
Ve městě je ve svém
živlu
Způsob, jakým žijeme, se mění a je na čase najít nové

způsoby, jak se pohybovat po městě a jeho okolí.

Přeplněné prostředky hromadné dopravy ztratily

z důvodu potřeby sociálního distancování na přitažlivosti

a automobily již nejsou atraktivní kvůli dopravním zácpám

v ulicích, drahému parkování a rostoucím cenám

mýtného.

Společnost Yamaha vám naštěstí může nabídnout

zábavnou, cenově dostupnou a prémiovou alternativu

v podobě zcela nového modelu NMAX 125, který

představuje jeden z nejchytřejších a nejatraktivnějších

způsobů, jak se pohybovat po městě a jeho okolí. Tento

sportovní městský skútr je lehký, obratný a snadno

ovladatelný, byl vyvinut s ohledem na méně zkušené

jezdce a lze na něm jezdit i s oprávněním skupiny B.*

Díky novému dynamickému designu kapotáže a silnému

a úspornému motoru EURO5 Blue Core o objemu

125 ccm je nejnovější verze nejprodávanějšího modelu

NMAX 125 lepší než kdy dříve. NMAX 125, který je vybaven

novými pokročilými technologickými funkcemi, jako je
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Ve městě je ve svém živlu
CCU, bezklíčové zapalování Smart Key a systém kontroly trakce, vám dává naprostou svobodu zvolit si

vlastní životní styl. *V různých zemích mohou existovat různá omezení podle platných místních zákonů.

Nastal čas znovu zvážit způsob našeho pohybu po městě a zcela nový NMAX 125 představuje vizi

společnosti Yamaha na poli nové osobní mobility. Tento snadno ovladatelný skútr pro dojíždění je

poháněn živým a ekonomickým motorem EURO5 Blue Core o objemu 125 ccm, který na jednu

palivovou nádrž ujede kolem 300 km, a dodává se s prvotřídní povrchovou úpravou a vysokou

speci kací za dostupnou cenu.

Sportovní a dynamická nová kapotáž modelu NMAX 125 má elegantní přední a zadní LED světla

a aerodynamickou přední část, která poskytuje lepší ochranu před větrem a deštěm. Zcela nový

podvozek poskytuje lepší ovladatelnost v rušném městském provozu a díky příjemné ergonomii

představuje ten nejpohodlnější způsob cestování.

Budete ohromeni špičkovou technologií, která je součástí standardní výbavy! Komunikační řídicí

jednotka Communication Control Unit (CCU) modelu NMAX 125 se pomocí Bluetooth spáruje s vaším

chytrým telefonem a zajistí vám přístup k důležitým informacím. A díky funkcím, jako je bezklíčové

zapalování Smart Key, napájecí zásuvka a úložný prostor pod sedlem, bude váš každodenní život

mnohem snazší.

NMAX 125



Motor EURO5 Blue Core
o objemu 125 ccm

Ať už dojíždíte do práce rušnými ulicemi

města nebo míříte na předměstí, abyste

se setkali s přáteli, nový sportovní NMAX

125 vám poskytne ideální kombinaci

výkonu, zábavy a úspornosti. Tichý motor

Blue Core vyhovující standardu EURO5 s

objemem 125 ccm, spotřebovává velmi

málo paliva a poskytuje silné zrychlení,

které vám zajistí náskok před silničním

provozem, a díky 7,1litrové palivové nádrži

s větší kapacitou urazíte mezi zastávkami

u čerpacích stanic kolem 300 km.

Nový sportovní design
kapotáže

Yamaha pozvedla nový NMAX 125 na vyšší

úroveň novým designem kapotáže, který

se vyznačuje stylovou přední částí s novým

dynamickým dvojitým LED světlometem

a zabudovanými obrysovými světly,

zatímco nové LED zadní světlo

a integrovaná přední a zadní směrová

světla vylepšují jeho prémiový vzhled

a dojem z prvotřídního 125ccm skútru

základní úrovně značky Yamaha.

Komunikační řídicí jednotka
Communication Control Unit
(CCU)

NMAX je první skútr vybavený novou

komunikační řídicí jednotkou

Communication Control Unit (CCU), která

vás udrží ve spojení a zpříjemní vám každou

jízdu. Stáhněte si do svého chytrého

telefonu aplikaci „MyRide“ a připojte se přes

Bluetooth. Získáte přístup k obrovskému

množství technických a provozních

informací – a svůj skútr můžete dokonce

najít pomocí vyhledávače parkování v této

aplikaci!* *Za použití posledního

připojeného umístění telefonu, nikoli GPS.

Systém zapalování Smart Key

NMAX je jedním z nejso stikovanějších

skútrů ve své třídě a v rámci standardní

výbavy je dodáván se systémem Yamaha

Smart Key. Pokud máte bezklíčový systém

zapalování Smart Key u sebe v kapse nebo

v tašce, můžete svůj NMAX nastartovat

mnohem jednodušeji a pohodlněji bez

zbytečného ztrácení času. Už žádné

otravné hledání klíčků v noci na temném

parkovišti!

Nový design rámu

Za novou dynamickou kapotáží se ukrývá

zcela nový rám, který dělá ze skútru

NMAX jeden z nejvýkonnějších modelů

značky Yamaha pro jízdu po městě a jeho

okolí. Jeho zcela nový design s větší

7.1litrovou palivovou nádrží umístěnou ve

středovém tunelu přináší lepší rozložení

hmotnosti pro vynikající ovladatelnost

a nový podvozek a kapotáž zajišťují

pohodlnější pozici jezdce, zlepšenou

ochranu proti větru a sníženou hlučnost.

Systém kontroly trakce

Nový NMAX nyní přichází se systémem

kontroly trakce (TCS), který vám zaručí

jistější jízdu na nezpevněných nebo kluzkých

površích, jako jsou mokré dlažební kostky

nebo tramvajové koleje. Když TCS zjistí, že

by mohlo dojít k proklouznutí zadní

pneumatiky, na okamžik sníží hnací sílu na

zadní kolo, aby si pneumatika udržela trakci,

což vám umožní sebevědomou jízdu za

nejrůznějších povětrnostních a povrchových

podmínek.
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Motor

Typ motoru 4ventilový;4taktní;Kapalinou chlazený;EURO5;SOHC
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
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Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Speci cations and appearance of Yamaha products shown

here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For

further details, please consult your Yamaha dealer.
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