
Straight to the MAX.
Het feit dat zoveel TMAX Tech MAX rijders bij elke nieuwe

aankoop van een scooter terugkeren naar deze

hoogwaardige machine, zegt zeer veel over Europa's

meest succesvolle motorscooter. Voor overtuigde MAX-

fans en voor enthousiaste nieuwe bewonderaars zal dit

nieuwe, sportievere model zeker een van hun beste rij-

ervaringen opleveren.

Het nieuwe verbonden 7 inch TFT-scherm en de Full-

map Garmin navigatie* onderstrepen zijn

topspeci caties. De stoere nieuwe styling, de

verbeterde ergonomie en een reeks exclusieve TMAX

Tech MAX functies, met onder meer een verwarmd zadel

en verwarmde handgrepen, cruise control, verstelbare

achterwielophanging en verlichte schakelaars, ... dit is

ongetwijfeld de ultieme MAX. (* Full-map Garmin

navigatie vereist een abonnement met service en wordt

niet in alle landen aangeboden. Sommige

navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar,

neem contact op met Garmin voor informatie over de

beschikbaarheid.)

Met een krachtig 560 cc tweecilinder 35 kW motorblok

en een aluminium frame van het motor etstype is de

Gekoppeld TFT-scherm, Full-map

navigatie

Krachtige 560 cc EURO5-motor

Dynamisch en sportief kuipwerk

Projectorkoplampen, geïntegreerde

knipperlichten

Verbeterde ergonomie voor rijder en

passagier

elektrisch verstelbaar windscherm

Cruise control

Greep- en zadelverwarming

Hoogwaardige topspeci caties

Smart Key: starten zonder sleutel

Licht aluminium chassis

Geso stikeerde elektronische

besturingstechnologie

Grote opbergruimte

Middenbok met

antidiefstalvergrendeling
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Straight to the MAX.
Tech Max gebouwd om te presteren. De nieuwe afstelling van de ophanging en de lichte

gespinsmede velgen met nieuwe Bridgestone banden staan borg voor een sportief rijgedrag. Het

elektrisch verstelbare windscherm biedt bescherming tegen wind en regen. Rij met de TMAX Tech

MAX: alleen het icoon is goed genoeg.

U werkt hard. U speelt hard. Tijd is uw meest waardevolle goed. En u waardeert authentieke stijl en

bewezen kwaliteit. Als u ziet wat de nieuwste TMAX Tech MAX te bieden heeft, zal het waarschijnlijk

een van de gemakkelijkste en verstandigste beslissingen zijn die u ooit hebt genomen.

De best verkopende motorscooter in heel Europa werd grondig geüpgraded met een in zijn klasse

beste 7 inch TFT-kleurenscherm met volledige smartphone-connectiviteit om altijd contact te

kunnen houden. De Full-map Garmin navigatie* zorgt ervoor dat u nergens te laat komt. Met een

verwarmd zadel, verwarmde handgrepen, een elektrisch scherm en cruise control kunt u het hele

jaar genieten van comfort in businessclass. (* Full-map Garmin navigatie vereist een abonnement met

service en wordt niet in alle landen aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen

beschikbaar, neem contact op met Garmin voor informatie over de beschikbaarheid.)

De nieuwste TMAX Tech MAX wordt ook geleverd met een gloednieuw compact kuipwerk met een

langer zadel en langere voetplaten die een nog comfortabelere rijpositie waarborgen. De stoere

nieuwe voorkant en de aerodynamische voorvleugels geven hem een op de supersport

geïnspireerde look en brengen de TMAX Tech MAX een stap dichter bij de motorwereld. De

hoogwaardige componenten en de toonaangevende afwerking bevestigen wat u waarschijnlijk al

wist over deze iconische machine.
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Nieuw verbonden TFT-scherm,
Full-map navigatie

Het geso stikeerde nieuwe verbonden 7

inch TFT-kleurenscherm wordt bediend

met een eenvoudige joystick en biedt een

keuze uit drie weergavestijlen. Via

Yamaha's MyRide-app is uw smartphone

verbonden met de TMAX om muziek,

weerberichten, oproepen** en meldingen

te beluisteren. Met de Full-map Garmin

navigatie* komt u overal sneller en

gemakkelijker. U kunt de teksten

weergeven wanneer uw TMAX Tech MAX

geparkeerd staat. (* Full-map Garmin

navigatie vereist een abonnement met

service en wordt niet in alle landen

aangeboden. Sommige navigatiefuncties

zijn niet in alle landen beschikbaar, neem

contact op met Garmin voor informatie

over de beschikbaarheid. ** Vereist een

koptelefoon die via Bluetooth verbonden

is met de TMAX Tech MAX. Koptelefoon

niet inbegrepen.)

Krachtige 560 cc EURO5-motor

Het krachtige 560 cc EURO5-motorblok

heeft een uniek en compact ontwerp met

een 360° krukas met een balansas voor de

horizontaal tegenover elkaar geplaatste

zuigers. Dit ontwerp waarborgt

indrukwekkende sportieve prestaties. Een

zeer e ciënt CVT-aandrijfsysteem zorgt

voor een uitzonderlijk soepele werking.

Om u nog meer rijplezier te bezorgen,

produceren de zorgvuldig ontworpen in-

en uitlaatsystemen het typische, diep en

puur "getunede" TMAX Tech MAX geluid!

Nieuw dynamisch en sportief
kuipwerk

Het nieuwe aerodynamische kuipwerk

brengt de TMAX Tech MAX weer een stap

dichter bij de wereld van de supersport

motor etsen. De slankere dubbele LED-

koplampen, de nieuwe voorvleugels met

grote luchtinlaten en de nieuwe boemerang

zijkappen zijn meer TMAX Tech MAX dan

ooit. De lichte gespinsmede velgen en het

gesmede aluminium stuur onderstrepen de

hoogwaardige speci caties van deze

motorscooter.
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Nieuwe verstralers,
geïntegreerde
richtingaanwijzers

Een blik op de nieuwe voorkant en u weet

meteen dat dit een TMAX Tech MAX is! De

slankere dubbele koplampen met

geïntegreerde richtingaanwijzers zorgen

voor een stoere look. Het nieuwe

verstraler-ontwerp met een monofocale

lens produceert een krachtige lichtbundel.

Het gloednieuwe, T-vormige achterlicht

met geïntegreerde richtingaanwijzers

benadrukt de dynamische nieuwe look van

deze iconische motorscooter.

Verbeterde ergonomie voor
rijder en passagier

Voor een sportievere rijervaring met een

hoger comfortniveau voor rijder en

passagier is de nieuwe TMAX Tech MAX

uitgerust met een langer zadel en met

verlengde voetplaten. De rugleuning van

de rijder kan 30 mm naar voren/naar

achteren worden verplaatst. Het slankere

ontwerp van de TMAX Tech MAX zorgt

voor een beter beenbereik tot op de

grond. De vorm van het nieuwe gesmede

aluminium stuur maakt een iets meer

naar voren leunende positie mogelijk om

de feedback te verbeteren.

Elektrisch verstelbaar
windscherm

Het hertekende, verstelbare windscherm is

voorzien van een centraal luchtinlaatkanaal

dat het comfortniveau verhoogt door de

druk op uw bovenlichaam te verminderen,

vooral bij hogere snelheden. Dit nieuwe

ontwerp zorgt ook voor een betere

akoestiek wanneer u een smartphone

gebruikt die verbonden is met het 7 inch

TFT-kleurenscherm. Het TMAX Tech MAX

windscherm kan elektrisch worden versteld

met een op het stuur gemonteerde

schakelaar.



Motor

Motortype
4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen, Parallel
twin-cylinder

Cilinderinhoud 562 cc
Boring x slag 70.0×73.0mm
Compressieverhouding 10.9:1
Max. vermogen 35.0 kW @ 7500 rpm
Max. koppel 55.7 Nm @ 5250 rpm
Smeersysteem Dry sump
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 4.8L/100km
CO2 emission 112g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 120 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 117 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Remmen achter Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Bandenmaat voor 120/70R15M/C 56H Tubeless
Bandenmaat achter 160/60R15M/C 67H Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.195 mm
Totale breedte 780 mm
Totale hoogte 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1.575 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht 220 kg
Inhoud brandstoftank 15L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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