
Naravnost do MAX.
Kjerkoli se vozite s svojim TMAX-om, lahko ostanete

povezani s 7-palčnim barvnim zaslonom TFT, ki vam

omogoča dostop do pametnega telefona za glasbo,

vreme, klice** in obvestila – potovanje z navigacijo

Garmin* s popolnimi zemljevidi pa ponuja več užitka.

Sistem brez ključa Smart Key omogoča vsakodnevno

uporabo brez nevšečnosti – nova 5-smerna ročica in

prenovljena krmilna stikala pa olajšajo upravljanje. (* Full-

map Garmin Navigation zahteva pogodbo o naročniških

storitvah in ni na voljo v vseh državah. Nekatere

navigacijske funkcije niso na voljo v vseh državah,

razpoložljivost preverite pri Garminu. ** Zahteva slušalke

Bluetooth, ki so povezane s TMAX. Slušalke niso

vključene.

Kompaktno novo ohišje ima ožji pas ter daljši sedež z

nastavljivim zadnjim naslonom za boljšo ergonomijo –

daljši prostor za noge ter nove ročke iz kovanega

aluminija pa omogočajo izbiro voznega položaja. Bolj

športne nastavitve vzmetenja in nova lahka vrtljivo

kovana kolesa z nameščenimi pnevmatikami Bridgestone

zagotavljajo natančno krmiljenje kot pri motociklu –

zaradi kombinacije 560-kubičnega EURO5 agregata in

najboljše teže v…

Nov povezani zaslon TFT, navigacija s

polnimi zemljevidi

Zmogljiv 560-kubični EURO5 agregat

Dinamična nova športna zasnova ohiš ja

Novi projekcijski žarometi, integrirani

smerniki

Izboljšana ergonomija za voznika in

sopotnika

Upravljanje s pametnim ključem "Smart

Key"

Lahka aluminijasta šasija

Napredna tehnologija elektronskega

nadzora

Velik prostor za shranjevanje

Sredinsko stojalo na zaklepanje za

zaščito proti kraji
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Naravnost do MAX.
razredu je to najbolj razburljiv skuter, ki ga lahko vozite z vozniškim dovoljenjem kategorije A2.

In ko gre za privlačnost kakor tudi držo na cesti, novi TMAX še vedno predstavlja razred zase. Njegov

radikalni novi obraz po navdihu supersport modelov ima izredna aerodinamična krila ter dvojne zračne

vhodne odprtine, ki vzbujajo zastrašujoč videz. Vitki dvojni projekcijski žarometi in zadnja luč LED v

obliki črke T okrepijo visoko speci kacijo TMAX-a – integrirani sprednji in zadnji smerniki pa poudarijo

ta eleganten in dinamičen videz premijskega športnega skuterja.

TMAX je nesporni kralj skuterjev. To je najbolje prodajan športni skuter v Evropi od predstavitve

originalnega modela leta 2001. In že več kot 20 let ta vrhunski visoko zmogljiv skuter daje tisočim

voznikom navdušujoč novi občutek popolne svobode, bodisi med vožnjo v službo po mestu ali pri

vožnji iz mesta in raziskovanju podeželja.

Opremljen je z najboljšimi povezanimi instrumenti, ki so kadar koli bili nameščeni na Yamahinem

skuterju. Najboljši 7-palčni barvni zaslon TFT omogoča izbiro treh prikazov – z Yamahino aplikacijo

MyRide lahko dostopate do MyRide – povezava, ki omogoča povezavo s TMAX-om in nudi dostop do

vašega pametnega telefona za glasbo, vreme, obvestila in še več. In z navigacijo Garmin* s celotnimi

zemljevidi, je prihod na cilj hitrejši ter enostavnejši. (* Full-map Garmin Navigation zahteva pogodbo o

naročniških storitvah in ni na voljo v vseh državah. Nekatere navigacijske funkcije niso na voljo v vseh

državah, razpoložljivost preverite pri Garminu.)

S kompaktnim in športnim novim ohišjem z radikalnim novim obrazom je TMAX najbolj dinamičen in

pre njen športni skuter, ki ga je Yamaha kadar koli izdelala. Nova aerodinamična sprednja krila in vitki

dvojni projekcijski žarometi dajejo temu visoko tehnološkemu vozilu videz po navdihu supersport

modelov – zaradi prenovljene ergonomije pa je to najudobnejši način premikanja. In njegov močan

560-kubični agregat EURO5 s 35 kW ter ultra uglajeni menjalnik CVT zagotavljata zmogljivost

motocikla in priročnost skuterja.
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Nov povezani zaslon TFT,
navigacija s polnimi zemljevidi

Pre njen novi povezani 7-palčni barvni

zaslon TFT, ki ga upravljate s preprosto

ročico, je opremljen s tremi načini prikaza.

Z aplikacijo Yamaha MyRide lahko

dostopate do MyRide – Povezave, ki

omogoča povezavo z vozilom, kar omogoča

dostop do pametnega telefona za glasbo,

vreme, klice** in obvestila. Navigacija

Garmin* s popolnimi zemljevidi poenostavi

vsako potovanje – besedilo pa je mogoče

prikazati, ko je TMAX parkiran. (* Full-map

Garmin Navigation zahteva pogodbo o

naročniških storitvah in ni na voljo v vseh

državah. Nekatere navigacijske funkcije

niso na voljo v vseh državah,

razpoložljivost preverite pri Garminu. **

Zahteva slušalke Bluetooth, ki so

povezane s TMAX. Slušalke niso vključene.

Zmogljiv 560-kubični EURO5
agregat

Močan 560-kubični EURO5 agregat ima

edinstveno in kompaktno zasnovo, ki

uporablja 360-stopinjski zaganjač z

vodoravno nasprotno recipročno utežjo

bata za izjemne športne zmogljivosti

skupaj z visoko učinkovitim pogonskim

sistemom CVT za izredno umirjeno

delovanje. Da bi izboljšali užitek med

vožnjo, previdno zasnovani sistem zajema

zraka in izpuha ustvari globok in čist

'uglašen' zvok, ki je značilen za TMAX!

Dinamična nova športna zasnova
ohišja

Dizajn TMAX je z novim aerodinamičnim

ohišjem korak bliže svetu supersport

motociklov. Vitki dvojni žarometi LED in

nova sprednja krila z velikimi zajemi zraka

ter novimi bumerang stanskimi pokrovi so

bolj v slogu TMAX kot kadar koli prej –

medtem ko lahka kolesa Spin Forged in

kovane aluminijaste ročke poudarijo

premium speci kacijo tega športnega

skuterja.

Novi projekcijski žarometi,
integrirani smerniki

Poglejte ta nov obraz in vedeli boste, da je

to lahko le TMAX! Njegovi vitki dvojni

žarometi z integriranimi smerniki dajejo

bolj agresiven videz, nova zasnova

projektorja z monožariščno lečo pa

ustvari zmogljiv snop. Da bi poudarili še

bolj dinamičen nov videz ikoničnega

športnega skuterja, smo namestili povsem

novo zadnjo luč v obliki črke T z

integriranimi smerniki.

Izboljšana ergonomija za
voznika in sopotnika

Za še bolj športno vožnjo z višjo stopnjo

udobja za voznika in sopotnika je TMAX

opremljen z daljšim sedežem in

podaljšanimi nasloni za noge, zadnji

naslon za voznika pa omogoča 30 mm

premikanja naprej/nazaj. TMAX-ov ozek

pas omogoča lažje doseganje tal z

nogami, oblika novih ročk iz kovanega

aluminija pa prispeva k nekoliko bolj

naprej nagnjenemu položaju vožnje za

boljšo povratno informacijo.

Upravljanje s pametnim ključem
"Smart Key"

Uporaba TMAX-a je izjemno priročna, saj

lahko pustite pametni ključ kar v žepu – in

uporaba na novo zasnovanega glavnega

stikala z 2 gumboma je enostavnejša kot

kadar koli prej. Ta tehnologija brez ključa

omogoča enostaven in hiter zagon motorja,

odklepanje sedeža in sprostitev sredinskega

stojala – lahko pa celo odklenete eleganten

nov pokrovček za gorivo, ki je aerodinamičen

ter poravnan z ohišjem.
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Agregat

Tip agregata
Tekočinsko hlajen;Linijski 2-valjni;EURO5;4-taktni;4-
ventilski;DOHC

Prostornina 562 cm³
Vrtina x gib 70,0 x 73,0 mm
Kompresijsko razmerje 10.9:1
Maksimalna moč 35,0 kW @ 7500 vrt./min
Maksimalen navor 55,7 Nm @ 5250 vrt./min
Sistem podmazovanja Suho korito
oskrba z gorivom Vbrizg goriva
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos jermenski avtomatski
Poraba goriva 4,8L/100km
CO2 emission 112 g/km

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja 120 mm
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka
Hod zadnjega vzmetenja 117 mm
Prednja zavora Hidravlični dvojni zavorni disk, Ø 267 mm
Zadnja zavora Hidravlični enojni zavorni disk, Ø 282 mm
Prednja pnevmatika 120/70R15M/C 56H, brez zračnic
Zadnja pnevmatika 160/60R15M/C 67H, brez zračnic

Dimenzije

Skupna dolžina 2.195 mm
Skupna širina 780 mm
Skupna višina 1.415 mm – 1.470 mm (nastavljiv vizir)
Višina sedeža 800 mm
Medosovinski razmak 1.575 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 135 mm
Skupna teža (s polnimi rezervoarji) 218 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 15 L
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se

obrnite na pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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