
Mahtava MAX-elämys.
Monet TMAX Tech MAX -kuljettajat vaihtavat aina

uusimpaan TMAX:iin. Tämä kertoo selkeästi miksi se on jo

vuosia ollut Euroopan suosituin sporttiskootteri. Olitpa

vannoutunut TMAX-fani tai uusi tulokas, sporttisempi

uusi skootterimalli takaa luokkansa innostavimman

ajoelämyksen.

Uuden TMAX Tech MAX:in 7-tuuman TFT-näyttö ja

Garmin-navigointi* korostavat huipputeknisiä

ominaisuuksia. Muodoiltaan aggressiivisemman TMAX

Tech MAX:in ergonomia on myös parempi ja

vakiovarusteluun kuuluvat muun muassa lämpöistuin ja -

kahvat, vakionopeudensäädin, säädettävä takajousitus ja

taustavalaistut hallintapainikkeet. (*Garmin-navigointi

vaatii tilauspalvelusopimuksen, eikä sitä tarjota kaikissa

maissa. Jotkut navigointiominaisuudet eivät ole saatavilla

kaikissa maissa. Tarkista saatavuus Garminilta.)

TMAX Tech Maxin suorituskyvyn varmistavat tehokas,

kaksisylinterinen, 560-kuutioinen, 35kW moottori ja

moottoripyörätyyppinen alumiinirunko. Jousituksen

uudet perusasetukset ja huippukeveät Spin Forged -

vanteet sekä uudet Bridgestone-renkaat, takaavat

sporttisen ajon, ja sähköisesti säädettävä tuulilasi suojaa

TFT-näyttö, jossa muun muassa

Garmin-navigointi

Tehokas, 560-kuutioinen, E5-hyväksytty

moottori

Dynaaminen ja sporttinen muotoilu

Projektorivalot, integroidut vilkut

Parempi kuljettajan ja matkustajan

ergonomia

Sähköisesti säädettävä tuulilasi

Vakionopeudensäädin

Lämpökahvat ja lämpöistuin

Huipputason varustelu ja tekniset

ominaisuudet

Avaimeton Smart Key -järjestelmä

Kevyt alumiinirunko

Edistykselliset, elektroniset

ajoavustimet

Valtavat säilytystilat

Varkauksia estävä lukittava

keskiseisontatuki
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Mahtava MAX-elämys.
ja sateelta. Ride TMAX Tech MAX: Ajonautinnon uusi ulottuvuus.

Teet kovasti töitä. Panostat vapaa-ajan harrastuksiin. Aika on arvokkain hyödykkeesi. Arvostat

tyylikkyyttä ja todistettua laatua. Kun näet, mitä kaikkea uusi TMAX Tech MAX tarjoaa, on sen hankinta

varmaan yksi elämäsi helpoimmista ja älykkäimmistä päätöksistä pitkään aikaan.

Euroopan myydyintä sporttiskootteria on uudistettu radikaalisti lisäämällä siihen muun muassa

laadukas, 7-tuuman TFT-värinäyttö ja täysi älypuhelinliitettävyys, joten voit pitää yhteyttä jokaisella

ajomatkalla. Garmin-navigointi* takaa, että saavut perille ajoissa. Lämpöistuimen, lämpökahvojen,

sähköisesti säädettävän tuulilasin ja vakionopeudensäätimen ansiosta voit nauttia ensiluokkaisesta

käyttömukavuudesta. (*Garmin-navigointi vaatii tilauspalvelusopimuksen, eikä sitä tarjota kaikissa

maissa. Jotkut navigointiominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista saatavuus

Garminilta.)

Uudessa TMAX Tech MAXissa on uusi kompakti muotoilu, pidempi istuin ja pidemmät astinlaudat, joten

ajomukavuus on entistä parempi. Aggressiivinen uusi ilme ja aerodynaamiset etusiivet heijastavat

supersport-tyylistä ilmettä ja nostavat TMAX Tech MAXin askeleen lähemmäksi

moottoripyörämaailmaa. Ensiluokkaiset osat ja upea viimeistely antavat uudelle koniselle TMAX Tech

MAX:ille viimeisen silauksen.
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Uusi TFT-näyttö jossa muun
muassa Garmin-navigointi

Uudelle 7-tuuman TFT-värinäytölle on

valittavissa kolme eri näyttöasetusta.

Toimintoja ohjataan 5-asentoisella Joy

Stick -painikkeella. Yamaha MyRide-

sovelluksen MyRide-linkin kautta voit

yhdistää TMAX:in älypuhelimeen ja näin

kuunnella musiikkia sekä nähdä

mittariston näytöllä tekstiviestit,

saapuvat puhelut**, säätiedot jne.

Garmin-navigointi helpottaa

matkantekoa ja tekstiviestit saa näytölle,

kun TMAX Tech MAX on pysäköity.

(*Garmin-navigointi vaatii

tilauspalvelusopimuksen, eikä sitä tarjota

kaikissa maissa. Jotkut

navigointiominaisuudet eivät ole

saatavilla kaikissa maissa. Tarkista

saatavuus Garminilta. ** Edellyttää TMAX

Tech MAX:iin yhdistettyä Bluetooth-

kuulokemikrofonia, jotka on ostettava

erikseen.)

Tehokas, 560-kuutioinen, E5-
hyväksytty moottori

Vääntövahva, 560-kuutioinen, EU5-

hyväksytty nelitahtimoottori on erittäin

kompakti. Sen 360-asteen kampiakseli ja

vaakasuoraan liikkuva, mäntätyyppinen

tasapainoakseli takaavat sporttisen

suorituskyvyn ja portaaton CVT-

voimansiirto varmistaa sujuvan kulun.

Ajoelämystä kohentavat imu- ja

pakojärjestelmät, jotka tuottavat TMAX

Tech MAX:ille ominaisen pehmeänmöreän

ja hillityn käyntiäänen.

Dynaaminen ja sporttinen uusi
muotoilu

TMAX Tech MAX astuu askeleen lähemmäksi

supersport-moottoripyörämaailmaa uuden,

dynaamisen ja virtaviivaisen muotoilun

myötä. TMAX Tech MAXissa on kapeammat

LED-ajovalot, uudet etusiivet suurilla

ilmanottoaukoilla ja uudet

bumeranginmuotoiset sivukatteet. Kevyet

Spin Forged -vanteet ja alumiininen

ohjaustanko korostavat sporttisen uuden

TMAX:in huipputeknisiä ominaisuuksia.

Uudet projektorivalot,
integroidut vilkut

Nopeallakin vilkaisulla huomaa varmasti,

että tässä on uusi TMAX Tech MAX!

Kapeammat, tuplat ajovalot ja integroidut

vilkut tehostavat etuosan aggressiivista

ilmettä ja uudenmallisen projektorivalon

kohdistettu linssirakenne tuottaa

erinomaisen tehokkaan valokuvion. Uuden

TMAX:in sporttisen dynaamista ilmettä

korostavat myös uusi T-mallinen takavalo

ja integroidut vilkut.

Parempi kuljettajan ja
matkustajan ergonomia

Uusi TMAX Tech MAX tarjoaa sporttista

ajo- ja käyttömukavuutta sekä

kuljettajalle että matkustajalle. Siinä on

pidempi istuin ja pidemmät astinlaudat.

Lisäksi kuljettajan selkänojan säätövara

on 30 mm eteen/taakse. Uuden

kapeamman muotoilun ansiosta

kuljettajan jalat yltävät paremmin

maahan. Ajotuntumaa parantaa

puolestaan säädettävä, uusi alumiininen

ohjaustanko.

Sähköisesti säädettävä tuulilasi

Skootterin uudenmallisen, sähköisesti

säädettävän tuulilasin keskellä oleva

ilmanottokanava lisää käyttömukavuutta

vähentämällä ylävartaloon kohdistuvaa

ilmanpainetta erityisesti suurissa

nopeuksissa. Uusi muotoilu varmistaa myös

paremman akustiikan, kun käytät 7-tuuman

TFT-näyttöön kytkettyä älypuhelinta.

Tuulilasin kätevä säätö tapahtuu

ohjaustangossa olevalla kytkimellä.
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Moottori

Moottorin tyyppi
4-tahtinen, Nestejäähdytetty, DOHC, 4-venttiilinen,
Kaksisylinterinen rivimoottori

Sylinterin tilavuus 562 cc
Sylinterin mitat 70.0×73.0mm
Puristussuhde 10.9:1
Maksimiteho 35.0 kW @ 7500 rpm
Maksimivääntö 55.7 Nm @ 5250 rpm
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu
Polttoainejärjestelmä Polttoaineen suihkutus
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä V-Belt -automaatti
Polttoaineen kulutus 4.8L/100km
CO2 emission 112g/km

Alusta

Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka
Etujoustovara 120 mm
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka
Takajoustovara 117 mm
Etujarru Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Takajarru Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Eturengas 120/70R15M/C 56H Tubeless
Takarengas 160/60R15M/C 67H Tubeless

Mitat

Kokonaispituus 2.195 mm
Kokonaisleveys 780 mm
Kokonaiskorkeus 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Istuimen korkeus 800 mm
Akseliväli 1.575 mm
Maavara 135 mm
Märkäpaino 220 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 15L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.

TMAX Tech MAX


