
Täysikokoinen, 125-
luokan X-MAX-
skootteri
X-MAX 125 on näppärä työ- ja vapaa-ajan kulkuväline. Sen

tehokas ja taloudellinen, 125 cc:n nelitahtimoottori takaa

hyvän suorituskyvyn, ajettavuuden ja edulliset

käyttökustannukset. Moottoripyörätyyppinen

etujousitus varmistaa myös ajomukavuuden.

Rengaspidon TCS-hallintajärjestelmä ja ABS-avusteiset

levyjarrut tehostaa ajoturvallisuutta liukkaalla ja

kuoppaisella kadulla tai tiellä. Käyttömukavuutta

kohentava Smart Key -virtalukko toimii etänä ilman virta-

avainta. Satulan alla on iso, valaistu tavaratila, johon

mahtuu helposti kaksi kokokypärää.

Säädettävä ohjaustanko ja tuulilasi sekä 12 V:n virran

ulosotto takaavat, että sporttinen X-MAX 125 on myös

erittäin käytännöllinen jokapäiväisessä käytössä.

Tehokas ja taloudellinen, EURO5-

hyväksytty Blue Core -moottori

Kompaktin virtaviivainen MAX-muotoilu

on myös ergonomista

käytännöllisyyttä.

LED-kaksoisajovalot ja LED-takavalot

Etätoiminen Smart Key -virtalukko

TCS-pidonhallinta (sutimisen-

/luistonesto)

Moottoripyörä-tyyppinen etuhaarukka

Tilavaan ja valaistuun säilytystilaan

mahtuu helposti kaksi kokokypärää.

Muodoiltaan mukava, kahdenistuttava

satula ja matkustajan selkänoja.

Säädettävä ohjaustanko ja 2-

asentoinen tuulilasi.

Tyylikäs mittaristo ja iso LCD-näyttö.

12 V:n virtapistoke vasemmassa

etutavaratilassa.

Uusi venttiiliajoituksen VVA-

järjestelmä parantaa kiihtyvyyttä
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Täysikokoinen, 125-luokan X-MAX-
skootteri
Me Yamahalla haluamme, että ajomatkasi sujuvat hauskan helposti. X-MAX 125 on käytännöllinen ja

ajossa sporttinen kevariskootteri. Sen satulassa meno on aina yhtä hauskaa kelistä riippumatta.

Joten jos olet hankkimassa ensimmäistä skootteria tai vaihtamassa uuteen, tutustu ihmeessä vuoden

2021 malliin. Siinä on uusi EURO5-määräysten mukainen 125-kuutioinen Blue Core -moottori ja

polttoainetaloudellisuutta parantava Start & Stop -järjestelmä. Ilman virta-avainta toimivan Smart Key

-järjestelmän ansiosta virta-avainta ei tarvitse aina kaivella taskun pohjalta. Satulan alla on lukittava

säilytystila kahdelle kokokypärälle.

LED-kaksoisajovalo ja dynaaminen muotoilu korostavat XMAX 125:den laadukasta kokonaisuutta.

Vakiona on myös ajoturvallisuutta terästävät ABS-jarrut ja TCS-luistonesto. X-MAX 125 on paras

valinta. Miksi tyytyisit vähempään?
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Sporttinen, tyylikäs ja
käytännöllinen 125 cc:n
skootteri

Yamaha X-MAX -skoottereiden taustalla

on menestyksellisen T-MAX- ja vastaavien

Yamaha MAX-skoottereiden tekninen

perimä. Huomaat tämän heti, kun istut

uuden, virtaviivaisen tyylikkään X-MAX

125 satulaan. Ajossa sen ketterä

käsiteltävyys ja ripeä kiihtyvyys ovat

omiaan ruuhkaisessa

työmatkaliikenteessä.

Kätevä Smart Key -järjestelmä.

Kun liikut kaupungilla, haluat varmasti,

että pysäköinti ja liikkeelle lähtö

tapahtuvat sujuvasti ja nopeasti. Siksi X-

MAX 125 on varustettu kätevällä,

etätoimisella Smart Key -järjestelmällä.

Kunhan "virta-avain" on taskussasi, voit

aina avata ohjauslukon ja käynnistää

skootterisi sekä pääset satulan alla

olevaan lukittuun tavaratilaan. Kaikki

tämä siis ilman, että virta-avainta

tarvitsee laittaa virtalukkoon.

TCS-pidonhallinta (sutimisen-
/luistonesto)

Arkisella työmatkalla keliolosuhteet

saattavat vaihdella hyvinkin suuresti.

Aamun auringonpaiste voi muuttua

iltapäivällä kaatosateeksi. Toisinaan

kaduilla ja teillä voi yllättäen olla hiekkaa

tai muuta liukasta esimerkiksi katutöiden

jäljiltä. X-MAX 125:n varustelun TCS-

pidonhallinta helpottaa liukkaalla ajamista.

Se pyrkii estämään takarenkaan yllättävät

luistot ja sutimiset esimerkiksi märällä

asfaltilla.

Iso tavaratila

Yamaha X-MAX 125 on yksi markkinoiden

virtaviivaisin ja sporttisin skootteri

luokassaan. Se on kuitenkin myös yksi

käytännöllisimmistä, esimerkiksi satulan

alla on iso tavaratila. Satulan alla on tilaa

jopa kahdelle kokokypärälle tai läppärille

ja muille tavaroille. Tavaratila on myös

valaistu, joten näet hyvin mitä siellä on

myös pimeällä.

Nykyaikaiset LED-valot

Heti ensivilkaisulla on selvää, että

sporttisen X-MAX 125:n ilme ja olemus on

perua suorituskykyisistä ison luokan

Yamaha MAX -skoottereista. Ilmeeltään

dynaamiset, LED-kaksoisajovalot

tuottavat kirkkaan valon vähäisellä

energian kulutuksella. Samoin hyvin

näkyvät parkki- ja takavalot ovat LED-

toimiset, joten X-MAX 125 on helppo

havaita ja sen kuljettaja näkee hyvin myös

pimeässä.

Moottoripyörä-tyyppinen
etuhaarukka

Kaduilla tai maantiellä ajellessa et yleensä

näe mitä etujousitus tekee. Sen sijaan

taatusti tunnet kuinka tehokkaasti X-MAX

125:n moottoripyörätyyppinen etuhaarukka

vaimentaa tien epätasaisuuksia. Sen 110

mm:n jousto tasoittaa epätasaisuudet,

joten ajo on tasaista ja mukavaa.

Herkkätoiminen etujousitus tehostaa myös

hallittavuutta kaarreajossa ja jarrutuksissa.
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Moottori

Moottorin tyyppi
4-tahtinen, Nestejäähdytetty, SOHC, 4-venttiilinen,
Yksisylinterinen

Sylinterin tilavuus 124,66cc
Sylinterin mitat 52.0 X 58.7mm
Puristussuhde 11.2 : 1
Maksimiteho 9.0kW @ 8,000rpm
Maksimivääntö 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä Polttoaineen suihkutus
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä V-Belt -automaatti

Polttoaineen kulutus
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

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

Alusta

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka
Etujoustovara 110 mm
Takajousitusjärjestelmä Yksikön keinuliike
Takajoustovara 90mm
Etujarru Single Disc, Ø267 mm
Takajarru Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Eturengas 120/70-15
Takarengas 140/70-14

Mitat

Kokonaispituus 2,185 mm
Kokonaisleveys 775 mm
Kokonaiskorkeus 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Istuimen korkeus 800 mm
Akseliväli 1,570 mm
Maavara 140 mm
Märkäpaino 166kg
Polttoainesäiliön tilavuus 13L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon.

Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden

tekniset ominaisuudet ja ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja

niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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