
Направо на МАКС.
Фактът, че толкова много водачи на TMAX Tech MAX

купуват отново и отново най-успешния спортен скутер в

Европа, говори много за това мощно превозно средство.

И независимо дали винаги сте били фенове на MAX или

сега се запознавате с марката, по-спортният нов модел е

проектиран за най-вълнуващото и удовлетворяващо

каране в класа си.

Новият свързан 7-инчов TFT екран и навигацията Garmin

с пълни карти* подчертават първокласната

спецификация – и със своя агресивен нов стил и

подобрена ергономия – плюс набора от ексклузивни

функции на TMAX Tech MAX, които включват отопляема

седалка и ръкохватки, круиз контрол, регулируемо задно

окачване и превключватели със задно осветяване – това

несъмнено е най-добрият MAX до момента. (* За

навигация Garmin с пълни карти е необходимо да

сключите споразумение за абонаментна услуга, което не

се предлага във всички държави. Някои функции за

навигация не са налични във всички държави, моля,

проверете при Garmin за наличност.)

Със своя мощен 560-кубиков 2-цилиндров двигател с…

TFT екран, навигация с пълни карти

Мощен 560-кубиков EURO5 двигател

Динамичен спортен дизайн на

корпуса

Прожекторни фарове, вградени

мигачи

Подобрена ергономия за водача и

пътника

Електрически регулируемо стъкло

Круиз контрол

Подгряващи ръкохватки и седалка

Най-добрата в класа си

спецификация

Безключово запалване Smart Key

Олекотено алуминиево шаси

Усъвършенствана електронна

технология за управление

Голямо багажно пространство

Заключваща се централна опора за

защита против кражба
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Направо на МАКС.
35 kW и алуминиева рамка от мотоциклетен тип, TMAX Tech Max е създаден за отлично представяне.

Новите настройки на окачването и олекотените колела Spin Forged, оборудвани с нови гуми

Bridgestone, осигуряват спортно управление – а електрически регулируемият екран осигурява защита

от вятър и дъжд. Карайте TMAX Tech MAX: Приемайте само иконата.

Вие работите активно. Вие почивате активно. Времето е най-ценната ви стока. И цените автентичния

стил и доказаното качество. Затова когато видите какво може да предложи най-новият TMAX Tech

MAX, това вероятно ще бъде едно от най-лесните и интелигентни решения, които сте вземали от дълго

време насам.

Най-продаваният спортен скутер в Европа е изцяло подобрен с най-добрия в класа си 7-инчов

цветен TFT екран с пълна свързаност със смартфон, който ви дава възможност да поддържате връзка

при всяко пътуване. Навигацията Garmin с пълни карти* гарантира, че ще стигнете до дестинацията

си навреме, а с отопляемата седалка, отопляемите ръкохватки, електрическия екран и круиз контрола

можете да се наслаждавате на първокласен комфорт през цялата година. (* За навигация Garmin с

пълни карти е необходимо да сключите споразумение за абонаментна услуга, което не се предлага

във всички държави. Някои функции за навигация не са налични във всички държави, моля, проверете

при Garmin за наличност.)

Най-новият TMAX Tech MAX се предлага и с изцяло нов компакте корпус с по-дълга седалка и

стъпенки, които гарантират още по-комфортно каране. Агресивното ново лице и аеродинамичните

предни крила придават вид, вдъхновен от суперспортните машини, и отвеждат TMAX Tech MAX една

крачка по-близо до света на мотоциклетите. А първокласните компоненти и водещото в класа си

покритие потвърждават това, което вероятно вече знаете за тази емблематична машина.

TMAX Tech MAX



Нов свързан TFT екран,
навигация с пълни карти

Управляван с обикновен джойстик,

усъвършенстваният нов, свързан,

пълноцветен 7-инчов TFT екран

предлага избор от три стила на дисплея.

Чрез приложението MyRide на Yamaha

можете да влезете в  MyRide – Link,

който дава възможност за свързване  с

превозното средство и достъп до вашия

смартфон за музика, прогнози за

времето, обаждания** и известия.

Навигацията Garmin с пълни карти*

прави пътуването по-лесно, а

текстовете могат да се показват, когато

вашият TMAX Tech MAX е паркиран. (* За

навигация Garmin с пълни карти е

необходимо да сключите споразумение

за абонаментна услуга, което не се

предлага във всички държави. Някои

функции за навигация не са налични

във всички държави, моля, проверете

при Garmin за наличност. ** Необходими

са слушалки, свързани с Bluetooth и с

TMAX Tech MAX. Слушалките не са

включени.)

Мощен 560-кубиков EURO5
двигател

Мощният 560-кубиков EURO5 двигател

се отличава с уникален  и компактен

дизайн, който използва 360-градусов

колянов механизъм с хоризонтално

противоположен въртящ  се бутален

балансьор за невероятно спортно

представяне заедно с високоефективна

CVT задвижваща система за

изключително плавно движение. А за

по- голямо удоволствие от карането

внимателно проектираната

всмукателна и изпускателна система

генерира дълбок и „специфичен“ звук,

който е отличителен за TMAX Tech MAX!

Динамичен нов спортен
дизайн на корпуса

Конструкцията на TMAX Tech MAX е с една

крачка по-близо до света  на

суперспортните мотоциклети със своя

динамичен нов аеродинамичен корпус.

По- тънките двойни LED фарове и новите

предни крила с големи въздухозаборници,

както и новите странични капаци с форма

на бумеранг са изцяло в  стила на TMAX

Tech MAX, а олекотените колела Spin

Forged и кованите алуминиеви

ръкохватки подчертават първокласните

качества на този спортен скутер.

Нови прожекторни фарове,
вградени мигачи

Подобрена ергономия за
водача и пътника

Електрически регулируемо
стъкло

TMAX Tech MAX



Нужен ви е само един поглед към

новото лице, за да разберете , че това

може да бъде само TMAX Tech MAX! По-

тънките двойни фарове с вградени

мигачи придават по-агресивен вид, а

новият прожекторен дизайн с

монофокусна леща генерира мощен лъч.

За да се подчертае динамичната нова

визия на този емблематичен спортен

скутер, задната светлина с Т-образна

форма и вградени мигачи е изцяло

обновена.

За още по- спортно поведение с по-

високо ниво на комфорт за водача и

пътника, новият TMAX Tech MAX е

оборудван с по-дълга седалка и

удължени стъпенки, а облегалката  на

водача може да се премества напред и

назад с 30 мм. По- тънката талия на

TMAX Tech MAX осигурява по- голям

диапазон до земята за крака, а формата

на новите ръкохватки от кован

алуминий допринася за малко по-

наклонена напред позиция напред за

подобрена обратна връзка.

Регулируемото предно стъкло с нов

дизайн е с централен всмукателен

колектор, който допринася за повишеното

ниво на комфорт чрез намаляване на

натиска върху горната част на тялото ви,

особено при по-високи скорости. Този нов

дизайн също така осигурява по-добра

акустика, когато използвате смартфон,

свързан със 7-инчов TFT пълноцветен

дисплей, а екранът на TMAX Tech MAX

може да се регулира електрически с

помощта на превключвател, монтиран на

ръкохватката.



Двигател

Тип на двигателя
4-тактов, с водно охлаждане, DOHC, 4-клапанов,
Двуцилиндров редови

Кубатура 562 cc
Диаметър х ход 70.0×73.0mm
Степен на сгъстяване 10.9:1
Максимална мощност 35.0 kW @ 7500 rpm
Максимален въртящ  момент 55.7 Nm @ 5250 rpm
Мазилна уредба Сух картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 4.8L/100km
CO2 emission 112g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 120 mm
Система на задното очакване Плаващо рамо
Заден ход 117 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Предна гума 120/70R15M/C 56H Tubeless
Задна гума 160/60R15M/C 67H Tubeless

Размери

Обща дължина 2.195 mm
Обща ширина 780 mm
Обща височина 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Височина на седалката 800 mm
Колесна база 1.575 mm
Минимален просвет 135 mm
Мокро тегло 220 kg
Капацитет на горивен резервоар 15L
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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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