
TMAX 20th
Anniversary. MAX
evolution.
När den första TMAX kom till Europa 2001 var den så

långt före sin tid att det inte ens fanns ett segment för

modellen. Därför skapade Yamaha sportskoterklassen.

Med den kraftfulla 2-cylindriga motorn på 500 cc och ett

chassi av motorcykeltyp bröt den ursprungliga TMAX mot

alla regler.

Under sitt första år krossade TMAX alla rekord och

rusade upp till toppen på försäljningslistorna för skotrar

– och den har stannat kvar på första plats ända sedan

dess! Den unika kombinationen av en motorcykels

prestanda och en skoters bekvämlighet gjorde den till en

stor framgång. Och Europas förare har fortsatt att älska

den här supermodellen i 20 år, och hittills har nästan

300 000 sålda exemplar sålts.

Med en kraftfull 2-cylindrig EURO5-motor med 560cc, en

lätt aluminiumram samt inverterad framga el dominerar

den här legendariska sportskotern sitt segment. Och

med unika kol berdetaljer, specialsadel och exklusiva

Tech Graphite-färg är den begränsade upplagan av

Kåpdetaljer tillverkade i exklusiv

kol ber

Speciellt uppvärmt säte och

värmehandtag

Exklusiv färg

Kraftfull motor på 560 kubik som

uppfyller EURO5

Dynamisk och aggressiv chassidesign

Elektrisk vindruta

Farthållare

Integrerade LED-blinkers

Fullt utrustad med klassens bästa

speci kationer

Lätt aluminiumram

Antispinnsystem (TCS) och D-MODE

Stort förvaringsutrymme

Smart Key operation

Monokrom TFT-instrumentpanel

Fjädring av motorcykeltyp med

optimerade inställningar

Låssystem för centralstödet
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TMAX 20th Anniversary. MAX evolution.
2001 skapade den ursprungliga Yamaha TMAX många spännande nya möjligheter som skulle komma

att förändra hur vi lever våra liv. Med sin dynamiska prestanda, klassledande komfort och enastående

stabilitet i höga hastigheter uppfann den här ikoniska maskinen sportskoterkategorin.

TMAX har kommit i 10 olika specialutgåvor mellan 2006 och 2016 och därmed behållit sin dominerande

ställning som den bästsäljande skotern i Europa varje år under de senaste 20 åren – med nästan

300 000 sålda enheter. Det har varit en fantastisk resa, och för att  ra den anmärkningsvärda

prestationen har Yamaha producerat 560 enheter av den väldigt unika och speciella TMAX 20th

anniversary modellen.

TMAX 20th anniversary är Yamahas ultimata sportskoter, utrustad med exklusiva detaljer i kol ber

som värmeskydd och stänkskärm fram samt en uppvärmd sadel med exklusiv speci kation, gula

sömmar och en 20-årsjubileumslogotyp – plus Tech Graphite-färg och bronsfärgade fälgar.
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Kåpdetaljer tillverkade i
exklusiv kol ber

TMAX 20th anniversary är utrustad med

ett brett utbud av unika komponenter

med hög speci kation som gör den till

Yamahas mest exklusiva sportskoter

någonsin. Kåpdetaljer samt stänkskärmen

fram och värmeskyddet för ljuddämparen

är tillverkade i exklusiv kol ber med gula

detaljer som förstärker det dynamiska

utseendet.

Speciellt uppvärmt säte och
värmehandtag

TMAX 20th anniversary i begränsad utgåva

har ett speciellt uppvärmt säte tillverkat

av förstklassiga material och en logotyp

för 20-årsjubileet samt gula sömmar som

kompletterar de gula detaljerna på

kol berchassit. Uppvärmda handtag med

speciella handtagsändar ger bekväm

körning under hela säsongen.

Exklusiv färg

Det här är den mest åtråvärda och

so stikerade MAX-skotern i modellens

imponerande 20-åriga historia, och den

exklusiva Tech Graphite-färgen är ett

perfekt komplement till kol berdetaljerna

som även framhäver den dynamiska

speci kationen hos den här giganten –

medan de bronsfärgade hjulen förstärker

den här ikoniska sportskoterns speciella

status.

Kraftfull EURO5-kompatibel
motor med 560cc

TMAX 20th anniversary är snabb, sportig

och dynamisk tack vare den stora EURO5-

kompatibla motorn med 56occ som går,

känns och låter bättre än någonsin. Med

gott om vridmoment vid låga varvtal får

du en snabb acceleration – och med det

speciella balanssystemet är den här lätta

tvåcylindriga motorn en av de smidigaste

och mest kompakta i sin klass.

Ny dynamisk och aggressiv
design

TMAX 20th anniversary har även ett

snyggt och tu t utseende som förstärker

dess status som Europas främsta

sportskoter. Var och en av

kol berpanelerna har olika  bermönster

som gör varje maskin unik - och den

sportiga bakdelen har dessutom ett T-

format bakljus och lätta sidokåpor med

ventilation.

Elektrisk vindruta

TMAX 20th anniversary är det självklara

valet om du är ute efter en

premiumsportskoter med klassens högsta

prestanda. En av de mest praktiska

funktionerna är den elektriska vindrutan

som kan justeras 135 mm uppåt eller nedåt,

vilket gör att du kan växla mellan

inställningar för maximal komfort på både

motorvägen och i stan.
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Motor

Motortyp
4 ventiler, DOHC, 4-takts, Vätskekylning, EURO5,
Parallel twin-cylinder

Slagvolym 562 cc
Borrning och slag 70.0×73.0mm
Kompression 10.9:1
Max e ekt 35.0 kW @ 7500 rpm
Max vridmoment 55.7 Nm @ 5250 rpm
Smörjningssystem Torrsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Automat, kilrem
Bensinförbrukning 4.8l / 100 km
CO2 utsläpp 112g / km

Chassi

Fjädringssystem fram Teleskopga el
Fjädringsväg fram 120 mm
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg bak 117 mm
Frambroms Hydraulic dual disc brake
Bakbroms Hydraulic single disc brake
Framdäck 120/70R15M/C 56H Tubeless
Bakdäck 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2,200 mm
Totalbredd 765 mm
Totalhöjd 1,420 mm - 1,555 mm (adjustable windscreen)
Sitthöjd 800 mm
Hjulbas 1,575 mm
Min. markfrigång 125 mm
Våtvikt 220 kg
Bränsletanksvolym 15 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter

som visas här kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade

behov och förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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