
TMAX 20th
Anniversary. MAX
evolution.
În momentul lansării în 2001 a primului model TMAX,

acesta era atât de avansat pentru acele timpuri încât

încă nu exista o categorie care să-l încadreze. Așadar,

Yamaha a creat clasa scuterelor sport. Datorită

motorului său puternic de 500 cmc în 2 cilindri și șasiului

de tip motocicletă, modelul TMAX original a ieșit din

toate tiparele.

În primul său an, TMAX a doborât toate recordurile și a

ajuns numărul 1 în topul vânzărilor de scutere, poziție de

pe care nu a mai coborât! Succesul uriaș este datorat

combinației unice dintre performanțele de motocicletă și

confortul de scuter. Iar piloții din Europa au întreținut

povestea de dragoste cu acest model timp de 20 de ani,

cu aproape 300.000 de unități vândute până în prezent.

Dispunând de un motor EURO5 de 560 cmc în 2 cilindri și

 ind echipat cu un cadru din aluminiu ușor și o furcă față

inversată, acest scuter sport emblematic domină

categoria. În plus, cu caroseria sa din carbon unic forjat,

șaua specială și elementele gra ce exclusiviste din gra t

Caroserie din carbon unic forjat

Șa specială încălzită ș i mânere

încălzite

Culoare exclusivistă

Motor EURO5 puternic, de 560 cmc

Design dinamic ș i agresiv al caroseriei

Parbriz electric

Regulator de viteză

Semnalizatoare frontale cu LED

integrate

Complet echipat cu cele mai bune

speci cații din clasa sa

Cadru ușor din aluminiu

Sistem de control al tracţiunii (TCS) ş i

D-MODE

Spațiu de depozitare generos

Smart Key operation

Tablou de bord TFT cu un singur ton

Suspensie tip motocicletă, cu setări

optimizate

Sistem de blocare a cricului central
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TMAX 20th Anniversary. MAX evolution.
limitată TMAX 20th Anniversary este modelul MAX suprem.

În anul 2001, modelul Yamaha TMAX original a deschis numeroase posibilități noi și incitante, care au

transformat modul în care ne trăim viețile. Datorită performanțelor dinamice, celui mai înalt nivel de

confort din categorie și stabilității excepționale la viteze mari, acest vehicul emblematic a inventat

categoria Scuter sport.

Prin lansarea a 10 ediții speciale între 2006 și 2016, TMAX și-a păstrat poziția dominantă de cel mai bine

vândut scuter din Europa în ultimii 20 de ani, cu aproape 300.000 de unități vândute. A fost o călătorie

incredibilă și, pentru a sărbători această realizare remarcabilă, Yamaha a creat 560 de unități ale

foarte specialului model TMAX 20th Anniversary.

Echipat cu bumeranguri exclusiviste din carbon forjat, scut termic și apărătoare frontală, precum și

cu o șa încălzită cu speci cații înalte, cu cusătură galbenă și sigla 20th anniversary, în plus față de

elementele gra ce din gra t tehnic și roțile din bronz, TMAX 20th Anniversary este scuterul sport

suprem de la Yamaha.
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Caroserie din carbon unic forjat

Modelul TMAX 20th Anniversary este

echipat cu o gamă largă de componente cu

speci cații înalte care îl fac cel mai

exclusivist scuter sport de la Yamaha.

Panourile de caroserie de tip „bumerang”,

împreună cu apărătoarea frontală și

ecranul termic al tobei de eșapament,

sunt fabricate din carbon unic forjat, cu

accente galbene, care subliniază aspectul

dinamic.

Șa specială încălzită și mânere
încălzite

Ediția limitată TMAX 20th Anniversary

este echipată cu o șa specială încălzită,

fabricată din materiale de calitate

premium, cu sigla 20th Anniversary și

cusătură galbenă, pentru a completa

accentele galbene de pe caroseria din

carbon. Mânerele încălzite, cu capete

speciale, asigură confortul la pilotare

pentru toate anotimpurile.

Culoare exclusivistă

Acesta este cel mai dorit și mai so sticat

MAX din istoria glorioasă de 20 de ani a

modelului, iar elementele gra ce

exclusiviste din gra t tehnic completează

perfect caroseria din carbon unic forjat și

subliniază speci cațiile dinamice ale acestui

scuter celebru. În plus, roțile de culoare

bronz consolidează statutul special al

acestui scuter sport emblematic.

Motor EURO5 puternic, de
560 cmc

TMAX 20th Anniversary este rapid, sportiv

și dinamic datorită motorului EURO5

mare, de 560 cmc, care funcționează, se

simte și sună mai bine ca oricând.

Datorită cuplului su cient la turații

reduse, vei bene cia de o accelerare

rapidă, iar cu mecanismul de echilibrare

special, acest motor ușor în 2 cilindri este

unul dintre cele mai line și mai compacte

din categoria sa.

Design de carenaj dinamic și
agresiv

TMAX 20th Anniversary bene ciază, de

asemenea, de un aspect agresiv care îi

consolidează statutul emblematic de

scuter sport de top în Europa. Fiecare

dintre panourile de caroserie din carbon

forjat are un model de  bre diferite, care

îi oferă  ecărui scuter un caracter unic, iar

partea posterioară super sportivă prezintă

o lampă de stop în formă de T și capace

laterale ușoare, cu aerisiri.

Parbriz electric

Dacă dorești un scuter sport premium cu

cele mai înalte speci cații din categoria sa,

TMAX 20th Anniversary este alegerea clară.

Una dintre cele mai importante

caracteristici de îmbunătățire a confortului

este parbrizul electric, care poate   reglat

cu 135 mm în sus sau în jos, permițându-ți să

selectezi setarea optimă pentru confort

maxim pe autostradă și în oraș.
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Motor

Tip motor
4-supape, DOHC, 4 timpi, Răcit cu lichid, EURO5, Doi
cilindri dispuşi paralel

Capacitate cilindrică 562 cc
Alezaj X Cursă 70.0×73.0mm
Compresie 10.9:1
Putere maximă 35.0 kW @ 7500 rpm
Cuplu maxim 55.7 Nm @ 5250 rpm
Sistem de ungere Carter uscat
Sistem combustibil Injecţie de carburant
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală
Fuel consumption 4.8l / 100 km
CO2 emission 112g / km

Şasiu

Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Cursă faţă 120 mm
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă spate 117 mm
Frână faţă Hydraulic dual disc brake
Frână spate Hydraulic single disc brake
Anvelopă faţă 120/70R15M/C 56H Tubeless
Anvelopă spate 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensiuni

Lungime totală 2,200 mm
Lăţime totală 765 mm
Înălţime totală 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Înălţimea scaunelor 800 mm
Ampatament 1,575 mm
Gardă minimă la sol 125 mm
Greutate fără sarcină 220 kg
Capacitate rezervor carburant 15 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și

condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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