
Az utazás okos és
sportos módja
Csakúgy, mint minden más MAX modellt, a sportos XMAX

300-at is az ikonikus TMAX, Európa legkeresettebb maxi

robogója ihlette.

A mozgékonyság és a magas fokú kényelem érdekében a

könnyű váz kategóriaelső felfüggesztéssel rendelkezik –

míg az EURO5 szabványnak megfelelő Blue Core motor

remek teljesítményt nyújt, alacsony üzemanyag-

fogyasztás mellett. A LED-es ikerfényszórók és a

dinamikus külső kívülről is jól jelzi, hogy az XMAX 300

modellt teljesítményre tervezték.

A jó irányíthatóságról az alapárért cserébe járó ABS és

TCS rendszer gondoskodik, a kényelmes Smart Key

rendszer és a praktikus, 12 V-os töltőaljzat pedig

megkönnyíti a mindennapokat.

Erőteljes és gazdaságos EURO5 Blue

Core motor

A MAX családra jellemző dinamikus

kialakítás és prémium kivitelezés

Motorkerékpárokra jellemző villa a jobb

stabilitásért

Kipörgésgátló rendszer (TCS) a

magabiztos vezetésért

Smart Key kulcs nélküli kényelmes

gyújtásrendszer

Kettős első LED fényszórók, LED hátsó

lámpa

Új, luxus minőségű ülés és tárolóhely 2

bukósisak számára

Csúcsminőségű LCD műszerfal

A 12 V-os kimenettel működtetheted

és töltheted eszközeidet

15 colos első és 14 colos hátsó kerék

Első és hátsó tárcsafékek az

alapfelszereltség részét képező ABS-

szel

Prémium minőségű ülések és lábtér

XMAX 300



Az utazás okos és sportos módja
A tiszta TMAX génekre épülő XMAX 300 egy maxi robogó stílusát, státuszát és prémium minőségét

adja neked, a könnyű súly kényelme és meg zethető ár mellett.

Motorkerékpárokra jellemző villával készül, mely növeli a stabilitást, a kompakt váz pedig mozgékony,

sportos kezelhetőséget és kényelmet biztosít. Erőteljes és gazdaságos, új, EURO5-kompatibilis Blue

Core motorjának teljesítménye remekül kielégíti minden igényedet, legyen szó gyors ingázásról vagy

hétvégi kirándulásokról.

Új, kiváló minőségű ülésével, LCD műszereivel, dinamikus megjelenésével, kettős LED fényszóróival és

a MAX termékcsaládra jellemző stílusával a magas felszereltségű Yamaha XMAX 300 sportrobogó

készen áll, hogy kielégítse vágyaidat és igényeidet. Közlekedj okosan. Közlekedj gyorsan. Közlekedj a

MAXimumon.

XMAX 300
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A MAX sorozat sportos és
dinamikus génjei

Ne lepődj meg, ha az XMAX 300 ránézésre

ismerősnek tűnik – a TMAX tiszta

génjeinek felhasználásával készült! A LED

ikerfényszórókkal, aerodinamikus

fejidommal és bumeráng alakú

oldallemezekkel ellátott XMAX 300

sportos és dinamikus megjelenése,

valamint prémium minőségű kivitelezése a

Yamaha ikonikus maxi robogójáig

vezethető vissza.

Nagy méretű ülés alatti
tárolórekesz 2 zárt bukósisak
és egyéb tárgyak tárolására

A nagy méretű ülés alatti tárolórekesz

belső LED megvilágítással rendelkezik, és

akár 2 zárt bukósisak és egyéb tárgyak

tárolására alkalmas – így praktikus és

funkcionális a mindennapi munkába

járáshoz. Ha pedig pihenni indulsz,

tökéletes hely akár úszófelszerelések vagy

egy piknikezésre szánt ebéd tárolására is!

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

A kipörgésgátló rendszer (TCS) az XMAX 300

alapfelszereltségének része. Ez a fejlett

elektronikus rendszer megakadályozza, hogy

a hátsó kerék tapadása megszűnjön, azáltal,

hogy csökkenti a hátsó kerék meghajtását,

ha az érzékelők elégtelen tapadást

érzékelnek – így nagyobb magabiztosságot

és biztonságérzetet nyújt csúszós

útfelületeken.

Smart Key rendszer

A Smart Key kulcs nélküli indítás

megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az

életedet. Ha nálad van a Smart Key, be

tudod indítani az XMAX 300 modellt,

továbbá kioldhatod a kormányt és az

ülést, és hozzáférhetsz az

üzemanyagtartályhoz és a tárolórekeszhez

is. A távvezérlő segítségével pedig egy

gombnyomással lezárhatod és

megtalálhatod a robogódat.

Nagy teljesítményű és
hatékony, EURO5 előírásoknak
is megfelelő, 300 cm³-es Blue
Core motor

A Blue Core technológia lehetővé teszi,

hogy a motor kevesebb üzemanyag

felhasználásával nagyobb teljesítményt

adjon le. Ennek érdekében az XMAX 300

motorja optimalizált formájú szelepekkel,

kompakt égéstérrel és tökéletesített

vezérléssel bír. A jellemzők csökkentik az

energiaveszteséget és növelik a

hatékonyságot, így ez a folyadékhűtéses

300 cm³-es motor nagyobb teljesítményt,

ugyanakkor kisebb üzemanyag-

fogyasztást tesz lehetővé.

Praktikus 12 V-os kimenet

Az XMAX 300 modellt egy 12 V-os

kimenettel is ellátták, amely a vezető előtti

bal panelen található. Ez a praktikus funkció

lehetővé teszi, hogy erről működtesd a GPS-

ed/navigációs rendszered, vagy egyéb

eszközöket tölts utazás közben, ami

praktikus és funkcionális ingázó vagy

szabadidős robogóvá teszi a dinamikus és

sportos 300-at.
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Motor

Motor típusa
4 ütemű, Folyadékhűtéses, SOHC, 4 szelepes,
Egyhengeres

Lökettérfogat 292cc
Furat x löket 70.0×75.8mm
Kompresszióviszony 10.9 : 1
Maximális teljesítmény 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximális nyomaték 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 110 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 79 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø267 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Első gumi 120/70-15
Hátsó gumi 140/70-14

Méretek

Teljes hossz 2,185 mm
Teljes szélesség 775 mm
Teljes magasság 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Ülésmagasság 795 mm
Tengelytáv 1,540 mm
Minimális hasmagasság 135 mm
Nedves tömeg 180kg
Üzemanyagtank kapacitása 13L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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