
Да бъдеш едно с
града
Начинът, по който живеем живота си, се променя и е

време да погледнем към нови начини за придвижване във

и около града. Необходимостта от социално

дистанциране означава, че претъпканите системи за

обществен транспорт са загубили своята

привлекателност, а автомобилът вече не е разумен избор

поради задръстените улици, скъпите паркинги и

увеличаването на магистралните такси.

За щастие Yamaha може да ви предложи забавна и

първокласна алтернатива под формата на изцяло новия

NMAX 125 – един от най-интелигентните и привлекателни

начини за придвижване във и около вашия град. Лек,

маневрен и лесен за управление, този спортен градски

скутер е създаден с мисъл за новия мотоциклетист и

може да се кара с книжка категория В.*

Със своя динамичен нов дизайн на корпуса и здрав и

икономичен двигател Blue Core с обем 125 куб.см,

съответстващ на EURO5, последната версия на най-

продавания NMAX 125 е по-добра от всякога.…

Двигател Blue Core 125 куб.см EURO5

Спортен дизайн на корпуса

блок за управление на

комуникацията CCU

Система за управление на

сцеплението

Start & Stop

Система Smart Key

Предни и задни дискови спирачки с

ABS

Порт за захранване и предни

джобове

Багажно пространство под седалката

Рама с нов дизайн

По- големи LCD прибори
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Да бъдеш едно с града
Оборудван с усъвършенствани нови високотехнологични функции като свързания CCU, безключовото

запалване Smart Key и система за контрол на сцеплението, съотношението цена-качество NMAX 125

ви дава пълна свобода да избирате начина си на живот. * Ограниченията и рестрикции могат да се

прилагат за всяка държава съгласно приложимото законодателство

Сега е моментът да преразгледате начина, по който се придвижвате из града, а изцяло новият NMAX

125 е идеята на Yamaha за персоналната нова мобилност. Задвижван от пъргав и икономичен

двигател Blue Core с обем 125 куб.см, съответстващ на EURO5, с който можете да изминете около 300

км с едно зареждане, този лесен за каране скутер за градско пътуване се предлага с първокласен

финиш и висока спецификация на достъпна цена.

Спортният и динамичен нов корпус на NMAX 125 се отличава с елегантни предни и задни LED

светлини и аеродинамичен обтекател, осигуряващ по-добра защита от вятъра и дъжда. Изцяло новото

шаси дава подобрена маневреност в натоварения градски трафик, а ергономичността го прави най-

удобния начин за придвижване.

Ще бъдете изумени от високите технологии, които са включени като стандартно оборудване! блок за

управление на комуникациите (CCU) на NMAX 125 се сдвоява чрез Bluetooth с вашия смартфон, за да

ви даде достъп до важна информация, а функции като безключово запалване Smart Key, порт за

захранване и място за съхранение на багаж под седалката правят ежедневието много по-лесно.
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Двигател Blue Core 125 куб.см
EURO5

Независимо дали пътувате из

оживените градски улици или се

отправяте към предградията при

приятели, спортният нов NMAX 125 ви

дава идеалното съчетание на

производителност, забавление и

икономичност. Тихият двигател Blue

Core с обем 125 куб.см, съответстващ

на EURO5, консумира много малко

гориво и дава голямо ускорение, за да

изпреварите трафика, а с по- големия

7,1-литров резервоар за гориво

получавате около 300 км между

зарежданията.

Спортен нов дизайн на
корпуса

Yamaha извежда новия NMAX 125 на по-

високо ниво с нов дизайн на корпуса

със стилен преден капак с динамични

нови двойни LED фарове и вградени

габаритни светлини – а новата LED

задна светлина и вградените предни и

задни мигачи подобряват

първокласният външен вид и

усещането от най-добрия скутер 125

входно ниво на Yamaha.

блок за управление на
комуникацията CCU

NMAX е първият скутер, който притежава

новия блок за управление на

комуникацията на Yamaha (CCU), който ви

информира и прави всяко пътуване по-

приятно. Изтеглете приложението MyRide

на вашия смартфон и се свържете чрез

Bluetooth. Можете да получите достъп до

огромно количество техническа и текуща

информация – и дори да намерите своя

скутер с локатора за паркиране на

приложението!* *Използване на

последното свързано местоположение на

телефона ви, не GPS.

Система Smart Key

NMAX е един от най-

усъвършенстваните скутери в  класа си

и се предлага със системата Smart Key

на Yamaha като стандартно оборудване .

Стига да носите Smart Key със себе си в

джоба или чантата, тази безключова

система ви позволява да запалите своя

NMAX, спестява време и улеснява

целия процес. Вече няма да губите

време, търсейки обикновени ключове

на тъмен паркинг през нощта!

Рама с нов дизайн

Скрита зад динамичния нов корпус е

изцяло новата рама, която играе

ключова роля за превръщането на

NMAX в  едно от най-добре

представящите се градски превозни

средства на Yamaha. Неговият напълно

нов дизайн се отличава с по- голям 7.1-

литров резервоар за гориво,

разположен в  централния тунел, за да

осигури по-добро разпределение на

теглото за отлична маневреност – а

новото шаси и корпусът осигуряват по-

удобна позиция за каране с повишена

защита от вятър и намален шум.

Система за управление на
сцеплението

Новият NMAX сега се предлага със

система за контрол на сцеплението, която

осигурява по- уверено каране по неравни

или хлъзгави повърхности, например

мокър паваж или трамвайни линии.

Когато TCS долови, че е възможно да се

случи приплъзване на задната гума,

мигновено намалява задвижването на

задното колело, така че гумата да

поддържа сцепление, позволявайки  ви да

карате уверено при различни

метеорологични условия и условия на

пътната настилка.
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Двигател

Тип на двигателя 4-тактов, с водно охлаждане, SOHC, 4-клапанов
Кубатура 125cc
Диаметър х ход 52.0×58.7mm
Степен на сгъстяване 11.2:1
Максимална мощност 9.0 kW @ 8000 rpm
Максимален въртящ  момент 11.2 Nm @ 6000 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 2,2L/100km
CO2 emission 52g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 100mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 85mm
Предна спирачка Hydraulic single disc brake
Задна спирачка Hydraulic single disc brake
Предна гума 110/70-13M/C 48P Tubeless
Задна гума 130/70-13M/C 63P Tubeless

Размери

Обща дължина 1935mm
Обща ширина 740mm
Обща височина 1160mm
Височина на седалката 765mm
Колесна база 1340mm
Минимален просвет 125mm
Мокро тегло 131kg
Капацитет на горивен резервоар 7.1Litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, показани тук, подлежат на промяна без предварително известие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности се

консултирайте със своя представител на Yamaha.

NMAX 125


