TMAX Tech MAX

Doğrudan MAX'e.
Pek çok TMAX Tech MAX sürücüsünün Avrupa'nın en
başarılı Sport Scooter'ını tekrar satın alması, bu yüksek
performanslı araç hakkında çok şey ifade ediyor. Hep
MAX hayranı olmanız ya da marka ile yeni tanışıyor olmanız
fark etmez; bu daha sportif yeni model, sınıfındaki en
heyecan verici ve keyi i sürüş deneyimini sunmak için
tasarlandı.
Yeni, bağlantılı 7 inç TFT ekranının ve Tam harita destekli
Garmin Navigasyon* donanımının yanı sıra agresif yeni
tarzı, geliştirilmiş ergonomisi ve modelin birinci sınıf
teknik özelliklerinin altını çizen ısıtmalı sele ve elcikler, hız
sabitleyici, ayarlanabilir arka süspansiyon ve arkadan
aydınlatmalı düğmeler gibi TMAX Tech MAX'e özel çeşitli
özellikler modelin tartışmasız en üst düzey MAX olmasını
sağlıyor. (* Tam harita destekli Garmin Navigasyon, bir
abonelik hizmet sözleşmesi gerektirir ve tüm ülkelerde
sunulmaz. Navigasyon özelliklerinin bazıları tüm
ülkelerde kullanılamayabilir, lütfen kullanılabilirlik
durumu için Garmin'e danışın.)
TMAX Tech Max, güçlü 560 cc 2 silindirli 35 kW motoru ve
motosiklet tipi alüminyum şasisiyle üstün performans
sunmak için üretilmiştir. Yeni süspansiyon ayarları ve

Bluetooth bağlantılı TFT ekran ve tam
harita destekli navigasyon
Güçlü 560 cc EURO5 motor
Dinamik sportif gövde tasarımı
Projektör farlar, entegre sinyaller
İyileştirilmiş sürücü ve yolcu
ergonomisi
Elektrikli ayarlanabilir ön cam
Hız sabitleyici
Isıtmalı tutacaklar ve sele
Sınıfının en iyisi üstün teknik özellikler
Akıllı Anahtar ile anahtarsız çalıştırma
Ha f alüminyum şasi
Gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi
Geniş bagaj bölmesi
Hırsızlık önleyici kilitlenebilir orta
sehpa

TMAX Tech MAX
Doğrudan MAX'e.
Bridgestone lastikleriyle donatılan ha f Spin Forged jantlar sportif yol tutuşu sunar ve elektrikli
ayarlanabilir ön cam rüzgara ve yağmura karşı koruma sağlar. TMAX Tech MAX'i deneyimleyin:
Maksimum kalite ve performansı bir arada isteyin.
Sıkı çalışıyorsunuz. Gönlünüzce eğleniyorsunuz. Zaman, en değerli varlıktır. Ayrıca, orijinal tarzı ve
kanıtlanmış kaliteyi takdir ediyorsunuz. Bu nedenle, en yeni TMAX Tech MAX'in sunabileceklerini
gördüğünüzde alacağınız karar muhtemelen uzun süredir verdiğiniz en kolay ve en akıllı kararlardan
biri olacak.
Avrupa'nın en çok satan Sport Scooter'ı, tam akıllı telefon bağlantısıyla her sürüşte iletişim halinde
kalmanızı sağlayan sınıfının en iyisi 7 inç renkli TFT ekran ile donatılarak radikal bir şekilde yenilendi.
Tam harita destekli Garmin Navigasyon* gitmek istediğiniz yere zamanında varmanızı sağlar ve ısıtmalı
selesi, ısıtmalı elcikleri, elektrikli ön camı ve hız sabitleyicisiyle yıl boyunca birinci sınıf konforun key ni
çıkarabilirsiniz. (* Tam harita destekli Garmin Navigasyon, bir abonelik hizmet sözleşmesi gerektirir ve
tüm ülkelerde sunulmaz. Navigasyon özelliklerinin bazıları tüm ülkelerde kullanılamayabilir, lütfen
kullanılabilirlik durumu için Garmin'e danışın.)
En yeni TMAX Tech MAX aynı zamanda daha uzun bir seleye ve daha da konforlu sürüş sağlayan
ayaklıklarla donatılmış tamamen yeni bir kompakt gövdeye sahiptir. Agresif yeni yüzü ve aerodinamik
ön kanatları, supersport motosikletlerinden ilham alan bir görünüm yansıtarak TMAX Tech MAX'i
motosiklet dünyasına bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca birinci sınıf bileşenleri ve sınıfında lider
kaplaması, bu ikonik makine hakkında zaten bildiklerinizi doğruluyor.

TMAX Tech MAX

Yeni ve bağlantılı TFT ekran,
tam harita destekli navigasyon

Güçlü 560 cc EURO5 motor
Son derece sportif performans sunmak

Dinamik yeni sportif gövde
tasarımı

Basit bir joystick ile çalıştırılan gelişmiş

üzere yatay olarak karşılıklı düzende

TMAX Tech MAX'in tasarımı, dinamik ve yeni
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derecelik bir krank mili kullanan güçlü 560

motosiklet dünyasına bir adım daha

sahiptir. Yamaha'nın MyRide Uygulaması

cc EURO5 motor, benzersiz ve kompakt

yaklaşıyor. Daha ince ikili LED farları, geniş

aracılığıyla MyRide'a erişebilirsiniz.

tasarımıyla sorunsuz ve olağanüstü

hava girişleriyle donatılan yeni ön kanatları

MyRide, araçla bağlantı kuran ve müzik,

performans sağlamak için son derece

ve yeni bumerang yan kapaklarıyla bu model

hava durumu, aramalar** ve bildirimler için

verimli bir CVT çekiş sistemiyle

her zamankinden daha fazla TMAX Tech MAX
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ve ha f Spin Forged jantlar ile dövme

bağlantıdır. Tam harita destekli Garmin

yaşadığınız heyecan duygusunu artırmak

alüminyum gidon, bu sport scooter'ın üstün

Navigasyon* tüm yolculukları kolaylaştırır.

üzere özenle tasarlanan hava giriş ve

teknik özelliklerini vurguluyor.

TMAX Tech MAX'iniz park halindeyken SMS

egzoz sistemleri, TMAX Tech MAX'e ait

mesajları ekranda görüntülenebilir. (* Tam

olduğu fark edilen derin ve saf

harita destekli Garmin Navigasyon, bir

"ayarlanmış" bir ses üretir!

abonelik hizmet sözleşmesi gerektirir ve
tüm ülkelerde sunulmaz. Navigasyon
özelliklerinin bazıları tüm ülkelerde
kullanılamayabilir, lütfen kullanılabilirlik
durumu için Garmin'e danışın. ** TMAX
Tech MAX'e bağlanabilen Bluetooth
bağlantılı kulaklık gerektirir. Kulaklık
dahil değildir.)

Yeni projektör farlar, entegre
sinyaller

İyileştirilmiş sürücü ve yolcu
ergonomisi

Yeni yüzüne bir kez bile baktığınızda

Yeni TMAX Tech MAX, daha yüksek

bunun sadece TMAX Tech MAX

seviyede sürücü ve yolcu konforu ve daha

olabileceğini hemen anlarsınız! Entegre
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bildirim sağlayan ha f öne eğimli sürücü

vardır.

pozisyonuna katkıda bulunur.

Elektrikli ayarlanabilir ön cam
Yeni tasarlanan ayarlanabilir ön cam,
özellikle yüksek hızlarda vücudunuzun üst
kısmına gelen basıncı azaltarak konfor
düzeyinin artırılmasına katkıda bulunan bir
orta hava giriş kanalıyla donatılmıştır. Bu
yeni tasarım aynı zamanda 7 inç TFT tam
renkli ekrana bağlı bir akıllı telefon
kullandığınızda daha iyi akustik sağlar ve
TMAX Tech MAX'in ön camı, gidona monte
edilmiş düğme kullanılarak elektrikli
ayarlanabilir.

TMAX Tech MAX
Motor

Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Yağlama
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Yakıt tüketimi
CO2 emission

4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap, Paralel ikizsilindir
562 cc
70.0×73.0mm
10.9:1
35.0 kW @ 7500 rpm
55.7 Nm @ 5250 rpm
Kuru karter
Yakıt Enjeksiyon
TCI
Elektrik
V-Kayışı Otomatik
4.8L/100km
112g/km

Şasi
Ön süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka süspansiyon
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Teleskopik çatal
120 mm
Salınım kolu
117 mm
Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Islak ağırlık
Yakıt tankı kapasitesi

2.195 mm
780 mm
1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
800 mm
1.575 mm
135 mm
220 kg
15L

Motor tipi

TMAX Tech MAX
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

