
 

2021 Sport Scooters



 

MAX
 

Jij bent de MAX!

Met de ontwikkeling van het Sport Scooter 
gamma heeft Yamaha de markt van de 
gemotoriseerde tweewielers radicaal 
veranderd. De lancering van de eerste TMAX 
generatie in 2001 was een mijlpaal. Sindsdien 
is het Sport Scooter gamma permanent 
geëvolueerd, en vandaag vormt het MAX-
merk de basis van het meest succesvolle 
gamma op de extreem competitieve 
Europese markt.

Het huidige gamma wordt aangevoerd door 
de TMAX, Yamaha’s iconische premium 
model waarvan bijna 300.000 exemplaren 
werden verkocht tijdens zijn 20-jarige 
bestaan en waarmee zijn status als de meest 
populaire en succesvolle Sport Scooter aller 
tijden wordt bevestigd.

Met hun sportieve en dynamische design, 
direct afgeleid de trendy TMAX, bieden 
de uiterst populaire XMAX Sport Scooters 
de ultieme combinatie van opwindende 

prestaties, premium kenmerken en 
afwerking, en interessante dagelijks 
bruikbare functies.

Met hun zuivere MAX DNA hebben de TMAX 
en XMAX modellen de markt meteen naar 
hun hand gezet, met nieuwe normen op het 
vlak van prestaties, trendgevoeligheid en 
styling overal in Europa. Vandaag zijn deze 
authentieke Sport Scooters de MAX.



 

Dit is de MAX.

 

Als u gek bent op geavanceerde technologie, 
innovatief design en uitstekende kwaliteit, 
dan is TMAX Tech MAX voor u de ultieme 
sportscooter. De topspecificaties omvatten een 
elektrisch scherm, cruise control, verwarmde 
grepen en zadel, en volledige connectiviteit met 
My TMAX Connect.

Dit volledig uitgeruste premium model beschikt 
over een nagelnieuwe 560 cc-motor met een 
hoger koppel voor een uitstekende versnelling 
bij hoge cruisesnelheid. Daarom is deze machine 
de ideale keuze wanneer u veel grote afstanden 
aflegt met uw motor. Met zijn lichtgewicht 
chassis is het eveneens de ideale motor om door 
het drukke stadsverkeer te rijden.

De nieuwe agressieve carrosserie omvat 
geïntegreerde led-verlichting en een nieuw-
ontworpen voorlichtblok waardoor de TMAX 
Tech MAX er imposant uitziet en u vast en zeker 
zult opvallen. Door de verbeterde ergonomie en 
extra uitrusting zijn ook de langere ritten iets 
om naar uit te kijken.

*De klanten zullen via een abonnement toegang krijgen tot de “My 
TMAX Connect” service.
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Krachtig 560 cm³-motor conform EURO5
TMAX Tech MAX is sneller, sportiever en 
dynamischer door de zwaardere EURO5-conforme 
560 cm³-motor die sneller gaat, beter aanvoelt en 
mooier klinkt dan ooit.

Met meer dat 6 % meer koppel, kan u nog 
sneller versnellen. Dankzij het speciale 
balansmechanisme is deze lichtgewicht 
2-cilindermotor bovendien een van de zachtste en 
compactste in zijn categorie.

Cruise control
Geen enkele andere sportscooter komt maar in de 
buurt van de volledig uitgeruste TMAX Tech MAX. 
Met zijn krachtigere 560cc-motor en ergonomie 
van topkwaliteit is dit de perfecte machine voor 
de lange afstand.

Voor extra comfort en rijplezier is cruise control 
standaard voorzien. Werkzaam vanaf 50 km/uur 
is dit hulpmiddel ook ideaal om te voldoen aan de 
snelheidslimieten.

Elektrisch scherm
Als u op zoek bent naar een premium 
sportscooter met de hoogst mogelijke specificatie 
in deze categorie, dan is de TMAX Tech MAX de 
voor de hand liggende keuze.

Een van de meest significante comfort 
verbeterende functies is het exclusieve elektrisch 
scherm dat tot 135 mm naar boven of naar 
beneden kan worden bijgesteld, waardoor u de 
optimale instelling kunt selecteren voor een 
maximaal comfort op de snelweg of in de stad.

Dynamisch en agressief kuipontwerp
TMAX Tech MAX heeft een agressievere look die 
de iconische status van Europa’s best verkochte 
sportscooter nog versterkt. Kuippanelen 
aangevuld met herdachte ‘boemerang’-zijpanelen 
zorgen voor een dynamischer en meer verfijnd 
voorkomen.

De supersportieve achterkant omvat een nieuw 
T-vormig achterlicht en lichtgewicht zijkappen 
met ventilatorrooster.

Greep- en zadelverwarming
Zelfs op een zachte dag kan de wind verrassend 
uit de hoek komen, vooral tijdens het rijden aan 
een hoge snelheid. Maar met de TMAX Tech MAX 
blijf u op elke rit warm en comfortabel, ongeacht 
de weersomstandigheden.

Dankzij de verwarmde greep- en zadelverwarming 
geniet u van elke rit.

Volledig uitgerust met topspecificaties
De TMAX Tech MAX wordt volledig uitgerust 
geleverd. My TMAX connect geeft u volledige 
controle door een gps-trackingsysteem voor meer 
veiligheid. De cruise control staat u bij tijdens 
lange ritten.

En met het elektrisch scherm, verwarmde grepen 
en zadel is deze volledig uitgeruste premium 
sportscooter gebouwd om heel het jaar door mee 
te rijden.

Ingebouwde led-voorrichtingaanwijzers
De compacte led-voorrichtingaanwijzers zijn 
volledig geïntegreerd in de gerestylede panelen 
voor een lichter en handiger gevoel.

Het en unieke ‘T’-vormige led-achterlicht maakt 
het voor iedereen duidelijk dat de TMAX Tech 
MAX stevig aan de leiding blijft staan.

Betere toegang tot de grond
Door de herziene ergonomie werd het 
rijcomfort nog verhoogd. De nieuw ontwikkelde 
voetborden zorgen ervoor dat rijder en passagier 
gemakkelijker contact hebben met de grond. De 
nieuwe carrosseriepanelen zorgen ervoor dat 
de TMAX Tech MAX er sportiever en dynamische 
uitziet.

De slankere achterkant biedt de passagier een 
betere toegang tot de voetsteunen zodat ze meer 
ontspannen van de rit kunnen genieten.

*De klanten zullen via een abonnement toegang krijgen tot de “My TMAX Connect” service.
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My TMAX Connect: 
connectiviteit op afstand

TMAX Tech Max-rijders zijn de eerste Yamaha-
eigenaars die dankzij een partnerschap met Vodafone 
Automotive toe kunnen treden tot de verbonden 
wereld. Een wereld waar geconnecteerde voertuigen 
de wereld waarin we leven en werken veranderen. 
Door gebruik te maken van ingebouwde telematica 
kunnen TMAX-rijders hun scooter vanop afstand 
beheren en veilig houden via een speciale mobiele 
toepassing: My TMAX Connect.

Deze app geeft rijders toegang tot een motor tracker, 
zodat ze hun TMAX op elk moment weten te vinden. 
Wanneer het voertuig wordt verplaatst terwijl de motor 
uit staat, krijgt de rijder een alarm op zijn mobiele 
telefoon.

In het geval het voertuig wordt gestolen stuurt 
het telematicasysteem een alarm naar het 
Vodafone Automotive Secure Operating Centre 
waar een trackingprocedure wordt opgestart, de 
voertuigbewegingen in realtime worden gevolgd en 
de lokale politie wordt bijgestaan om het voertuig 
op te sporen. De service is 24 uur per dag en 7 dagen 
per week in uw eigen taal beschikbaar in 44 Europese 
landen, ook wanneer u in het buitenland bent.

De “My TMAX Connect” service is beschikbaar op de 
TMAX Tech MAX. Klanten die een TMAX Tech Max 
model 2021 kopen, krijgen toegang tot de “My TMAX 
Connect” service voor voertuigbeveiliging via een 
abonnement. Contacteer uw officiële Yamaha dealer 
voor meer informatie over dit abonnement.

De My TMAX Connect-app is compatibel met de modellen van de meest 
Android- en iOS-smartphones en kan gratis worden gedownload van de 
Play Store (Android) of de Apple Store (iOS).



 

Dit is de MAX.

 

De iconische TMAX sportscooter is het meest 
succesvolle model in Europa. Al twintig jaar lang 
is dit de best verkochte maxiscooter. Met de 
krachtige TMAX 560 verlegt Yamaha opnieuw de 
grenzen op het vlak van sportieve prestaties. De 
nieuwe TMAX-generatie is sneller, sportiever en 
dynamischer. De beste keuze dus !

De carrosserie met ingebouwde LED-
richtingaanwijzers geven dit iconische model 
een agressievere look die respect afdwingt 
op de weg. Een verbeterde ergonomie biedt 
betere toegang en meer comfort. Bovendien is 
het onverdunde sport-DNA duidelijk zichtbaar 
in de slankere achterzijde en het supercoole 
T-vormige LED-achterlicht.

Zodra u het gas opendraait, voelt u het hogere 
vermogen van de zwaardere motor waardoor u 
nog beter kan inhalen en versnellen. Wanneer 
u lange afstanden doet over de snelweg, 
is dit één van de meest comfortabele en 
gebruiksvriendelijke manieren om te reizen. In 
de stad komt er zelfs niets in de buurt.
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Krachtig 560 cm³-motor conform EURO5
TMAX is sneller, sportiever en dynamischer door 
de zwaardere EURO5-conforme 560 cm³-motor 
die sneller gaat, beter aanvoelt en mooier klinkt 
dan ooit.

Met meer dat 6 % meer koppel, kunt u nog 
sneller versnellen. Dankzij het speciale 
balansmechanisme is deze lichtgewicht 
2-cilindermotor bovendien een van de zachtste en 
compactste in zijn categorie.

Ingebouwde led-voorrichtingaanwijzers
De compacte led-voorrichtingaanwijzers zijn 
volledig geïntegreerd in de gerestylede panelen 
voor een lichter en handiger gevoel.

Het en unieke ‘T’-vormige led-achterlicht maakt 
het voor iedereen duidelijk dat de TMAX Tech 
MAX stevig aan de leiding blijft staan.

Betere toegang tot de grond
Door de herziene ergonomie werd het 
rijcomfort nog verhoogd. De nieuw ontwikkelde 
voetborden zorgen ervoor dat rijder en passagier 
gemakkelijker contact hebben met de grond. De 
nieuwe carrosseriepanelen zorgen ervoor dat de 
TMAX er sportiever en dynamische uitziet. 

De slankere achterkant biedt de passagier een 
betere toegang tot de voetsteunen zodat ze meer 
ontspannen van de rit kunnen genieten.

Dynamisch en agressief kuipontwerp
De nieuwste generatie TMAX heeft ook een 
agressievere look die de iconische status van 
Europa’s best verkochte sportscooter nog 
versterkt. De nieuwe kuippanelen aangevuld met 
herdachte ‘boemerang’-zijpanelen zorgen voor 
een dynamischer en meer verfijnd voorkomen. 

De supersportieve achterkant omvat een nieuw 
T-vormig achterlicht en lichtgewicht zijkappen 
met ventilatorrooster.

Lichtgewicht aluminiumframe
De TMAX is uitgerust met een chassis van het 
motorfietstype met een nieuw lichtgewicht 
twin-sparframe van gegoten aluminium en een 
lange swingarm. De 560 cm³-motor is direct op 
het frame gemonteerd waardoor het chassis 
een stijfheid vertoont die toelaat om de motor 
nauwkeuriger en handiger te hanteren.

Geen enkele andere motor voelt zo goed aan op 
de snelweg of tijdens het cruisen in de stad.

Smart Key: starten zonder sleutel
Of u nu de motor moet starten, het zadel moet 
ontgrendelen en de middenstandaard moet 
vergrendelen of ontgrendelen, dankzij de 
sleutelloze ontsteking is alles veel eenvoudiger. 

Zolang u de SmartKey bij de hand hebt, kunt u de 
TMAX bedienen, wat u tijd bespaart en uw dag 
een beetje gemakkelijker maakt!

Groot opbergvak
De TMAX is niet alleen het meest sportieve en 
lichtste model in zijn klasse, hij biedt u ook de 
meeste bergruimte. Het verlichte bagagevak 
onder het zadel is voldoende groot voor een 
integraalhelm of twee jethelmen.

Deze ruime waterbestendige bergruimte is 
bovendien de ideale plaats voor een aktentas, 
sportmateriaal of winkelwaar.

Traction Control System & D-MODUS
De TMAX is helemaal uitgerust met de meest 
geavanceerde elektronica waardoor u de ultieme 
controle hebt. Het Traction Control System zorgt 
ervoor dat het wiel niet gaat slippen wanneer u 
versnelt en het contact met het natte wegdek 
niet verliest.

De 2-traps D-MODUS biedt u bovendien de optie 
om te schakelen tussen zacht vermogen in de stad 
of de meer krachtige en sportieve prestaties op 
de grote baan.
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TMAX Urban pack

We hebben veel aandacht besteed aan de praktische aspecten van de TMAX. We wilden onze klanten immers zoveel mogelijk pluspunten geven 
om te rijden in een stadsomgeving. Het Urban pack bevat de meest essentiële accessoires voor een echt praktische rit in dit type van verkeer. 
De topkoffer van 39 liter biedt voldoende ruimte voor uw persoonlijke spullen. Het pack bevat ook een rugsteunpad voor de topkoffer zodat de 
passagier even comfortabel kan meerijden. In de geconnecteerde wereld van vandaag moeten al uw apparaten zoveel mogelijk opgeladen en 
beschikbaar zijn. Daarom hebben we een USB-contact voorzien op de smartphonehouder. Er is dus zeker plaats voor uw apparaat en uw batterij zal 
onderweg nooit uitgeput raken. Het stadsverkeer biedt soms maar weinig ruimte. Dit kan kleine beschadigingen opleveren en daarom bevat het 
Urban pack ook een bescherming tegen krassen. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha verdeler die deze merkaccessoires van topkwaliteit met plezier op 
uw TMAX zal monteren. 

TMAX Winter pack

De winter is synoniem met feesten, vakantie en ontspanning. Met het Winter 
pack op uw TMAX mis u niets van deze geweldige winterpret.  Dit pack bevat 
handvatverwarmers met een vlotte bediening die naadloos geïntegreerd 
zijn in het design en die uw handen aangenaam warm houden in alle 
mogelijke omstandigheden. De bestuurder kan de temperatuur gemakkelijk 
regelen en volgen op de displays. Er zijn ook windgeleiders voorzien die de 
inkomende luchtstromen uit de buurt van uw handen houden. Samen met de 
handvatverwarmers bieden deze windgeleiders een optimale bescherming 
tegen de koude wind.  Het schort biedt een uitstekende bescherming van 
het onderste deel van uw lichaam tegen koude wind en regen. Er is ook een 
geïntegreerde zadelafdekking voorzien. Open de ritssluiting om het schort 
te verwijderen in de warmere seizoenen. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha 
verdeler die deze merkaccessoires van topkwaliteit met plezier op uw TMAX 
zal monteren. 

TMAX Sport Pack

We hebben het Sport pack gecreëerd voor klanten die nog meer willen 
halen uit hun TMAX. Dit pack bevat alle nodige accessoires om uw TMAX 
een uitgesproken sportieve look te geven. Met het sportscherm krijgt de 
TMAX een stijlvol silhouet dat onmiddellijk herkenbaar is. De rugsteun 
vult deze lijn mooi aan. Deze rugsteun onderstreept de opvallende look 
van de TMAX en geeft de passagier extra comfort. Het pack bevat ook een 
aluminium voetpaneel die de beenruimte nog beter uitrust. Dit paneel geeft 
uw voeten een betere grip. Een onmisbaar element van het Sport pack is 
natuurlijk de nummerplaathouder met de gehomologeerde LED-lamp en 
het TMAX logo om ook de achterkant van uw TMAX een opvallende look te 
geven. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha verdeler die deze merkaccessoires van 
topkwaliteit met plezier op uw TMAX zal monteren. 

TMAX Accessoires TMAX Accessoires



   

TMAX Accessoires

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

TMAX schort
B3T-F47L0-10-00

Volledig systeem met zwarte 
TMAX uitlaatdemper
90798-30907-00

Bijkomend breed windscherm
B3T-F83M0-00-00

Carbon vizier
B3T-F83J0-00-00

Sportscherm TMAX
BV1-F83J0-10-00

Stang-mount
YME-FMKIT-00-00

Design-comfortzadel met 
verwarming
BC3-247C0-A0-00

Kuipbescherming tegen krassen
B3T-F1980-00-00

Voetsteun in MC stijl
B3T-F74M0-00-00

Universele steun
BV1-F83P0-00-00

Billet achterremhendel
BV1-FRBKL-EV-00

Billet achterremhendelbeschermer
BV1-FFBRP-00-00

Nummerplaathouder
B3T-F16E0-00-00

Verlaagde voetplaat
BV1-F74M0-00-00

Systeem voor de monitoring van 
de bandenspanning
YME-HTPMS-00-00

Billet voorremhendelbeschermer
BV1-FRBRP-00-00

Billet motorafdekking
BV1-F5410-00-00

Achterdrager
BV1-F48D0-00-00

Topkoffer City van 50 liter
34B-F84A8-10-00

Rugsteun
BV1-F84U0-00-00

Bevestigingsplaat voor City-
topkoffers
BV1-F84X0-00-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Billet voorremhendel
BV1-FFBKL-EV-00

Billet motorafdekking achter
BV1-F5499-00-00



 

Geen enkele andere compacte sportscooter biedt zo’n indrukwekkende 
combinatie van stijl, prestaties, veelzijdigheid en exclusiviteit. Woon-werkverkeer 
over lange afstanden of weekendtrips... De XMAX 400 Tech MAX doet het 
allemaal!

De speciale uitrusting omvat een comfortzadel en aluminium voetsteunen, evenals 
geïntegreerde lederen polstering. En om de hoge kwaliteit van deze premium 
sportscooter te onderstrepen, hebben we hem de strakke en trendy kleur Tech 
Kamo gegeven.

De nieuwe XMAX 400 Tech MAX is gebouwd met puur XMAX-DNA en combineert 
dynamische prestaties met een hoge mate van comfort en een uitstekende 
wendbaarheid. En met de grote opbergruimte, toonaangevende specificaties en 
ongeëvenaarde kwaliteit krijgt u een sportscooter die MAX presteert!

*Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Limited Edition, exclusieve specificaties
De XMAX 400 Tech MAX heeft enkele van de 
hoogste specificaties in zijn klasse, waaronder een 
comfortzadel, geïntegreerde lederen polstering 
en aluminium voetsteunen.

Krachtig, compact en wendbaar: deze exclusieve 
sportscooter is eenvoudig te besturen en maakt 
elke reis nog aangenamer - zowel voor woon-
werkverkeer als voor recreatief rijden.

Dynamisch, veelzijdig ontwerp met het 
DNA van MAX
Gebouwd met het DNA van de MAX is de XMAX 
400 Tech MAX de premium sportscooter voor 
woon-werkverkeer en recreatief rijden.

Deze dynamische en veelzijdige scooter is meer 
MAX dan ooit, van de boemerangmotieven tot de 
dubbele LED koplampen aan de voorzijde en het 
strakke kuipwerk.

Krachtige 400cc-motor conform EU4
De krachtige 400cc-motor produceert een sterke 
acceleratie waarmee u resoluut inhaalt en op 
topsnelheid blijft.

U kunt erop vertrouwen dat de XMAX 400 Tech 
MAX een van de zuinigste en meest betrouwbare 
modellen in zijn klasse is, dankzij de ultramoderne 
Yamaha motortechnologie en het efficiënte 
brandstofinjectiesysteem.

Speciale Tech MAX-uitrusting
Het nieuwe hoogwaardige duozadel op de XMAX 
400 Tech MAX is uitgerust met een afzonderlijke 
rugsteun voor extra lendensteun. Dit zorgt voor 
een actieve en rechte rijhouding.

De Tech MAX wordt ook geleverd met 
geïntegreerde lederen polstering, aluminium 
voetsteunen en speciale zijgraphics om de 
premium look en feel van deze toonaangevende 
sportscooter te benadrukken.

 

Wees scherp.

Tech Kamo
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Meer prestaties nodig?

 

Deze sportscooter zal uw leven een heel nieuwe wending geven. Geen enkel ander 
vervoermiddel is zo dynamisch en veelzijdig als de X-MAX 400. Woon-werkverkeer 
over lange afstanden of weekendtrips... hij doet het allemaal.

In drukke straten rijdt niets zo gemakkelijk en aangenaam als deze premium 
scooter, die meteen ook het meest compacte model binnen zijn klasse is. De 
400cc-motor geeft u genoeg power om snel te rijden en met vertrouwen in te 
halen.

De nieuwe XMAX 400 is gebouwd met puur MAX-DNA en combineert sterke 
prestaties met meer comfort en een grotere wendbaarheid. Dankzij de enorme 
opbergruimte, een toonaangevende uitrusting en ongeëvenaarde bouwkwaliteit 
krijgt u een sportscooter die MAX presteert!

*Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Dynamisch en veelzijdig ontwerp met het 
DNA van MAX
Vanuit elke hoek is het meteen duidelijk dat het 
ontwerp van de XMAX 400 is geïnspireerd op de 
uiterst succesvolle nieuwe XMAX 300. 

Deze dynamische en veelzijdige scooter is meer 
MAX dan ooit, van het boemerang-design en de 
zijpanelen tot de dubbele ledkoplampen aan de 
voorzijde en het strakke kuipwerk.

Smartkey
Het sleutelloze Smartkey-ontstekingssysteem 
bied u meer gemak en comfort. Wanneer u de 
Smartkey bij de hand hebt, kan u de X-MAX 
400 inschakelen, de stuurkolom en het zadel 
ontgrendelen en heeft u toegang tot de 
brandstoftank en de opbergruimte.

Er is bovendien een afstandsbediening om uw 
scooter met één druk op de knop te vergrendelen 
en lokaliseren.

Traction Control System (TCS)
De X-MAX 400 wordt geleverd met een van de 
hoogste specificaties in zijn klasse en is voortaan 
standaard uitgerust met een Traction Control 
System (TCS).

Het TCS geeft u meer vertrouwen en een groter 
gevoel van veiligheid doordat tractieverlies van 
de achterband wordt voorkomen op gladde 
oppervlakken zoals natte wegen, afvoerputten, 
kinderkopjes en tramrails.

Krachtige 400cc-motor conform EU4
De krachtige 400cc-motor accelereert sterk, 
waardoor u trefzeker inhaalt en op topsnelheid 
blijft.

U kan erop vertrouwen dat de X-MAX 400 
een van de zuinigste en meest betrouwbare 
modellen in zijn klasse is dankzij de ultramoderne 
Yamaha-motortechnologie en het efficiënte 
brandstofinjectiesysteem.
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Ontworpen voor
de MAX.

 

De exclusieve XMAX 300 Tech MAX is 
ontwikkeld uit de legendarische TMAX. 
Geen wonder dus dat deze scooter een van 
indrukwekkendste binnen zijn klasse is. Dankzij 
de unieke kenmerken van deze speciale editie 
kunt u echt scherp zijn op de weg.

De exclusieve Tech MAX-kenmerken omvatten 
een speciaal zadel, speciaal afgewerkte 
deksels, speciale eindgrepen, aluminium 
voetsteunen, fraaie graphics en een chromen 
snelheidsmeterring. En om het helemaal af 
te maken is er het getinte achterlicht en de 
optionele strakke kleur Tech Kamo.

De dubbele LED-koplampen, de aerodynamische 
carrosserie en de boomerangmotieven aan 
de zijkant zijn typisch MAX. Aan zijn krachtige 
en zuinige nieuwe 300 cm³ Blue Core EURO5-
conforme motor, zijn speciale motorfietsvorken 
en zijn geavanceerde elektronica ontleent 
de XMAX 300 Tech MAX zijn hypermoderne 
dynamica en unieke charisma.

XMAX 300 Tech MAX
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Krachtige en efficiënte 300 cm³ Blue 
Core-motor die voldoet aan de EURO5-
norm
Met de geavanceerde Blue Core-technologie 
van Yamaha beschikt u over meer vermogen 
en verbruikt u minder brandstof. De motor 
van de XMAX 300 Tech MAX beschikt over 
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte 
verbrandingskamer en optimale timing.

Dat beperkt vermogensverliezen en verhoogt de 
efficiëntie, waardoor deze vloeistofgekoelde 
300 cm³-motor beter presteert en minder kost!

Opbergruimte voor twee integraalhelmen 
en nog veel meer
De grote opbergruimte onder het zadel heeft 
LED-verlichting binnenin en heeft met twee 
integraalhelmen nog ruimte over – dat is handig 
en functioneel voor dagelijks woon-werkverkeer. 

Voor een toerrit is het de perfecte opbergruimte 
voor alles wat u wilt meenemen, van zwemkleding 
tot een heerlijke picknick!

Exclusieve Tech MAX-kenmerken
Naast zijn speciale zadel, aluminium voetsteunen 
en met leer afgewerkte polstering beschikt 
de XMAX 300 Tech MAX over een aantal 
exclusieve onderdelen, waaronder chromen 
snelheidsmeterringen, graphics aan de zijkant en 
een getint achterlicht.

Met de kleur Tech Kamo trekt deze dynamische 
en trendy scooter de aandacht, net als jij.

Beperkte editie, motorfietsprestaties
Dit is een erg speciale sportscooter die u veel stijl, 
exclusiviteit, kracht en zuinigheid biedt. De XMAX 
300 Tech MAX is gebouwd met het legendarische 
MAX DNA van Yamaha en uitgerust met een reeks 
hoogwaardige snufjes.

Hij verenigt het gemak en de veelzijdigheid van 
een sportscooter met de prestaties van een 
motorfiets.

Smart Key-systeem
Het sleutelloze Smart Key-ontstekingssysteem 
biedt u meer gemak en comfort. Wanneer u de 
Smart Key bij de hand hebt, kunt u de XMAX 300 
Tech MAX inschakelen en de stuurkolom en het 
zadel ontgrendelen.

Bovendien heeft u toegang tot de brandstoftank 
en de opbergruimte. Daarnaast is er een 
afstandsbediening om uw scooter met één druk 
op de knop te vergrendelen en lokaliseren.

Multifunctioneel instrumentenpaneel
De kwaliteit van de scooter wordt benadrukt door 
het grote multifunctionele instrumentenpaneel, 
waarop veel informatie duidelijk wordt 
weergegeven. Het multifunctionele LCD-display 
toont behalve een analoge snelheidsmeter en 
kilometerteller ook een brandstofmeter, klok, 
tripmeter enz.

En met een op het stuur gemonteerde 
bedieningsschakelaar kunt u gemakkelijk 
schakelen tussen deze functies.

Soepel en sportief weggedrag 
Met de krachtige TMAX als uitgangspunt is de 
XMAX 300 Tech MAX voorzien van telescopische 
voorvorken in de stijl van een motorfiets, 
die zorgen voor rijcomfort, stuurgemak en 
wendbaarheid.

Deze hoogwaardige vorken met een grote 
veerweg absorberen schokken en zorgen voor het 
weggedrag en de stabiliteit van een motorfiets.

Traction Control System (TCS)
De XMAX 300 Tech MAX wordt standaard 
geleverd met een Traction Control System (TCS). 
Dankzij dit geavanceerde elektronische systeem 
verliest de achterband geen trekkracht doordat 
de aandrijfkracht van het wiel wordt verminderd 
wanneer de sensoren slip opmerken.

Dat biedt meer zelfvertrouwen en een veilig 
gevoel op een glad wegdek.
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Ontworpen voor
de MAX.

 

Dankzij het pure TMAX DNA geeft de XMAX 300 u de stijl, de status en 
de hoogwaardige kwaliteit van een motorscooter, met het gemak en de 
betaalbaarheid van een lichtgewicht scooter.

Hij is uitgerust met een vork in motorfietsstijl voor verbeterde stabiliteit en het 
compacte chassis biedt u flexibele sportieve wendbaarheid met het comfort 
van business class. De krachtige en zuinige nieuwe Blue Core EURO5-conforme 
motor levert alle prestaties die u nodig hebt voor snel woon-werkverkeer of een 
weekendje weg.

Met zijn nieuwe hoogwaardige zitting en LCD-instrumenten, dynamische 
carrosserie, dubbele ledverlichting voor en de Yamaha MAX-familiestijl, voldoet 
deze XMAX 300 sportscooter aan al uw wensen en behoeften. Move smart. Move 
fast. Move MAX.

Krachtige en efficiënte 300 cm³ Blue 
Core-motor die voldoet aan de EURO5-
norm
Met Blue Core-technologie beschikt u over meer 
vermogen en verbruikt u minder brandstof. 
De motor van de XMAX 300 is uitgevoerd met 
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte 
verbrandingskamer en optimale timing.

Dat beperkt vermogensverliezen en verhoogt 
de efficiëntie. Dat betekent dat deze 
vloeistofgekoelde 300 cm³-motor betere 
prestaties levert bij een lager brandstofverbruik!

Traction Control System (TCS)
De XMAX 300 wordt standaard geleverd met een 
Traction Control System (TCS).

Dankzij dit geavanceerde elektronische systeem 
verliest de achterband geen trekkracht door 
de aandrijfkracht van het wiel te verminderen 
wanneer slip wordt gedetecteerd door sensoren 
- dat biedt meer zelfvertrouwen en een veilig 
gevoel op een glad wegdek.

Grote opbergruimte onder het zadel voor 
2 integraalhelmen en nog meer
De grote opbergruimte onder het zadel heeft 
LED-verlichting binnenin en is geschikt voor 2 
integraalhelmen en nog meer - dat is handig en 
functioneel voor dagelijks woon-werkverkeer. 

Voor een toerrit is het de perfecte opbergruimte 
voor alles wat u wilt meenemen, van sportkleding 
tot een heerlijke picknick!

Sportief en dynamisch DNA van de MAX-
serie
Wanneer u naar de XMAX 300 kijkt, zal hij u vast 
bekend voorkomen - hij is ontworpen op basis van 
het pure DNA van de TMAX!

Met zijn dubbele ledkoplampen, aerodynamische 
kuip en de zijpanelen in de vorm van een 
boemerang, vinden de sportieve en dynamische 
uitstraling en de premium afwerking van de 
XMAX 300 hun oorsprong in de iconische 
motorscooter van Yamaha.
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De speciale XMAX 125 Tech MAX is uitgerust met tal van exclusieve functies en is 
Yamaha’s premium 125 cm³-sportscooter, ontworpen voor praktische rijders die de 
waarde van exclusiviteit kunnen waarderen, zoals u. 

Dit premium model biedt ongetwijfeld de verstandigste manier om u te 
verplaatsen. Het is uitgerust met een speciaal afgewerkt zadel, met leer 
afgewerkte polstering, aluminium voetsteunen en bewerkte eindgrepen. Het 
2021 model is uitgerust met een nieuwe 124 cm³ Blue Core EURO5-conforme 
motor die borg staat voor sterke acceleraties bij lage en middelhoge toerentallen. 
Het nieuwe Start & Stop systeem vermindert de emissie en verlaagt het 
brandstofverbruik.

Deze kwalitatief hoogstaande 125 cm³-sportscooter is gebaseerd op volledig 
MAX-DNA en biedt de ideale balans tussen sportiviteit, gebruiksgemak en 
functionaliteit zonder in te leveren op de unieke MAX-eigenschappen.

Special Edition 125 cm³ maxi sportscooter
De XMAX 125 Tech MAX is de ultieme 125 cm³-
sportscooter van Yamaha.

De scooter is beschikbaar in een exclusieve 
afwerking en uitgerust met een verscheidenheid 
aan exclusieve eigenschappen, zoals 
aluminium voetsteunen, een speciaal zadel, 
met leer afgewerkte polstering, bewerkte 
handgreepuiteinden, een getint achterlicht en 
chromen snelheidsmeterringen.

Traction Control System
Tijdens een gewone rit naar het werk kunt u van 
alles tegenkomen, van natte wegen tot gladde 
putdeksels en hobbelige kasseien en zelfs 
modder en vuil bij bouwplaatsen.

Dankzij het Traction Control Systeem van de 
XMAX 125 Tech MAX zit u vol vertrouwen achter 
het stuur, want het geeft u meer controle doordat 
achterwielgrip op gladde oppervlakken wordt 
behouden.

Smart Key: starten zonder sleutel
Als u onderweg bent, wilt u graag dat elke rit 
zo eenvoudig en stressvrij mogelijk is. Daarom 
hebben we de XMAX 125 Tech MAX uitgerust 
met een Smart Key systeem voor starten zonder 
sleutel.

Zolang u de sleutel bij u hebt, kunt u de scooter 
ontgrendelen en starten en heeft u toegang tot 
de opbergruimte onder het zadel, alles zonder de 
sleutel in het contact te hoeven steken.

Het slimme en sportieve vervoersmiddel.
De XMAX 125 Tech MAX is ontwikkeld op basis 
van puur, onverdund MAX DNA, om u een ideale 
mix van stijl, gebruiksgemak en prestaties te 
bieden.

Draai de gashendel open en u ervaart de sterke 
acceleratie en wendbaarheid waardoor deze 
sportieve, stijlvolle en praktische sportscooter 
een snelle en effectieve oplossing is voor woon-
werkverkeer.

Welkom in de exclusieve MAX-familie!

Tech Kamo
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Bij Yamaha zijn wij van mening dat het woon-werkverkeer altijd fun moet zijn. 
De X-MAX 125 is ontworpen om elke rit aangenaam te maken dankzij een ideale 
balans tussen sportiviteit, bruikbaarheid en functionaliteit. 

Of u nu uw eerste scooter koopt of op zoek bent naar een volgend model, de 
X-MAX 125 zal u zeker weten te verrassen. Het 2021 model is uitgerust met 
een nieuwe 124 cm³ Blue Core EURO5-conforme motor en met het Start & Stop 
systeem om het brandstofverbruik nog verder te beperken. Het Smart Key 
systeem (starten zonder sleutel) zorgt voor een eenvoudige bediening. Dit model 
biedt ook een grote opbergruimte onder het zadel.

De exclusieve dubbele ledkoplampen en het dynamische design onderstrepen 
de premiumkwaliteit van de XMAX 125. De tractiecontrole en het standaard ABS 
zorgen ervoor dat u de volledige controle in handen hebt. Kies de XMAX 125. 
Begin met het beste.

Sportieve, stijlvolle en praktische          
125 cm³-scooter
Elke Yamaha X-MAX scooter is ontwikkeld op 
basis van het pure MAX-DNA.

Zodra u op uw nieuwe X-MAX 125 stapt, ervaart 
u de wendbaarheid en de sterke acceleratie, 
waardoor deze sportieve, stijlvolle en praktische 
sportscooter een snelle en effectieve oplossing 
biedt voor het woon-werkverkeer.

Welkom bij de MAX-familie!

Grote opbergruimte onder het zadel
De X-MAX 125 is een van de slankste en 
sportiefste scooters in zijn klasse, maar het is ook 
een van de meest praktische dankzij de enorme 
opbergruimte onder het zadel!

U klapt het zadel gewoon omhoog en kan er 
twee integraalhelmen, een laptop en nog veel 
meer in kwijt. Voor extra gebruiksgemak is de 
opbergruimte voorzien van verlichting.

Traction Control System
Tijdens een gewone rit naar het werk kunt u van 
alles tegenkomen, van natte wegen tot gladde 
putdeksels, hobbelige kasseien en zelfs modder 
en vuil bij bouwwerven.

Dankzij het tractiecontrolesysteem van de X-MAX 
125 neemt u vol vertrouwen plaats achter het 
stuur, want dit systeem biedt u meer controle 
doordat het achterwiel zijn grip behoudt, zelfs op 
gladde ondergronden.

‘Smart Key’ starten zonder sleutel
Als u onderweg bent, wilt u graag dat elke rit zo 
eenvoudig mogelijk en zonder stress verloopt. 
Daarom hebben we de X-MAX 125 uitgerust met 
een Smart Key-systeem waarmee u kan starten 
zonder sleutel.

Met de sleutel in uw zak of tas is het mogelijk om 
de scooter te ontgrendelen en te starten en heeft 
u toegang tot de opbergruimte onder het zadel. 
Hiervoor is het niet nodig om de sleutel in het 
contact te plaatsen.
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Urban pack 39L

De stad is de natuurlijke habitat van de XMAX en met het Urban Accessories 
Pack kunt u het gebruiksgemak van uw XMAX naar een nog hoger niveau 
tillen. Naast een verbeterde windbescherming door het hoge scherm zorgt 
het pack ook voor meer bagageruimte met een topkoffer van 39 liter en 
een bagagedrager om uw spullen veilig op te bergen. Een rugsteun voor de 
topkoffer zorgt ervoor dat de passagier zich even comfortabel voelt. Om u te 
beschermen tegen krassen en kerven in het stadsverkeer bevat dit pack ook 
een XMAX bescherming tegen krassen. Het Urban Pack bevat: hoog scherm, 
bagagedrager, topkoffer van 39 liter (met set vergrendelingssleutels), 
rugsteun voor topkoffer van 39 liter, bescherming tegen krassen. 

Ook beschikbaar met 50 liter topkoffer.

Winter Pack

Geen onaangename winterse, koude of uitgeregende ritten meer met het 
Winter Accessories Pack. Niets is leuker dan een ritje op een droge zonnige 
dag, maar dankzij de handvatverwarming en wind- & regenbescherming 
verkleumen uw handen en voeten ook niet meer bij winterse 
omstandigheden en wordt rijden een stuk aangenamer en comfortabeler. 
Een eenvoudig pack dat alles aankan. Het Winter Pack bevat:   schort, 
handvatverwarming (inclusief aansluitkabels). 

Sport Pack

De XMAX is het perfecte voorbeeld van een sportieve scooter. We proberen natuurlijk altijd om de grenzen te verleggen, maar met het Sport Pack voor 
de XMAX willen we gewoon de lat nog net iets hoger leggen. Met dit Sport Pack kunt u het sportieve karakter van uw XMAX nog accentueren. Het Sport 
Pack bevat een sportscherm, een nummerplaathouder, een aluminium eindgreep en een aluminium voetplaat. Ze vormen de perfecte combinatie van 
een sportieve stijl en elegante flair.  En het Sport Pack is nog maar het begin: geef uw XMAX een persoonlijke touch door ook andere accessoires uit de 
uitgebreide reeks van originele XMAX items toe te voegen. 

XMAX Accessoires



   

XMAX Accessoires

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Schort
B9Y-F47L0-00-00

Hoog windscherm
B74-F837J-01-00

Sportscherm
B74-F83J0-00-00

Organizer kofferbak
B9Y-FTR00-00-00

Laag zadel
B74-F47C0-L0-00

Comfortzadel
B74-F4730-A2-00

Nummerplaathouder XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Bescherming tegen krassen voor 
uw XMAX
B74-F1980-00-00

Eindgreep
B9Y-F6246-U0-00

Stang-mount
YME-FMKIT-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Universele steun
B74-F81A0-10-00

Consoletas
B9Y-F0750-00-00

Handmoffen
B74-F85F0-00-00

Yamaha beschermende houder
YME-FCAS9-00-00

Oplader voor USB-apparaten 5 V
B4T-H6600-00-00

Passagiersrugsteun
B74-F84U0-00-00

Passagiersrugsteunkussen
BV1-F843F-00-00

Compartimentverdeler met tas 
voor opbergruimte onder het 
zadel
B74-F85M0-00-00

Achterdrager
B74-F48D0-00-00

Voetplaten
B74-F74M0-00-00

Topkoffer City van 50 liter
34B-F84A8-10-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Systeem voor de monitoring van 
de bandenspanning
YME-HTPMS-00-00



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

  

XMAX 400 XMAX 300 Tech MAX XMAX 300

Motor
Motortype 1-cilinder, vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen

Cilinderinhoud 395 cm³ 292 cm³ 292 cm³

Boring x slag 83,0 mm x 73,0 mm 70,0 ×75,8 mm 70,0 × 75,8 mm

Compressieverhouding 10,6 : 1 10,9 : 1 10,9 : 1

Max. vermogen 24,5 kW @ 7 000 tpm 20,6 kW @ 7 250 tpm 20,6 kW @ 7 250 tpm

Max. koppel 36,0 Nm @ 6 000 tpm 29,0 Nm @ 5 750 tpm 29,0 Nm @ 5 750 tpm

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter Oliecarter

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar

Brandstofverbruik 4,18  l /100km 3,0  l /100 km 3,0  l/100 km

CO2 uitstoot 96 g / km 70 g / km 70 g / km

Chassis
Wielophanging voor Upside-down voorvork Telescopische voorvork Telescopische voorvork

Veerweg voor 110 mm 110 mm 110 mm

Wielophanging achter Swingarm Swingarm Swingarm

Veerweg achter 107 mm 79 mm 79 mm

Remmen voor Hydraulische dubbele remschijf, Ø267 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø267 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø267 mm

Remmen achter Hydraulische enkele remschijf, Ø267 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm

Bandenmaat voor 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Bandenmaat achter 150/70-13 140/70-14 140/70-14

Afmetingen
Totale lengte 2 185 mm 2 185 mm 2 185 mm

Totale breedte 766 mm 775 mm 775 mm

Totale hoogte 1 415-1 465 mm (verstelbaar windscherm) 1 415 mm (verstelbaar windscherm 1 465 mm) 1 415 mm (verstelbaar windscherm 1 465 mm)

Zithoogte 800 mm 795 mm 795 mm

Wielbasis 1 567 mm 1 540 mm 1 540 mm

Grondspeling 90 mm 135 mm 135 mm

Rijklaargewicht 210 kg 180 kg 180 kg

Inhoud brandstoftank 13 l 13 l 13 l

Specificaties

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 400 Tech MAX

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4-takt, 4-kleppen, 

DOHC
Vloeistofgekoeld, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4-takt, 4-kleppen, 

DOHC
1-cilinder, vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC

Cilinderinhoud 562 cm³ 562 cm³ 395 cm³

Boring x slag 70,0 × 73,0 mm 70,0 ×73,0 mm 83,0 mm x 73,0 mm

Compressieverhouding 10,9:1 10,9:1 10,6 : 1

Max. vermogen 35,0 kW bij 7 500 tpm 35,0 kW bij 7 500 tpm 24,5 kW @ 7 000 tpm

Max. koppel 55,7 Nm bij 5 250 tpm 55,7 Nm bij 5 250 tpm 36,0 Nm @ 6 000 tpm

Smeersysteem Dry sump Dry sump Oliecarter

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar

Brandstofverbruik 4,8  l /100 km 4,8  l /100 km 4,18  l /100 km

CO2 uitstoot 112 g / km 112 g / km 96 g / km

Chassis
Wielophanging voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork Upside-down voorvork

Veerweg voor 120 mm 120 mm 110 mm

Wielophanging achter Swingarm Swingarm Swingarm

Veerweg achter 117 mm 117 mm 107 mm

Remmen voor Hydraulische dubbele remschijf Hydraulische dubbele schijfrem, Ø267 mm Hydraulische dubbele remschijf, Ø267 mm

Remmen achter Hydraulische enkele remschijf Hydraulische enkelvoudige schijfrem, Ø282 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø267 mm

Bandenmaat voor 120/70R15M/C 56H Tubeless 120/70R15M/C 56H Tubeless 120/70-15

Bandenmaat achter 160/60R15M/C 67H Tubeless 160/60R15M/C 67H Tubeless 150/70-13

Afmetingen
Totale lengte 2 200 mm 2 200 mm 2 185 mm

Totale breedte 765 mm 765 mm 766 mm

Totale hoogte 1 420 mm - 1 555 mm (verstelbaar windscherm) 1 420 mm - 1 555 mm (verstelbaar windscherm) 1 415-1 465 mm (verstelbaar windscherm)

Zithoogte 800 mm 800 mm 800 mm

Wielbasis 1 575 mm 1575 mm 1 567 mm

Grondspeling 125 mm 125 mm 90 mm

Rijklaargewicht 220 kg 218 kg 210 kg

Inhoud brandstoftank 15 l 15 l 13 l



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

  

Specificaties

XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen

Cilinderinhoud 124,66 cm³ 124,66 cm³

Boring x slag 52,0 x 58,7 mm 52,0 x 58,7 mm

Compressieverhouding 11,2 : 1 11,2 : 1

Max. vermogen n/a n/a

Max. koppel n/a n/a

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar

Brandstofverbruik Start &, Stop aan: 2,3 l/100km, Start &, Stop uit: 2,4 l/100km Start &, Stop aan: 2,3 l/100km, Start &, Stop uit: 2,4 l/100km

CO2 uitstoot Start &, Stop aan: 54 g / km, Start &, Stop uit: 56 g / km Start &, Stop aan: 54 g / km, Start &, Stop uit: 56 g / km

Chassis
Wielophanging voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork

Veerweg voor 110 mm 110 mm

Wielophanging achter Swingarm Swingarm

Veerweg achter 90 mm 90 mm

Remmen voor Enkele remschijf, Ø267 mm Enkele remschijf, Ø267 mm

Remmen achter Enkele remschijf, Ø245 mm Enkele remschijf, Ø245 mm

Bandenmaat voor 120/70-15 120/70-15

Bandenmaat achter 140/70-14 140/70-14

Afmetingen
Totale lengte 2 185 mm 2 185 mm

Totale breedte 775 mm 775 mm

Totale hoogte 1 415 mm (1 465 mm verstelbaar windscherm) 1 415 mm (1 465 mm verstelbaar windscherm)

Zithoogte 800 mm 800 mm

Wielbasis 1 570 mm 1 570 mm

Grondspeling 140 mm 140 mm

Rijklaargewicht 166 kg 166 kg

Inhoud brandstoftank 13 l 13 l



   



  

De Yamaha MAX sportscooters zijn uiterst 
veelzijdig en voelen zich thuis in het 
drukke stadsverkeer, maar ook op lange 
weekendtrips. 

Deze motorkleding heeft hetzelfde DNA als 
de Yamaha MAX scooters met dynamische 
prestaties en uitzonderlijke luxe als 
voornaamste kenmerken.

Hybride motorjack voor 
stadsverkeer (heren)
B21-UR104-B0-0L

Sweater voor stadsverkeer (heren)
B21-UR106-B0-0L

TMAX T-shirt (dames)
B21-IR207-B0-0M

Hybride motorjack voor 
stadsverkeer (dames)
B21-UR204-B0-0M

Kleding



Get it on

  

Stel uw droomverzameling 
samen met de gratis 
MyGarage app

De MyGarage app is de beste manier om uw 
droomverzameling van Yamaha motorfietsen 
samen te stellen. Hij is bovendien volledig 
gratis en beschikbaar voor iOS en voor 
Android! Download de app en u kunt meteen 
uw eigen gepersonaliseerde Yamaha maken.

Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma 
van originele accessoires toevoegen of 
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit 
alle hoeken.

Zodra u uw droommotorfiets hebt 
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen 
met uw vrienden. En als u uiteindelijk beslist 
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon 
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal 
zorgen dat u droom werkelijkheid wordt.

MyRide: Til uw 
rijervaringen naar een 
hoger niveau!

De MyRide app werd exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor 
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan 
elke rijder met om het even welk merk van 
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen 
en verbeteren.

Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders 
in real time hun rijgegevens zoals de 
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid, 
het hoogteverschil en de remkracht volgen 
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog 
interessanter wordt.

Elke rijervaring kan bovendien worden 
gedeeld met andere MyRide gebruikers 
of op sociale media en de route kan 
worden geëxporteerd in een GPX-bestand. 
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe 
routes en avonturen vinden en geconnecteerd 
blijven met de wereldwijde gemeenschap van 
de motorfans.



   

Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha 
onderdelen aan om te verzekeren dat 
uw Yamaha optimale prestaties levert in 
combinatie met betrouwbaarheid op lange 
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van 
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze 
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha 
onderdelen passen perfect en zijn zeer 
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.

Als u de onderhoudswerkzaamheden door een 
offi  ciële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet 
u zeker dat deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs 
die originele onderdelen en Yamalube® 
producten gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid 
en beschikken over de modernste middelen 
om u de allerbeste service voor en het 
allerbeste advies te kunnen geven over 
uw Yamaha product. Raadpleeg voor meer 
informatie de Yamaha-dealer bij u in de buurt 
of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.eu

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van uw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de 
verbrandingsmotor, en het Yamalube® 
assortiment omvat volledig en semi-
synthetische oliën voor twee- en 
viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee u uw 
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor 
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte 
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u 
adviseren over het beste Yamalube® product 
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze 
website:

www.yamalube.be

Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.
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www.yamaha-motor.eu Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol, Nederland

Tel: +31 20 654 6001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor 
andere weggebruikers en het milieu. De specificaties 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 uw 
Yamaha dealer voor meer informatie.

Volg ons op:

Dealer


