíti helyzetét Európa

vezető sportrobogójaként. Az vázelemek –

köztük az átdolgozott „bumeráng”

oldalidomokkal – dinamikusabb és

ki nomultabb megjelenést kölcsönöznek a

motornak – a rendkívül sportos hátsó

részen pedig új, T alakú hátsó lámpa,

valamint szellőzőnyílásokkal ellátott

könnyű oldalborítások találhatók.

Elektromosan állítható szélvédő

Ha olyan prémium sport robogóra vágyik,

amely kategóriájában a legjobb műszaki

jellemzőkkel rendelkezik, akkor

egyértelműen a TMAX Tech MAX a legjobb

választás. Az egyik legjelentősebb

kényelemnövelő elem az exkluzív

elektromosan 135 mm-rel felfelé és lefelé

állítható szélvédő, amely lehetővé teszi az

optimális beállítást a maximális kényelem

érdekében akár az autópályán, akár a városi

motorozás során.

Sebességtartó automatika

Egyetlen más sport robogó sem éri utol a

teljesen felszerelt TMAX Tech MAX-hoz.

Az erősebb 560 köbcentis motor és az első

osztályú ergonómia révén tökéletes motor

a távolsági túrákhoz - ezen kívül a

nagyobb kényelem és élvezetet érdekében

a sebességtartó automatika a standard

felszerelés része. 50 km/h sebesség fölött

működik és segít Önnek motorozás

közben betartani a

sebességkorlátozásokat.

Fűtött markolatok és ülés

Még egy meglehetősen enyhe napon is

meglepő lehet a szél csípős hatása –

különösen, ha éppen nagyobb sebességgel

halad a motorral. Azonban a fűtött

markolatoknak és ülésnek köszönhetően a

TMAX Tech MAX robogóval az időjárástól

függetlenül továbbra is élvezheti a

meleget és kényelmes motorozást.

Könnyebben fel lehet rá szállni

A továbbfejlesztett ergonómiai jellemzők

még magasabb szintű kényelmet

biztosítanak a motorozás során, az

átalakított lábtartók révén pedig könnyebb

a le- és felszállás mind a motorosnak, mind

az utasának. Az új karosszériapanelek

sportosabb és dinamikusabb külsőt

kölcsönöznek a TMAX Tech MAX modellnek –

a karcsúbb hátsó rész révén pedig az utas

könnyebben hozzáfér a lábtartókhoz, így a

motorozás nyugodtabb és élvezetesebb lesz

számára.
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Motor

Motor típusa
4 szelepes, DOHC, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, EURO5,
Parallel twin-cylinder

Lökettérfogat 562 cc
Furat x löket 70.0×73.0mm
Kompresszióviszony 10.9:1
Maximális teljesítmény 35.0 kW @ 7500 rpm
Maximális nyomaték 55.7 Nm @ 5250 rpm
Kenési rendszer Száraz karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 120 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros
Hátsó rugóút 117 mm
Első fék Hydraulic dual disc brake
Hátsó fék Hydraulic single disc brake
Első gumi 120/70R15M/C 56H Tubeless
Hátsó gumi 160/60R15M/C 67H Tubeless

Méretek

Teljes hossz 2,200 mm
Teljes szélesség 765 mm
Teljes magasság 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Ülésmagasság 800 mm
Tengelytáv 1,575 mm
Minimális hasmagasság 125 mm
Nedves tömeg 220 kg
Üzemanyagtank kapacitása 15 L
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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.
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