NMAX 125

Összhangban a
várossal
Az élet változik, ezért érdemes átgondolni, hogy milyen
új megoldások állnak rendelkezésre a városi és városon
kívüli közlekedéshez. A társadalmi távolságtartás
jelentősége miatt a zsúfolt tömegközlekedési
eszközöket érdemes kerülni – az autó pedig a zsúfolt
utcák, a drága parkolás és a növekvő autópályadíjak miatt
már nem megfelelő megoldás.
Szerencsére a Yamaha az új NMAX 125 modelljén
keresztül szórakoztató, meg zethető és prémium
alternatívát kínál mindenki számára – ami egyben az egyik
legokosabb és legvonzóbb módja a városban és a
városon kívüli közlekedésnek. A könnyű, jól
manőverezhető és egyszerűen kezelhető, sportos városi
robogó a kezdő motorosok számára készült, és B
kategóriás vezetői engedéllyel* is vezethető.
A dinamikus új karosszériával, illetve erős és gazdaságos
125 cm³-es Blue Core EURO5 motorral felszerelt NMAX
125 legújabb verziója jobb, mint valaha. A
továbbfejlesztett, új csúcstechnológiás funkciókkal –
például csatlakoztatott CCU, Smart Key kulcs nélküli

125 cm³-es EURO5 Blue Core motor
Sportos kialakítás
CCU Kommunikációvezérlő egység
Kipörgésgátló rendszer
Start & Stop
Smart Key rendszer
Első és hátsó tárcsafékek ABS-szel
Aljzat és elülső zsebek
Ülés alatti tárolórekesz
Új tervezésű váz
Nagyobb LCD-műszerek

NMAX 125
Összhangban a várossal
rendszer – rendelkező, kiváló ár-érték arányú NMAX 125 lehetővé teszi, hogy teljesen szabadon
választhasd meg az életstílusodat. *A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és megkötéseket
fogalmazhatnak meg az egyes országokban
Itt az ideje átgondolni a városi közlekedést – a Yamaha elképzelése az új személyes mobilitásra
vonatkozóan pedig a vadonatúj NMAX 125. Az energikus és gazdaságos Blue Core 125 cm³-es EURO5
motornak köszönhetően körülbelül 300 km-t tehetsz meg egy tanknyi üzemanyaggal, továbbá ez a
könnyen kezelhető, ingázásra tervezett robogó prémium kivitelben, gazdagon felszerelve,
meg zethető áron érhető el.
Az NMAX 125 sportos és dinamikus jellegű, új karosszériája karcsú elülső és hátsó LED-lámpákkal,
illetve aerodinamikus orrkialakítással rendelkezik, amely nagyobb védelmet nyújt a széllel és az
esővel szemben. A vadonatúj vázzal könnyebben manőverezhetsz a városi forgalomban, az
ergonomikus kialakítás pedig kényelmesebb utazást biztosít.
Az alapfelszerelésként elérhető, csúcstechnológiás megoldások pedig lenyűgözőek! Az NMAX 125
Communication Control Unit (CCU) egyszerű kommunikációvezérlő-egységét Bluetooth-kapcsolaton
keresztül párosíthatod okostelefonoddal, így hozzáférhetsz a fontos információkhoz – illetve az olyan
funkciók, mint a Smart Key kulcs nélküli indítás, az aljzat és az ülés alatti tárolóhely nagyban
megkönnyítik a mindennapi életet.

NMAX 125
125 cm³-es EURO5 Blue Core
motor
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NMAX 125
Motor
Motor típusa
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás
Indítás
Váltó

4 ütemű;Folyadékhűtéses;SOHC;4 szelepes
Nedves karter
Üzemanyag-befecskendezés
TCI
Elektromos
V-szíjas automata

Alváz
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés

Teleszkópvilla
Lengőegység

NMAX 125
Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and
respect fellow riders and the environment. Speci cations and appearance of Yamaha products shown
here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For
further details, please consult your Yamaha dealer.

