
Присъединете се към
семейството MAX
XMAX 125 е най -доброто ни ежедневно градско пътуване.

Неговият мощен и икономичен 125 -кубиков 4 -тактов

двигател осигурява силна производителност с ниски

експлоатационни разходи - а предните вилици тип

мотоциклет осигуряват изключителен комфорт.

Системата за управление на сцеплението, дисковите

спирачки и ABS дават допълнителна сигурност и

стабилност по хлъзгави пътни настилки. А безключовата

запалителна система Smart Key прави всяко пътуване

по-лесно. В големия осветен багажник под седалките има

място за 2 каски, предпазващи цялата глава.

Оборудван с 12V извод и регулируеми ръкохватки и

предно стъкло, спортният 125-кубиков X-MAX предлага

всичко от което се нуждаете, за да подобрите

ежедневието си.

Мощен и икономичен нов двигател

Blue Core EURO5

Компактен корпус с удобен

ергономичен MAX дизайн

Двойни светодиодни предни светлини

и светодиодно задно осветление

Безключова запалителна система

Smart Key

Система за управление на

сцеплението (TCS)

Предни вилки в стил „мотоциклет“

Голям осветен багажник  за 2 каски,

предпазващи цялата глава

Голяма двойна седалка с отделна

облегалка за водача

Регулируеми ръкохватки и челно

стъкло с 2 позиции

Стилни инструменти с широк LCD

дисплей

12V извод в предното ляво багажно

отделение

Нова система за променливо

управление на клапаните (VVA) за по-

бързо ускорение
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Присъединете се към семейството
MAX
Ние в Yamaha вярваме, че ежедневното пътуване трябва винаги да е забавно. X-MAX 125 е създаден,

за да направи всяко пътуване по-приятно, като осигурява идеален баланс между спортен стил,

практичност и функционалност.

Независимо дали купувате скутер за първи път, или търсите следващия си модел, със сигурност ще ви

хареса. Моделът 2021 е оборудван с нов двигател Blue Core 125 куб.см, съответстващ на EURO5.

Притежава и система Start & Stop за подобряване на икономичността в разхода на гориво.

Безключова система smart Key за лесно и безпроблемно запалване, а под седалката има голямо

багажно отделение.

Патентованите двойни светодиодни предни светлини и динамичният дизайн подчертават

първокласното качество на XMAX 125. А системата за управление на сцеплението и ABS, монтирани

като стандартно оборудване, дават пълен контрол. Изберете XMAX 125. Започнете с най-доброто.
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Спортен, стилен и практичен
125-кубиков скутер

Всеки скутер Yamaha XMAX е

разработен с използване на чисто МАКС

ДНК. Така че веднага щом се качите на

борда на новия си XMAX 125, ще

изпитате пъргаво управление заедно

със силно ускорение, превръщайки този

спортен, стилен и практичен спортен

скутер в  бърз и ефективен -  и

влизането ви в  семейството на MAX.

Безключово запалване Smart
Key

Ако всеки ден сте на път, искате всяко

пътуване да е възможно най-лесно и

спокойно. Поради това оборудвахме

125-кубиковия X-MAX с безключова

запалителна система Smart Key. С нея

не се налага да поставяте ключа в

запалването. Трябва  само да го носите

със себе си и можете да отключвате и

стартирате скутера си, както  да

отваряте багажника под седалката.

Система за управление на
сцеплението

По пътя към работното място може да се

сблъскате с всичко – от мокри пътища до

хлъзгави капаци на шахти, гладки

паважни настилки и дори кал или

мръсотия в  близост до строителни

обекти. Благодарение на системата за

управление на сцеплението на 125-

кубиковия X-MAX можете  да карате с

увереност, тъй като тя ви дава

допълнителен контрол, като запазва

сцеплението на задното колело върху

хлъзгави повърхности.

Голям багажник под
седалката

Освен че е един от най-елегантните  и

най- спорните скутери в  своя клас, 125-

кубиковият X-MAX е и един от най-

практичните благодарение на голямото

багажно пространство под седалката!

Трябва само да повдигнете  седалката и

можете да съхранявате 2 каски,

предпазващи цялата глава, или лаптоп и

много други. Освен това за по- голямо

удобство отделението е осветено.

Изцяло със светодиодни
светлини

Само с един поглед към предната  част

на 125-кубиковия X-MAX става ясно, че

видът на този спортен скутер е

вдъхновен от нашите високоефективни

MAX скутери. Извитите двойни предни

светлини са изцяло светодиодни, което

увеличава видимостта и намалява

разхода на енергия. А предните и

задните габаритни светлини  и

светодиодните задни светлини на 125-

кубиковия X-MAX осигуряват  ясна

индикация за другите участници в

пътното движение.

Предни вилки в стил
„мотоциклет“

При ежедневното си пътувате по

магистралата не можете да видите какво

се случва с окачването ви, но със

сигурност ще почувствате разликата

върху 125-кубиковия X-MAX, оборудван с

вилки в  стил „мотоциклет“ Благодарение

на 110-милиметровия ход те поглъщат

ударите и спомагат за по-плавно каране.

Освен това са проектирани така, че да ви

осигурят максимален комфорт и контрол

по време на спиране и завиване.
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Двигател

Тип на двигателя
4-тактов, с водно охлаждане, SOHC, 4-клапанов,
Едноцилиндров

Кубатура 124,66cc
Диаметър х ход 52.0 X 58.7mm
Степен на сгъстяване 11.2 : 1
Максимална мощност 9.0kW @ 8,000rpm
Максимален въртящ  момент 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък

Fuel consumption
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 110 mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 90mm
Предна спирачка Single Disc, Ø267 mm
Задна спирачка Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Предна гума 120/70-15
Задна гума 140/70-14

Размери

Обща дължина 2,185 mm
Обща ширина 775 mm
Обща височина 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Височина на седалката 800 mm
Колесна база 1,570 mm
Минимален просвет 140 mm
Мокро тегло 166kg
Капацитет на горивен резервоар 13L
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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.
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