
Alăturați-vă familiei
MAX
XMAX 125 este naveta noastră supremă în  ecare zi.

Motorul său puternic și economic de 125cc în 4 timpi

oferă performanțe puternice la costuri reduse de

funcționare - iar furcile față pentru motocicletă asigură

un confort remarcabil.

Sistemul de control al tracțiunii, frânele pe disc şi

sistemul ABS oferă un surplus de  abilitate şi stabilitate

pe suprafețe de drum alunecoase, şi  ecare deplasare

este mai simplă datorită sistemului de pornire fără cheie

Smart Key. Iar datorită compartimentului de depozitare

iluminat şi generos de sub şa, aveți spațiu pentru 2 căşti

integrale.

Dotat cu o priză de 12 V, ecran şi ghidon reglabile,

scuterul sport X-MAX 125 are tot ce vă trebuie şi tot ce

doriți pentru ca  ecare zi să  e mai bună.

Motor Blue Core puternic ş i economic

EURO5

Corp compact ergonomic, cu design

MAX

Faruri frontale duble cu LED ş i stopuri

cu LED

Sistem de pornire fără cheie - Cheie

inteligentă

Sistem de control al tracțiunii (TCS)

Furcă frontală moto

Compartiment de depozitare iluminat

generos pentru 2 căşti integrale

şa dublă spațioasă cu spătar separat

pentru pilot

Ghidon reglabil cu ajutorul

instrumentelor ş i parbriz cu 2 poziții

Bord cu design elegant si ecran mare

cu a şaj LCD

Priză de 12 V în compartimentul de

depozitare din stânga-față

Sistem nou de acţionare variabilă a

supapei (VVA) pentru o accelerare mai

puternică
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Alăturați-vă familiei MAX
La Yamaha, suntem de părere că deplasările trebuie să  e mereu distractive. Iar X-MAX 125 este

construit pentru a face orice călătorie mai plăcută, oferind echilibrul ideal între caracterul sportiv,

confort şi funcționalitate.

Indiferent dacă ești începător în domeniul scuterelor sau cauți un nou model, îți va face plăcere ceea

ce vei vedea la o privire mai atentă. Modelul 2021 este echipat cu nu motor Blue Core de 125 cmc,

conform cu EURO5. Este dotat, de asemenea, cu sistemul Start & Stop pentru a îmbunătăți economia

de combustibil, cu sistemul de pornire fără cheie Smart Key pentru operare simplă, fără bătăi de cap,

iar sub șa bene ciezi un compartiment de depozitare generos.

Farurile frontale duble cu LED exclusive şi designul dinamic accentuează calitatea premium a

modelului XMAX 125, şi cu sistemele de control al tracțiunii şi ABS ca dotări standard, dețineți

controlul. Alegeți modelul XMAX 125. Începeți cu ce este mai bun.
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Scuter sportiv, elegant și
practic de 125 cmc

Fiecare scuter Yamaha XMAX a fost

dezvoltat cu ADN MAX pur și nediluat.

Așadar, imediat ce vă urcați la ghidonul

noului XMAX 125, veți experimenta o

manevrabilitate extraordinara si agilitate

sporită, împreună cu o accelerație

puternică, făcând acest scuter sportiv,

elegant și practic un commuter rapid și

e cient - și intrarea dvs. în familia MAX.

Operare fără cheie, de tip Cheie
inteligentă

Atunci când vă deplasați dintr-un loc în

altul, vă doriți ca  ecare drum să  e cât

mai simplu şi fără stres. De aceea am

prevăzut modelul X-MAX 125 cu sistemul

de pornire fără cheie Smart Key. Cât timp

aveți cheia cu dumneavoastră, puteți să

deblocați şi să porniți scuterul sau să

accesați compartimentul de depozitare de

sub şa fără a   nevoie să introduceți cheia

în contact.

Sistem de control al tracțiunii

Pe drumul obişnuit spre locul de muncă vă

puteți confrunta cu orice condiții, de la

carosabil ud la chepenguri lucioase şi

macadam alunecos, chiar şi noroi sau

murdărie de la şantierele de construcții.

Datorită sistemului de control al tracțiunii al

scuterului X-MAX 125, acum puteți să

pilotați cu încredere, deoarece vă oferă

control sporit menținând aderența roții de pe

spate pe suprafețe alunecoase.

Compartiment de depozitare
generos sub şa

Poate că modelul X-MAX 125 este unul

dintre cele mai elegante şi sportive

scutere din categoria sa, dar este şi unul

dintre cele mai practice, datorită spațiului

de depozitare generos de sub şa! Rabatați

şaua şi puteți depozita 2 căşti integrale,

un laptop şi multe altele, iar pentru

confort sporit, compartimentul este

luminat de o lampă încorporată simplă.

Iluminare completă cu LED

Aruncați o privire la modelul X-MAX 125 şi

vă veți da seama că aspectul acestui

scuter sport este inspirat de scuterele

noastre MAX de înaltă performanță.

Farurile frontale duble unghiulare asigură

iluminare LED completă care emite un

fascicul puternic şi reduce consumul de

energie, iar cu lămpile de poziție de pe față

şi spate şi stopurile cu LED, X-MAX 125

este gata să vadă şi să se facă văzut.

Furcă frontală moto

În timp conduceți pe autostradă, nu puteți să

vedeți cum se comportă sistemul de

suspensie, dar cu siguranță veți simți

diferența pe care o asigură furca moto a

modelului X-MAX 125. Având o cursă de 110

mm, absoarbe şocurile pentru o călătorie

lină şi este creată pentru a vă oferi

maximum de confort şi control la frânare şi

viraje.
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Motor

Tip motor 4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC, 4-supape, Monocilindru
Capacitate cilindrică 124,66cc
Alezaj X Cursă 52.0 X 58.7mm
Compresie 11.2 : 1
Putere maximă 9.0kW @ 8,000rpm
Cuplu maxim 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie de carburant
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală

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

Şasiu

Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Cursă faţă 110 mm
Sistem suspensie spate Unitate oscilantă
Cursă spate 90mm
Frână faţă Single Disc, Ø267 mm
Frână spate Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Anvelopă faţă 120/70-15
Anvelopă spate 140/70-14

Dimensiuni

Lungime totală 2,185 mm
Lăţime totală 775 mm
Înălţime totală 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Înălţimea scaunelor 800 mm
Ampatament 1,570 mm
Gardă minimă la sol 140 mm
Greutate fără sarcină 166kg
Capacitate rezervor carburant 13L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și

condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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