
По-елегантен и
спортен начин да
пътувате!
Ако търсите най-интелигентното и ексклузивно решение,

XMAX 300 Tech MAX предлага по нещо както за разума,

така и за емоцията. След като усетите елегантната

уникалност на този скутер, вече няма връщане назад.

От логическа и практична гледна точка този мощен,

икономичен и многофункционален скутер е създаден, за

да можете да пътувате до работа бързо, ефективно и

икономично. А през уикенда това най-приятният начин да

откривате нови места.

Стилният корпус с два фара е пряк наследник на MAX, а

гамата от ексклузивни характеристики включва

специална седалка, алуминиеви опори за краката и

кожени вътрешни възглавници и ви показва, че това е

наистина специален скутер.

Мощен и икономичен нов двигател

Blue Core EURO5

Мотоциклетен тип вилки за повишена

стабилност

15-инчово предно колело и 14-инчово

задно колело

Предни и задни дискови спирачки с

ABS като стандартно оборудване

Специална двойна седалка и кожени

възглавници на тапицерията

Алуминиеви подложки за крака,

специално интериорно покритие и др

Два LED фара и опушени задни LED

светлини

Безключово запалване и система за

управление на сцеплението (TCS)

Голям осветен багажник  под

седалката, достатъчен за 2 каски ,

предпазващи цялата глава

LCD прибори и 12 V контакт

Спортният дизайн на серията MAX и

ексклузивните характеристики на

Tech MAX

XMAX 300 Tech MAX



По-елегантен и спортен начин да
пътувате!
Ексклузивният XMAX 300 Tech MAX е наследник на легендарния TMAX – не е изненада, че това е един

от най-впечатляващите скутери в този класа. С уникалните характеристика на тази специална серия

можете да сте истински елегантни на пътя.

Ексклузивната версия на Tech MAX включва специална седалка, специални завършени капаци на

жабките, специални крайни ръкохватки, алуминиеви подложки за крака и специално интериорно

покритие. И този уникален пакет е завършен с елегантна опция Power grey или Dark Petrol цвят и

пушена задна светлина.

Двата LED фара, аеродинамичният корпус и мотивите с бумеранг отстрани показват истински и

неподправен MAX. Задвижван от мощен и икономичен двигател Blue Core 300 куб.см, съответстващ

на EURO5, и с вилки за мотоциклет, XMAX 300 Tech MAX се отличава с авангардна динамика и

уникална елегантност.
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Лимитирана серия,
представяне като мотоциклет

Това е изключително специален спортен

скутер, който предлага много стил,

ексклузивност, мощност и икономия.

Конструиран с отличните

характеристики на серията MAX на

Yamaha и допълнен с множество

първокласни характеристики, XMAX 300

Tech MAX ви дава удобството и

гъвкавостта на спортен скутер

едновременно с представянето на

мотоциклет.

Ексклузивни характеристики
на Tech MAX

Освен специалната седалка,

алуминиевите опори за краката и

кожените възглавници на тапицерията,

XMAX 300 Tech MAX има и цяла гама

ексклузивни части – например

хромиран скоростомер, изображения

отстрани и опушени задни светлини. В

цвят Dark Petrol, този динамичен и

модерен скутер винаги привлича

вниманието – точно като вас.

Багажник за 2 каски,
предпазващи цялата глава, и
още

Голямото багажно отделение под

седалката има вътрешно LED осветление

и може да побере 2 каски, предпазващи

цялата глава, и още – това го прави

практичен и функционален скутер за

ежедневно пътуване. А ако заминете на

кратка почивка със скутера, това е

идеалното място да приберете всичко –

от принадлежности за плуване до обяд за

пикник.

Система Smart Key

За по-лесен и по- удобен живот –

безключова запалителна система Smart

Key. Когато носите Smart Key, можете

да палите XMAX 300 Tech MAX, да

отключвате управлението и седалката и

да получавате достъп до резервоара за

гориво и багажното отделение. Има

също и дистанционно управление за

заключване и откриване на вашия

скутер с едно натискане на бутон.

Система за управление на
сцеплението (TCS)

XMAX 300 Tech MAX се предлага със

система за управление на сцеплението

(TCS) като стандартно оборудване . Тази

съвременна електронна система

предотвратява загубата на сцепление

на задната гума, като намалява

задвижващата сила, подавана към

колелото, ако сензорите открият

приплъзване. Това осигурява увереност

и усещане за безопасност по хлъзгави

повърхности.

Мощен и ефективен двигател
с 300 куб. см Blue Core,
съответстващ на EURO5

Авангардната технология Blue Core на

Yamaha ви дава повече мощност с по-

малко гориво. Двигателят на XMAX 300

Tech MAX има оптимизирана форма на

клапаните, компактна горивна камера и

идеално синхронизиране – тези мерки

намаляват загубата на мощност и

подобряват ефективността, с което този

300-кубиков двигател с течно охлаждане

ви дава по-добро представяне и по-ниски

разходи за гориво.
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Двигател

Тип на двигателя
4-тактов, с водно охлаждане, SOHC, 4-клапанов,
Едноцилиндров

Кубатура 292cc
Диаметър х ход 70.0×75.8mm
Степен на сгъстяване 10.9 : 1
Максимална мощност 20.6 kW @ 7,250 rpm
Максимален въртящ  момент 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 3.0L/100km
CO2 emission 70 g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 110 mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 79 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø267 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Предна гума 120/70-15
Задна гума 140/70-14

Размери

Обща дължина 2,185 mm
Обща ширина 775 mm
Обща височина 1,415 mm -1,465mm (adjustable windscreen)
Височина на седалката 795 mm
Колесна база 1,540 mm
Минимален просвет 135 mm
Мокро тегло 180kg
Капацитет на горивен резервоар 13L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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