
Ekskluzivnost, udobje
in zmogljivosti
XMAX 125 Tech MAX s svojim močnim in varčnim 4-taktnim

agregatom prostornine 125 cm3 vam nudi visoke

zmogljivosti ob nizkih stroških obratovanja. Udobje vam

zagotavljajo sprednje vilice po vzoru motornih koles –

kakovost pa nadgrajujeta še posebni sedež in usnjeno

notranje oblazinjenje.

Sistem za preprečevanje zdrsa kolesa, kolutne zavore in

sistem ABS zagotavljajo dodatno samozavest in stabilnost

na spolzkih cestah, vožnja pa je enostavnejša zahvaljujoč

vžigu s pametnim ključem "Smart Key". V velikem

osvetljenem prostoru za shranjevanje pod sedežem je

dovolj prostora za dve čeladi.

XMAX 125 Tech MAX Limited Edition, ki je za doplačilo na

voljo tudi v ekskluzivni barvi Tech Kamo in z nastavljivimi

vizirjem ter ročkami, je vrhunski 125-cm3 športni skuter.

Zmogljiv in varčen agregat EURO5 Blue

Core s prostornino 292 cm3

Športni dizajn MAX z ekskluzivnimi

značilnostmi Tech MAX

Novi sistem VVA (variabilno krmiljenje

ventilov) za večje pospeške

Sprednje vilice v slogu motornih koles

Nastavljivo krmilo in vizir z dvema

položajema

Elegantni instrumenti z velikim

zaslonom LCD

12-voltna vtičnica na levi strani v

sprednjem prostoru za shranjevanje

Poseben dvojni sedež in usnjeno

oblazinjenje

Aluminijaste stopalke, merilnik hitrosti

s kromano obrobo in še kaj

Dvojni LED-žarometi in zatemnjena

zadnja LED-luč

Vžig s pametnim ključem in sistem

nadzora oprijema (TCS)

Velik osvetljen prostor pod sedežem za

shranjevanje dveh čelad
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Ekskluzivnost, udobje in zmogljivosti
Yamahin specialni 125-cm3 skuter XMAX 125 Tech MAX s celo paleto ekskluzivne opreme je namenjen

praktičnim voznikom, kakršni ste vi, ki pa znajo ceniti tudi ekskluzivnost.

Ta vrhunsko zasnovani model je gotovo najpametnejša izbira prevoznega sredstva. Opremljen je s

posebnim sedežem, usnjenim oblazinjenjem, aluminijastimi stopalkami in strojno obdelanimi ročaji.

Model za leto 2021 je opremljen z novim 125-kubičnim agregatom Blue Core, skladnim s standardom

EURO5, ki zagotavlja izjemne pospeške pri nizki in srednji hitrosti. Novi sistem Start & Stop zmanjša

emisije izpušnih plinov in zagotavlja večjo varčnost goriva.

Ta visokokakovostni 125-cm3 skuter, zasnovan v značilnem slogu MAX, vam zagotavlja popolno

ravnovesje med športnostjo, praktičnostjo in funkcionalnostjo, obenem pa vam jamči enkratnost

MAX.
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125-cm3 maksi športni skuter
Special Edition

XMAX 125 Tech MAX, na voljo v ekskluzivni

izvedbi in s paleto ekskluzivne opreme,

vključno z aluminijastimi stopalkami,

posebnim sedežem in usnjenim notranjim

oblazinjenjem – pa tudi strojno obdelanimi

držaji, zatemnjeno zadnjo lučjo in

merilnikom hitrosti s kromirano obrobo –,

je vrhunski Yamahin 125-cm3 športni

skuter.

Športno in elegantno prevozno
sredstvo!

XMAX 125 Tech MAX smo razvili v celoti in

brez kompromisov v značilnem slogu MAX

ter vam s tem ponudili idealno združitev

sloga, funkcionalnosti in zmogljivosti.

Navijte ročico plina in že začutite odločno

pospeševanje ter spretno vodljivost – s

čimer je ta športni, elegantni in praktični

skuter hitro in učinkovito prevozno

sredstvo za vsak dan. Dobrodošli v

ekskluzivni družini MAX!

Upravljanje s pametnim ključem
"Smart Key"

Pri vsakodnevni vožnji si želite, da bi bila

vsaka pot čim bolj enostavna in brezskrbna.

Zato smo XMAX 125 Tech MAX opremili s

sistemom vžiga s pametnim ključem "Smart

Key". Skuter lahko odklenete in zaženete,

prav tako lahko odprete velik prostor za

shranjevanje pod sedežem, ne da bi ključ

dejansko vstavili v ključavnico – le pri sebi

ga morate imeti.

Sistem za preprečevanje zdrsa
kolesa

Na običajni vožnji na delo lahko naletimo

na vse, od mokrih cest, spolzkih pokrovov

jaškov in gladkih tlakovcev – do blata in

umazanije v bližini gradbišč. Zahvaljujoč

sistemu za preprečevanje zdrsa kolesa se

lahko s skuterjem XMAX 125 Tech MAX

peljete samozavestno, saj vam z

oprijemom zadnjega kolesa na spolzkih

površinah zagotavlja še več nadzora.

Velik prostor za shranjevanje
pod sedežem

Skuter XMAX 125 Tech MAX ni le eden od

najbolj elegantnih, športnih in

ekskluzivnih modelov v razredu športnih

skuterjev, temveč je zaradi velikega

predala za shranjevanje pod sedežem tudi

eden izmed najbolj praktičnih! Sedež le

dvignite in v prostor za shranjevanje lahko

spravite dve čeladi ali prenosni računalnik

in še več, za dodatno priročnost pa

poskrbi vgrajena notranja luč.

Drzen in dinamičen videz

Drzno in dinamično čelo skuterja XMAX 125

Tech MAX črpa navdih pri naših

visokozmogljivih skuterjih MAX. Koničaste

sprednje luči imajo LED-osvetlitev, ki

zagotavljajo zmogljiv snop in zmanjšujejo

porabo energije, zato ta 125-cm3 športni

skuter serije Limited Edition s sprednjimi in

zadnjimi pozicijskimi lučmi ter zatemnjenimi

zadnjimi LED-lučmi zagotavlja dobro

vidljivost in vidnost.
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Agregat

Tip agregata
4-ventilski;4-taktni;Eno valjni;Tekočinsko
hlajen;EURO5;SOHC

Prostornina 124,66ccm
Vrtina x gib 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresijsko razmerje 11.2 : 1
Maksimalna moč 9.0 kW @ 8,000 obr/min
Maksimalen navor 11.0 Nm @ 6,250 obr/min
Sistem podmazovanja Moker karter
oskrba z gorivom Vbrizg goriva
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos jermenski avtomatski

Poraba goriva
Vklopljen sistem Start & Stop: 2,3L/100km, Izklopljen
sistem Start & Stop: 2,4L/100km

CO2 emission
Vklopljen sistem Start & Stop: 54g/km, Izklopljen
sistem Start & Stop: 56g/km

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja 110 mm
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna enota
Hod zadnjega vzmetenja 90mm
Prednja zavora disk, Ø267 mm
Zadnja zavora disk, Ø245 mm / Ømm (ABS)
Prednja pnevmatika 120/70-15
Zadnja pnevmatika 140/70-14

Dimenzije

Skupna dolžina 2,185 mm
Skupna širina 775 mm
Skupna višina 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)
Višina sedeža 800 mm
Medosovinski razmak 1,570 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 140 mm
Skupna teža (s polnimi rezervoarji) 166kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 13.0L
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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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