
Kövesd a MAX -ot
A prémium speci kációjú, különleges alkatrészekkel

felszerelt és exkluzív színekben érkező új,

csúcstechnológiás XMAX 125 Tech MAX modellnél a

sportos teljesítmény jellegzetes stílussal, első osztályú

kényelemmel és magas szintű funkcionalitással párosul.

Az okostelefonhoz csatlakoztatható, új, modern, 4,2

hüvelykes, színes TFT-kijelző lehetővé teszi a bejövő

hívások, e-mailek és üzenetek megjelenítését – és az új

Garmin navigációs rendszerrel és a többképernyős

menüvel együtt a XMAX 125 Tech MAX új dimenziót ad

minden utazásnak.

A kompakt és dinamikus új karosszériakialakítás és a

radikális megjelenésű, X-alakú első világítás ezt a

futurisztikus, új sportrobogót minden eddiginél „MAX-

osabbá” teszi. Az új modell sportosabb megjelenést, még

nagyobb fokú kényelmet és teljes körű hozzáférést kínál

az online infotainment funkciókhoz – készülj egy minden

eddiginél lenyűgözőbb és élménydúsabb motorozásra.

4,2 hüvelykes, színes TFT-műszerek

Okostelefon csatlakoztathatóság

Okostelefonos fedélzeti navigációs

rendszer

Dinamikus vonalvezetésű karosszéria

X alakú, radikális kivitelű fényszóró

Magasra szerelt első villogók

Mindenhol LED lámpák

Új kialakítású, bőrhatású ülés

Tárolórekesz két zárt bukósisak

számára

EURO5-ös, 125 cm³-es Blue Core

motor

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

Smart Key kulcs nélküli

gyújtásrendszer

Állítható szélvédő és kormányrúd

A Tech MAX fényezése

Különleges Tech MAX színek
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Kövesd a MAX -ot
A Yamaha XMAX 125 Tech MAX mindennel rendelkezik, amire szükséged van ahhoz, hogy stílusosan és

kényelmesen közlekedj a városban. Új, dinamikus külsejével, kategóriája legjobb felszereltségével és

felhasználóbarát kialakításával ez a kiváló minőségű sportrobogó a városi ingázás prémium kategóriás

élményét hozza el.

A rendkívül népszerű XMAX 125 Tech MAX műszerfalán új, korszerű, 4,2 hüvelykes, színes, több

megjelenési módot kínáló TFT infotainment-kijelző található, amely okostelefonhoz is

csatlakoztatható. A műszeregységen könnyen fogadhatsz üzeneteket és e-maileket, kiválaszthatod

kedvenc zenédet és még sok minden mást – az új Garmin navigációs rendszer pedig még egyszerűbbé

teszi a munkába járást.

A dinamikus, tömör karosszériakialakítás az új, X-alakú első világítással még sportosabb megjelenést

kölcsönöz az XMAX 125 Tech MAX-nak, amely így igazán kitűnik a tömegből. A kategóriaelső, 125

köbcentiméteres elővárosi robogó exkluzív színekben, alumínium taposóval, különleges fényezésű

karosszériaelemekkel és bőrhatású üléshuzattal érkezik.
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4,2 hüvelykes, színes TFT-
kijelző

A teljesen új műszerfalon egy sokoldalú,

4,2 hüvelykes, színes TFT-kijelző, és

felette egy különálló, 3,2 hüvelykes LCD-

sebességmérő található. A kormány bal

oldalán található kapcsolókkal lehet

képernyőt váltani és a számos

infotainment lehetőség közül választani,

új dimenziót adva minden útnak.

Okostelefon-
csatlakoztathatóság

Az ingyenes MyRide alkalmazás

segítségével az új XMAX 125 Tech MAX

nyergében kapcsolatban maradhatsz

barátaiddal, családoddal,

munkatársaiddal. A beépített

kommunikációs vezérlőegység (CCU)

egyszerűen csatlakoztatható az

okostelefonhoz, és így a 4,2 hüvelykes,

színes TFT-kijelzőn megjeleníthetők a

hívásokról és üzenetekről szóló

értesítések, hallgathatsz zenét*, és

számos információhoz hozzáférhetsz. (* A

hívásfogadáshoz és/vagy zenehallgatáshoz

Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott

fejhallgató szükséges.)

Fedélzeti navigációs rendszer
okostelefonon keresztül

Az új, 4,2 hüvelykes, színes TFT infotainment

képernyő a Garmin StreetCross

alkalmazáson keresztül támogatja a Garmin

navigációs* rendszert. A célállomás

megadása után a kormánykapcsolók

segítségével nagyíthatsz/kicsinyíthetsz, és

hozzáférhetsz a valós idejű forgalmi

információkhoz, például a hátralévő

távolsághoz, a várható érkezési időhöz és

sok egyéb adathoz. (*A navigációs

alkalmazás nem minden országban elérhető.

Egyes országokban és régiókban a

sebességkorlátozásokra, forgalomra stb.

vonatkozó információk nem állnak

rendelkezésre. Előfordulhat, hogy a

sebességkorlátozási adatok nem frissülnek

időben, illetve a sebességkorlátozások

napszaktól függően változhatnak, például

iskolák közelében vagy útépítéseknél.)

Dinamikus vonalvezetésű
karosszéria

Az XMAX 125 Tech MAX új, dinamikus és

futurisztikus, karcsú megjelenésű

karosszériával készül. A tömörebb első

burkolat és az újratervezett villaborítások

kihangsúlyozzák a sportrobogó tiszta MAX

vérvonalát, és a kontúros, új, hőelvezető

nyílásokkal ellátott, bumeráng alakú, 3D

oldalsó burkolatok tiszteletet

parancsolóvá teszik a gép küllemét.

Radikálisan új, X-alakú
fényszóró

A teljesen új és jellegzetes arculat, a

merész vonalú, X-alakú LED-fényszóró és

helyzetjelző a forgalom minden

résztvevőjével tudatja, hogy itt jön a

Yamaha prémium kategóriás

sportrobogója, az XMAX. A futurisztikus

megjelenést tovább fokozzák az integrált

irányjelzőket tartalmazó, X-alakú, hátsó

LED-es ikerlámpák, amelyek tökéletesen

illeszkednek a dinamikus új

karosszériakialakításhoz.

Magasra tett első irányjelzők

A dinamikus, új karosszériára új, magasra

helyezett LED-es első irányjelzők kerültek,

amelyek nem csak jól néznek ki, de a többi

közlekedő számára is jól láthatóak, amikor

sűrű forgalomban kell átjutni a robogóval.
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Motor

Motor típusa
4 ütemű, Folyadékhűtéses, SOHC, 4 szelepes,
Egyhengeres

Lökettérfogat 125cc
Furat x löket 52.0 × 58.7 mm
Kompresszióviszony 11.2:1
Maximális teljesítmény 9.0 kW @ 8000 rpm
Maximális nyomaték 11.2 Nm @ 6.000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata

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

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 110 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 90 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø267 mm (ABS)
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Első gumi 120/70-15
Hátsó gumi 140/70-14

Méretek

Teljes hossz 2180 mm
Teljes szélesség 795 mm
Teljes magasság 1,410 mm -1,460 mm (adjustable windscreen)
Ülésmagasság 800 mm
Tengelytáv 1570 mm
Minimális hasmagasság 140 mm
Nedves tömeg 167 kg
Üzemanyagtank kapacitása 13.2L
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A videóban a sorozatgyártás előtti modell látható. A termékspeci kációk eltérőek lehetnek. Minden

esetben a megengedett sebességhatárokon belül közlekedj. A képeken hivatásos motorosok

szerepelnek, forgalomtól elzárt területen. A felvételek eltérő közlekedési szabályokkal rendelkező,

különféle országokban készültek. Mindig közlekedj biztonságosan, és tartsd be a helyi közlekedési

szabályokat. Összevágott vagy retusált képeket tartalmaz.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden

motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban

feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat,

illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További

részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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