
Chtějte to, co
potřebujete!
Díky mimořádně kompaktnímu rámu, silnému motoru

a přední vidlici motocyklového typu posouvá X-MAX 400

vaše potřeby a touhy na zcela novou úroveň.

Dynamická kapotáž MAX umožňuje aktivní posed pro

lepší komfort a ovládání. Pod luxusním dvojitým sedlem

se nachází mimořádně velký úložný prostor, který

podtrhuje funkčnost tohoto prémiového sportovního

skútru.

Díky systému kontroly trakce a přední vidlici

motocyklového typu máte k dispozici vysokou úroveň

ovládání i na kluzkém povrchu. Funkce jako zapalování

Smart Key, parkovací brzda a LED světla činí ze skútru X-

MAX 400 dokonalou volbu.

Ideální rovnováha mezi stylem, výkonem

a funkčností

Dynamický a všestranný sportovní

skútr pro jízdy na dlouhé vzdálenosti

Výkonný motor o objemu 400 ccm se

silným zrychlením

Velmi kompaktní prémiový sportovní

skútr s motorem o objemu 400 ccm

Systém kontroly trakce pro lepš í

ovládání

Systém bezklíčového zapalování Smart

Key

Obrovský odkládací prostor pod sedlem

s osvětlením

Přední vidlice motocyklového typu pro

lepš í ovládání

Čelní štít a řídítka s nastavením do

2 poloh

Přední a zadní LED světla s obrysovými

světly
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Dynamický a univerzální design
s DNA řady MAX

Z každého úhlu je patrné, že X-MAX 400

se inspiroval velmi úspěšným novým

modelem X-MAX 300. Od křivek ve tvaru

bumerangu přes boční panely po dvojité

přední LED světlomety a elegantní

kapotáž je tento dynamický a všestranný

skútr více MAX než kdy dříve.

Výkonný motor o objemu
400 ccm splňující normu EU4

Výkonný motor o objemu 400 ccm zajišťuje

silné zrychlení, které umožňuje jisté

předjíždění, a poskytuje vám výkon pro

udržování vysoké jízdní rychlosti. Můžete

si být jisti, že X-MAX 400 je jedním z

nejekonomičtějších a nejspolehlivějších

modelů ve své třídě, a to díky

propracovaným motorům Yamaha

a účinnému systému vstřikování paliva.

Systém kontroly trakce (TCS)

X-MAX 400 patří z hlediska speci kací

k nejlepším ve své třídě a nyní je standardně

vybaven také systémem kontroly trakce

(TCS). Systém TCS vám dodává větší míru

jistoty a pocit bezpečí, neboť na kluzkém

povrchu, například na mokré vozovce,

poklopech kanálů, dlažebních kostkách či

tramvajových kolejích, brání ztrátě trakce

zadní pneumatiky.

Smart Key

Systém bezklíčového zapalování Smart

Key má za úkol vám usnadnit a zpříjemnit

život. Pokud máte Smart Key u sebe,

můžete X-MAX 400 zapnout, odemknout

řízení a sedlo a získat přístup k palivové

nádrži a úložnému prostoru. Disponuje

také dálkovým ovládáním pro odemykání

a zamykání skútru stisknutím jediného

tlačítka.

LED světla

Systém předních a zadních LED světel je

nedílnou součástí nového designu

a umožňuje vám vidět a být vidět.

Výkonné dvojité LED světlomety LED

poskytují mimořádně jasné osvětlení,

a protože spotřebují méně elektrické

energie, má motor účinnější chod. A aby

vás ostatní účastníci silničního provozu

lépe viděli, jsou k dispozici přední a zadní

obrysová LED světla.

Vylepšený úložný prostor pod
sedlem

X-MAX 400 nabízí jeden z největších

úložných prostorů ve své třídě, který pojme

2 integrální helmy nebo tašku velikosti A4

a který je z praktických důvodů osvětlen. Ať

už jedete v týdnu do práce, nebo vyrážíte na

víkend do přírody, tento velkorysý odkládací

prostor se hodí vždy.
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Motor

Typ motoru jednoválec;kapalinou chlazený;4taktní;DOHC
Zdvihový objem 395cc
Vrtání x zdvih 83.0 x 73.0
Kompresní poměr 10.6 : 1
Maximální výkon 24.5 kW @ 7,000 ot/min
Maximální točivý moment 36.0 Nm @ 6,000 ot/min
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 4.18l/100km
CO2 emission 96g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 110 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 107 mm
Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø267 mm
Přední pneumatika 120/70-15
Zadní pneumatika 150/70-13

Rozměry

Celková délka 2,185 mm
Celková šířka 766 mm
Celková výška 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1,567 mm
Minimální světlá výška 90 mm
Mokrá hmotnost 210kg
Kapacita palivové nádrže 13Litry
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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. 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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