
Kövesd a MAX -ot
A prémium tulajdonságokkal rendelkező, különleges

alkatrészekkel felszerelt és exkluzív színekben pompázó

új, csúcstechnológiás XMAX 300 Tech MAX izgalmas

sportteljesítményt nyújt, stílusa jellegzetes, ami első

osztályú kényelemmel és magas szintű funkcionalitással

párosul.

Az okostelefonhoz csatlakozó új, modern, 4,2 hüvelykes,

színes TFT-műszerek lehetővé teszik a bejövő hívások, e-

mailek és üzenetek megjelenítését; az új Garmin

navigációs rendszerrel és a több képernyős menüvel

rendelkező XMAX 300 Tech MAX új dimenziót ad minden

utazásnak.

A kompakt és dinamikus új karosszériakialakítás és a

radikális megjelenésű, X alakú első világítás ezt a

futurisztikus új sportrobogót minden eddiginél MAX-

osabbá teszi. Az elegáns megjelenéssel, a megnövelt

kényelemmel és az online infotainmenthez való teljes

körű hozzáféréssel felvértezve felkészülhet a még

lenyűgözőbb és élménydúsabb motorozásra.

4,2 hüvelykes, színes TFT-műszerek

Okostelefon csatlakoztathatóság

Okostelefonos fedélzeti navigációs

rendszer

Dinamikus vonalvezetésű karosszéria

X alakú, radikális kivitelű fényszóró

Magasra szerelt első villogók

Mindenhol LED lámpák

Új kialakítású, bőrhatású ülés

Tárolórekesz két zárt bukósisak

számára

EURO5-ös, 300 cm³-es Blue Core

motor

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

Smart Key kulcs nélküli

gyújtásrendszer

Állítható szélvédő és kormányrúd

A Tech MAX fényezése

Különleges Tech MAX színek
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Kövesd a MAX -ot
Kiváló teljesítményével, dinamikus megjelenésével és kategóriaelső funkcionalitásával a magas

felszereltségű XMAX 300 Tech MAX egyértelmű választás a tökéletes vezetési élményt keresők

számára. A Yamaha egy teljesen új modellel emeli a következő szintre ezt a sportrobogót, amely most

még többet kínál.

A csúcstechnológiás, 4,2 hüvelykes, színes TFT-műszerekkel felszerelt, többtémás infotainment

képernyővel ellátott prémium sportrobogóhoz okostelefon is csatlakoztatható. Egyszerű az

üzenetek és e-mailek fogadása, a zeneválasztás és még sok minden más. Az autópályán való

stresszmentes ingázás és a hétvégi utazások nyugodt lebonyolítása érdekében az XMAX 300 Tech

MAX új Garmin navigációs rendszert kapott.

,A dinamikus, szögletes karosszériakialakítás az új, X alakú első világítással még radikálisabb és

markánsabb megjelenést kölcsönöz az XMAX 300 Tech MAX-nak, míg az új formájú 3D bumeráng

oldalborításokról pedig csak úgy sugárzik a tiszta MAX DNS. A motor speciális színeket, exkluzív

alumínium lábtartókat kapott; a karosszériaelemek különleges bevonata és a bőrhatású üléshuzat

pedig kifejezetten intelligens megoldás.

XMAX 300 Tech MAX



4,2 hüvelykes, színes TFT-
műszerek

A teljesen új műszerek 4,2 hüvelykes

színes TFT-képernyője nagyobb

funkcionalitást biztosít. A fő kijelző felett

pedig egy különálló 3,2 hüvelykes LCD-

sebességmérő kapott helyet. A kormány

bal oldalán található kapcsolókkal lehet

képernyőt váltani és a számos

infotainment lehetőség közül választani –

új dimenziót adva minden utazásnak.

Okostelefon csatlakoztatása

Az új XMAX 300 Tech MAX-szal utazva az

ingyenes MyRide alkalmazáson keresztül

tarthatja a kapcsolatot barátaival,

családjával és munkatársaival. A beépített

kommunikációs vezérlőegység (CCU)

egyszerűen csatlakoztatható

okostelefonjához, és így a 4,2 hüvelykes

színes TFT-kijelzőn megjelenítheti a

hívásokról és üzenetekről szóló

értesítéseket, zenét hallgathat*, és

sokféle információhoz hozzáférhet. (*

Hívásfogadásához és/vagy

zenehallgatáshoz Bluetooth® rendszeren

csatlakozó headset szükséges.)

Okostelefonos fedélzeti
navigációs rendszer

Az új, 4,2 hüvelykes, színes TFT infotainment

képernyő a Garmin navigációs* rendszernek

a Garmin StreetCross alkalmazással való

használatát támogatja. A célállomás

megadása után a kormánykapcsolók

segítségével nagyíthat és kicsinyíthet, és

hozzáférhet a valós idejű forgalmi

információkhoz, pl. a hátralévő távolsághoz,

a várható érkezési időhöz és még sok más

adathoz. (*A navigációs alkalmazás nem

minden országban elérhető. Egyes

országokban és régiókban a

sebességkorlátozásokra, a forgalomra stb.

vonatkozó információk nem állnak

rendelkezésre. Előfordulhat, hogy a

sebességkorlátozási adatok nem frissülnek

időben, illetve a korlátozások napszaktól

függően változnak, például iskola vagy

építkezések közelében).

Dinamikus vonalvezetésű
karosszéria

Az XMAX 300 Tech MAX új, dinamikus és

futurisztikus, karcsú megjelenésű

karosszériával készül. A szögletesebb első

burkolat és az újratervezett villaborítások

megvillantják a sportrobogó tiszta MAX

DNS-ét, és a kontúros, új 3D bumeráng

alakú, motorhő-kivezető nyílással ellátott

oldalsó burkolatok lenyűgözővé teszik a

gép megjelenését az utcákon.

X alakú, radikális kivitelű
fényszóró

Jellegzetes és teljesen új arculatot

kapott a prémium kategóriás sportrobogó.

A merész vonalú, X alakú LED-fényszóró

és helyzetjelző lámpa a forgalom minden

résztvevőjével tudatja, hogy az XMAX – itt

van. A futurisztikus megjelenést tovább

fokozzák az integrált villogókat

tartalmazó, X alakú, LED-es iker hátsó

lámpák, amelyek tökéletesen illeszkednek

a dinamikus új karosszériakialakításhoz.

Magasra szerelt első villogók

A dinamikus, új karosszériát új, magasan

elhelyezett LED-es első villogókkal

szerelték fel, amelyek nemcsak jól néznek

ki, de a többi közlekedő számára is jól

láthatóak, amikor sűrű forgalmon kell

átjutni a robogóval.
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Motor

Motor típusa
4 ütemű;Folyadékhűtéses;SOHC;4
szelepes;EURO5;Egyhengeres

Lökettérfogat 292 cm³
Furat x löket 70,0 × 75,9 mm
Kompresszióviszony 10.9:1
Maximális teljesítmény 20,6 kW 7250-es fordulatszámon
Maximális nyomaték 29,0 Nm 5750-es fordulatszámon
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 3,0 l/100 km
CO2 emission 70 g/km

Alváz

Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 110 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 95 mm
Első fék Hidraulikus egytárcsás, Ø 267 mm
Hátsó fék Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm (ABS)
Első gumi 120/70-15
Hátsó gumi 140/70-14

Méretek

Teljes hossz 2180 mm
Teljes szélesség 795 mm

Teljes magasság
1410 mm – 1460 mm (elektronikusan állítható
szélvédőnél)

Ülésmagasság 795 mm
Tengelytáv 1540 mm
Minimális hasmagasság 135 mm
Nedves tömeg 183 kg
Üzemanyagtank kapacitása 13,2 l
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A videóban sorozatgyártás előtti modell látható. A termék speci kációi eltérők lehetnek. Minden esetben

a megengedett sebességhatárokon belül közlekedjen. A képek hivatásos motorosokat ábrázolnak

forgalomtól elzárt területeken. A felvételek különböző közlekedési szabályokkal rendelkező

országokban készültek. Mindig biztonságosan közlekedjen, és tartsa be a helyi közlekedési szabályokat.

Összevágott vagy átdolgozott képeket tartalmaz.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden

motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban

feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat,

illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További

részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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