
Follow the MAX
De nieuwe high-tech XMAX 125 Tech MAX is uitgerust

met een premium speci catie en pro teert van een

reeks speciale onderdelen en exclusieve kleuren, en is

ontworpen om sportieve prestaties te combineren met

een kenmerkende stijl, eersteklas comfort en een hoge

mate van functionaliteit.

Nieuwe state-of-the-art 4,2 inch TFT-

kleureninstrumenten maken verbinding met uw

smartphone en stellen u in staat om meldingen van

inkomende oproepen, e-mails en berichten te bekijken -

en met zijn nieuwe Garmin-navigatiesysteem en

multischermmenu voegt de XMAX 125 Tech MAX een

nieuwe dimensie toe aan elke reis.

Deze futuristische nieuwe sportscooter heeft een

compact en dynamisch nieuw carrosserieontwerp met

radicale X-vormige voorverlichting, en is meer MAX dan

ooit tevoren. Met zijn scherpere uiterlijk, toegenomen

comfort en volledige toegang tot online infotainment,

bereidt u zich voor op een nog indrukwekkendere en

lonende rijervaring.

4,2 inch full colour TFT-

instrumentenpaneel

Smartphone-connectiviteit

Boordnavigatiesysteem via

smartphone

Dynamisch ontwerp van het kuipwerk

Radicale X-vormige koplamp

Hoog gemonteerde knipperlichten

vooraan

Volledige LED-verlichting

Nieuwe zadelvorm met lederen

bekleding

Opbergruimte voor twee

integraalhelmen

EURO5 Blue Core 125cc motor

Traction Control Systeem (TCS)

'Smart Key' starten zonder sleutel

Verstelbaar scherm en stuur

Tech MAX afwerking

Speciale Tech MAX-kleuring
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Follow the MAX
Yamaha's XMAX 125 Tech MAX heeft zowat alles wat u nodig hebt om in stijl en comfort door de stad

te rijden. En met zijn dynamische nieuwe uiterlijk, beste speci caties in zijn klasse en

gebruiksvriendelijk ontwerp is deze hoogwaardige Sport Scooter gebouwd om een eersteklas

stedelijke woon-werk ervaring te leveren.

De razend populaire XMAX 125 Tech MAX is uitgerust met nieuwe geavanceerde 4,2 inch TFT-

kleureninstrumenten met een multithema-infotainmentscherm dat aansluiting op een smartphone

mogelijk maakt. Het is gemakkelijk om berichten en e-mails te ontvangen, muziek te selecteren en

nog veel meer - en een nieuw Garmin-navigatiesysteem maakt de reis naar het werk nog

gemakkelijker.

Het strakke en dynamische hoekige carrosserieontwerp met de nieuwe X-vormige voorverlichting

geeft de nieuwe XMAX 125 Tech MAX een nog sportievere uitstraling die echt opvalt in de menigte.

En deze topklasse 125cc commuter heeft ook exclusieve kleuren en aluminium voetplaten, een

speciale afwerking van de carrosseriedelen en een lederen zadelhoes.
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4,2 inch full colour TFT-
instrumentenpaneel

De geheel nieuwe instrumenten hebben

een 4,2-inch TFT-kleurenscherm dat meer

functionaliteit biedt - en boven het

hoofddisplay bevindt zich een aparte 3,2-

inch LCD-snelheidsmeter. Met de

schakelaars op het linker stuurpaneel

kunt u van scherm wisselen en kiezen uit

de multithema-infotainmentopties,

waardoor elke rit een nieuwe dimensie

krijgt.

Smartphone-connectiviteit

Wanneer u op de nieuwe XMAX 125 Tech

MAX rijdt, kunt u in contact blijven met

vrienden, familie en collega's via de gratis

MyRide-app. Dankzij een ingebouwde

Communication Control Unit (CCU) kunt u

gemakkelijk uw smartphone koppelen aan

de machine en meldingen van oproepen en

berichten zien - maar ook naar muziek

luisteren* en toegang krijgen tot een

breed scala aan informatie en meer via

het 4,2 inch TFT-kleurenscherm. (* Voor

het beantwoorden van oproepen en/of het

luisteren naar muziek is een via

Bluetooth® aangesloten headset nodig).

Boordnavigatiesysteem via
smartphone

Het nieuwe 4,2 inch full colour TFT

infotainment scherm ondersteunt een

Garmin navigatie* systeem met behulp van

de Garmin StreetCross app. Zodra u uw

bestemming hebt ingesteld, kunt u in- en

uitzoomen met de schakelaars op het stuur

en hebt u toegang tot realtime

verkeersinformatie, resterende afstand,

geschatte aankomsttijd en meer. (*De

navigatie-app zal in sommige landen niet

beschikbaar zijn. Informatie over

snelheidsbeperkingen, verkeer, enz. wordt in

sommige landen en regio's niet verstrekt.

Het is ook mogelijk dat de gegevens over

snelheidsbeperkingen niet tijdig worden

bijgewerkt en dat de snelheidsbeperkingen

veranderen naargelang het tijdstip, zoals in

schoolzones of rond bouwplaatsen).

Dynamisch ontwerp van het
kuipwerk

XMAX 125 Tech MAX komt met een

dynamische en futuristische nieuw

kuipwerk met een strak gecondenseerd

silhouet. De meer hoekige voorkuip en

gerestylede vorkkappen benadrukken het

pure MAX DNA van deze sport scooter, en

de nieuwe voorgevormde 3D boemerang

zijkappen met een motorwarmteafvoer

onderstrepen de indrukwekkende

aanwezigheid van deze machine op straat.

Radicale X-vormige koplamp

Deze topklasse Sport Scooter heeft een

opvallend nieuw gezicht in de vorm van

een opvallende X-vormige LED-koplamp

en positielichtontwerp dat iedereen voor

u laat weten dat de XMAX doorkomt. De

futuristische look wordt versterkt door de

dubbele LED-achterlichten die een X-vorm

vormen met geïntegreerde knipperlichten

die perfect passen bij het dynamische

nieuwe ontwerp van het kuipwerk.

Hoog gemonteerde
knipperlichten vooraan

De dynamische nieuwe carrosserie is

uitgerust met nieuwe, hoog gemonteerde

LED-knipperlichten voor die er niet alleen

fantastisch uitzien - ze zijn ook ontworpen

om duidelijk zichtbaar te zijn voor andere

weggebruikers wanneer u door druk verkeer

 ltert.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen, 1-cilinder
Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 52.0 × 58.7 mm
Compressieverhouding 11.2:1
Max. vermogen 9.0 kW @ 8000 rpm
Max. koppel 11.2 Nm @ 6.000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar

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

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 110 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 90 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø267 mm (ABS)
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø245 mm (ABS)
Bandenmaat voor 120/70-15
Bandenmaat achter 140/70-14

Afmetingen

Totale lengte 2180 mm
Totale breedte 795 mm
Totale hoogte 1,410 mm -1,460 mm (adjustable windscreen)
Zithoogte 800 mm
Wielbasis 1570 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht 167 kg
Inhoud brandstoftank 13.2L
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Deze video toont een pre-productie model. Productspeci caties kunnen afwijken. Rijd altijd binnen de

voorgeschreven snelheidslimieten. Beelden tonen professionele rijders in gesloten en toegestane

gebieden. De beelden zijn gemaakt in verschillende landen met verschillende verkeersregels. Rijd altijd

op een veilige manier en volg alle plaatselijke verkeersregels. Bevat compositiebeelden of

geretoucheerde beelden.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. 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 je Yamaha dealer voor meer informatie.
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