
TMAX v edici
k 20. výročí. MAX
evoluce.
Když se v Evropě v roce 2001 objevil první TMAX, předběhl

dobu tak výrazně, že pro něj ani neexistovala kategorie.

Značka Yamaha tedy vytvořila třídu sportovních skútrů.

S výkonným dvouválcovým motorem o objemu 500 ccm a

podvozkem motocyklového typu porušil původní model

TMAX všechna zaběhlá pravidla.

V prvním roce překonal model TMAX všechny rekordy a

vystřelil na první příčky prodejních žebříčků skútrů – a od

té doby na prvním místě zůstává! Jedinečná kombinace

výkonu motocyklu a pohodlí skútru slavila obrovský

úspěch. Evropští jezdci mají tenhle supermodel v oblibě

už 20 let a do dnešního dne si jich koupili už téměř

300 000.

Ikonický sportovní skútr, který je vybaven výkonným

dvouválcovým motorem EURO5 o objemu 560 ccm a

lehkým hliníkovým rámem a p ední vidlicí upside down,
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Unikátní kovaná karbonová
kapotáž

Model TMAX v edici k 20. výročí je vybaven

širokou škálou špičkových komponent,

které z něj činí nejexkluzivnější sportovní

skútr Yamaha všech dob. Panely kapotáže

ve tvaru bumerangu, stejně jako přední

blatník a tepelný štít tlumiče výfuku jsou

vyrobeny z jedinečného kovaného karbonu

se žlutými akcenty, které podtrhují

dynamický vzhled.

Speciální vyhřívané sedlo
a vyhřívané rukojeti

Limitovaná edice modelu TMAX k jeho

20. výročí je vybavena speciálním

vyhřívaným sedlem vyrobeným

z prvotřídních kvalitních materiálů a má

logo 20. výročí a žluté prošívání, které

doplňují žluté prvky na karbonové

kapotáži. Vyhřívané rukojeti se

speciálními koncovkami zajišťují celoroční

jízdní komfort.

Exkluzivní barva

Jedná se o nejžádanější a

nejso stikovanější model MAX v proslulé

dvacetileté historii tohoto skútru a

exkluzivní barva Tech Graphite dokonale

doplňuje jedinečnou kovanou karbonovou

kapotáž a podtrhuje dynamické parametry

tohoto nejlepšího stroje všech dob –

zvláštní status sportovního skútru podtrhují

kola v bronzové barvě.

Výkonný motor o objemu
560 ccm splňující normu EURO5

Model TMAX v edici k 20. výročí je rychlý,

sportovní a dynamický díky velkému

motoru o objemu 560 ccm splňujícímu

požadavky EURO5, který funguje, vypadá

a zní lépe než kdykoli předtím. Se skvělým

točivým momentem při nízkých otáčkách

zažijete úžasné zrychlení – a díky

speciálnímu vyvažovacímu mechanismu je

tento lehký dvouválcový motor jedním z

nejkultivovanějších a nejkompaktnějších

ve své kategorii.

Dynamický a agresivní design
kapotáže

Model TMAX v edici k 20. výročí má také

agresivní vzhled, který posiluje jeho

kultovní postavení předního evropského

sportovního skútru. Každý z kovaných

karbonových dílů kapotáže má jiný vzor

vláken, díky kterému je každý skútr

jedinečný – a super sportovní zadní část

má zadní světlo ve tvaru písmene „T“ a

lehké boční kryty s ventilačními otvory.

Elektronický displej

Pokud chcete prémiový sportovní skútr

s nejlepšími parametry ve své třídě, je model

TMAX v edici k 20. výročí jasnou volbou.

Jednou z nejvýznamnějších funkcí

zvyšujících pohodlí je elektronický displej,

který lze výškově nastavit v rozmezí

135 mm, takže si můžete zvolit optimální

nastavení pro maximální pohodlí při jízdách

ve městě i mimo něj.
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Motor

Typ motoru
4ventilový;DOHC;4taktní;Kapalinou
chlazený;EURO5;Parallel twin-cylinder

Zdvihový objem 562 ccm
Vrtání x zdvih 70,0 × 73,0 mm
Kompresní poměr 10.9:1
Maximální výkon 35,0 kW při 7500 ot./min
Maximální točivý moment 55,7 Nm při 5250 ot./min
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 4,8 l / 100 km
CO2 emission 112 g / km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 117 mm
Přední brzda Hydraulická dvojitá kotoučová brzda
Zadní brzda Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda
Přední pneumatika 120/70R15M/C 56H bezdušová
Zadní pneumatika 160/60R15M/C 67H bezdušová

Rozměry

Celková délka 2200 mm
Celková šířka 765 mm
Celková výška 1420 mm – 1555 mm (s nastavitelným štítem)
Výška sedla 800 mm
Rozvor kol 1575 mm
Minimální světlá výška 125 mm
Mokrá hmotnost 220 kg
Kapacita palivové nádrže 15 l
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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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