
Osiągi na MAX-a.
Fakt, że tak wielu właścicieli TMAX Tech MAX kupuje ten

model ponownie potwierdza tezę, że jest to najbardziej

udany skuter sportowy na europejskim rynku.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem skuterów

MAX, czy też dopiero zaczynasz przygodę z tą marką,

nowy, bardziej sportowy model został zaprojektowany z

myślą o zapewnieniu najbardziej emocjonującej i

satysfakcjonującej jazdy.

Nowy, 7-calowy ekran TFT i nawigacja Garmin z pełną

mapą* podkreślają wysoką specy kację, a nowa,

agresywna stylistyka i ulepszona ergonomia oraz szereg

ekskluzywnych funkcji TMAX Tech MAX, takich jak

podgrzewane siedzenie i manetki, tempomat,

regulowane tylne zawieszenie i podświetlane

przełączniki, sprawiają, że jest to bez wątpienia najlepszy

skuter w rodzinie MAX. (* System nawigacji Garmin

Navigation w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i nie

jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie

wszystkie funkcje nawigacji są dostępne na wszystkich

rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z  rmą

Garmin).

Dzięki mocnemu 2-cylindrowemu silnikowi o pojemności

Ekran TFT z funkcją łączności,

nawigacja z trybem pełnej mapy

Mocny silnik o pojemności 560 cm3

zgodny z normą Euro 5

Dynamiczna, sportowa stylistyka

nadwozia

Światła projekcyjne i zintegrowane

kierunkowskazy

Większy komfort dla kierowcy i

pasażera

Elektrycznie regulowana szyba

Tempomat

Podgrzewane manetki i siedzenie

Najlepsza w swojej klasie specy kacja

premium

Bezkluczykowy system zapłonu Smart

Key

Lekka konstrukcja nośna z aluminium

Najnowocześniejsze elektroniczne

systemy wspomagające

Dużo miejsca na bagaż

Antykradzieżowa blokada stopki

centralnej

TMAX Tech MAX



Osiągi na MAX-a.
motocyklowego, TMAX Tech Max zapewnia znakomite osiągi. Nowe ustawienia zawieszenia i lekkie

koła Spin Forged z nowymi oponami Bridgestone zapewniają sportową charakterystykę jazdy, a

elektrycznie regulowana szyba chroni przed wiatrem i deszczem. Wybierz legendarny skuter TMAX

Tech MAX.

Ciężko pracujesz. Intensywnie się bawisz. A Twoją najcenniejszą walutą jest czas. Cenisz sobie

autentyczny styl i sprawdzoną jakość. Kiedy więc zobaczysz, co zapewnia najnowszy model TMAX

Tech MAX, jego zakup będzie prawdopodobnie jedną z najłatwiejszych i najmądrzejszych decyzji, jakie

podejmiesz od dłuższego czasu.

Najlepiej sprzedający się w Europie skuter sportowy został gruntownie zmodernizowany i

wyposażony w najlepszy w swojej klasie kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7 cali zapewniający

pełną łączność ze smartfonem, co pozwala pozostawać w kontakcie podczas jazdy. System nawigacji

Garmin* z pełną mapą zapewni dotarcie do celu na czas, a podgrzewane siedzenie, podgrzewane

manetki, elektrycznie regulowana szyba i tempomat pozwalają cieszyć się komfortem „business

class” przez cały rok. (* System nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i

nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie wszystkie funkcje nawigacji są dostępne na

wszystkich rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z  rmą Garmin).

Najnowszy TMAX Tech MAX został również wyposażony w zupełnie nowe, kompaktowe nadwozie z

dłuższą kanapą i podestami, które zapewniają jeszcze większy komfort jazdy. Jego agresywny przód i

aerodynamiczne przednie skrzydełka nadają mu wygląd inspirowany motocyklami SuperSport, dzięki

czemu TMAX Tech MAX jest bardzo zbliżony do świata motocykli. Najwyższej klasy komponenty i

wykończenie tylko potwierdzają to, co prawdopodobnie już wiesz o tej kultowej maszynie.
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Nowy ekran TFT z funkcją
łączności, nawigacja z trybem
pełnej mapy

Nowy, kolorowy wyświetlacz TFT o

przekątnej 7 cali, obsługiwany za pomocą

prostego joysticka, ma trzy tryby

wyświetlania. Za pomocą aplikacji

Yamaha MyRide można stworzyć

połączenie umożliwiające dostęp do

muzyki, informacji o pogodzie, połączeń** i

powiadomień za pośrednictwem

smartfona. System nawigacji Garmin z

pełną mapą* ułatwi Ci każdą podróż; tryb

tekstowy jest dostępny również wtedy,

gdy TMAX Tech MAX jest zaparkowany. (*

System nawigacji Garmin Navigation w

trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i

nie jest dostępny we wszystkich krajach

na świecie. Nie wszystkie funkcje

nawigacji są dostępne na wszystkich

rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o

kontakt z  rmą Garmin. ** Wymaga

zestawu słuchawkowego Bluetooth

połączonego ze skuterem TMAX Tech MAX.

(Zestaw słuchawkowy jest sprzedawany

oddzielnie).

Mocny silnik o pojemności
560 cm3 zgodny z normą Euro 5

Mocny silnik o pojemności 560 cm3 zgodny

z normą EURO 5 ma unikalną i zwartą

budowę z wykorbieniem przesuniętym o

360 stopni z przeciwsobnym, poziomym

wyważeniem tłoków, co pozwala uzyskać

ekstremalne sportowe osiągi, natomiast

wysokowydajny układ napędowy CVT

zapewnia wyjątkowo spokojną pracę. Aby

zapewnić jeszcze większe emocje podczas

jazdy, starannie zaprojektowane układy

dolotowy i wydechowy dają czysty i

głęboki dźwięk charakterystyczny dla

skuterów TMAX Tech MAX.

Nowa, dynamiczna, sportowa
stylistyka nadwozia

Dzięki nowej, dynamicznej, aerodynamicznej

karoserii, TMAX Tech MAX jest zbliżony

wyglądem do motocykli SuperSport.

Smuklejsze podwójne światła przednie LED i

nowe skrzydełka z dużymi wlotami

powietrza, a także nowe osłony boczne w

kształcie bumerangu, podkreślają charakter

TMAX Tech MAX jak nigdy dotąd — a lekkie

koła Spin Forged i kierownica wykonana z

kutego aluminium, podkreślają wysokiej

klasy specy kację tego sportowego skutera.
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Nowe światła projekcyjne,
zintegrowane kierunkowskazy

Jedno spojrzenie na nowy przód i nie masz

wątpliwości, że to TMAX Tech MAX!

Smuklejsze podwójne re ektory ze

zintegrowanymi kierunkowskazami

zapewniają bardziej agresywny wygląd, a

nowa konstrukcja świateł projekcyjnych z

soczewką jednoogniskową generuje silną

wiązkę światła. Aby podkreślić nowy,

dynamiczny wygląd tego kultowego

skutera sportowego, zastosowano

całkowicie nowe światło tylne o kształcie

litery T ze zintegrowanymi

kierunkowskazami.

Większy komfort dla kierowcy i
pasażera

Aby zapewnić jeszcze bardziej sportową

jazdę i wyższy poziom komfortu kierowcy i

pasażera, nowy TMAX Tech MAX został

wyposażony w dłuższą kanapę i

wydłużone podesty, a oparcie kierowcy

zapewnia 30 mm swobody ruchu do przodu

i do tyłu. Węższa sylwetka TMAX-a

pozwala łatwiej sięgnąć nogami do

podłoża, a nowy kształt kierownicy

wykonanej z kutego aluminium pozwala

przyjąć nieco bardziej pochyloną pozycję

podczas jazdy, co zapewnia lepsze

wyczucie maszyny.

Elektrycznie regulowana szyba

Nowa, regulowana szyba przednia jest

wyposażona w centralny kanał wlotu

powietrza, który poprawia komfort jazdy

przez zmniejszenie nacisku powietrza na

tułów kierowcy, zwłaszcza przy większych

prędkościach. Ta nowa konstrukcja

zapewnia również lepszą akustykę podczas

korzystania ze smartfona połączonego z 7-

calowym, kolorowym wyświetlaczem TFT.

Szyba w skuterze TMAX Tech MAX jest

regulowana elektrycznie przy użyciu

przełącznika zamontowanego na kierownicy.



Silnik

Typ silnika
4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, Dwu-
cylindrowy w układzie równoległym

Pojemność 562 cc
Średnica x skok tłoka 70.0×73.0mm
Stopień sprężania 10.9:1
Moc maksymalna 35.0 kW @ 7500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 55.7 Nm @ 5250 rpm
Układ smarowania Sucha miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie 4.8L/100km
Emisja CO2 112g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 120 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok tylnego zawieszenia 117 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Opona przednia 120/70R15M/C 56H Tubeless
Opona tylna 160/60R15M/C 67H Tubeless

Wymiary

Długość całkowita 2.195 mm
Szerokość całkowita 780 mm
Wysokość całkowita 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Wysokość siodełka 800 mm
Rozstaw osi 1.575 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 220 kg
Pojemność zbiornika paliwa 15L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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