TMAX

Straight to the MAX.
Het 7-inch TFT-kleurenscherm van uw TMAX blijft overal
verbonden met uw smartphone om muziek,
weerberichten, oproepen** en meldingen te
beluisteren en met de Full-map Garmin navigatie* komt u
overal sneller en gemakkelijker. Het Smart Key systeem
om te starten zonder sleutel zorgt voor een vlot begin
van de rit en een nieuwe 5-way joystick en de
hertekende bedieningsschakelaars vereenvoudigen de
besturing. (* Full-map Garmin navigatie vereist een
abonnement met service en wordt niet in alle landen
aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle
landen beschikbaar, neem contact op met Garmin voor
informatie over de beschikbaarheid. ** Vereist een
koptelefoon die via Bluetooth verbonden is met de
TMAX. De koptelefoon is niet inbegrepen.)
Het compacte nieuwe kuipwerk is slanker en het
langere zadel heeft een verstelbare rugleuning om de
ergonomie te verbeteren. De voetplaten zijn langer en
het nieuwe gesmede aluminium stuur maakt meerdere
zitposities mogelijk. Een sportievere afstelling van de
ophanging en nieuwe lichte gespinsmede velgen met
nieuwe Bridgestone banden staan borg voor een
nauwkeurig rijgedrag zoals bij…

Nieuw verbonden TFT-scherm, Fullmap navigatie
Krachtige 560 cc EURO5-motor
Nieuw dynamisch en sportief kuipwerk
Nieuwe verstralers, geïntegreerde
richtingaanwijzers
Verbeterde ergonomie voor rijder en
passagier
Smart Key: starten zonder sleutel
Licht aluminium chassis
Geso stikeerde elektronische
besturingstechnologie
Groot opbergvak
Middenbok met
antidiefstalvergrendeling

TMAX
Straight to the MAX.
een motor ets. Dankzij de combinatie van een 560 cc EURO5-motorblok met het beste gewicht in zijn
klasse levert de TMAX indrukwekkendste prestaties in de categorie voor een A2-rijbewijs.
Op het gebied van street look en uitstraling is de nieuwste TMAX nog altijd een klasse apart. De
radicaal nieuwe, op de supersport geïnspireerde voorkant is uitgerust met opvallende
aerodynamische vleugels en met dubbele luchtinlaten die hem een intimiderende look geven. De
slanke dubbele verstralers en een T-vormig LED-achterlicht versterken de hightech-speci caties
van de TMAX. De geïntegreerde richtingaanwijzers voor en achter benadrukken het slanke en
dynamische uiterlijk van deze hoogwaardige motorscooter.
TMAX is de onbetwiste heerser onder de sport scooters Sinds het originele model in 2001
gelanceerd werd, is dit de best verkopende motorscooter in heel Europa. Al meer dan 20 jaar geeft
deze hoogwaardige machine duizenden rijders een opwindend gevoel van totale vrijheid als ze
pendelen in het stadsverkeer of als ze de stad verlaten om het platteland te verkennen.
Hij is uitgerust met een verbonden instrumentenpaneel met de beste speci caties die ooit op een
Yamaha scooter werden gezien. Het beste 7 inch TFT-kleurenscherm in zijn klasse biedt de keuze uit
drie weergavestijlen. Via Yamaha's MyRide-app is uw smartphone verbonden met de TMAX om
muziek, weerberichten, meldingen enz. te beluisteren. Met de Garmin navigatie* komt u overal
sneller en gemakkelijker. (* Full-map Garmin navigatie vereist een abonnement met service en wordt
niet in alle landen aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem
contact op met Garmin voor informatie over de beschikbaarheid.)
Met een compact en sportief nieuw kuipwerk met een radicaal nieuwe look is de TMAX de meest
dynamische en geso stikeerde motorscooter die ooit door Yamaha werd gebouwd. De nieuwe
aerodynamische voorvleugels en de slankere dubbele verstralers geven deze hightech scooter een
op de supersport geïnspireerde voorkant. De hertekende ergonomie garandeert de meest
comfortabele manier om te bewegen. Het krachtige 560 cc EURO5 35 kW motorblok en de
ultrasoepele CVT-transmissie staan borg voor motorprestaties met scootergebruiksgemak.
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TMAX
Motor

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Fuel consumption
CO2 emission

Vloeistofgekoeld;Parallel twin-cylinder;EURO5;4takt;4-kleppen;DOHC
562 cc
70,0×73,0 mm
10.9:1
35,0 kW bij 7500 tpm
55,7 Nm bij 5.250 tpm
Dry sump
Brandsto njectie
TCI
Elektrisch
Automaat met V-snaar
4,8 l/100 km
112 g/km

Chassis
Wielophanging voor
Veerweg voor
Wielophanging achter
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Telescopische voorvork
120 mm
Swingarm
117 mm
Hydraulische dubbele schijfrem, Ø267 mm
Hydraulische enkelvoudige schijfrem, Ø282 mm
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

2.195 mm
780 mm
1.415 mm – 1.470 mm (verstelbaar windscherm)
800 mm
1.575 mm
135 mm
218 kg
15 l

Motortype

TMAX
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,
met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier
getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen
afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.

