
Den ultimate
sportsscooteren
TMAX Tech MAX er Yamahas sportsscooter med de mest

avanserte spesi kasjonene. Den er designet for å gi deg

den mest dynamiske, spennende og komfortable

kjøreturen du kan oppleve. Ta en ekstra titt på all den

enestående avanserte teknologien som følger med

standardutgaven.

Med en kraftigere 560cc motor og det aggressive nye

karosseriet er den TMAX Tech MAX raskere, smidigere og

mer komfortabel enn noensinne. Legg til at TMAX Tech

MAX kommer med elektrisk vindskjerm,

håndtaksvarmere, oppvarmet sete og cruise control.

Med andre ord er den utstyrt til å ta deg med dit du vil.

Andre eksklusive detaljer på modellen er gyllen forga el

og justerbar bakfjæring av lenketypen, låsbart

hanskerom og høykvalitets interiør. Den er også den

eneste TMAX-utgaven som leveres med Yamahas

stilfulle nye Tech Kamo-lakkering.

Κraftfull 560 cc EURO5  eksibel

motor

Dynamisk og aggressiv

karosseriutforming

Elektrisk vindskjerm

Cruise control

Oppvarmet sete og håndtaksvarmer

Forbedret bakketilgang

Integrerte LED-frontlykter

Fullt utstyrt med de beste

spesi kasjonene i sin klasse

Lettvekt aluminiumsramme

Sporingskontrollsystem og D-MODE

Stort oppbevaringsrom

Smart Key operation

Monotone TFT instrumentpanel

Fjæring av motorsykkeltype
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Den ultimate sportsscooteren
Hvis du verdsetter den ekte verdien av avansert teknologi, innovativ design og fremragende kvalitet,

er TMAX Tech MAX den ultimate sportsscooteren for deg. Den har de beste spesi kasjonene i

klassen, inkludert en elektrisk skjerm, cruise control og oppvarmet håndtak og sete. Den kan også

kobles til My TMAX Connect.

Den fullt utrustede premiumsmodellen kommer med en ny 560cc motor med enda høyere

dreiemoment for rask akselerasjon og høy cruiserhastighet. Disse egenskapene gir deg den

optimale modellen for langdistansekjøring på motorveien. Og med lettvektschassis er den også

ideell for navigasjon i travle bygater.

Det aggressive nye karosseriet har integrerte LED-lys og en nydesignet frontkåpe som gir TMAX

Tech MAX et ekstra iøynefallende utseende, og med forbedret ergonomi og diverse tilleggsutstyr

kan du glede deg til de lange kjøreturene.
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Κraftfull 560 cc EURO5  eksibel
motor

TMAX Tech MAX er raskere, sportsligere

og mer dynamisk takker være en større

560cc EURO5-kompatibel motor som går,

føles og høres bedre ut enn noensinne.

Med over 6 % mer dreiemoment vil du

oppleve enda bedre akselerasjon – og med

sin spesielle vibrasjonsdempende

mekanisme blir denne lettvekts

tosylindrede motoren en av de mykeste og

mest kompakte i sin kategori.

Dynamisk og aggressiv
karosseriutforming

TMAX Tech MAX kommer med en mer

aggressiv ny look som forsterker vår

ikoniske status som Europas ledende

sportscooter. Karosseripaneler med

endret "boomerang" sideseksjoner som gir

den et mer dynamisk og ra nert

utseende – og den supersporty bakre

delen har et nytt T-formet baklys og lette

sidedeksler med ventiler.

Elektrisk vindskjerm

Ønsker du en premium sportscooter med de

høyeste spesi kasjonene i sin kategori, er

TMAX Tech MAX det klare valget. Et av

funksjonene for større komfort er vår

eksklusive elektriske skjerm som kan

justeres med 123mm opp eller ned, og lar

deg velge optimale innstillinger for

maksimal komfort på motorveien eller

byveien.

Cruise control

Ingen annen sportscooter kan måles med

en fullt utstyrt TMAX Tech MAX. Med sin

kraftigere 560cc motor og førsteklasses

ergonomikk er dette den perfekte

maskinen for langdistansekjøring, som

også gir bedre komfort og nytelse, med

cruise control som standardinnstallasjon.

Den kan nå over 50 km/t, så du kan også

kjøre innenfor angitte fartsgrenser.

Heated grips and seat

Selv på en tålelig mild dag kan en gu en

vind overraske deg, særlig når du kjører

med høyere fart. Men med TMAX Tech

MAX kan du holde deg varm og

komfortabel på alle reiser, uansett vær,

takket være de oppvarmede grepene og

setet som gjør hver tur mer behagelig.

Forbedret bakketilgang

Endret ergonomi sikrer et høyere nivå av

kjørekokomfort, og de nyutformede

fotbrettene gir forbedret bakketilgang for

fører og passasjer. De nye karosseripanelene

gir TMAX Tech MAX en sportsligere og mer

dynamisk følelse, og den smalere

bakseksjonen gir lettere tilgang til

fotstøttene for passasjeren, slik at de også

får en mer avslappet og komfortabel tur.

TMAX Tech MAX



Motor

Motortype
4-ventilers, DOHC, Firetakt, Væskekjølt, EURO5,
Parallel twin-cylinder

Slagvolum 562 cc
Boring x slag 70.0×73.0mm
Kompresjonsforhold 10.9:1
Maks. e ekt 35.0 kW @ 7500 rpm
Maks. dreiemoment 55.7 Nm @ 5250 rpm
Smøresystem Tørrsump
Drivsto ssystem Bensininnsprøytning
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Automatisk, variatordrift
Drivsto orbruk 4.8l / 100 km
CO2-utslipp 112g / km

Chassis

Fjæringssystem foran Teleskopisk ga el
Fjæringsvei foran 120 mm
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei bak 117 mm
Bremser foran Hydraulic dual disc brake
Bremser bak Hydraulic single disc brake
Dekk foran 120/70R15M/C 56H Tubeless
Dekk bak 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensjoner

Lengde 2,200 mm
Bredde 765 mm
Høyde 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Setehøyde 800 mm
Akselavstand 1,575 mm
Minimum bakkeklaring 125 mm
Vekt 220 kg
Tankvolum 15 L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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