TMAX

Egyenesen a MAX-ra.
Bármerre is jársz a TMAX-szal, a 7 hüvelykes, színes TFTkijelzőn keresztül mindig kapcsolatban maradhatsz a
számodra fontos dolgokkal, hiszen hozzáférsz többek
között az okostelefonodon levő zenékhez, időjárás
előrejelzéshez, hívásokhoz** és értesítéseket is – a teljes
térképes Garmin navigáció* pedig minden utazást még
élvezetesebbé tesz. A Smart Key kulcsnélküli rendszer
könnyebbé teszi a mindennapi használatot – az új, 5
irányú joystick és az átdolgozott vezérlőkapcsolók pedig
egyszerűbbé teszik a kezelést. (*A teljes térképes Garmin
navigáció elő zetési szolgáltatási szerződéshez kötött,
és nem minden országban érhető el. Egyes navigációs
funkciók nem minden országban érhetőek el, kérjük, a
szolgáltatás elérhetőségét ellenőrizd a Garminnál. ** A
TMAX-hoz csatlakoztatott, Bluetooth fejhallgató
szükséges. A fejhallgató nem a motorkerékpár
tartozéka.)
Az új TMAX kompaktabb, középen karcsúbb lett, az ülés
ugyanakkor hosszabb, és állítható háttámlával
rendelkezik a kényelmesebb utazás érdekében – a
hosszabb lábtartók és az új, kovácsolt alumínium
kormány pedig többféle üléspozíciót tesznek lehetővé. A
sportosabb felfüggesztési…

Telefonnal összekapcsolható TFTkijelző, teljes térképes navigáció
Erős, 560 köbcentiméteres EURO5
motor
Dinamikus, sportosabb külső
Projektoros fényszórók, integrált
irányjelzők
Javított ergonómia a vezető és az utas
számára egyaránt
Smart Key kulcs nélküli indítás
Könnyű alumíniumváz
Ki nomult elektronikus vezérlési
technológia
Nagy méretű csomagtartó
Lopásgátló, zárható középállvány

TMAX
Egyenesen a MAX-ra.
beállítások és az új, Bridgestone gumiabroncsokkal szerelt, könnyű Spinforged kerekek precízebb, a
valódi sportmotorokéhoz hasonló irányíthatóságot és kezelhetőséget biztosítanak – az 560
köbcentiméteres, EURO5 erőforrás és a kategória legalacsonyabb tömege együtt biztosítja az A2-es
kategória legizgalmasabb teljesítményét.
Ami pedig utcai tekintélyét és kiállását illeti, a legújabb TMAX továbbra is egyedülálló. A radikálisan új,
szupersport ihletésű homlokrész a markáns légterelőkkel és kettős légbeömlő nyílással, tekintélyt
parancsoló megjelenést kölcsönöz a motornak. A keskeny, projektoros ikerfényszórók és a T-alakú,
hátsó LED lámpa kihangsúlyozzák a TMAX high-tech jellegét – az integrált első és hátsó irányjelzők
pedig tovább erősítik a prémium sportrobogó karcsú és dinamikus megjelenését.
A TMAX a robogók vitathatatlan királya. Az eredeti modell 2001-es bevezetése óta a TMAX Európa
legkelendőbb sportrobogója. A prémium kategóriás, nagy teljesítményű gép az elmúlt 20 évben több
ezer motorosnak adta meg a teljes szabadság új, izgalmas érzését, akár a városi munkába járás, akár a
vidéki motoros túrázások során.
A legújabb TMAX a Yamaha robogókon valaha megtalálható legjobb és legmodernebb, telefonnal is
összekapcsolható digitális műszeregységgel rendelkezik. A kategóriájában legjobb, 7 hüvelykes,
színes TFT-kijelzőn háromféle megjelenítési stílus állítható be – a Yamaha MyRide alkalmazáson
keresztül pedig telefonnal rákapcsolódhatsz a motor rendszerére, ami hozzáférést biztosít az
okostelefonodon tárolt zenékhez, az időjárás előrejelzéshez, értesítésekhez és sok más
információhoz. A teljes térképes Garmin navigációval* pedig gyorsabb és egyszerűbb lesz az utad. (*A
teljes térképes Garmin navigáció elő zetési szolgáltatási szerződéshez kötött, és nem minden
országban érhető el. Egyes navigációs funkciók nem minden országban érhetőek el, kérjük, a
szolgáltatás elérhetőségét ellenőrizd a Garminnál.)
Az új, kompakt és sportos külsővel, és radikálisan új fejidommal rendelkező TMAX a Yamaha eddigi
legdinamikusabb és legki nomultabb sportrobogója. Az új, aerodinamikus első idomok és a
keskenyebb, projektoros ikerfényszórók szupersportos megjelenést kölcsönöznek a
csúcstechnológiás robogónak – az átdolgozott ergonómia pedig a legkényelmesebb közlekedési
eszközzé teszi. Az erőteljes, 560 köbcentiméter lökettérfogatú, 35 kW-os EURO5 erőforrásnak és a
rendkívül simán működő CVT sebességváltónak köszönhetően a TMAX a motorkerékpár-szintű
teljesítményt ötvözi a robogókra jellemző kényelemmel.

TMAX

Új, telefonnal összekapcsolható
TFT-kijelző, teljes térképes
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TMAX motorhangot produkál.

Az erőteljes, 560 cm3-es EURO5 motor

Dinamikus, új, sportosabb külső
Az új és aerodinamikus karosszériapanelek
révén a TMAX megjelenése még egy lépéssel
közelebb került a szupersport
motorkerékpárok világához. A keskenyebb,
LED ikerfényszórók, az új, első panelek és
nagy légbeömlők, valamint az új,
„bumeráng” oldalidomok minden eddiginél
TMAX-osabb jellegűek – a könnyű
SpinForged kerekek és a kovácsolt
alumínium kormány pedig kiemelik a
sportrobogó prémium jellegét.

pedig a TMAX leparkolásakor jeleníthetők
meg. (*A teljes térképes Garmin navigáció
elő zetési szolgáltatási szerződéshez
kötött, és nem minden országban érhető
el. Egyes navigációs funkciók nem minden
országban érhetőek el, kérjük, a
szolgáltatás elérhetőségét ellenőrizd a
Garminnál. ** A TMAX-hoz
csatlakoztatott, Bluetooth fejhallgató
szükséges. A fejhallgató nem a
motorkerékpár tartozéka.)

Új projektoros fényszórók,
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Javított ergonómia a vezető és
az utas számára egyaránt
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Smart Key kulcs nélküli indítás
A TMAX használata a zsebedben tartott
Smart Key segítségével rendkívül kényelmes
– és az új, 2 gombos főkapcsoló használata
egyszerűbb, mint valaha. A kulcs nélküli
technológia lehetővé teszi, hogy egyszerűen
és gyorsan elindítsd a motort, felnyisd az
ülést és kioldd a középállványt – sőt, még az
új, stílusos, süllyesztett, szegecselt
tanksapkát is kinyithatod.

lámpát kapott, integrált irányjelzőkkel.

érdekében.

TMAX
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás
Indítás
Váltó
Fuel consumption
CO2 emission

4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC, 4 szelepes, Parallel
twin-cylinder
562 cc
70.0×73.0mm
10.9:1
35.0 kW @ 7500 rpm
55.7 Nm @ 5250 rpm
Száraz karter
Üzemanyag-befecskendezés
TCI
Elektromos
V-szíjas automata
4.8L/100km
112g/km

Alváz
Első felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Teleszkópvilla
120 mm
Lengőkaros
117 mm
Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Nedves tömeg
Üzemanyagtank kapacitása

2.195 mm
780 mm
1.415 mm – 1.470 mm mm (adjustable windscreen)
800 mm
1.575 mm
135 mm
218 kg
15L

Motor típusa

TMAX
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden
motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. 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.

