
Šikovný a športový
spôsob prepravy
Rovnako ako každý model radu MAX je aj športový model

XMAX 300 inšpirovaný kultovým modelom TMAX,

najpredávanejším maxi skútrom v Európe.

Kvôli zaručeniu vysokej úrovne pohodlia pri svižnom

riadení je ľahký podvozok vybavený najlepším

odpružením vo svojej triede, zatiaľ čo motor Blue Core

spĺňajúci ustanovenia normy EURO5 poskytuje vysoký

výkon s nízkou spotrebou paliva. Dvojité LED svetlomety

a dynamická karoséria navyše jasne prezradia, že model

XMAX 300 je stvorený na to, aby podával výkony.

Na zaručenie vysokej úrovne riadenia sú súčasťou

štandardnej výbavy systémy ABS a TCS – každodenné

používanie vám navyše o čosi uľahčí aj systém Smart Key,

ako aj praktická 12 V zásuvka na napájanie vašich

zariadení.

Výkonný a úsporný motor EURO5 Blue

Core

Dynamický dizajn radu MAX a špičková

povrchová úprava

Motocyklové vidlice pre vysokú

stabilitu

Systém kontroly trakcie (TCS) zaručuje

istotu pri jazde

Pohodlný bezkľúčový systém

zapaľovania Smart Key

Dvojité predné LED svetlá, koncové

LED svetlo

Nové luxusné sedadlo, úložný priestor

na 2 celotvárové prilby

Vysokokvalitný prístrojový panel LCD

12 V napájacia zásuvka na napájanie

a nabíjanie vaš ich zariadení

15-palcové predné a 14-palcové zadné

koleso

Diskové brzdy vpredu a vzadu so

systémom ABS v rámci štandardnej

výbavy

Prémiová kvalita sedenia a interiéru

XMAX 300



Šikovný a športový spôsob prepravy
Model XMAX 300, ktorý bol skonštruovaný s pravou DNA radu TMAX, ponúka štýl, vzhľad a špičkovú

kvalitu maxi skútra s pohodlím a dostupnosťou ľahkej verzie.

Kompaktný podvozok umožňuje svižné športové riadenie v spojení s prvotriednym pohodlím a je

vybavený motocyklovými vidlicami pre lepšiu stabilitu. Výkonný a úsporný nový motor Blue Core

spĺňajúci normu EURO5 ponúka všetok výkon, ktorý potrebujete na rýchle každodenné dochádzanie

do práce alebo na víkendové výlety.

Vďaka novému vysokokvalitnému sedadlu, prístrojom LCD, dynamickej karosérii, dvojitým predným

LED svetlám a štýlu radu MAX naplní tento špičkový športový skúter Yamaha XMAX 300 vaše túžby

a potreby. Jazdite rozumne. Jazdite rýchlo. Jazdite na MAXimum.

XMAX 300
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Športová a dynamická DNA
radu MAX

Keď sa vám na prvý pohľad bude zdať

model XMAX 300 povedomý, nebuďte

prekvapení – bol navrhnutý pomocou čírej

DNA radu TMAX! Všetko od dvojitých LED

svetlometov modelu XMAX 300 cez jeho

aerodynamickú kapotu až po bumerangové

bočné panely mu dodáva športový,

dynamický vzhľad a špičkovú povrchovú

úpravu, ktorá jasne korení v kultovom

maxi skútri spoločnosti Yamaha.

Veľký úložný priestor pod
sedadlom na 2 celotvárové
prilby a ďalšie predmety

Rozsiahla príručná schránka pod sedadlom

je osadený LED osvetlením, pričom je do

neho možné uložiť 2 celotvárové prilby

a čosi navyše – naozaj praktická a funkčná

pomôcka na každodenné dochádzanie. Ak

si však vyrazíte len tak pre radosť zajazdiť,

je taktiež skvelým miestom na prevážanie

všetkého potrebného od vybavenia na

kúpanie až po piknikový obed.

Systém kontroly trakcie (TCS)

Súčasťou štandardnej výbavy modelu XMAX

300 je aj systém kontroly trakcie (TCS).

Tento pokročilý elektronický systém

zamedzuje strate trakcie zadnej pneumatiky

tým, že v prípade zistenia prešmykovania

zníži pohon daného kolesa, vďaka čomu

môžete aj na klzkých povrchoch jazdiť

s istotou a pocitom bezpečia.

Systém Smart Key

Aby sme vám trochu spríjemnili a uľahčili

život, k dispozícii máte bezdrôtový systém

zapaľovania Smart Key. Kým máte pri sebe

kľúč Smart Key, tak môžete model XMAX

300 zapnúť, odomknúť riadenie a sedadlo,

ako aj získať prístup k palivovej nádrži

a príručnej schránke. Taktiež môžete

využiť aj diaľkový ovládač slúžiaci na

uzamknutie a vyhľadanie skútra jediným

stlačením tlačidla.

Výkonný a efektívny motor Blue
Core s objemom 300 ccm
v súlade s normou EURO5

Technológia Blue Core napomáha

dosiahnuť vyšší výkon za využitia

menšieho množstva paliva. Motor modelu

XMAX 300 preto využíva ventily

s optimalizovaným tvarom, kompaktnú

spaľovaciu komoru a ideálne načasovanie.

Tieto opatrenia napomáhajú zamedziť

stratám výkonu a zvyšovať účinnosť, aby

vám vodou chladený motor s objemom

300 ccm mohol ponúknuť ešte lepší výkon.

Praktická 12 V zásuvka

Na modeli XMAX 300 nájdete aj 12 V

zásuvku umiestnenú na ľavom paneli priamo

pred jazdcom. Táto praktická pomôcka vám

umožní počas jazdy napájať navigačný

systém/jednotku GPS či nabíjať iné

zariadenia, aj vďaka čomu je tento

dynamický a športový model 300 praktickým

a funkčným skútrom ideálnym na

dochádzanie do práce aj jazdenie vo voľnom

čase.
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Motor

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

Zdvihový objem 292cc
Vrtání x zdvih 70.0×75.8mm
Kompresní poměr 10.9 : 1
Maximální výkon 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximální točivý moment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 79 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm (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 (adjustable windscreen)
Výška sedla 795 mm
Rozvor kol 1,540 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost 180kg
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. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. 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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