
Exkluzivita, pohodlie
a výkon
Vďaka svojmu výkonnému a úspornému štvortaktnému

motoru s objemom 125 ccm vám XMAX 125 Tech MAX

ponúka vysoký výkon a nízke prevádzkové náklady.

Pohodlie je zaistené prednými vidlicami motocyklového

typu - a špeciálne sedadlo taktiež zvyšuje kvalitu jazdy.

Kontrola trakcie, diskové brzdy a systém ABS zvyšujú

istotu a stabilitu na šmykľavých cestách – zatiaľ čo každá

jazda je jednoduchšia vďaka bezkľúčovému systému

zapaľovania Smart Key. Do veľkého podsvieteného

batožinového priestoru pod sedadlom si môžete odložiť

dve celotvárové prilby.

Limitovaná edícia XMAX 125 Tech MAX predstavuje

prémiový športový skúter s objemom 125 cm3, ktorý je

dostupný vo farebnom prevedení Tech Kamo a vybavený

je nastaviteľným sklom a riadidlami.

Výkonný a úsporný motor EURO5 Blue

Core

Športový dizajn modelu MAX s

exkluzívnymi prvkami výbavy radu Tech

MAX

Nový systém variabilného riadenia

ventilov (VVA) pre silnejš iu akceleráciu

Predné vidlice motocyklového typu

Riadidlá nastaviteľné pomocou

vhodného náradia a 2-polohové predné

sklo

Štýlové prístroje s veľkým LCD

displejom

12 V zásuvka v ľavej prednej príručnej

schránke

Špeciálne dvojmiestne sedadlo

a kožené čalúnenie

Hliníkové stúpadlá, chrómovaný

ukazovateľ rýchlosti a ďalš ie

Duálne LED svetlomety a zadné

dymové LED svetlo

Bezkľúčové štartovanie a systém

kontroly trakcie (TCS)

Veľký podsvietený batožinový priestor

pre dve celotvárové prilby
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Exkluzivita, pohodlie a výkon
Výnimočný model XMAX 125 Tech MAX je prémiový športový skúter s objemom 125 cm3 navrhnutý pre

praktických jazdcov, ktorí dokážu oceniť hodnotu exkluzívneho kúska.

Tento prémiový model musí byť najchytrejším spôsobom pohybu. Vybavený špeciálne upraveným

sedadlom, koženými vnútornými vložkami, hliníkovými stupačkami a opracovanými koncovkami

riadidiel. Model 2021 je vybavený novým motorom s objemom 125 cm3 Blue Core, ktorý zaisťuje silné

zrýchlenie v nízkych a stredných otáčkach. Nový systém Start & Stop znižuje emisie a zlepšuje úsporu

paliva.

Tento vysokokvalitný športový skúter s objemom 125 cm3 v sebe nezaprie DNA radu MAX a prináša

ideálnu rovnováhu medzi športovými vlastnosťami, praktickosťou a funkčnosťou, pričom zaručuje

jedinečnosť radu MAX.
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Špeciálna edícia maxi
športového skútra s objemom
125 cm3

XMAX 125 Tech MAX je jedinečný športový

skúter značky Yamaha s objemom

125 cm3, ktorý je dostupný v exkluzívnom

farebnom prevedení Sword Grey a ponúka

celý rad exkluzívnych prvkov vrátane

hliníkových stúpadiel, špeciálneho sedadla

a koženého vnútorného čalúnenia, ako aj

opracované riadidlá, zadné dymové svetlo

a chrómovaný ukazovateľ  rýchlosti.

Športový a štýlový dopravný
prostriedok!

XMAX 125 Tech MAX bol vyvinutý s

použitím čistej a neriedenej MAX DNA,

aby vám poskytol ideálnu kombináciu

štýlu, funkčnosti a výkonu. Stačí otočiť

plyn a zažijete silné zrýchlenie spolu s

agilným ovládaním - vďaka čomu je tento

športový, štýlový a praktický športový

skúter rýchlym a efektívnym pomocníkom

na dochádzanie. Vitajte v exkluzívnej

rodine MAX!

Bezkľúčová prevádzka so
systémom Smart Key

Pri ceste do práce a domov chcete, aby bola

vždy čo najjednoduchšia a čo najmenej

stresujúca. Presne preto sme model XMAX

125 Tech MAX vybavili bezkľúčovým

systémom zapaľovania Smart Key. Stačí, že

máte kľúč so sebou, a môžete odomknúť

a naštartovať skúter či siahnuť do

batožinového priestoru pod sedadlom,

pričom nemusíte kľúč fyzicky vložiť do

zapaľovania.

Systém kontroly trakcie

Počas bežnej jazdy do práce vás môžu

postretnúť rôzne nepríjemnosti – od

mokrých vozoviek po lesklé kryty kanálov

a vyleštené obrubníky, či dokonca blato

alebo nečistoty v blízkosti stavenísk.

Vďaka systému kontroly trakcie modelu

XMAX 125 Tech MAX môžete teraz jazdiť

s istotou, pretože vám tento systém

poskytuje lepšiu kontrolu udržiavaním

priľnavosti zadného kolesa na klzkých

povrchoch.

Veľký batožinový priestor pod
sedadlom

Model XMAX 125 Tech MAX je možno

jedným z najelegantnejších,

najšportovejších a najexkluzívnejších

športových skútrov vo svojej triede – je

však aj jedným z najpraktickejších vďaka

veľkému batožinovému priestoru pod

sedadlom. Stačí vyklopiť sedadlo

a môžete tu uložiť dve celotvárové prilby

alebo prenosný počítač a iné veci – a na

zvýšenie pohodlia je tento priestor

osvetlený praktickým svetlom.

Odvážny a dynamický vzhľad

Odvážny a dynamický vzhľad modelu XMAX

125 Tech MAX je inšpirovaný našimi

vysokovýkonnými skútrami radu MAX.

Zošikmené dvojité svetlomety prinášajú

kompletné LED osvetlenie, vytvárajú

intenzívny svetelný lúč a znižujú spotrebu

energie – a predné a zadné obrysové svetlá

a zadné dymové LED svetlá zaistia, že model

športového skútra s objemom 125 cm3

z limitovanej edície je pripravený vidieť a byť

videný.
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Motor

Typ motoru
4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový,
Jednoválec

Zdvihový objem 124,66cc
Vrtání x zdvih 52.0 X 58.7mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 9.0kW @ 8,000rpm
Maximální točivý moment 11.0 Nm @ 6,250 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom

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

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 90mm
Přední brzda Single Disc, Ø267 mm
Zadní brzda Single Disc, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry

Celková délka 2,185 mm
Celková šířka 775 mm
Celková výška 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1,570 mm
Minimální světlá výška 140 mm
Mokrá hmotnost 166kg
Kapacita palivové nádrže 13L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov

spoločnosti Yamaha.
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