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Toen de TMAX in 2001 in Europa werd gelanceerd, was

hij zijn tijd zo ver vooruit dat er zelfs geen categorie

bestond voor dit type van scooter. Yamaha creëerde

daarom maar zelf de Sport Scooter klasse. Met zijn

krachtige 500cc tweecilindermotor en een chassis van

het motor etstype brak de originele TMAX immers alle

klassieke regels.

In zijn eerste jaar verbeterde de TMAX alle bestaande

records en haalde meteen de eerste plaats op de

verkooplijsten. En die eerste plaats heeft hij nooit meer

afgestaan. De unieke combinatie van

motor etsprestaties en scootergebruiksgemak heeft

een buitengewoon succes gekend. De liefdesrelatie

tussen de Europese scooterrijders en dit supermodel

houdt nu al 20 jaar stand en er werden tot vandaag bijna

300.000 eenheden verkocht.

Met zijn krachtige 560cc EURO5 tweecilindermotor, zijn

lichte aluminium frame en zijn upside-down voorvork

domineert deze iconische Sport Scooter probleemloos

Uniek gesmeed carbon kuipwerk

Speciale zadel- en

handvatverwarmingen

Exclusieve kleur

Krachtig 560 cc-motor conform

EURO5

Dynamisch en agressief kuipontwerp

Elektrisch scherm

Cruise control

Ingebouwde led-

voorrichtingaanwijzers

Volledig uitgerust met

topspeci caties

Lichtgewicht aluminium frame

Traction Control Systeem (TCS) en D-

MODE

Grote opbergruimte

Smart Key operation

Zwartwit TFT-instrumentenpaneel

Ophanging van het motor etstype

met geoptimaliseerde instellingen

Vergrendelingssysteem voor

middenstandaard
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TMAX 20th Anniversary. MAX evolutie.
zijn speciale zadel en zijn exclusieve Tech Graphite kleur is de limited edition TMAX 20th Anniversary

de ultieme MAX.

In 2001 bood de originele Yamaha TMAX talrijke nieuwe en opvallende mogelijkheden die ons leven

grondig zouden veranderen. Met zijn dynamische prestaties, zijn toonaangevende comfort en zijn

uitstekende stabiliteit bij hoge snelheden had Yamaha met deze iconische machine de categorie van

de Sport Scooter gecreëerd.

Met 10 speciale edities tussen 2006 en 2016 behield de TMAX zijn dominante positie en bleef hij 20

jaar lang de best verkopende scooter in Europa met een totaal van 300.000 verkochte eenheden. Het

waren echte wonderjaren en om deze opvallende prestatie te vieren, heeft Yamaha 560 eenheden

van de echt speciale TMAX 20th Anniversary gecreëerd.

De TMAX 20th Anniversary is uitgerust met exclusieve gesmeed carbon boemerangs, hitteschild en

voorspatbord, en met een hoogwaardige zadelverwarming met gele stiksels en een 20th anniversary

logo. Hij komt in Tech Graphite kleur met bronzen velgen en is zonder enige twijfel de ultieme Sport

Scooter van Yamaha.
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Uniek gesmeed carbon
kuipwerk

De TMAX 20th Anniversary is uitgerust

met een groot aantal componenten met

hoge speci caties en is daarmee de meest

exclusieve Sport Scooter ooit. De

"boemerang" kuipdelen, het voorspatbord

en het hitteschild van de uitlaatdemper

zijn vervaardigd van uniek gesmeed carbon

met gele accenten die de dynamische look

onderstrepen.

Speciale zadel- en
handvatverwarmingen

De limited edition TMAX 20th Anniversary

is uitgerust met een speciaal verwarmd

zadel dat vervaardigd is uit materialen van

topkwaliteit. Het is voorzien van een 20th

Anniversary logo en van een geel stiksel

als aanvulling van de gele accenten op het

carbon kuipwerk. De

handvatverwarmingen met speciale

greepuiteinden waarborgen een ideaal

rijcomfort in alle seizoenen.

Exclusieve kleur

Dit is de beste en de meest ver jnde MAX

in de vermaarde twintigjarige geschiedenis

van dit model. De exclusieve Tech Graphite

kleur vormt een perfecte aanvulling van het

unieke gesmede carbon kuipwerk en

onderstreept de dynamische speci caties

van deze topper. De bronskleurige velgen

bevestigen de speciale status van deze

unieke Sport Scooter.

Krachtige EURO5 conforme
560cc motor

De TMAX 20th Anniversary is snel, sportief

en dynamisch door de EURO5 conforme

560cc motor die een betere rijervaring en

gevoel waarborgt en mooier klinkt dan

ooit. Met een krachtig koppel bij lage

toerentallen kun je nog beter versnellen

en dankzij het speciale balansmechanisme

is deze lichte tweecilindermotor één van

de soepelste en compactste in zijn

categorie.

Dynamisch en stoer
kuipontwerp

De TMAX 20th Anniversary heeft een

stoere look die de iconische status van

Europa's best verkochte Sport Scooter nog

versterkt. Elk van de gesmede carbon

kuipdelen heeft een verschillend

vezelpatroon en elke scooter is dus uniek.

De supersportieve achterkant omvat een

nieuw T-vormig achterlicht en lichte

zijkappen met ventilatorrooster.

Elektrisch scherm

Als je een premium Sport Scooter zoekt met

de hoogste speci caties in deze categorie,

is de TMAX 20th Anniversary duidelijk de

beste keuze. Het elektrische scherm dat tot

135 mm naar boven of naar beneden kan

worden bijgesteld, biedt één van de meest

opvallende mogelijkheden om het rijcomfort

te verbeteren. Je kunt immers de optimale

instelling kiezen voor de ideale rijervaring op

de snelweg of in de stad.
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Motor

Motortype
4-kleppen, DOHC, 4-takt, Vloeistofgekoeld, EURO5,
Parallel twin-cylinder

Cilinderinhoud 562 cc
Boring x slag 70.0×73.0mm
Compressieverhouding 10.9:1
Max. vermogen 35.0 kW @ 7500 rpm
Max. koppel 55.7 Nm @ 5250 rpm
Smeersysteem Dry sump
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 120 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 117 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc brake
Remmen achter Hydraulic single disc brake
Bandenmaat voor 120/70R15M/C 56H Tubeless
Bandenmaat achter 160/60R15M/C 67H Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2,200 mm
Totale breedte 765 mm
Totale hoogte 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1,575 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 220 kg
Inhoud brandstoftank 15 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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