
Jeď na MAX
Nový prvotřídně vybavený high-tech model XMAX 125

Tech MAX, vybavený řadou speciálních komponent

a exkluzivními barvami, je navržen tak, aby poskytoval

sportovní výkony spolu s osobitým stylem, prvotřídním

komfortem a vysokou úrovní funkčnosti.

Nové moderní 4,2palcové plnobarevné TFT přístroje je

možné připojit k vašemu chytrému telefonu a umožňují

zobrazit oznámení o příchozích hovorech, e-mailech

a zprávách – a díky novému navigačnímu systému Garmin

a víceobrazovkové nabídce dodává XMAX 125 Tech MAX

každé cestě nový rozměr.

Tento nový futuristický sportovní skútr s novým

kompaktním a dynamickým designem kapotáže

s radikálním předním osvětlením ve tvaru X je MAX více

než kdykoli předtím. Díky drsnějšímu vzhledu, vyššímu

komfortu a plnému přístupu k online infotainmentu se

můžete připravit na ještě působivější a uspokojivější

zážitky z jízdy.
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Připojení chytrých telefonů

Palubní navigační systém

prostřednictvím chytrého telefonu

Dynamický design kapotáže

Radikální světlomety ve tvaru X

Vysoko umístěné přední ukazatele

směru

Kompletní LED osvětlení

Nový tvar sedla s potahem z imitace

kůže

Úložný prostor pro 2 integrální přilby

Motor EURO5 Blue Core o objemu

125 ccm

Systém kontroly trakce (TCS)

Bezklíčové zapalování Smart Key

Štít a řídítka s možností nastavení

různých poloh

Povrchová úprava Tech MAX

Speciální barvy Tech MAX

XMAX 125 Tech MAX



Jeď na MAX
Skútr Yamaha XMAX 125 Tech MAX má téměř vše, co potřebujete pro stylové a pohodlné cestování po

městě. Tento kvalitní sportovní skútr s novým dynamickým vzhledem, nejlepším vybavením ve své třídě

a uživatelsky přívětivým designem je navržen tak, aby poskytoval prvotřídní zážitek z městského

dojíždění.

Velmi oblíbený model XMAX 125 Tech MAX je vybaven novými moderními 4,2palcovými plnobarevnými

TFT přístroji s obrazovkou infotainmentu s více motivy, která umožňuje připojení chytrého telefonu.

Snadno přijímáte zprávy a e-maily, vybíráte hudbu a mnoho dalšího – a nový navigační systém Garmin

vám cestu do práce ještě usnadní.

Přiléhavý a dynamický hranatý design kapotáže s novým předním osvětlením ve tvaru X dodává

novému modelu XMAX 125 Tech MAX ještě sportovnější vzhled, který skutečně vynikne v davu. A tento

špičkový model o objemu 125 ccm pro dojíždění do práce je vybaven také exkluzivními barvami,

hliníkovými stupačkami, speciální povrchovou úpravou částí kapotáže a potahem sedla z imitace kůže.
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4,2palcové plnobarevné TFT
přístroje

Zcela nové přístroje jsou vybaveny

4,2palcovým plnobarevným TFT displejem,

který poskytuje více funkcí – a nad hlavním

displejem je samostatný 3,2palcový

rychloměr LCD. Pomocí přepínačů na levé

straně řídítek můžete přepínat obrazovky

a vybírat z více témat informačního

a zábavního systému, což každé jízdě dodá

nový rozměr.

Připojení chytrých telefonů

Při jízdě na novém modelu XMAX 125 Tech

MAX můžete zůstat ve spojení s přáteli,

rodinou a kolegy v práci prostřednictvím

bezplatné aplikace MyRide. Vestavěná

komunikační řídicí jednotka (CCU)

umožňuje snadné propojení chytrého

telefonu se strojem a zobrazování

oznámení o hovorech a zprávách – nebo

poslech hudby* a přístup k široké škále

informací a dalším věcem prostřednictvím

4,2palcového barevného displeje TFT.

(*Odpovídání na hovory a poslech hudby

vyžadují náhlavní soupravu připojenou přes

Bluetooth®.)

Palubní navigační systém
prostřednictvím chytrého
telefonu

Nový 4,2palcový plnobarevný TFT displej

infotainmentu podporuje navigační systém

Garmin* s aplikací Garmin StreetCross. Po

nastavení cíle můžete pomocí přepínačů na

řídítkách přibližovat a oddalovat cíl a získat

přístup k informacím o dopravě v reálném

čase, zbývající vzdálenosti, odhadovanému

času příjezdu a dalším informacím.

(*Navigační aplikace nebude v některých

zemích k dispozici. V některých zemích

a regionech nejsou poskytovány informace

o rychlostních limitech, dopravě atd. Údaje

o omezení rychlosti také nemusí být včas

aktualizovány a omezení rychlosti se mohou

měnit v závislosti na denní době, například

u škol nebo v okolí stavenišť.)

Dynamický design kapotáže

Model XMAX 125 Tech MAX je vybaven

novou dynamickou a futuristickou

kapotáží s kompaktní siluetou. Úhlovější

přední kapotáž a nově tvarované kryty

vidlic zdůrazňují čistou DNA tohoto

sportovního skútru MAX a nové tvarované

boční kryty ve tvaru 3D bumerangu

s vývodem tepla z motoru podtrhují

působivý vzhled tohoto stroje na ulici.

Radikální světlomety ve tvaru X

Tento prestižní prémiový sportovní skútr

má novou výraznou tvář v podobě

odvážného designu LED světlometu ve

tvaru X a obrysového světla, které dává

všem před vámi najevo, že projíždí XMAX.

Futuristický vzhled je umocněn dvojitými

zadními světly LED ve tvaru

X s integrovanými ukazateli směru, které

dokonale ladí s novým dynamickým

designem kapotáže.

Vysoko umístěné přední
ukazatele směru

Nová dynamická kapotáž je vybavena novými

vysoko umístěnými předními ukazateli směru

LED, které nejen skvěle vypadají, ale jsou

také navrženy tak, aby byly dobře viditelné

pro ostatní účastníky silničního provozu při

kličkování v hustém provozu.
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Motor

Typ motoru
4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový,
Jednoválec

Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.0 × 58.7 mm
Kompresní poměr 11.2:1
Maximální výkon 9.0 kW @ 8000 rpm
Maximální točivý moment 11.2 Nm @ 6.000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption
Start & Stop on: 2.3L/100km, Start & Stop o :
2.4L/100km

CO2 emission Start & Stop on: 54g/km, Start & Stop o : 56g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 90 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø267 mm (ABS)
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry

Celková délka 2180 mm
Celková šířka 795 mm
Celková výška 1,410 mm -1,460 mm (adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1570 mm
Minimální světlá výška 140 mm
Mokrá hmotnost 167 kg
Kapacita palivové nádrže 13.2L
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Video ukazuje předprodukční model. Speci kace výrobku se mohou lišit. Vždy jezděte v rámci

regulovaných rychlostních limitů. Snímky zachycují profesionální jezdce v uzavřených a povolených

oblastech. Snímky byly pořízeny v různých zemích s různými silničními zákony. Vždy jezděte bezpečně

a dodržujte všechny místní silniční zákony. Obsahuje složené nebo retušované snímky.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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