
Κατευθείαν στο MAX.
Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί αναβάτες του TMAX Tech MAX

αγοράζουν ξανά και ξανά το πιο επιτυχημένο Sport Scooter

στην Ευρώπη σημαίνει πολλά για αυτό το όχημα υψηλών

επιδόσεων. Είτε ήσασταν πάντα θαυμαστής του MAX είτε το

οδηγείτε για πρώτη φορά, το πιο sport νέο μοντέλο έχει

σχεδιαστεί για να σας προσφέρει τις πιο συναρπαστικές και

ικανοποιητικές διαδρομές στην κατηγορία του.

Η νέα συνδεδεμένη οθόνη TFT 7 ιντσών και το σύστημα

πλοήγησης Garmin Navigation* με πρόσβαση σε πλήρη

χάρτη τονίζουν τις κορυφαίες προδιαγραφές. Με το επιθετικό

νέο στυλ και τη βελτιωμένη εργονομία, αλλά και μια σειρά

αποκλειστικών χαρακτηριστικών στο TMAX Tech MAX που

περιλαμβάνουν θερμαινόμενη σέλα και γκριπ, σύστημα

cruise control, ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση και διακόπτες

με οπίσθιο φωτισμό, αυτό είναι αναμφισβήτητα το απόλυτο

MAX. (*Η εφαρμογή πλοήγησης Garmin Navigation με

πρόσβαση σε πλήρη χάρτη απαιτεί συμφωνητικό

συνδρομητικής υπηρεσίας και δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις

χώρες. Ορισμένες δυνατότητες πλοήγησης δεν είναι

διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, επικοινωνήστε με την Garmin

για τη διαθεσιμότητα.)

…
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Κατευθείαν στο MAX.
Με τον πανίσχυρο 2κύλινδρο κινητήρα 560 κ.εκ. 35kW και τον σκελετό αλουμινίου τύπου μοτοσυκλέτας, το

TMAX Tech Max έχει κατασκευαστεί για επιδόσεις. Οι νέες ρυθμίσεις ανάρτησης και οι ελαφριοί τροχοί Spin

Forged με νέα ελαστικά Bridgestone παρέχουν sport χειρισμό, ενώ και ο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος

ανεμοθώρακας παρέχει προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Οδηγήστε το TMAX Tech MAX: Τίποτα

λιγότερο από ένα είδωλο.

Εργάζεστε σκληρά. Διασκεδάζετε έντονα. Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό σας. Εκτιμάτε το αυθεντικό

στυλ και την αποδεδειγμένη ποιότητα. Όταν λοιπόν δείτε τι έχει να σας προσφέρει το νέο TMAX Tech MAX,

μάλλον θα πάρετε μια από τις πιο εύκολες και έξυπνες αποφάσεις που έχετε πάρει εδώ και πολύ καιρό.

Το Sport Scooter με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει επανασχεδιαστεί από την αρχή με την

καλύτερη στην κατηγορία έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με πλήρη συνδεσιμότητα smartphone – για να

διατηρείτε επαφή σε κάθε διαδρομή. Με το σύστημα πλοήγησης Garmin Navigation* με πρόσβαση σε πλήρη

χάρτη, μπορείτε να είστε πάντα στην ώρα σας. Με τη θερμαινόμενη σέλα, τα θερμαινόμενα γκριπ, τον

ηλεκτρικό ανεμοθώρακα και το σύστημα Cruise Control, μπορείτε να απολαμβάνετε άνεση επαγγελματικής

κατηγορίας όλο τον χρόνο. (*Η εφαρμογή πλοήγησης Garmin Navigation με πρόσβαση σε πλήρη χάρτη

απαιτεί συμφωνητικό συνδρομητικής υπηρεσίας και δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Ορισμένες

δυνατότητες πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, επικοινωνήστε με την Garmin για τη

διαθεσιμότητα.)

Το νέο TMAX Tech MAX διαθέτει επίσης νέο πλαίσιο μικρών διαστάσεων με μακρύτερη σέλα και μαρσπιέ για

ακόμα πιο άνετες διαδρομές. Η επιθετική νέα μπροστινή όψη και τα αεροδυναμικά μπροστινά φτερά τού

χαρίζουν μια εμφάνιση εμπνευσμένη από supersport, φέρνοντας το TMAX Tech MAX ένα βήμα πιο κοντά

στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Τα κορυφαία εξαρτήματα και το κορυφαίο στην κατηγορία φινίρισμα

επιβεβαιώνουν όλα όσα γνωρίζατε ήδη για αυτο το εμβληματικό Sport Scooter.

TMAX Tech MAX



Νέα συνδεδεμένη οθόνη TFT,
πλοήγηση με πλήρη  χάρτη

Η νέα, εξελιγμένη, πλήρως έγχρωμη οθόνη

TFT 7 ιντσών λειτουργεί με ένα απλό

joystick και παρέχει τη δυνατότητα

επιλογής ανάμεσα σε τρία στυλ οθόνης.

Μέσω της εφαρμογής MyRide της Yamaha

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο

MyRide – https://www.yamaha-

motor.eu/gr/el/experiences/applications/myride1/#/

που επιτρέπει τη σύνδεση με το scooter,

για πρόσβαση στο smartphone σας για να

ακούτε μουσική, να ενημερώνεστε για τις

καιρικές συνθήκες, να δέχεστε ή να

πραγματοποιείτε κλήσεις** και να

λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Το σύστημα

πλοήγησης Garmin Navigation* με

πρόσβαση σε πλήρη χάρτη κάνει κάθε

διαδρομή ευκολότερη – ενώ τα μηνύματα

μπορούν να εμφανίζονται όταν το TMAX

Tech MAX είναι σταθμευμένο. (*Η εφαρμογή

πλοήγησης Garmin Navigation με

πρόσβαση σε πλήρη χάρτη απαιτεί

συμφωνητικό συνδρομητικής υπηρεσίας και

δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Ορισμένες δυνατότητες πλοήγησης δεν

είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες,

επικοινωνήστε με την Garmin για τη

διαθεσιμότητα. **Απαιτείται συσκευή

συνδεδεμένη μέσω Bluetooth στο TMAX

Tech Max. Η συσκευή δεν περιλαμβάνεται.)

Πανίσχυρος κινητήρας 560
κ.εκ. EURO5

Ο πανίσχυρος κινητήρας 560 κ.εκ. EURO5

διαθέτει μοναδική σχεδίαση μικρών

διαστάσεων με στρόφαλο 360 μοιρών και

οριζόντια παλινδρομική μονάδα

εξισορρόπησης εμβόλου για εξαιρετικά

sport επιδόσεις και σύστημα κίνησης CVT

υψηλής απόδοσης για εξαιρετικά ομαλή

λειτουργία. Και για να ενισχυθεί η

συναρπαστική οδήγηση, τα προσεκτικά

σχεδιασμένα συστήματα εισόδου και

εξάτμισης παράγουν έναν βαθύ και καθαρό

«ρυθμισμένο» ήχο, που είναι

χαρακτηριστικά TMAX Tech MAX!

Δυναμικός, νέος, sport
σχεδιασμός πλαισίου

Η σχεδίαση του TMAX Tech MAX κάνει ένα

βήμα πιο κοντά στον κόσμο των supersport

μοτοσυκλετών με το νέο, δυναμικό,

αεροδυναμικό πλαίσιό του. Οι λεπτότεροι

διπλοί προβολείς LED και τα νέα μπροστινά

φτερά με μεγάλες εισόδους αέρα, καθώς και

τα νέα πλαϊνά καλύμματα boomerang είναι

πιο TMAX Tech MAX από ποτέ. Επίσης, οι

ελαφριοί τροχοί Spin Forged και το τιμόνι από

χυτό αλουμίνιο τονίζουν τις κορυφαίες

προδιαγραφές αυτού του Sport Scooter.

Νέοι προβολείς,
ενσωματωμένα φλας

Βελτιωμένη εργονομία για τον
αναβάτη και τον συνεπιβάτη

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος
ανεμοθώρακας
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Μια ματιά στην νέα μπροστινή όψη αρκεί

για να πειστείτε ότι μόνο έτσι θα μπορούσε

να είναι το TMAX Tech MAX! Οι λεπτότεροι

διπλοί προβολείς με ενσωματωμένα φλας

προσφέρουν μια πιο επιθετική εμφάνιση,

ενώ η νέα σχεδίαση του προβολέα με το

φακό μονής δέσμης δημιουργεί μια ισχυρή

δέσμη φωτός. Και για έμφαση στη δυναμική

νέα εμφάνιση αυτού του εμβληματικού

Sport Scooter, παρέχεται ένα ολοκαίνουριο

πίσω φως με σχεδιασμό σχήματος Τ και

ενσωματωμένα φλας.

Για ακόμα πιο sport οδήγηση με

υψηλότερο επίπεδο άνεσης για τον

αναβάτη και τον συνεπιβάτη, το νέο TMAX

Tech MAX είναι εξοπλισμένο με μακρύτερη

σέλα και μεγαλύτερα μαρσπιέ, ενώ η

πλάτη του αναβάτη παρέχει κίνηση 30 mm

εμπρός/πίσω. Η πιο λεπτή μέση του TMAX

Tech MAX προσφέρει βελτιωμένη

πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος και το

σχήμα του νέου τιμονιού από χυτό

αλουμίνιο δημιουργεί μια στάση με ελαφριά

κλίση προς τα εμπρός, για βελτιωμένη

ανάδραση.

Ο νέος ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας διαθέτει

κεντρικό αεραγωγό εισόδου αέρα που

συνεισφέρει στο αυξημένο επίπεδο άνεσης

μειώνοντας την πίεση στο επάνω μέρος του

σώματός σας, ειδικά στις υψηλότερες

ταχύτητες. Αυτή η νέα σχεδίαση εξασφαλίζει

επίσης καλύτερη ακουστική όταν

χρησιμοποιείτε smartphone που είναι

συνδεδεμένο με την έγχρωμη οθόνη TFT 7

ιντσών, ενώ η οθόνη του TMAX Tech MAX

μπορεί να ρυθμιστεί ηλεκτρικά με ένα

διακόπτη στο τιμόνι.



Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος, με 2
παράλληλους κυλίνδρους

Κυβισμός 562 cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 70.0×73.0mm
Σχέση συμπίεσης 10.9:1
Μέγιστη ισχύς 35.0 kW @ 7500 rpm
Μέγιστη ροπή 55.7 Nm @ 5250 rpm
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 4.8L/100km
Εκπομπές ρύπων 112g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 120 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή πίσω τροχού 117 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70R15M/C 56H Tubeless
Πίσω ελαστικό 160/60R15M/C 67H Tubeless

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.195 mm
Συνολικό πλάτος 780 mm
Συνολικό ύψος 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Ύψος σέλας 800 mm
Μεταξόνιο 1.575 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 mm
Βάρος πλήρες υγρών 220 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 15L

TMAX Tech MAX



Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

TMAX Tech MAX


