
Přímo na MAX.
Ať už jedete se svým strojem TMAX kamkoli, můžete

zůstat ve spojení díky 7palcovému plnobarevnému TFT

displeji, který umožňuje přístup k hudbě, počasí,

hovorům** a upozorněním z chytrého telefonu, a díky

navigaci Garmin s kompletními mapami* je každá cesta

příjemnější. Bezklíčový systém Smart Key umožňuje

bezproblémové každodenní ovládání a nový 5směrný

joystick a přepracované ovládací spínače usnadňují

obsluhu. (* Navigace Garmin s kompletními mapami

vyžaduje smlouvu o předplatném a není nabízena ve

všech zemích. Některé navigační funkce nejsou

dostupné ve všech zemích, dostupnost si ověřte

u společnosti Garmin. ** Vyžaduje náhlavní soupravu

Bluetooth propojenou se strojem TMAX. Náhlavní

souprava není součástí dodávky.)

Kompaktní kapotáž má štíhlejší pas a delší sedlo

s nastavitelnou opěrkou zad pro lepší ergonomii – delší

prostor pro nohy a kovaná hliníková řídítka umožňují volbu

jízdních poloh. Sportovnější nastavení odpružení a lehká

kovaná kola Spin Forged obutá do pneumatik

Bridgestone zajišťují přesné jízdní vlastnosti ve stylu

motocyklu. Kombinace motoru EURO5 o objemu 560 ccm

a nejlepší…

Výkonný motor EURO5 o objemu

560 ccm
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Projektorové světlomety, integrovaná
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Přímo na MAX.
hmotnosti ve své třídě z něj dělá nejzajímavějšího zástupce v kategorii pro řidičské oprávnění skupiny

A2.

A pokud jde o vystupování na ulici a postoj, TMAX stále tvoří třídu samu pro sebe. Jeho radikální tvář

inspirovanou supersportem charakterizují výrazný aerodynamický blatník a dvojité vstupy vzduchu,

které navozují agresivní vzhled. Štíhlé dvojité projektorové světlomety a LED zadní světlo ve tvaru

písmene T umocňují špičkové parametry modelu TMAX. Integrovaná přední a zadní směrová světla

podtrhují elegantní a dynamický vzhled tohoto prémiového sportovního skútru.

TMAX je nesporným králem skútrů. Od uvedení původního modelu v roce 2001 je nejprodávanějším

sportovním skútrem v Evropě. A již více než 20 let poskytuje tento špičkový výkonný stroj tisícům

jezdců nový vzrušující pocit naprosté svobody, ať už dojíždějí do práce ve městě, nebo vyrážejí na

venkov a prozkoumávají přírodu.

Je vybavený připojenými přístroji s nejlepšími parametry, jaké kdy byly na skútru Yamaha k dispozici.

Nejlepší 7palcový plnobarevný TFT displej ve své třídě vám dává na výběr ze tří stylů zobrazení – a

prostřednictvím aplikace MyRide společnosti Yamaha máte přístup k připojení MyRide – Link, které

umožňuje propojení se skútrem TMAX, přístup k hudbě, počasí, oznámením a dalším informacím

z chytrého telefonu. A díky navigaci Garmin s kompletními mapami* se všude dostanete rychleji a

snadněji. (* Navigace Garmin s kompletními mapami vyžaduje smlouvu o předplatném a není nabízena

ve všech zemích. Některé navigační funkce nejsou dostupné ve všech zemích, dostupnost si ověřte

u společnosti Garmin.)

Díky kompaktní a sportovní kapotáži s radikální tváří je TMAX nejdynamičtějším a nejpropracovanějším

sportovním skútrem, jaký kdy společnost Yamaha vyrobila. Aerodynamický přední blatník a štíhlejší

dvojité projektorové světlomety dodávají tomuto technicky vyspělému stroji vzhled inspirovaný

supersportem – a přepracovaná ergonomie umožňuje nejpohodlnější pohyb. Výkonný motor EURO5

o objemu 560 ccm s výkonem 35 kW a mimořádně plynulá převodovka CVT vám poskytnou výkon

motocyklu a pohodlí skútru.
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Výkonný motor EURO5 o objemu
560 ccm

Výkonný motor EURO5 o objemu 560 ccm

má jedinečnou a kompaktní konstrukci,

která využívá 360stupňovou kliku

s horizontálně protiběžným vyvažováním

pístů pro mimořádně sportovní výkon spolu

s vysoce účinným systémem pohonu CVT

umožňující dokonale kultivovaný chod.

Pečlivě navržené systémy sání a výfuku

vytvářejí hluboký a čistý „laděný“ zvuk,

který je charakteristický pro TMAX, a

ještě umocňují vaše vzrušení z jízdy!

Dynamický sportovní design
kapotáže

Design modelu TMAX se díky dynamické

aerodynamické kapotáži posouvá o krok

blíže ke světu supersportovních

motocyklů. Štíhlejší dvojité LED

světlomety a přední blatník s velkými

vstupy vzduchu, stejně jako nové boční

kryty ve tvaru bumerangu, jsou více TMAX

než kdy dříve. Prémiové parametry tohoto

sportovního skútru podtrhují lehká kola

Spin Forged a kovaná hliníková řídítka.

Projektorové světlomety,
integrovaná směrová světla

Stačí se podívat na jeho tvář a je vám jasné,

že tohle může být jedině TMAX! Jeho

štíhlejší dvojité světlomety s integrovanými

směrovými světly působí agresivnějším

dojmem, zatímco design projektoru

s monofokální čočkou vytváří silný paprsek.

Dynamický vzhled tohoto ikonického

sportovního skútru podtrhují zcela nová

zadní světla ve tvaru písmene T

s integrovanými směrovými světly.

Vylepšená ergonomie jezdce
i spolujezdce

Pro ještě sportovnější jízdu s vyšší úrovní

pohodlí jezdce i spolujezdce je TMAX

vybavený delším sedlem a prodlouženým

prostorem pro nohy a opěradlo jezdce je

možné posouvat dopředu/dozadu o 30 mm.

Štíhlejší pas modelu TMAX umožňuje lepší

dosah nohou k zemi a tvar kovaných

hliníkových řídítek přispívá k mírnému

předklonu a lepší zpětné vazbě.

Připojený TFT displej, navigace
s kompletními mapami

Propracovaný a plně kompatibilní

plnobarevný 7palcový TFT displej, který se

ovládá jednoduchým joystickem, nabízí

výběr ze tří stylů zobrazení.

Prostřednictvím aplikace Yamaha MyRide

můžete přistupovat k připojení MyRide –

Link, které umožňuje spojení se strojem a

přístup k hudbě, počasí, hovorům** a

oznámením z chytrého telefonu. Navigace

Garmin s kompletními mapami* vám

usnadní každou cestu – texty se mohou

zobrazovat i při zaparkování vašeho stroje

TMAX. (* Navigace Garmin s kompletními

mapami vyžaduje smlouvu o předplatném

a není nabízena ve všech zemích. Některé

navigační funkce nejsou dostupné ve

všech zemích, dostupnost si ověřte

u společnosti Garmin. ** Vyžaduje

náhlavní soupravu Bluetooth propojenou

se strojem TMAX. Náhlavní souprava není

součástí dodávky.)

Bezklíčový přístup a zapalování
Smart Key

S klíčem Smart Key v kapse je používání

vašeho modelu TMAX velmi pohodlné.

Dvoutlačítkový hlavní vypínač se používá

jednodušeji než kdykoli předtím. Tato

bezklíčová technologie umožňuje snadno a

rychle nastartovat motor, odemknout sedlo

a odemknout středový stojan – a dokonce

můžete odemknout i stylové zapuštěné

víčko palivové nádrže v aerodynamickém

stylu.
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Motor

Typ motoru
4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový,
Parallel twin-cylinder

Zdvihový objem 562 cc
Vrtání x zdvih 70.0×73.0mm
Kompresní poměr 10.9:1
Maximální výkon 35.0 kW @ 7500 rpm
Maximální točivý moment 55.7 Nm @ 5250 rpm
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 4.8L/100km
CO2 emission 112g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 117 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Přední pneumatika 120/70R15M/C 56H Tubeless
Zadní pneumatika 160/60R15M/C 67H Tubeless

Rozměry

Celková délka 2.195 mm
Celková šířka 780 mm
Celková výška 1.415 mm – 1.470 mm (adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1.575 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost 218 kg
Kapacita palivové nádrže 15L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. 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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