
TMAX 20th
Anniversary. Evolução
MAX.
Quando a primeira TMAX chegou à Europa em 2001,

estava tão à frente do seu tempo que nem sequer havia

uma categoria onde a encaixar. Por isso, a Yamaha criou a

classe Sport Scooter. Com um potente motor de 2

cilindros de 500 cc e um chassis tipo moto, a TMAX

original quebrou todas as regras escritas.

No seu primeiro ano, a TMAX bateu todos os recordes e

rapidamente atingiu o topo das vendas de scooters,

tendo-se assim mantido desde então! A exclusiva

combinação da performance de moto e da comodidade

de uma scooter contribuíram para um enorme sucesso. E

os motociclistas da Europa continuaram a sua história de

amor com este supermodelo durante 20 anos, com

praticamente 300.000 unidades vendidas até à data.

Com um potente motor EURO5 de 2 cilindros e 560 cc, e

equipado com um quadro leve em alumínio e suspensão

dianteira invertida, esta icónica Sport Scooter domina a

categoria. E com uma exclusiva carenagem em

carbono…

Exclusiva carenagem em carbono

forjado

Banco e punhos aquecidos especiais

Cor exclusiva

Potente motor de 560 cc em

conformidade com a norma EURO5

Design de carenagem dinâmico e

agressivo

Para-brisas elétrico

Controlo da velocidade de cruzeiro

Piscas dianteiros integrados em LED

Totalmente equipada com as melhores

especi cações do segmento

Quadro leve em alumínio

Sistema de controlo de tração (TCS) e

D-MODE

Grande espaço de arrumação

Smart Key operation

Painel de instrumentos TFT

monocromático

Suspensão tipo moto com a nações

otimizadas

Sistema de bloqueio do descanso

central
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TMAX 20th Anniversary. Evolução MAX.
forjado, um banco especial e a exclusiva cor Tech Graphite, a edição limitada TMAX 20th Anniversary é

"A" MAX.

Em 2001, a TMAX original abriu muitas novas e emocionantes possibilidades que viriam a transformar

a forma como vivemos as nossas vidas. Com um desempenho dinâmico, o melhor conforto do

segmento e uma fantástica estabilidade em alta velocidade, esta icónica máquina inventou a

categoria Sport Scooter.

Com 10 edições especiais lançadas entre 2006 e 2016, a TMAX manteve a sua posição dominante

como a scooter mais vendida na Europa em cada um dos últimos 20 anos, com praticamente 300.000

unidades vendidas. Tem sido uma incrível viagem e, para celebrar este incrível feito, a Yamaha criou

560 unidades deste modelo muito especial TMAX 20th Anniversary.

Equipado com os exclusivos painéis em forma de "boomerang" forjados em carbono, resguardo

térmico e guarda-lamas dianteiro, bem como um banco aquecido de elevada especi cação com

costuras amarelas e um logótipo 20th Anniversary, bem como a cor Tech Graphite com jantes em cor

bronze, a TMAX 20th Anniversary é "a" Sport Scooter da Yamaha.
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Exclusiva carenagem em
carbono forjado

A TMAX 20th Anniversary está equipada

com uma vasta gama de componentes de

especi cação elevada que fazem desta a

mais exclusiva Sport Scooter da Yamaha

de sempre. Os painéis em forma de

"boomerang", o guarda-lamas dianteiro e

o resguardo térmico do silenciador são

fabricados a partir de carbono forjado

exclusivo, com destaques em amarelo que

acentuam a aparência dinâmica.

Banco e punhos aquecidos
especiais

A edição limitada da TMAX 20th

Anniversary está equipada com um banco

aquecido especial fabricado em materiais

de qualidade premium e conta com o

logótipo do 20th Anniversary, bem como

costuras amarelas para complementar os

destaques em amarelo na carenagem em

carbono. Os punhos aquecidos com

extremidades de punhos especiais

asseguram uma condução cómoda durante

todo o ano.

Cor exclusiva

Esta é a MAX mais desejável e so sticada

na distinta história de 20 anos do modelo. A

exclusiva cor Tech Graphite complementa na

perfeição a exclusiva carenagem em carbono

forjado, e sublinha a especi cação dinâmica

de um dos melhores modelos de sempre, ao

mesmo tempo que as jantes em cor de

bronze reforçam o emblemático estatuto

especial da Sport Scooter.

Potente motor de 560 cc em
conformidade com a norma
EURO5

A TMAX 20th Anniversary é rápida,

desportiva e dinâmica graças ao grande

motor de 560 cc, em conformidade com a

norma EURO5, que trabalha e soa como

nunca. Com um elevado binário a baixas

rotações, poderá desfrutar de uma rápida

aceleração. E com o mecanismo de

equilíbrio especial, este leve motor de 2

cilindros é um dos mais suaves e

compactos da sua categoria.

Design da carenagem dinâmico
e agressivo

A TMAX 20th Anniversary também conta

com uma aparência mais agressiva que

reforça o seu estatuto emblemático de

Sport Scooter líder na Europa. Cada um

dos painéis da carenagem em carbono

forjado tem um padrão de  bra diferente,

o que torna cada scooter única, com a

traseira super-desportiva com um farolim

traseiro em forma de T e coberturas

laterais leves com aberturas de

ventilação.

Para-brisas elétrico

Se pretende uma Sport Scooter premium

com a especi cação mais elevada da

categoria, a TMAX 20th Anniversary é a

escolha óbvia. Uma das caraterísticas que

mais contribuem para o conforto é o para-

brisas elétrico que pode ser ajustado em

135 mm para cima ou para baixo, permitindo

selecionar a con guração ideal para

maximizar o conforto na estrada e na

cidade.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, DOHC, 4 tempos, Refrigeração líquida,
EURO5, 2 cilindros em paralelo

Cilindrada 562 cc
Diâmetro x curso 70.0×73.0mm
Taxa de compressão 10.9:1
Potência máxima 35.0 kW @ 7500 rpm
Binário máximo 55.7 Nm @ 5250 rpm
Sistema de lubri cação Cárter seco
Sistema de combustível Injeção de Combustível
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível 4.8l / 100 km
emissões CO2 112g / km

Chassis

Sistema de suspensão dianteira Suspensão telescópica
Curso dianteiro 120 mm
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante
Curso traseiro 117 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc brake
Travão traseiro Hydraulic single disc brake
Pneu dianteiro 120/70R15M/C 56H Tubeless
Pneu traseiro 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensões

Comprimento total 2,200 mm
Largura total 765 mm
Altura total 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Altura do assento 800 mm
Distância entre eixos 1,575 mm
Distância mínima ao solo 125 mm
Peso 220 kg
Capacidade Dep. Combustível 15 L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros condutores e pelo ambiente. As especi cações e o aspeto dos

produtos Yamaha apresentados aqui podem sofrer alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo

com eventuais requisitos e condições. Para obter mais informações, consulte o seu concessionário

Yamaha.
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