TMAX Tech MAX

Egyenesen a MAX-ra.
A TMAX Tech MAX tulajdonosok körében nagyon sok a
visszatérő vásárló, ami sokat elárul Európa
legsikeresebb, nagy teljesítményű sportrobogójáról. És
függetlenül attól, hogy már korábban is MAX rajongó
voltál-e vagy most először választottad ezt a márkát, a
sportosabb új modell a kategória legizgalmasabb és
legélvezetesebb motorozási élményét nyújtja.
Az új, 7 hüvelykes TFT-kijelző és a teljes térképes Garmin
navigáció* kiemeli a prémium felszereltséget – és az
agresszív, új külső, a továbbfejlesztett ergonómia,
valamint a TMAX Tech MAX exkluzív funkciói, mint például
a fűtött ülés és markolatok, a sebességtartó automatika,
az állítható hátsó felfüggesztés és a háttérvilágítással
ellátott kapcsolók kétségtelenné teszik, hogy ez a MAXok királya. (*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.)
Nagy teljesítményű, 560 köbcentiméteres, kéthengeres,
35 kW-os motorjával és a „valódi” motorkerékpárokra…

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
Elektromosan állítható szélvédő
Sebességtartó automatika
Fűtött markolatok és ülés
Kategóriaelső, prémium speci káció
Smart Key kulcs nélküli indítás
Könnyű alumíniumváz
Ki nomult elektronikus vezérlési
technológia
Nagy méretű csomagtartó
Lopásgátló, zárható középállvány

TMAX Tech MAX
Egyenesen a MAX-ra.
jellemző, alumínium vázával a TMAX Tech Max vérbeli sportrobogó. Az új felfüggesztési beállítások, és
az új, Bridgestone gumiabroncsokkal szerelt, könnyű SpinForged kerekek sportos kezelhetőséget
biztosítanak – az elektromosan állítható szélvédő pedig védelmet nyújt a szél és az eső ellen. Válaszd a
TMAX Tech MAX-ot: Csak a legjobbat fogadd el.
Keményen dolgozol. Keményen játszol. Az időt értékeled a legtöbbre. És szereted az egyedi stílust és
a minőséget. Tehát amikor meglátod, hogy mit kínál a legújabb TMAX Tech MAX, hosszú idő óta az
egyik legegyszerűbb és legokosabb döntés fogod tudni meghozni.
Európa legnépszerűbb sportrobogója radikálisan megújult, a kategória legjobb, 7 hüvelykes színes
TFT-kijelzőjével és teljes körű okostelefon-csatlakoztatási funkcióval – így minden út során
kapcsolatban maradhatsz a számodra fontos dolgokkal. A teljes térképes Garmin navigáció*
gondoskodik arról, hogy időben odaérj – a fűtött ülésekkel, fűtött markolatokkal, digitális kijelzővel és
sebességtartó funkcióval egész évben élvezheted a „business class” nyújtotta kényelmet. (*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 legújabb TMAX Tech MAX teljesen új, kompaktabb kialakítású, ugyanakkor hosszabb üléssel és
lábtartóval rendelkezik, amelyek még kényelmesebb utazást biztosítanak. Az új, agresszívabb fejidom
és aerodinamikus első idomok szupersportos megjelenést kölcsönöznek a csúcstechnológiás TMAX
Tech MAX-nak, amely így még egy lépéssel közelebb kerül a valódi motorkerékpárok világához. A
prémium minőségű alkatrészek és a kategóriaelső kivitel pedig alátámasztják mindazt, amit
valószínűleg már eddig is tudtál erről a legendás gépről.

TMAX Tech MAX

Új, telefonnal összekapcsolható
TFT-kijelző, teljes térképes
navigáció

Erős, 560 köbcentiméteres
EURO5 motor

Az egyszerű joystickkal kezelhető, új,

egyedi és kompakt kialakítású, 360 fokos,

modern, színes, 7 hüvelykes TFT-kijelzőn

felső vezérműtengellyel, vízszintes

háromféle megjelenési mód állítható be. A

dugattyú kiegyensúlyozó rendszerrel – és a

Yamaha MyRide alkalmazáson keresztül

rendkívül sportos teljesítményt még

pedig telefonnal rákapcsolódhatsz a

élvezetesebbé teszi a kiemelkedően sima

motor rendszerére, ami hozzáférést

futást biztosító, nagy hatékonyságú CVT

biztosít az okostelefonodon tárolt

váltó. A motorozás izgalmának fokozása

zenékhez, az időjárás előrejelzéshez,

érdekében, a gondosan megtervezett

hívásokhoz** és sok más információhoz. A

szívó- és kipufogórendszer tökéletesen

teljes térképes Garmin navigáció* minden

„hangolt”, mély és tiszta, jellegzetes

utazást megkönnyít – szöveges üzenetek

TMAX Tech MAX motorhangot produkál.

pedig a TMAX Tech MAX 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 Tech
MAX-hoz csatlakoztatott, Bluetooth
fejhallgató szükséges. A fejhallgató nem a
motorkerékpár tartozéka.)

Az erőteljes, 560 cm3-es EURO5 motor

Dinamikus, új, sportosabb külső
Az új és aerodinamikus karosszériapanelek
révén a TMAX Tech MAX 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 Tech MAX-osabb jellegűek – a könnyű
SpinForged kerekek és a kovácsolt
alumínium kormány pedig kiemelik a
sportrobogó prémium jellegét.

Új projektoros fényszórók,
integrált irányjelzők

Javított ergonómia a vezető és
az utas számára egyaránt

Elég egyetlen pillantás az új fejidomra, és

A még sportosabb vezethetőség, és a

máris tudni fogod, hogy ez csakis egy

vezető és utas számára is jobb kényelem

TMAX Tech MAX lehet! A keskenyebb

érdekében az új TMAX Tech MAX hosszabb

ikerfényszórók és integrált irányjelzők

ülést és meghosszabbított lábtartót

agresszívabb megjelenést kölcsönöznek a

kapott, a vezető háttámlája pedig előre-

motornak, és az új, egyfókuszú,

hátra 30 mm-t állítható. Az új TMAX Tech

projektoros fényszóró nagy fénnyel

MAX keskenyebb „dereka” jobb

világítja be az előtted levő utat. A mára

talajfogást biztosít, az új, kovácsolt

legendássá vált sportrobogó új, dinamikus

alumínium kormány kialakítása pedig

megjelenésének hangsúlyozására teljesen

kissé előredőltebb üléspozíciót

új, T-alakú hátsó lámpát kapott, integrált

eredményez, a jobb visszajelzés

irányjelzőkkel.

érdekében.

Elektromosan állítható szélvédő
Új az állítható szélvédő kialakítása is,
középen légbeömlő csatornával rendelkezik,
ezáltal komfortosabb vezetést biztosít,
mivel csökkenti a felsőtestre nehezedő
nyomást és turbulenciát, különösen nagyobb
sebességnél. Az új TMAX Tech MAX
szélvédőjének jobb akusztikus tulajdonságai
különösen előnyösek, amikor a 7 hüvelykes,
színes TFT-kijelzővel összekapcsolt
okostelefonodat használod – ráadásul a
szélvédő magassága a kormányról
elektromosan állítható.

TMAX Tech MAX
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 – 1.525 mm (electric windscreen)
800 mm
1.575 mm
135 mm
220 kg
15L

Motor típusa

TMAX Tech MAX
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.

