
Přímo na MAX.
Skutečnost, že tolik jezdců TMAX Tech MAX si

nejúspěšnější evropský sportovní skútr kupuje

opakovaně, vypovídá o tomto vysoce výkonném vozidle

mnohé. A ať už jste byli vždy fanoušky strojů MAX, nebo

jste se s touto značkou seznámili poprvé, nový sportovní

model je navržený tak, aby poskytoval nejúžasnější a

nejuspokojivější jízdu ve své třídě.

Prémiové parametry podtrhuje jeho nový připojený

7palcový TFT displej a navigace Garmin s kompletními

mapami*. Díky novému agresivnímu designu a vylepšené

ergonomii – a řadě exkluzivních prvků TMAX Tech MAX,

jako je vyhřívané sedlo a rukojeti, tempomat, nastavitelné

zadní odpružení a podsvícené spínače – je to bezpochyby

nejlepší model MAX. (* Navigace Garmin s kompletními

mapami vyžaduje smlouvu o předplatném a není

nabízena ve všech zemích. Některé navigační funkce

nejsou dostupné ve všech zemích, dostupnost si ověřte

u společnosti Garmin.)

Díky výkonnému dvouválcovému motoru o objemu

560 ccm s výkonem 35 kW a hliníkovému rámu

motocyklového typu je TMAX Tech MAX stvořený

k maximálním výkonům. Nové nastavení odpružení a
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Přímo na MAX.
jízdní vlastnosti a elektricky nastavitelný štít poskytuje ochranu před větrem a deštěm. Jezděte na

TMAX Tech MAX: Spokojte se jen s ikonou.

Pracujete tvrdě. Bavíte se naplno. Čas je vaší nejcennější komoditou. A vy oceníte autentický styl a

osvědčenou kvalitu. Když se tedy podíváte, co nejnovější TMAX Tech MAX nabízí, bude to

pravděpodobně jedno z nejjednodušších a nejchytřejších rozhodnutí za dlouhou dobu.

Nejprodávanější sportovní skútr v Evropě byl radikálně vylepšený o nejlepší 7palcový barevný TFT

displej ve své třídě s plným připojením k chytrému telefonu, který vám umožní být v kontaktu při každé

jízdě. Navigace Garmin s kompletními mapami* se postará o to, abyste do cíle dorazili včas – a díky

vyhřívanému sedlu, vyhřívaným rukojetím, elektrickému štítu a tempomatu si můžete užívat pohodlí

business třídy po celý rok. (* Navigace Garmin s kompletními mapami vyžaduje smlouvu o předplatném

a není nabízena ve všech zemích. Některé navigační funkce nejsou dostupné ve všech zemích,

dostupnost si ověřte u společnosti Garmin.)

Nejnovější model TMAX Tech MAX má také zcela novou kompaktní kapotáž s delším sedlem a nášlapy,

které zajišťují ještě pohodlnější jízdu. Jeho nová agresivní tvář a aerodynamický přední blatník vytvářejí

vzhled inspirovaný supersportem a přibližují model TMAX Tech MAX světu motocyklů. Prémiové

komponenty a prvotřídní povrchová úprava potvrzují to, co jste o tomto kultovním stroji

pravděpodobně již věděli.
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Nový připojený TFT displej,
navigace s kompletními
mapami

Propracovaný nový připojený plnobarevný

7palcový TFT displej, který se ovládá

jednoduchým joystickem, nabízí výběr ze

tří stylů zobrazení. Prostřednictvím

aplikace Yamaha MyRide můžete

přistupovat k připojení MyRide – Link,

které umožňuje spojení se strojem a

přístup k hudbě, počasí, hovorům** a

oznámením z chytrého telefonu. Navigace

Garmin s kompletními mapami* vám

usnadní každou cestu – texty se mohou

zobrazovat i při zaparkování vašeho stroje

TMAX Tech MAX. (* Navigace Garmin

s kompletními mapami vyžaduje smlouvu

o předplatném a není nabízena ve všech

zemích. Některé navigační funkce nejsou

dostupné ve všech zemích, dostupnost si

ověřte u společnosti Garmin. ** Vyžaduje

náhlavní soupravu Bluetooth propojenou

se strojem TMAX Tech MAX. Náhlavní

souprava není součástí dodávky.)

Výkonný motor EURO5 o objemu
560 ccm

Výkonný motor EURO5 o objemu 560 ccm

má jedinečnou a kompaktní konstrukci,

která využívá 360stupňovou kliku

s horizontálně protiběžným vyvažováním

pístů pro mimořádně sportovní výkon spolu

s vysoce účinným systémem pohonu CVT

umožňující dokonale kultivovaný chod.

Pečlivě navržené systémy sání a výfuku

vytvářejí hluboký a čistý „laděný“ zvuk,

který je charakteristický pro TMAX Tech

MAX, a ještě umocňují vaše vzrušení

z jízdy!

Dynamický nový sportovní design
kapotáže

Design modelu TMAX Tech MAX se díky nové

dynamické aerodynamické kapotáži posouvá

o krok blíže ke světu supersportovních

motocyklů. Štíhlejší dvojité LED světlomety

a nový přední blatník s velkými vstupy

vzduchu, stejně jako nové boční kryty ve

tvaru bumerangu, jsou více TMAX Tech MAX

než kdy dříve. Prémiové parametry tohoto

sportovního skútru podtrhují lehká kovaná

kola Spin Forged a kovaná hliníková řídítka.

Nové projektorové světlomety,
integrovaná směrová světla

Stačí se podívat na novou tvář a je vám

jasné, že tohle může být jedině TMAX Tech

MAX! Jeho štíhlejší dvojité světlomety

s integrovanými směrovými světly působí

agresivnějším dojmem, zatímco nový

design projektoru s monofokální čočkou

vytváří silný paprsek. Nový dynamický

vzhled tohoto ikonického sportovního

skútru podtrhují zcela nová zadní světla ve

tvaru písmene T s integrovanými

směrovými světly.

Vylepšená ergonomie jezdce
i spolujezdce

Pro ještě sportovnější jízdu s vyšší úrovní

pohodlí jezdce i spolujezdce je nový TMAX

Tech MAX vybavený delším sedlem a

prodlouženými nášlapy a opěradlo jezdce

je možné posouvat dopředu/dozadu o 30

mm. Štíhlejší pas modelu TMAX Tech MAX

umožňuje lepší dosah nohou k zemi a tvar

nových kovaných hliníkových řídítek

přispívá k mírnému předklonu a lepší

zpětné vazbě.

Elektricky nastavitelný čelní štít

Nově tvarovaný nastavitelný štít je vybavený

středovým kanálem pro přívod vzduchu,

který přispívá ke zvýšení komfortu, protože

snižuje tlak na horní část těla, zejména při

vyšších rychlostech. Tento nový design také

zajišťuje lepší akustiku při používání

chytrého telefonu připojeného k 7palcovému

barevnému TFT displeji. Štít modelu TMAX

Tech MAX lze elektricky nastavit pomocí

přepínače na řídítkách.
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Motor

Typ motoru
4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový,
Parallel twin-cylinder

Zdvihový objem 562 cc
Vrtání x zdvih 70.0×73.0mm
Kompresní poměr 10.9:1
Maximální výkon 35.0 kW @ 7500 rpm
Maximální točivý moment 55.7 Nm @ 5250 rpm
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 4.8L/100km
CO2 emission 112g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 117 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Přední pneumatika 120/70R15M/C 56H Tubeless
Zadní pneumatika 160/60R15M/C 67H Tubeless

Rozměry

Celková délka 2.195 mm
Celková šířka 780 mm
Celková výška 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1.575 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost 220 kg
Kapacita palivové nádrže 15L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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