
Eén worden met de
stad
Onze manier van leven verandert en we moeten

nadenken over nieuwe manieren om ons in en rond de

stad te verplaatsen. Omdat we een zekere sociale

afstand moeten bewaren, zijn overvolle openbare

transportsystemen veel minder aantrekkelijk geworden.

De auto is bovendien niet langer haalbaar wegens de te

drukke straten, de dure parkeerplaatsen en de steeds

stijgende toltarieven.

Yamaha kan u nu echter een aangenaam, betaalbaar en

toegankelijk alternatief voorstellen: de NMAX 155, een

van de verstandigste en aantrekkelijkste manieren om u

in en rond de stad te verplaatsen. Deze lichte,

gemakkelijk te manoeuvreren en besturen stadsscooter

biedt een snelle acceleratie om vlot in te halen en een

hogere topsnelheid op de snelweg.

Met zijn dynamische nieuwe kuipwerk en een energieke

en zuinige 155 cc EURO5 motor is de nieuwste versie van

de best verkopende NMAX 155 beter dan ooit. De NMAX

155 biedt ook een interessante prijs-kwaliteitverhouding

en is uitgerust met geavanceerde functies zoals zijn…

155cc EURO5 Blue Core motor

Sportief kuipwerk

CCU Communication Control Unit

Smart Key systeem

Stevig frame

Traction Control-systeem

Start & Stop

Opbergruimte onder het zadel

Groter LCD-instrumentenpaneel

Stopcontact en voorvakken

Schijfremmen vóór en achter met ABS
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Eén worden met de stad
geconnecteerde CCU, zijn Smart Key om te starten zonder sleutel en zijn Traction Control System.

Deze stadsscooter garandeert u echt een totale vrijheid om zelf de manier te kiezen waarop u leeft.

De tijden veranderen en we moeten allemaal nadenken over de verstandigste manier om ons in en

rond de stad te verplaatsen. De nieuwe NMAX 155 wordt aangedreven door een krachtige 155 cc

motor die goed is voor een snellere acceleratie om vlot te kunnen inhalen, en voor een hogere

topsnelheid om het verkeer bij te houden op de snelwegen. Dit is Yamaha's visie op de nieuwe

persoonlijke mobiliteit.

Het sportieve kuipwerk is uitgerust met de nieuwste LED-lampen en bevat een aerodynamische

frontkuip die een goede bescherming biedt tegen wind en regen. Het frame zorgt voor een

gemakkelijkere besturing in het verkeer en biedt een comfortabeler en ontspannen rijpositie.

Maar de NMAX 155 is echter vooral de ultieme stadsscooter omdat hij je altijd en overal

geconnecteerd houdt. Zijn nieuwe Communication Control Unit (CCU) zoekt via Bluetooth contact

met je smartphone om je toegang te geven tot belangrijke gegevens, en functies zoals de Smart Key

om te starten zonder sleutel, een stopcontact en een opbergruimte onder het zadel maken het

leven zoveel aangenamer.
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155cc EURO5 Blue Core motor

De 155cc Blue Core motor van de NMAX

geeft je een sterkere acceleratie en een

hogere topsnelheid. Dit is dus een ideale

scooter om bussen in te halen in het

stadsverkeer en om voldoende snelheid te

halen in het sneller rijdend verkeer op een

snelweg. Deze EURO5-conforme motor is

ook bijzonder stil en zuinig. Met de

grotere brandstoftank van 7.1 liter kun je

ongeveer 300 km rijden zonder bij te

tanken.

Sportief kuipwerk

Yamaha plaatst de NMAX 155 een trapje

hoger met een kuipwerk en een stijlvolle

voorkuip met een dynamische twin-eye

LED koplamp en ingebouwde

contourverlichting. Het nieuwe LED-

achterlicht en de geïntegreerde voor- en

achterrichtingaanwijzers verhogen de

premium look en gevoel van Yamaha's

ultieme scooter van de instapklasse.

CCU Communication Control Unit

NMAX is de eerste scooter die uitgerust is

met Yamaha's nieuwe Communication

Control Unit (CCU) die je de nodige

informatie bezorgt en waarbij elke rit een

aangename ervaring wordt. Download de

"MyRide" app op je smartphone en maak

een verbinding via Bluetooth. Je krijgt

toegang tot een enorme hoeveelheid

technische en bedrijfsinformatie en je kunt

zelfs je scooter terugvinden met de

parkeerlocator van de app!* * Gebruik de

laatst geconnecteerde locatie van je

smartphone, niet GPS.

Smart Key systeem

NMAX is een van de meest geavanceerde

scooters in zijn klasse en wordt geleverd

met Yamaha's Smart Key systeem als

standaard uitrusting. Zolang je de Smart

Key bij je hebt in je zak of tas, kun je je

NMAX starten met dit sleutelloos

systeem. Je bespaart op die manier veel

tijd en het hele proces is veel eenvoudiger

en praktischer. Je moet 's nachts nooit

meer zoeken naar je klassieke sleutels in

een donker parkeergebouw!

Stevig frame

Verborgen achter de dynamische

carrosserie speelt het zeer stevige frame

een sleutelrol waardoor de NMAX een van

Yamaha's best presterende stedelijke

forenzen is. Hij beschikt over een grote

brandstoftank van 7,1 liter die in het

midden is geplaatst om een

uitgebalanceerde gewichtsverdeling te

bieden voor een uitstekende

wendbaarheid. Het chassis en de

carrosserie bieden een comfortabele

zitpositie met meer windbescherming en

minder lawaai.

Traction Control System

De NMAX wordt nu geleverd met een

Traction Control System dat u meer

vertrouwen geeft op losse of gladde

oppervlakken zoals vochtige kasseien of

tramrails. Wanneer de TCS voelt dat het

achterwiel zal slippen, vermindert het even

de aandrijfkracht naar dit wiel zodat de

band zijn tractie behoudt. U rijdt dus vol

vertrouwen in verschillende

weersomstandigheden en op alle mogelijke

wegoppervlakken.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 155cc
Boring x slag 58.0 mm x 58.7 mm
Compressieverhouding 11.6:1
Max. vermogen 11.1 kW @ 8000 rpm
Max. koppel 14.0 Nm @ 6500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 2,3L/100km
CO2 emission 54g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 100mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 85mm
Remmen voor Hydraulic single disc brake
Remmen achter Hydraulic single disc brake
Bandenmaat voor 110/70-13M/C 48P Tubeless
Bandenmaat achter 130/70-13M/C 63P Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 1935mm
Totale breedte 740mm
Totale hoogte 1160mm
Zithoogte 765mm
Wielbasis 1340mm
Grondspeling 125mm
Rijklaargewicht 131kg
Inhoud brandstoftank 7.1L
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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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