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MAX
Vy k modelu MAX patříte

Již v roce 2001 vytvořila Yamaha segment 
sportovních skútrů a zcela proměnila 
motocyklový trh zavedením první generace 
modelu TMAX. Od té doby se sportovní 
skútry Yamaha neustále vyvíjely a dnes 
je značka MAX nejúspěšnější řadou na 
extrémně konkurenčním evropském trhu.

V čele dnešní nabídky stojí nejnovější 
generace modelu TMAX, legendárního 
vysoce výkonného stroje od Yamahy, kterého 
se v průběhu jeho 20leté historie prodalo 

téměř 300 000 kusů, což potvrzuje jeho 
postavení nejoblíbenějšího a nejúspěšnějšího 
evropského sportovního skútru všech dob.

Nejprodávanější sportovní skútry XMAX, 
jejichž sportovní a dynamickým design byl 
přímo inspirován průkopnickým modelem 
TMAX, přinášejí dokonalou kombinaci 
vzrušujícího výkonu, prémiových funkcí a 
povrchových úprav a každodenní účelnosti.

Díky čisté DNA řady MAX dokázaly modely 
TMAX a XMAX transformovat trh už od 
svého příchodu a přinesly do evropských ulic 
novou úroveň výkonu, módy a stylu. Tyto 
modely mají dnes neotřesitelné postavení 
špičkových sportovních skútrů, protože se 
řídí heslem Nic než MAX.



 

Patříte do MAX



 

Pokud dokážete ocenit skutečnou hodnotu 
vyspělých technologií, inovativního designu 
a vynikající kvality, je pro vás TMAX Tech MAX 
tím nejlepším sportovním skútrem. Jeho nejlepší 
technické parametry ve své třídě zahrnují 
elektronický displej, tempomat, vyhřívané 
rukojeti a sedlo a konektivitu se systémem My 
TMAX Connect.

Tento plně vybavený prémiový model se dodává 
s novým motorem o objemu 560 ccm, který 
díky vyššímu točivému momentu dosahuje 
vynikajícího zrychlení a vysoké rychlosti, takže je 
ideální pro časté dálkové jízdy. Lehký podvozek 
se výborně hodí pro pohyb v rušných městských 
ulicích.

Nová agresivní kapotáž je vybavena 
integrovanými LED světly a upravenou čelní 
částí, která modelu TMAX Tech MAX dodává 
poutavý impozantní vzhled. Díky zdokonalené 
ergonomii a doplňkové výbavě se na delší výlety 
budete těšit.

*Zákazníci budou mít přístup ke službě My TMAX Connect v rámci 
předplatného.
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Výkonný motor o objemu 560 ccm 
splňující normu EURO5
TMAX Tech MAX je rychlejší, sportovnější 
a dynamičtější díky většímu motoru o objemu 
560 ccm, který splňuje emisní normu EURO5 
a běží, zní a funguje lépe než kdykoli předtím. S 
více než o 6 % vyšším točivým momentem zažijete 
ještě brutálnější zrychlení - a díky speciálnímu 
vyvažovacímu mechanismu je tento lehký 
dvouválcový motor jedním z nejkultivovanějších 
a nejkompaktnějších ve své kategorii.

Tempomat
Plně vybavenému modelu TMAX Tech MAX 
se žádný jiný sportovní skútr nemůže rovnat. 
Díky výkonnějšímu motoru o objemu 560 ccm 
a prvotřídní ergonomii se tento stroj perfektně 
hodí k dálkovým jízdám. Pro větší pohodlí 
a pohodu je standardně vybaven tempomatem. 
Ten funguje při rychlostech nad 50 km/h, 
takže vám za jízdy pomůže dodržovat většinu 
rychlostních omezení.

Elektronický displej
Pokud chcete prémiový sportovní skútr 
s nejlepšími parametry ve své třídě, je model 
TMAX Tech MAX jasnou volbou. Jednou 
z nejvýznamnějších funkcí zvyšujících pohodlí je 
exkluzivní 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.

Dynamický a agresivní design kapotáže
TMAX Tech MAX má agresivnější vzhled, který 
posiluje jeho kultovní postavení předního 
evropského sportovního skútru. Panely 
kapotáže včetně přepracovaných bočních 
sekcí „bumerangu“ poskytují dynamičtější a 
rafinovanější vzhled - a super sportovní zadní část 
má nové zadní koncovky ve tvaru písmene T a 
lehké boční kryty s větracími otvory.

Vyhřívané rukojeti a sedlo
Dokonce i za teplého dne dokáže proud vzduchu 
jezdce ochlazovat, a to zejména při jízdě vyšší 
rychlostí. S modelem TMAX Tech MAX ale budete 
v teple a pohodlí při každé cestě bez ohledu na 
počasí, neboť díky vyhřívaným rukojetím a sedlu je 
jízda příjemnější.

Plná výbava s nejlepší specifikací ve své 
třídě
Model TMAX Tech MAX přichází s nejlepší 
specifikací ve své třídě. Systém My TMAX Connect 
poskytuje plnou kontrolu a větší bezpečí pomocí 
sledovacího systému GPS. Na dlouhých cestách 
vás námahy zbaví tempomat. Na tomto plně 
vybaveném prémiovém sportovním skútru lze díky 
elektronickému displeji, vyhřívaným rukojetím 
a vyhřívanému sedlu jezdit po celý rok.

Integrované přední LED blikače
Kompaktní přední LED ukazatele směru jsou plně 
integrovány do přepracovaných panelů a působí 
odlehčeně a hbitě. Jedinečné zadní diodové světlo 
ve tvaru T dává všem vědět, že TMAX Tech MAX je 
stále napřed!

Vylepšená přístupnost k zemi
Revidovaná ergonomie zajišťuje ještě vyšší 
úroveň jízdního komfortu a nově navržené 
nášlapy poskytují zlepšenou přístupnost pro 
jezdce a spolujezdce. Nové panely kapotáže 
dodávají modelu TMAX Tech MAX sportovnější 
a dynamičtější vzhled. Štíhlejší zadní část nabízí 
spolujezdci snadnější přístup ke stupačkám, takže 
jízda bude pohodlnější a příjemnější.

*Zákazníci budou mít přístup ke službě My TMAX Connect v rámci předplatného.
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My TMAX Connect: vzdálené 
připojení

Jezdci na motocyklech TMAX Tech MAX jsou prvními 
majiteli motocyklů Yamaha, kteří vstupují do zcela 
propojeného světa díky partnerství se společností 
Vodafone Automotive. Světa, ve kterém připojená 
vozidla mění způsob, jakým žijeme a jakým pracujeme. 
Pomocí vestavěného telematického systému mohou 
jezdci na motocyklech TMAX dálkově spravovat svůj 
skútr a zajistit jeho bezpečnost prostřednictvím 
specializované mobilní aplikace: My TMAX Connect.

Aplikace umožňuje jezdcům přístup k systému sledování 
vozidla, díky němuž mohou svůj motocykl TMAX 
kdykoli najít, a pokud se motocykl pohybuje, když je 
motor vypnutý, jezdec obdrží upozornění přímo na svůj 
mobilní telefon!

V případě odcizení vozidla pošle telematický systém 
výstrahu bezpečnostnímu operačnímu centru 
společnosti Vodafone Automotive, které zahájí postup 
sledování, sleduje pohyby vozidla v reálném čase 
a pomáhá místnímu policejnímu úřadu s jeho zajištěním. 
Služba je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, ve 44 evropských zemích ve vašem vlastním 
jazyce, i když jste v zahraničí.

Služba „My TMAX Connect“ je k dispozici ve verzi 
TMAX Tech MAX. Zakoupením produktu TMAX 
Tech Max modelového roku 2021 a novějšího získají 
zákazníci přístup k bezpečnostní službě vozidla „My 
TMAX Connect“ prostřednictvím předplatného. Další 
informace o předplatném získáte u autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha.

Aplikace My TMAX Connect je kompatibilní s většinou chytrých telefonů 
se systémy Android a iOS a je k dispozici ke stažení zdarma v obchodech 
Play Store (Android) a Apple Store (iOS).



 

Patříte do MAX



 

Kultovní sportovní skútr TMAX je nejúspěšnějším 
modelem v Evropě - a byl číslo jedna každý 
rok po dvě desetiletí. Nyní Yamaha posouvá 
sportovní výkon na vyšší úroveň s TMAX 560 s 
větší kapacitou. Rychlejší, sportovnější a 
dynamičtější, nová generace TMAX bude vaším 
nejlepším tahem.

Kapotáž s integrovanými předními LED 
směrovými světly dává tomuto kultovnímu 
modelu agresivnější vzhled, který si v ulicích 
získá naprostý respekt. Vylepšená ergonomie 
zajišťuje snadnější přístup a větší pohodlí - a 
čistá sportovní DNA je patrná v štíhlejší zadní 
části a super skvělém zadním světle tvaru T.

Jakmile otočíte plynovou rukojetí, ucítíte větší 
výkon motoru, který přináší ještě rychlejší 
předjíždění a rychlejší zrychlení. Pokud jedete 
na delší vzdálenosti po dálnici, je to jeden z 
nejpohodlnějších a nejužitečnějších způsobů 
cestování. A ve městě se tomu nic jiného 
nepřiblíží.
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Výkonný motor o objemu 560 ccm 
splňující normu EURO5
TMAX je rychlejší, sportovnější a dynamičtější díky 
většímu motoru o objemu 560 ccm splňujícímu 
požadavky EURO5, který funguje, vypadá a zní 
lépe než kdykoli předtím. S více než o 6 % vyšším 
točivým momentem zažijete ještě radikálnější 
zrychlení - a díky speciálnímu vyvažovacímu 
mechanismu je tento lehký dvouválcový motor 
jedním z nejkultivovanějších a nejkompaktnějších 
ve své kategorii.

Integrované přední LED blikače
Kompaktní přední LED ukazatele směru jsou plně 
integrovány do přepracovaných panelů a působí 
odlehčeně a hbitě. Jedinečné zadní diodové světlo 
ve tvaru T dává všem vědět, že TMAX Tech MAX je 
stále napřed!

Vylepšená přístupnost k zemi
Revidovaná ergonomie zajišťuje ještě vyšší úroveň 
jízdního komfortu a nově navržené nášlapy 
poskytují zlepšenou přístupnost pro jezdce a 
spolujezdce. Nové panely kapotáže dodávají 
modelu TMAX sportovnější a dynamičtější pocit 
- a štíhlejší zadní část nabízí snadnější přístup 
k opěrkám nohou cestujících pro uvolněnější a 
příjemnější jízdu.

Dynamický a agresivní design kapotáže
Nejnovější generace TMAX také přichází s 
agresivnějším novým vzhledem, který posiluje 
její ikonický status vedoucího evropského 
sportovního skútru. Nové panely kapotáže včetně 
přepracovaných bočních sekcí „bumerangu“ 
poskytují dynamičtější a rafinovanější vzhled 
- a super sportovní zadní část má nové zadní 
koncovky ve tvaru písmene T a lehké boční kryty s 
větracími otvory.

Lehký hliníkový rám
TMAX je vybaven podvozkem motocyklového typu 
s lehkým hliníkovým rámem s dvojitým nosníkem 
a dlouhou kyvnou vidlicí. Motor o objemu 560 
ccm je namontován přímo do rámu a poskytuje 
vysokou úroveň tuhosti podvozku pro přesnou a 
agilní ovladatelnost. Nic nepřináší tak dobrý pocit, 
jako když jedete po dálnici nebo křižujete město.

Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key
Nezáleží na tom, zda potřebujete nastartovat 
motor, odemknout sedlo nebo zamknout či 
odemknout středový stojan – s bezklíčovým 
zapalováním je vše o mnoho snazší. Stačí, když 
máte u sebe klíč Smart Key, a můžete skútr 
TMAX používat. Ušetříte tak čas a znovu si o něco 
zpříjemníte každý den!

Velký úložný prostor
Kromě toho, že je TMAX nejsportovnější a nejlehčí 
ve své třídě, nabízí vám také největší úložný 
prostor. Do osvětleného prostoru pod sedlem se 
vejde jedna integrální helma nebo dvě otevřené 
helmy - a tato prostorná schránka odolná proti 
povětrnostním vlivům je také ideálním místem pro 
přenášení aktovky, sportovního vybavení nebo 
potravin.

Systém kontroly trakce a D-MODE
TMAX je plně vybaven nejmodernější 
elektronikou, aby vám poskytl nejvyšší úroveň 
ovladatelnosti. Systém kontroly trakce pomáhá 
předcházet prokluzu kol, když zrychlujete 
na nesoudržných nebo mokrých površích - a 
dvouúrovňový D-MODE vám dává možnost 
přepnout na plynulé dodávky výkonu ve městě 
nebo výkonnější a sportovní výkon na otevřené 
silnici.
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Sada TMAX Winter Pack

Zima je čas na zábavu, svátky a oslavy a sada Winter Pack vám přinese stejný 
pocit radosti se strojem TMAX.  Abyste měli ruce v teple a mohli jimi volně 
hýbat bez ohledu na počasí, přibalili jsme vyhřívané rukojeti, které hladce 
zapadají do celkového designu. Teplotu řídí příkazy a jezdec je může snadno 
sledovat na svých displejích. Přidali jsme i deflektory, které odvádějí proud 
vzduchu směrem od vašich rukou a chrání tak vaše klouby. Navíc v kombinaci 
s ohřívači optimálně ochrání ruce před studeným větrem.  Zástěra odvádí 
skvělou práci při ochraně spodní části vašeho těla před chladem, větrem 
a deštěm, včetně integrovaného potahu sedla a zipu k oddělení zástěry v 
teplejším počasí. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád 
vybaví váš model TMAX tímto vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

Sada TMAX Sport Pack

Pro zákazníky, kteří chtějí posunout model TMAX na vyšší úroveň, jsme 
vytvořili sadu Sport Pack. Balíček, který obsahuje veškeré potřebné 
sportovní příslušenství, dodá vašemu stroji TMAX ještě sportovnější vzhled. 
Sportovní štít propůjčuje modelu TMAX stylovou siluetu, která je okamžitě 
rozpoznatelná a kterou dále zdůrazňuje opěrka sedla. Opěrka, kromě toho, že 
skvěle vypadá, navíc zvyšuje pohodlí spolujezdce. Na vyšperkování prostoru 
pro nohy jsme do sady přidali hliníkový nášlap, na kterém vám nebudou tolik 
klouzat nohy. Sada Sport Pack by nebyla úplná bez držáku registrační značky 
s homologovaným LED světlem a logem TMAX, které dozdobí elegantní záď. 
Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš model 
TMAX tímto vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

TMAX Příslušenství



 

Sada TMAX Urban Pack

Praktičnost u modelu TMAX nezůstává nikdy stranou. Proto jsme chtěli naše zákazníky vyzbrojit arzenálem, se kterým hravě ovládnou ulice měst. 
Sada Urban Pack se skládá z nejdůležitějších doplňků, díky kterým bude váš stroj ještě praktičtější. V 39l horním kufru je dost místa na osobní věci. 
Taky jsme chtěli mít jistotu, že se při jízdě bude bavit i spolujezdec. Proto jsme na horní kufr přidali opěrku zad, aby bylo sezení ještě pohodlnější. 
V dnešním propojeném světě víme, jak důležité je nabít všechna vaše zařízení, a proto jsme k zásuvce USB přidali držák chytrého telefonu, abyste 
měli k dispozici nejen místo pro připevnění vašeho zařízení, ale také jistotu, že se v něm nevybije baterie dříve, než dorazíte do cíle. A konečně, kvůli 
ochraně vašeho milovaného modelu TMAX před malými škrábanci, o které není ve stísněných městských uličkách nouze, obsahuje sada Urban Pack 
chránič proti poškrábání. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš model TMAX tímto vysoce kvalitním originálním 
příslušenstvím. 

TMAX Příslušenství



  

TMAX Příslušenství

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Zástěra TMAX
B3T-F47L0-10-00

Plnohodnotný systém s černým 
tlumičem výfuku pro model TMAX
90798-30907-00

Široký přídavný štít
B3T-F83M0-00-00

Karbonový kšilt
B3T-F83J0-00-00

Sportovní štít TMAX
BV1-F83J0-10-00

Držák na řídítka
YME-FMKIT-00-00

Pohodlné vyhřívané designové 
sedlo
BC3-247C0-A0-00

Ochranný kryt kapotáže proti 
poškrábání
B3T-F1980-00-00

Stupačka MC Style
B3T-F74M0-00-00

Univerzální držák
BV1-F83P0-00-00

Páčka zadní brzdy Billet
BV1-FRBKL-EV-00

Chránič páčky zadní brzdy Billet
BV1-FFBRP-00-00

Držák registrační značky
B3T-F16E0-00-00

Dolní stupačky
BV1-F74M0-00-00

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách
YME-HTPMS-00-00

Chránič páčky přední brzdy Billet
BV1-FRBRP-00-00

Kryt motoru Billet
BV1-F5410-00-00

Zadní nosič
BV1-F48D0-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

Držák bederní opěrky
BV1-F84U0-00-00

Upevňovací deska pro horní boxy 
City
BV1-F84X0-00-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Páčka přední brzdy Billet
BV1-FFBKL-EV-00

Zadní kryt motoru Billet
BV1-F5499-00-00



 



 

Navrženo na MAX



 

Tento exkluzivní skútr XMAX 300 Tech 
MAX vznikl z legendárního modelu TMAX, 
proto nikoho nepřekvapí, že je to jeden 
z nejpůsobivějších skútrů ve své třídě. Díky 
unikátnímu vzhledu a vlastnostem této 
speciální verze z vás bude na cestě sebevědomí 
a elegance jenom sršet.

Exkluzivní výbava modelu Tech MAX zahrnuje 
speciální sedlo, speciální krytky, speciální 
rukojeti, hliníkové stupačky, originální grafiku 
a chromovaný rámeček rychloměru. Celkový 
dojem dotváří luxusní barva Tech Kamo 
a kouřové zadní světlo.

Dva přední LED světlomety, aerodynamická 
kapotáž, motivy bumerangu na bocích, to 
všechno je ryzí MAX. Poháněný novým silným 
a zároveň úsporným 300ccm motorem Blue 
Core, který vyhovuje požadavkům normy EURO5, 
navíc s vidlicí motocyklového typu a s vyspělou 
elektronikou, tento stroj vyniká špičkovou 
dynamikou, vysokým sebevědomím a elegancí.

XMAX 300 Tech MAX

X
M

A
X

 3
0

0 
Te

ch
 M

A
X



 

Výkonný a hospodárný motor Blue Core 
o objemu 300 ccm vyhovující emisním 
požadavkům normy EURO5
Vyspělá Technologie Blue Core od Yamahy 
pomáhá k vyššímu výkonu a nižší spotřebě paliva. 
Motor modelu XMAX 300 Tech MAX s 300 ccm a 
chlazením kapalinou má ventily s optimalizovaným 
tvarem, kompaktní spalovací prostor a ideální 
časování. Dohromady tato vylepšení snižují ztráty 
energie a zvyšují celkovou účinnost, což poznáte 
jak na jízdních vlastnostech, tak na úsporách za 
palivo.

Úložný prostor pro 2 integrální helmy 
a další věci
Velký úložný prostor pod sedlem má vnitřní LED 
osvětlení a pojme 2 integrální helmy a další věci 
k tomu. Takže je velmi praktický a funkční pro 
každodenní dojíždění. Pokud plánujete vyrazit 
někam ve volném čase, máte zde dost místa na 
uložení čehokoliv – od věcí na koupání po piknik 
v přírodě.

Exkluzivní výbava Tech MAX
Kromě speciálního sedla, hliníkových stupaček 
a kožených vnitřních prvků se model Yamaha 
XMAX 300 Tech MAX pyšní další exkluzivní 
výbavou zahrnující chromovaný rámeček 
rychloměru, boční grafiku a kouřové zadní světlo. 
V šedé barvě Tech Kamo na sebe tento dynamický, 
moderní skútr strhává pozornost, stejně jako vy.

Limitovaná verze, výkon motocyklu
Je to unikátní sportovní skútr, který vám nabízí 
všechno, co má – výjimečné charizma, sílu 
a zároveň úspornost. Stvořen z DNA legendární 
třídy MAX a vylepšen o řadu luxusních prvků. 
XMAX 300 Tech MAX nabízí veškerý komfort 
a všestrannost skútru společně s výkonem 
motocyklu.

Systém klíče Smart Key
Smyslem bezklíčového zapalování Smart Key je 
usnadnit a zpříjemnit vám život. Klíčem Smart Key 
můžete skútr XMAX 300 Tech MAX nastartovat, 
odemknout řízení i sedlo a otevřít palivovou 
nádrž či úložný prostor. Má také dálkové ovládání 
pro odemykání a zamykání stisknutím jediného 
tlačítka.

Multifunkční přístrojový panel
Velký multifunkční přístrojový panel podtrhuje 
kvalitu skútru a přehledně zobrazuje celou řadu 
informací. Multifunkční LCD displej obsahuje 
kromě velkého analogového rychloměru 
a otáčkoměru také ukazatel stavu paliva, hodiny, 
dílčí počítadlo kilometrů a další údaje. Jednotlivé 
funkce lze snadno přepínat ovládacím spínačem 
na řídítkách.

Pohodlné a sportovní ovládání 
XMAX 300 Tech MAX je po vzoru vysoce 
výkonného modelu TMAX vybavený teleskopickou 
přední vidlicí motocyklového typu, která zajišťuje 
pohodlnou jízdu, snadné řízení a agilní jízdní 
vlastnosti. Tato vidlice s vysokým zdvihem 
a špičkovými technickými parametry pohlcuje rázy 
a zajišťuje jízdní vlastnosti a stabilitu srovnatelnou 
s motocyklem.

Systém kontroly trakce (TCS)
XMAX 300 Tech MAX se dodává se systémem 
kontroly trakce (TCS) ve standardní výbavě. Tento 
vyspělý elektronický systém zamezuje ztrátě 
trakce zadního kola omezením přísunu točivého 
momentu na zadní kolo v okamžiku, kdy snímače 
zaregistrují jakýkoli prokluz. Dodává tak jezdci 
pocit jistoty a bezpečí na kluzkém povrchu.
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XMAX 300 s ryzí DNA TMAX nabízí styl, prestiž a špičkovou kvalitu maxiskútru, 
doprovázenou praktičností a cenovou dostupností lehkého stroje.

Kompaktní podvozek vybavený vidlicí motocyklového typu zajišťuje vyšší stabilitu 
a poskytuje sportovní ovladatelnost s prvotřídním pohodlím. Díky výkonnému 
a hospodárnému novému motoru Blue Core vyhovujícímu požadavkům normy 
EURO5 nabízí veškerý nezbytný výkon, který potřebujete k rychlému dojíždění 
i víkendovým výletům.

Špičkově vybavený sportovní skútr Yamaha XMAX 300 s novým mimořádně 
kvalitním sedlem a přístrojovým LCD panelem, dynamickou kapotáží, dvěma LED 
světlomety a designem řady MAX splní vaše přání a uspokojí vaše potřeby. Jezděte 
chytře. Jezděte rychle. Jezděte na MAX.

Výkonný a hospodárný motor Blue Core 
o objemu 300 ccm vyhovující emisním 
požadavkům normy EURO5
Technologie Blue Core pomáhá získat vyšší výkon 
při nižší spotřebě paliva. Motor modelu XMAX 300 
disponuje ventily s optimalizovaným tvarem, 
kompaktní spalovací komorou a optimálním 
časováním. Toto provedení umožnilo omezit 
ztráty výkonu a zvýšit účinnost. Proto vám 
kapalinou chlazený motor o objemu 300 ccm 
nabídne vyšší výkon při nižší spotřebě!

Systém kontroly trakce (TCS)
XMAX 300 se dodává se systémem kontroly trakce 
(TCS) ve standardní výbavě. Moderní elektronický 
systém zamezuje ztrátě trakce zadní pneumatiky 
omezením přísunu točivého momentu na zadní 
kolo v případě, že snímače detekují jakýkoli 
prokluz. Dodává tak pocit jistoty a bezpečí na 
kluzkém povrchu.

Velký úložný prostor pod sedlem pro dvě 
integrální helmy
Velký úložný prostor pod sedlem disponuje 
vnitřním LED osvětlením a pojme 2 integrální 
helmy spolu s dalšími věcmi. Skútr se tak stává 
praktickým a funkčním dopravním prostředkem 
pro každodenní dojíždění. Pokud máte v plánu 
vyrazit si ve volném čase, je dokonalým místem 
pro uložení věcí na koupání či výbavy na piknik.

Sportovní a dynamická DNA řady MAX
Při pohledu na XMAX 300 vás nesmí překvapit, že 
vám bude připadat povědomý – jeho konstrukce 
totiž nezapře ryzí DNA modelu TMAX. XMAX 300 
se dvěma LED světlomety, aerodynamickou 
kapotáží a bočními kryty ve tvaru bumerangu se 
vyznačuje precizním zpracováním a sportovním, 
dynamickým vzhledem, který prozrazuje svůj 
původ v kultovním maxiskútru značky Yamaha.
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Speciální XMAX 125 Tech MAX s mnoha prvky exkluzivní výbavy je prvotřídní 
sportovní skútr značky Yamaha 125cc určený pro praktické jezdce vašeho typu, 
kteří ocení punc exkluzivity. 

Tento premiový model představuje nejinteligentnější způsob pohybu. Je vybaven 
speciálním sedadlem, koženými podložkami, hliníkovou opěrkou na nohy a 
obráběnými rukojeťmi. Model 2021 je vybaven novým 124ccm motorem Blue Core, 
který vyhovuje požadavkům normy EURO5, a který je zárukou účinným zrychlením 
při nízkých i středních rychlostech. Nový systém Start/Stop snižuje emise a 
zlepšuje spotřebu paliva.

Tento vysoce kvalitní sportovní skútr kubatury 125 ccm s plnohodnotnou DNA řady 
MAX vám poskytuje ideální rovnováhu mezi sportovností, praktičností a funkčností 
a současně zaručuje MAXimální jedinečnost.

Speciální edice sportovního maxi skútru 
kubatury 125 ccm
Model Yamaha XMAX 125 Tech MAX, který je 
k dostání v exkluzivní barvě a s exkluzivní výbavou 
zahrnující hliníkové stupačky, speciální sedlo a 
kožené vnitřní prvky, strojně obrobené rukojeti 
řídítek, kouřové zadní světlo a chromovaný 
rámeček rychloměru, je jedinečný sportovní skútr 
kubatury 125 ccm.

Systém kontroly trakce
Při jízdě do zaměstnání narazíte na nejrůznější 
jízdní povrchy – od mokrých silnic přes kluzké 
poklopy kanálů a hladké dlažební kostky po bláto 
a nečistoty ze stavenišť. Díky systému kontroly 
trakce skútru X-MAX 125 si nyní můžete užívat 
jízdu bez starostí, protože tento systém zlepšuje 
ovladatelnost stroje udržováním trakce zadního 
kola na kluzkém povrchu.

Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key
Pokud dojíždíte každý den, chcete, aby jízda 
byla co nejpohodlnější. Právě proto jsme 
model XMAX 125 Tech MAX vybavili systémem 
bezklíčového zapalování Smart Key. Pokud budete 
mít klíč u sebe, můžete odemknout a nastartovat 
skútr či otevřít úložný prostor pod sedlem, aniž 
byste klíč museli vkládat do zapalování.

Sportovní a stylový způsob cestování!
Model XMAX 125 Tech MAX byl postaven 
na základě ryzí a koncentrované DNA řady 
MAX, aby vám poskytl ideální kombinaci stylu, 
funkčnosti a výkonu. Stačí přidat plyn a zažijete 
intenzivní zrychlení se skvělou ovladatelností. 
Tyto vlastnosti dělají ze sportovního, stylového 
a praktického sportovního skútru rychlý 
a efektivní dopravní prostředek pro dojíždění. 
Vítejte do exkluzivní rodiny MAX!

Tech Kamo
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Ve společnosti Yamaha jsme přesvědčeni, že každodenní dojíždění by mělo být 
za všech okolností zábavou. Model X-MAX 125 byl vyroben tak, aby s ním každá 
cesta byla mnohem zábavnější, neboť nabízí ideální rovnováhu mezi sportovností, 
praktičností a funkčností. 

Ať už jste na skútru začátečníkem nebo hledáte svůj příští model, podíváte-li se 
důkladněji, budete bezpochyby nadšeni. Model 2021 je vybaven novým 124ccm 
motorem Blue Core, který vyhovuje požadavkům normy EURO5. Nabízí také 
systém Start/Stop pro ještě ekonomičtější jízdu, bezklíčový přístup a zapalováním 
Smart Key pro jednoduchý a bezproblémový provoz a pod sedlem ukrývá velký 
úložný prostor.

Dva exkluzivní LED světlomety ve spojení s dynamickým designem podtrhují 
prémiovou kvalitu modelu XMAX 125. Díky kontrole trakce a systému ABS 
ve standardní výbavě budete mít každou jízdu plně pod kontrolou. Zvolte si 
XMAX 125. Začněte tím nejlepším.

Sportovně střižený, stylový a praktický 
skútr kubatury 125 ccm
Všechny skútry Yamaha řady X-MAX byly 
vytvořeny na základě ryzí DNA modelů MAX. 
Okamžitě po nasednutí na nový X-MAX 125 tak 
zakusíte skvělou ovladatelnost spojenou s rychlou 
akcelerací. Tyto vlastnosti dělají ze sportovního, 
stylového a praktického sportovního skútru rychlý 
a efektivní dopravní prostředek pro dojíždění 
a současně vaši vstupenku do světa rodiny MAX.

Velký odkládací prostor pod sedlem
X-MAX 125 je pravděpodobně jedním 
z nejelegantnějších a nejsportovnějších skútrů ve 
své třídě a díky velkému odkládacímu prostoru 
pod sedlem je současně i velice praktický. Stačí 
odklopit sedlo a uložit dvě integrální helmy 
nebo notebook spolu s dalšími věcmi. Pro ještě 
vyšší pohodlí je celý prostor vybaven praktickým 
osvětlením.

Systém kontroly trakce
Při jízdě do zaměstnání se setkáte s nejrůznějšími 
jízdními povrchy od mokrých silnic přes kluzké 
poklopy kanálů či dlažební kostky po bláto a jiné 
nečistoty v blízkosti stavenišť. Díky systému 
kontroly trakce skútru X-MAX 125 si nyní můžete 
užívat jízdu bez starostí, protože systém zlepšuje 
ovladatelnost stroje udržováním trakce zadního 
kola na kluzkém povrchu.

Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key
Pokud dojíždíte každý den, chcete, aby vaše cesty 
byly co nejpohodlnější. Právě proto jsme model 
X-MAX 125 vybavili systémem bezklíčového 
zapalování Smart Key. Pokud budete mít klíč 
u sebe, můžete odemknout a nastartovat skútr či 
otevřít úložný prostor pod sedlem, aniž byste klíč 
museli vkládat do zapalování.
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Sada Urban 39l

XMAX je ve městě jako doma a když využijete sadu příslušenství Urban 
Accessories, může být váš skútr ještě o trochu šikovnější. Vysoký štít z téhle 
sady nabízí lepší ochranu před větrem. 39litrový horní kufr s nosičem se zase 
dokáže postarat o vaše zavazadla – ochrání váš majetek před poškozením 
i nenechavýma rukama. A opěrka na horní kufr se postará, aby se spolujezdec 
mohl vozit stejně pohodlně jako vy. Sada obsahuje ochranu proti poškrábání 
XMAX, která váš stroj ochrání před poškrábáním a odřením. Obsah sady 
Urban: vysoký štít | zadní nosič | 39litrový horní kufr (včet. sady s jednotným 
klíčem) | opěrka na 39litrový horní kufr | chránič proti poškrábání 

Dostupné také s 50litrovým horním kufrem

Sada Winter

Nepusťte k sobě nepříjemný zimní chlad a nebojte se jízd v dešti díky sadě 
Winter Accessories. Nic se nevyrovná jízdě za krásných slunných dnů, ale díky 
teplu z vyhřívaných rukojetí a pláštěnce chránících před větrem a deštěm 
může být i jízda v zimních podmínkách o trochu snesitelnější a mnohem 
pohodlnější. Jednoduchá sada pro herkulovský úkol. Obsah sady Winter: 
Obsah: zástěra | vyhřívání rukojetí (včetně připojovacího kabelu a sady 
vodítek plynu) 

XMAX Příslušenství



 

Sada Sport

XMAX je ztělesněním toho, jak by měl vypadat sportovní skútr. Vždy se však snažíme posouvat hranice a se sadou Sport pro model XMAX se snažíme 
posunout je na ještě vyšší úroveň. Pozvedněte sportovního ducha modelu XMAX sadou Sport. Sada Sport obsahuje sportovní štít, držák poznávací značky, 
hliníkový grip a hliníkové nášlapy – perfektní kombinace sportovního stylu a vkusu.  Sada Sport Pack je ale jen začátek: přizpůsobte si XMAX co nejvíc 
podle sebe přidáním dalších doplňků ze široké nabídky originálního příslušenství XMAX. 



  

XMAX  Příslušenství

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Zástěra
B9Y-F47L0-00-00

Vysoký štít
B74-F837J-01-00

Sportovní štít
B74-F83J0-00-00

Organizér úložného prostoru
B9Y-FTR00-00-00

Nízké sedlo
B74-F47C0-L0-00

Pohodlné sedlo
B74-F4730-A2-00

Držák registrační značky XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Ochrana proti škrábancům XMAX
B74-F1980-00-00

Grip
B9Y-F6246-U0-00

Držák na řídítka
YME-FMKIT-00-00

Vyhřívané rukojeti 120
YME-F2960-10-00

Univerzální držák
B74-F81A0-10-00

Brašna pod přístrojový panel
B9Y-F0750-00-00

Rukávníky
B74-F85F0-00-00

Ochranné pouzdro Yamaha
YME-FCAS9-00-00

5V USB nabíječka zařízení
B4T-H6600-00-00

Vzpěra opěrky spolujezdce
B74-F84U0-00-00

Polštář bederní opěrky spolujezdce
BV1-F843F-00-00

Přepážka úložného prostoru 
s taškou
B74-F85M0-00-00

Zadní nosič
B74-F48D0-00-00

Nášlapy
B74-F74M0-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách
YME-HTPMS-00-00



 



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

 

Technické údaje

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, EURO5, řadový dvouválec, 4taktní, 4ventilový, 

DOHC
Kapalinou chlazený, EURO5, řadový dvouválec, 4taktní, 4ventilový, 

DOHC
Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 4ventilový

Zdvihový objem 562 ccm 562 ccm 292ccm

Vrtání x zdvih 70.0 × 73.0 mm 70.0 × 73.0 mm 70.0 × 75.8 mm

Kompresní poměr 10.9:1 10.9:1 10.9:1

Maximální výkon 35.0 kW @ 7500 ot/min 35.0 kW @ 7500 ot/min 20.6 kW @ 7250 ot/min

Maximální točivý moment 55.7 Nm @ 5250 ot/min 55.7 Nm @ 5250 ot/min 29.0 Nm @ 5750 ot/min

Systém mazání Se suchou skříní Se suchou skříní zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka Automatická s variátorem Automatická s variátorem Automatická s variátorem

Spotřeba 4.8 l / 100 km 4.8 l / 100 km 3.0 l / 100 km

CO2 emise 112 g / km 112 g / km 70 g / km

Podvozek
Systém předního odpružení Teleskopická vidlice Teleskopická vidlice Teleskopická vidlice

Přední zdvih 120 mm 120 mm 110 mm

Systém zadního odpružení Kyvná vidlice Kyvná vidlice Kyvná vidlice

Zadní zdvih 117 mm 117 mm 79 mm

Přední brzda Hydraulická dvojitá kotoučová brzda Dvojitá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm Hydraulická kotoučová, Ø 267 mm

Zadní brzda Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 282 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70R15M/C 56H bezdušová 120/70R15M/C 56H bezdušová 120/70-15

Zadní pneumatika 160/60R15M/C 67H bezdušová 160/60R15M/C 67H bezdušová 140/70-14

Rozměry
Celková délka 2200 mm 2200 mm 2185 mm

Celková šířka 765 mm 765 mm 775 mm

Celková výška 1420 mm – 1555 mm (s nastavitelným štítem) 1420 mm – 1555 mm (s nastavitelným štítem) 1415 mm (s nastavitelným štítem 1465mm)

Výška sedla 800 mm 800 mm 795 mm

Rozvor kol 1575 mm 1575 mm 1,540 mm

Minimální světlá výška 125 mm 125 mm 135 mm

Mokrá hmotnost 220 kg 218 kg 180 kg

Kapacita palivové nádrže 15 l 15 l 13 l



  

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 4ventilový Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 4ventilový Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 4ventilový

Zdvihový objem 292 ccm 124,66 ccm 124,66 ccm

Vrtání x zdvih 70.0×75.8 mm 52.0 x 58.7 mm 52.0 x 58.7 mm

Kompresní poměr 10.9 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximální výkon 20.6 kW @ 7250 ot/min n/a n/a

Maximální točivý moment 29.0 Nm @ 5750 ot/min n/a n/a

Systém mazání Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka Automatická s variátorem Automatická s variátorem Automatická s variátorem

Spotřeba 3.0L/100 km Zapnutý sytém Start &, Stop: 2,3L/100 km, Vypnutý sytém Start &, 
Stop: 2,4L/100 km

Zapnutý sytém Start &, Stop: 2,3L/100 km, Vypnutý sytém Start &, 
Stop: 2,4L/100 km

CO2 emise 70 g/km Zapnutý sytém Start &, Stop: 54g/km, Vypnutý sytém Start &, Stop: 
56g/km

Zapnutý sytém Start &, Stop: 54g/km, Vypnutý sytém Start &, Stop: 
56g/km

Podvozek
Systém předního odpružení Teleskopická vidlice Teleskopická vidlice Teleskopická vidlice

Přední zdvih 110 mm 110 mm 110 mm

Systém zadního odpružení Kyvná vidlice Kyvná vidlice Kyvná vidlice

Zadní zdvih 79 mm 90 mm 90 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 267 mm Jednoduchá kotoučová, Ø 267 mm Jednoduchá kotoučová, Ø 267 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm Jednokotoučová, Ø 245 mm Jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Zadní pneumatika 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Rozměry
Celková délka 2185 mm 2185 mm 2185 mm

Celková šířka 775 mm 775 mm 775 mm

Celková výška 1415 mm (s nastavitelným hledím) 1415 mm (s nastavitelným hledím) 1415 mm (s nastavitelným hledím)

Výška sedla 795 mm 800 mm 800 mm

Rozvor kol 1540 mm 1570 mm 1570 mm

Minimální světlá výška 135 mm 140 mm 140 mm

Mokrá hmotnost 180 kg 166 kg 166 kg

Kapacita palivové nádrže 13 l 13.0 l 13.0 l



 

Skútry Yamaha MAX Sport jsou zkonstruované 
tak, aby zvládly vše od dojíždění po městě až 
po víkendové vyjížďky. 
Toto oblečení sdílí stejnou DNA jako skútry 
Yamaha MAX – nabízejí dynamický výkon a 
špičkový luxus.



 

Městská hybridní bunda (pánská)
B21-UR104-B0-0L

Svetr Urban (pánský)
B21-UR106-B0-0L

Tričko TMAX (dámské)
B21-IR207-B0-0M

Městská hybridní bunda (dámská)
B21-UR204-B0-0M

Apparel



Get it on

 

S bezplatnou aplikací 
MyGarage si můžete 
vytvořit svou vysněnou 
sbírku

Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak 
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů 
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro 
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a 
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj 
Yamaha.

V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo 
odebírat širokou škálu originálních volitelných 
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl 
z libovolného úhlu.

Když máte svoje vysněné motocykly hotové, 
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se 
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta 
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který 
ji dokáže proměnit v realitu.



 

MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně 
společností Yamaha a dostupná zdarma 
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem 
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez 
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo 
skútru vlastní.

Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci 
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní 
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo 
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A 
každá cesta bude ještě přínosnější.

Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními 
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních 
médiích a trasu lze také exportovat do 
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem 
mohou motocyklisté najít nové trasy a 
dobrodružství k prozkoumání a spojit se 
s komunitou nadšených motocyklistů po 
celém světě.



 

Buďte chytří. Volte 
originál. 

Pro zajištění optimálního výkonu a 
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše 
společnost doporučuje používat pouze 
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní 
náhradní díly naší společnosti splňují 
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale 
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. 
Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha si můžete být 
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce 
kvalifi kovanými techniky Yamaha s použitím 
originálních náhradních dílů a výrobků 
Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují 
školení v Technické akademii Yamaha, při 
nichž získávají odborné znalosti a detailní 
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš 
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. 
Podrobnější informace si vyžádejte u místního 
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší 
společnosti.



  

Tekutá složka motoru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše 
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou 
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich 
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu 
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej 
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru 
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a 
pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty 
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš 
motor má potenciál běžet na plný výkon a 
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od 
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost 
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, 
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé 
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro 
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce 
značky Yamaha nebo navštivte naše webové 
stránky.
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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. Specifikace 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.

Sledujte nás:

Prodejce

www.yamaha-motor.eu/cz/cs Yamaha Motor Europe N.V. 
odštěpný závod Česká republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz


