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MAX
Ζήσε στο MAX

To 2001, η Yamaha δημιούργησε την 
κατηγορία Sport Scooter και παρουσιάζοντας 
το πρώτης γενιάς TMAX προκάλεσε 
επανάσταση στο χώρο των δύο τροχών. 
Έκτοτε, η σειρά Sport Scooter της Yamaha 
εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα, το όνομα 
MAX αντιπροσωπεύει την πιο επιτυχημένη 
σειρά στην εξαιρετικά ανταγωνιστική
αγορά της Ευρώπης.

Η ναυαρχίδα της νεότερης σειράς είναι το 
τελευταίας γενιάς TMAX, το εμβληματικό 

μοντέλο υψηλών επιδόσεων της Yamaha, 
το οποίο έχει πετύχει συνολικές πωλήσεις 
σχεδόν 300.000 μονάδων στη διάρκεια της 
20ετούς ιστορίας του, επιβεβαιώνοντας
τη θέση του ως του πιο δημοφιλούς
και επιτυχημένου sport scooter όλων
των εποχών στην Ευρώπη.

Με sport, δυναμική σχεδίαση που αντλεί 
έμπνευση από το πρωτοποριακό TMAX, τα 
κορυφαία σε πωλήσεις sport scooter XMAX 
προσφέρουν τον απόλυτο συνδυασμό 

συναρπαστικών επιδόσεων, υψηλής 
ποιότητας, κορυφαίου φινιρίσματος και 
καθημερινής χρηστικότητας.

Με το αυθεντικό MAX DNA, τα μοντέλα TMAX 
και XMAX έχουν μεταμορφώσει την αγορά 
από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν 
και έχουν φέρει νέα επίπεδα επιδόσεων, 
σχεδιαστικής άποψης και στυλ στους δρόμους 
της Ευρώπης. Αυτά τα συναρπαστικά μοντέλα 
έχουν καθιερωθεί ως τα απόλυτα sport 
scooter και προσφέρουν τα πάντα στο MAX!



 

Τεχνολογία
στο MAX



 

Το νέο TMAX Tech MAX είναι το απόλυτο 
σπορ σκούτερ και απευθύνεται σε αναβάτες 
που εκτιμούν την αξία της προηγμένης 
τεχνολογίας, της πρωτοποριακής σχεδίασης 
και της εξαιρετικής ποιότητας. Οι κορυφαίες 
προδιαγραφές του περιλαμβάνουν ηλεκτρικό 
ανεμοθώρακα, Cruise Control, θερμαινόμενα 
γκριπ, θερμαινόμενη σέλα και πλήρη 
συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής
My TMAX Connect.

Αυτό το πλήρως εξοπλισμένο, premium 
μοντέλο διαθέτει νέο κινητήρα 560 κ. εκ. 
που αποδίδει υψηλότερη ροπή, εξαιρετική 
επιτάχυνση και υψηλή ταχύτητα σε 
ταξιδιωτικούς ρυθμούς, τα οποία είναι 
στοιχεία που θα εντυπωσιάσουν όσους 
κάνουν συχνά μεγάλες διαδρομές στον 
αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, με το ελαφρύ 
του πλαίσιο, είναι η καλύτερη επιλογή για
την οδήγηση στους πολυσύχναστους 
δρόμους της πόλης.

Στην επιθετική νέα σχεδίαση 
περιλαμβάνονται ενσωματωμένα φώτα LED 
και ανασχεδιασμένο μπροστινό μέρος που 
δίνουν στο TMAX Tech ΜΑΧ μια μοναδική 
εμφάνιση που τραβάει τα βλέμματα σαν 
μαγνήτης. Με την βελτιωμένη εργονομία του 
και πρόσθετο εξοπλισμό, τα μεγάλα ταξίδια 
γίνονται μια εκπληκτική εμπειρία που ζεις
με όλες σου τις αισθήσεις.

* Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία 
"My TMAX Connect" μέσω συνδρομής.
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Δυνατός κινητήρας 560 κ. εκ., 
συμβατός με τα πρότυπα EURO5
Το TMAX Tech MAX είναι πιο γρήγορο, σπορ και 
δυναμικό χάρη στον μεγαλύτερο κινητήρα 560 
κ. εκ. που, καλύπτει τις προδιαγραφές EURO5 
και διαθέτει βελτιστοποιημένη λειτουργία, 
αίσθηση και ήχο. Με πάνω από 6% μεγαλύτερη, 
η επιτάχυνση είναι  ακόμη πιο γρήγορη, ενώ χάρη 
στον ειδικό αντικραδασμικό μηχανισμό, αυτός 
ο ελαφρύς 2-κύλινδρος κινητήρας είναι ένας 
από τους πιο “ήσυχους” και με τις μικρότερες 
διαστάσεις στην κατηγορία του.

Cruise Control
Κανένα άλλο σπορ σκούτερ δεν συγκρίνεται
με το πλήρως εξοπλισμένο TMAX Tech 
MAX. Με μεγαλύτερο κινητήρα 560 κ. εκ. 
και εξαιρετική εργονομία, είναι το τέλειο 
σκούτερ για μεγάλες διαδρομές. Παράλληλα, 
για περισσότερη άνεση και πιο απολαυστική 
οδήγηση, το Cruise Control περιλαμβάνεται 
στο βασικό του εξοπλισμό. Με δυνατότητα 
λειτουργίας πάνω από 50 χλμ./ώρα, θα
σας βοηθήσει να παραμένετε πάντα εντός
των ορίων ταχύτητας.

Ηλεκτρικός ανεμοθώρακας
Αν αναζητάτε το κορυφαίο σπορ σκούτερ 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές στην 
κατηγορία του, το TMAX Tech MAX αποτελεί 
ξεκάθαρη επιλογή. Ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά άνεσης είναι ο αποκλειστικός 
ηλεκτρικός ανεμοθώρακας με δυνατότητα 
ρύθμισης ύψους κατά 135 χιλ., ώστε να 
μπορείτε να αλλάζετε τη θέση του για βέλτιστη 
άνεση στον αυτοκινητόδρομο ή στην πόλη.

Δυναμική και επιθετική 
εξωτερική σχεδίαση
Το TMAX Tech MAX διαθέτει πιο επιθετική 
εμφάνιση που τονίζει την εμβληματική του θέση 
στην κορυφή των σπορ σκούτερ της Ευρώπης.
Τα καλύμματα του πλαισίου και τα 
ανασχεδιασμένα πλευρικά “μπούμερανγκ”, 
χαρίζουν μια πιο δυναμική εμφάνιση, ενώ
το supersport εμφάνισης πίσω μέρος διαθέτει 
νέο πίσω φως σε σχήμα Τ και ελαφριά πλαϊνά 
καλύμματα με αεραγωγούς.

Θερμαινόμενα γκριπ 
και θερμαινόμενη σέλα
Ακόμα και με καλό καιρό, ο κρύος αέρας μπορεί 
να σας επηρεάσει πολύ, ειδικά όταν οδηγείτε 
με υψηλή ταχύτητα. Το TMAX Tech MAX όμως 
χαρίζει ζεστασιά και άνεση σε κάθε διαδρομή, 
βρέξει χιονίσει, χάρη στα θερμαινόμενα γκριπ 
και τη θερμαινόμενη σέλα που κάνουν την 
οδήγηση πιο απολαυστική.

Πλήρως εξοπλισμένο με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές στην κατηγορία του
Το TMAX Tech MAX διαθέτει τις υψηλότερες 
προδιαγραφές στην κατηγορία του. Το My 
TMAX Connect σας προσφέρει πλήρη έλεγχο, 
με σύστημα GPS για πρόσθετη ασφάλεια, ενώ 
το Cruise Control σας ξεκουράζει στα μεγάλα 
ταξίδια. Χάρη στον ηλεκτρικό ανεμοθώρακα,
τα θερμαινόμενα γκριπ και τη θερμαινόμενη σέλα, 
αυτό το πλήρως εξοπλισμένο, μοναδικό σπορ 
σκούτερ σας δίνει τη δυνατότητα να
το οδηγείτε όλο το χρόνο.

Ενσωματωμένα μπροστινά φλας LED
Τα μικρού μεγέθους φλας LED είναι πλήρως 
ενσωματωμένα στο φέρινγκ και συμβάλλουν 
στην ελαφριά και ευέλικτη εμφάνιση που 
χαρακτηρίζει το σκούτερ, ενώ το ιδιαίτερο 
πίσω φως LED σχήματος Τ δηλώνει
με σαφήνεια ότι το TMAX Tech MAX είναι
ένα μοναδικής αισθητικής όχημα!

Βελτιωμένη πρόσβαση στο έδαφος
Η αναβαθμισμένη εργονομία εξασφαλίζει ακόμα 
υψηλότερα επίπεδα οδηγικής άνεσης, ενώ τα 
νέου τύπου μαρσπιέ παρέχουν βελτιωμένη 
πρόσβαση στο έδαφος για τον οδηγό και 
τον συνεπιβάτη. Τα νέα καλύμματα πλαισίου 
χαρίζουν στο TMAX Tech MAX μια σπορ, 
δυναμική αίσθηση, ενώ το λεπτότερο πίσω 
μέρος κάνει την πρόσβαση στα μαρσπιέ του 
συνεπιβάτη πιο εύκολη, για ξεκούραστες και
πιο απολαυστικές διαδρομές.

*  Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία "My TMAX Connect" μέσω συνδρομής.



 

Power Grey

TMAX Tech MAX

T
M

A
X

 T
ec

h
 M

A
X

Tech Kamo



 



 

* Η εφαρμογή My TMAX Connect είναι συμβατή με τα περισσότερα 
μοντέλα smartphone Android και iOS και διατίθεται για λήψη δωρεάν

 από το Play Store (Android) ή το Apple Store (iOS).

Οι οδηγοί TMAX Tech MAX είναι οι πρώτοι κάτοχοι
Yamaha που αποκτούν πρόσβαση σε έναν πλήρως 
συνδεδεμένο κόσμο, μέσω της συνεργασίας μας με την 
Vodafone Automotive. Πρόκειται για έναν νέο κόσμο 
όπου τα συνδεδεμένα οχήματα αλλάζουν τον τρόπο 
που ζούμε και εργαζόμαστε. Χάρη στο ενσωματωμένο 
σύστημα τηλεματικής, οι οδηγοί TMAX μπορούν
να διαχειριστούν το σκούτερ τους από απόσταση και
να το διατηρήσουν ασφαλές με την ειδική εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα My TMAX Connect.

Η εφαρμογή δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε
μια υπηρεσία παρακολούθησης με την οποία μπορούν
να εντοπίζουν το TMAX τους ανά πάσα στιγμή και
εάν μετακινηθεί όταν ο κινητήρας είναι σβηστός,
θα λάβουν μια ειδοποίηση απευθείας στο κινητό τους!

Σε περίπτωση κλοπής, το σύστημα τηλεματικής 
στέλνει ειδοποίηση στο κέντρο ασφαλούς λειτουργίας 
της Vodafone Automotive, το οποίο ενεργοποιεί τη 
διαδικασία παρακολούθησης, ακολουθεί τις κινήσεις 
του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και υποστηρίζει τις 
τοπικές αστυνομικές αρχές για την ανάκτησή του.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κάθε μέρα όλο το 24ωρο 
σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, στη δική σου γλώσσα, 
ακόμα και όταν είσαι στο εξωτερικό. Η εφαρμογή
My TMAX Connect διατίθεται δωρεάν κατά το πρώτο 
έτος χρήσης με την αγορά κάθε νέου TMAX Tech 
MAX. Μετά το πρώτο έτος, οι πελάτες πληρώνουν 
συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη συνδρομή, επικοινωνήστε με έναν επίσημο 
αντιπρόσωπο της Yamaha.
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στο MAX



 

Το θρυλικό σπορ σκούτερ TMAX είναι
το πιο επιτυχημένο μοντέλο στην Ευρώπη και 
παραμένει στην κορυφή εδώ και δύο δεκαετίες. 
Τώρα η Yamaha ανεβάζει τις σπορ επιδόσεις σε 
νέα επίπεδα με το μεγαλύτερου κυβισμού TMAX 
560. Ταχύτερο, πιο σπορ και πιο δυναμικό,
το TMAX νέας γενιάς είναι η καλύτερη λύση
για τη μετακίνησή σας.

Η νέα εξωτερική σχεδίαση με ενσωματωμένα 
μπροστινά φλας LED χαρίζει σε αυτό το 
δημοφιλές μοντέλο μια πιο επιθετική εμφάνιση 
που συναρπάζει. Η βελτιωμένη εργονομία 
εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση και 
μεγαλύτερη άνεση, ενώ το αμιγώς σπορ DNA 
του μοντέλου είναι εμφανές στο λεπτότερο πίσω 
μέρος και το κομψό πίσω φως LED σε σχήμα T.

Μόλις ανοίξετε το γκάζι θα νιώσετε την 
αυξημένη ισχύ του μεγαλύτερου κινητήρα, που 
σας επιτρέπει ακόμα ταχύτερες προσπεράσεις 
και πιο ισχυρή επιτάχυνση. Για μεγαλύτερες 
αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο, αυτό είναι 
το πιο άνετο και βολικό μέσο μετακίνησης, ενώ 
στην πόλη δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο.
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Δυνατός κινητήρας 560 κ. εκ., 
συμβατός με τα πρότυπα EURO5
Το TMAX είναι πιο γρήγορο, σπορ και δυναμικό 
χάρη στον μεγαλύτερο κινητήρα 560 κ. εκ., που 
καλύπτει τις προδιαγραφές EURO5 και διαθέτει 
βελτιστοποιημένη λειτουργία, αίσθηση και ήχο. 
Με πάνω από 6% μεγαλύτερη ροπή, η επιτάχυνση 
είναι  ακόμη πιο γρήγορη, ενώ χάρη στον ειδικό 
αντικραδασμικό μηχανισμό, αυτός ο ελαφρύς 
2-κύλινδρος κινητήρας είναι ένας από τους πιο 
“ήσυχους” και με τις μικρότερες διαστάσεις 
στην κατηγορία του.

Ενσωματωμένα μπροστινά φλας LED
Τα μικρού μεγέθους φλας LED είναι πλήρως 
ενσωματωμένα στο φέρινγκ και συμβάλλουν 
στην ελαφριά και ευέλικτη εμφάνιση που 
χαρακτηρίζει το σκούτερ, ενώ το ιδιαίτερο πίσω 
φως LED σχήματος Τ δηλώνει με σαφήνεια ότι
το TMAX είναι ένα μοναδικής αισθητικής όχημα!

Βελτιωμένη πρόσβαση στο έδαφος
Η αναβαθμισμένη εργονομία εξασφαλίζει ακόμα 
υψηλότερα επίπεδα οδηγικής άνεσης, ενώ τα 
νέου τύπου μαρσπιέ παρέχουν βελτιωμένη 
πρόσβαση στο έδαφος για τον οδηγό και τον 
συνεπιβάτη. Τα νέα καλύμματα πλαισίου χαρίζουν 
στο TMAX μια σπορ, δυναμική αίσθηση, ενώ 
το λεπτότερο πίσω μέρος κάνει την πρόσβαση 
στα μαρσπιέ του συνεπιβάτη πιο εύκολη, για 
ξεκούραστες και πιο απολαυστικές διαδρομές.

Δυναμική και επιθετική 
εξωτερική σχεδίαση
Το TMAX νέας γενιάς διαθέτει πιο επιθετική 
εμφάνιση που τονίζει την εμβληματική του θέση 
στην κορυφή των σπορ σκούτερ της Ευρώπης.
Τα καλύμματα του πλαισίου και τα 
ανασχεδιασμένα πλευρικά “μπούμερανγκ”, 
χαρίζουν μια πιο δυναμική εμφάνιση, ενώ
το supersport εμφάνισης πίσω μέρος διαθέτει
νέο πίσω φως σε σχήμα Τ και ελαφριά
πλαϊνά καλύμματα με αεραγωγούς.

Ελαφρύ πλαίσιο από αλουμίνιο
Το TMAX είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο 
τύπου μοτοσυκλέτας από χυτό αλουμίνιο και 
μακρύ ψαλίδι. Ο κινητήρας 560 κ. εκ. είναι 
τοποθετημένος απευθείας στο πλαίσιο και 
διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ακαμψίας, ευελιξία 
και ακρίβεια στον χειρισμό. Τίποτα δεν μπορεί 
να συγκριθεί με το TMAX, είτε οδηγείτε στον 
αυτοκινητόδρομο, είτε στους δρόμους της πόλης.

Λειτουργία χωρίς κλειδί «Smart Key»
Είτε θέλετε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, 
να ξεκλειδώσετε και να κλειδώσετε τη σέλα είτε 
να ξεκλειδώσετε το κεντρικό σταντ, η ανάφλεξη 
χωρίς κλειδί κάνει τα πάντα ευκολότερα. Εφόσον 
έχετε κοντά σας το Smart Key, μπορείτε να θέσετε 
το TMAX σε λειτουργία, εξοικονομώντας χρόνο 
και κάνοντας τη ζωή σας πιο εύκολη!

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
Το TMAX είναι το ελαφρύτερο και το πιο σπορ 
σκούτερ στην κατηγορία του, αλλά προσφέρει
και το μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης.
Ο φωτιζόμενος χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί 
να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face ή δύο κράνη 
τύπου jet. Το ευρύχωρο, αδιάβροχο ντουλαπάκι 
είναι ιδανικό για να μεταφέρετε τσάντα 
υπολογιστή, αθλητικό εξοπλισμό ή τα ψώνια σας.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 
και D-MODE
Το TMAX είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα
πλέον προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα
και προσφέρει μοναδικά επίπεδα ελέγχου.
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης σας βοηθά να 
αποφύγετε την ολίσθηση των τροχών κατά την 
επιτάχυνση σε ασταθές ή βρεγμένο οδόστρωμα. 
Παράλληλα, το D-MODE δύο βαθμίδων σας δίνει 
τη δυνατότητα να επιλέγετε ομαλή απόδοση 
ισχύος όταν οδηγείτε στην πόλη και πιο δυνατή 
και σπορ απόδοση για τον ανοιχτό δρόμο.



 

Sword Grey

TMAX

T
M

A
X

Icon Grey



 

TMAX Urban Pack

Η πρακτικότητα είναι κύριο χαρακτηριστικό του TMAX και στόχος μας ήταν να εξοπλίσουμε 
τους πελάτες μας με τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στην αστική κυκλοφορία. 
Το Urban Pack περιλαμβάνει τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ ώστε η διαδρομή σας να είναι 
ευκολότερη και ακόμα πιο πρακτική. H 39 λίτρων βαλίτσα διαθέτει άφθονο χώρο για
να μεταφέρετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Επίσης, φροντίσαμε ώστε ο συνεπιβάτης
να απολαμβάνει εξίσου τη διαδρομή, προσθέτοντας ένα μαξιλαράκι πλάτης στη βαλίτσα για 
όσο το δυνατόν περισσότερη άνεση. Στην εποχή της επικοινωνίας, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό
είναι να έχετε φορτισμένες όλες τις συσκευές σας, έτσι συνδυάσαμε την πρίζα USB με
την έξυπνη βάση τηλεφώνου, για να εξασφαλίσουμε ασφαλές σημείο για την τοποθέτηση
της συσκευής σας, αλλά και για τη φόρτιση της μπαταρίας σας ενώ οδηγείτε. Και, τέλος, για
να προστατέψετε το αγαπημένο σας TMAX από μικροχτυπήματα που μπορούν να συμβούν
σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλάβαμε στο Urban Pack προστατευτικό για τις γρατζουνιές. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε το Urban Pack από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha, ο 
οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο TMAX σας.

TMAX Winter Pack

Ο χειμώνας σηματοδοτεί την έναρξη μιας εορταστικής περιόδου χαράς και διασκέδασης. 
Το Winter Pack εξασφαλίζει ότι θα έχετε την ίδια αίσθηση και όταν οδηγείτε το ΤΜΑΧ σας. 
Για να διατηρούνται τα χέρια σας ζεστά ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, έχουμε 
συμπεριλάβει θερμαινόμενα γκριπ, τα οποία ενσωματώνονται πλήρως στο σκούτερ. Ο έλεγχος 
της θερμοκρασίας γίνεται εύκολα και η ένδειξη εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων. Στο πακέτο 
περιλαμβάνονται επίσης, εκτροπείς αέρα που απομακρύνουν τη ροή του αέρα από τα χέρια του 
οδηγού και σε συνδυασμό με τα θερμαινόμενα γκριπ, προσφέρουν μέγιστη προστασία από τα 
καιρικά φαινόμενα. Η ποδιά παρέχει εξαιρετική προστασία στο κάτω μέρος του σώματος, από 
το κρύο, τη βροχή  και τον αέρα. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο κάλυμμα σέλας και φερμουάρ 
για να αποσυνδέεται όταν ο καιρός είναι καλός. Μπορείτε να προμηθευτείτε το Winter Pack 
από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση των 
Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο TMAX σας.

TMAX Αξεσουάρ



 

ΤΜΑΧ Sport Pack

Για τους πελάτες που θέλουν να ανεβάσουν το TMAX τους σε άλλο επίπεδο, δημιουργήσαμε το Sport Pack,
το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σπορ αξεσουάρ και ενισχύει την δυναμική εμφάνιση του TMAX.
Ο σπορ ανεμοθώρακας χαρίζει στο TMAX κομψή σιλουέτα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και τονίζεται ακόμα 
περισσότερο από το προστατευτικό πλάτης που εκτός από βελτίωση της εμφάνισης, προσφέρει και βελτιωμένη 
άνεση για τον συνεπιβάτη. Για να ομορφύνουμε τον χώρο για τα πόδια, προσθέσαμε στο πακέτο, μαρσπιέ 
αλουμινίου για καλύτερη επαφή, αλλά και πιο δυναμική εμφάνιση. Το Sport Pack δεν θα ήταν πλήρες χωρίς
τη βάση πινακίδας κυκλοφορίας με εγκεκριμένο φως LED και λογότυπο TMAX που αναδεικνύει το κομψό πίσω
μέρος του σκούτερ. Μπορείτε να προμηθευτείτε το Sport Pack από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha,
ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο TMAX σας.

TMAX Αξεσουάρ



  

TMAX Αξεσουάρ

Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων εξαρτημάτων, τα οποία τοποθετούνται χωρίς καμία μετατροπή στο όχημα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Ποδιά TMAX
B3T-F47L0-10-00

Πλήρες σύστημα εξάτμισης TMAX 
με σιγαστήρα μαύρου χρώματος
90798-30907-00

Φαρδύ πρόσθετο
για τον ανεμοθώρακα
B3T-F83M0-00-00

Ανεμοθώρακας
από ανθρακονήματα
B3T-F83J0-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας TMAX
BV1-F83J0-10-00

Βάση τιμονιού
YME-FMKIT-00-00

Θερμαινόμενη σέλα Comfort
BC3-247C0-A0-00

Προστασία από γρατζουνιές
για το φέρινγκ
B3T-F1980-00-00

Μαρσπιέ σε στυλ MC
B3T-F74M0-00-00

Βάση γενικής χρήσης
BV1-F83P0-00-00

Μανέτα πίσω φρένου billet
BV1-FRBKL-EV-00

Προστατευτικό μανέτας
πίσω φρένου billet
BV1-FFBRP-00-00

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας
B3T-F16E0-00-00

Επιδαπέδια μαρσπιέ
BV1-F74M0-00-00

Σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών
YME-HTPMS-00-00

Προστατευτικό μανέτας
μπροστινού φρένου billet
BV1-FRBRP-00-00

Κάλυμμα κινητήρα Billet
BV1-F5410-00-00

Πίσω σχάρα
BV1-F48D0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Βάση πλάτης
BV1-F84U0-00-00

Βάση στήριξης βαλίτσας City
BV1-F84X0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Μανέτα μπροστινού φρένου billet
BV1-FFBKL-EV-00

Πίσω κάλυμμα κινητήρα billet
BV1-F5499-00-00



 



 

Σχεδιασμένο
στο ΜΑΧ



 

Το αποκλειστικό XMAX 300 Tech MAX έχει 
σχεδιαστεί με βάση το θρυλικό TMAX, όποτε 
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι είναι 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκούτερ στην 
κατηγορία του. Με τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
αυτής της ειδικής έκδοσης, μπορείτε πραγματικά 
να κατακτήσετε την πόλη σας.

Στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του Tech 
MAX περιλαμβάνονται ειδική σέλα, αλουμινένια, 
σπέσιαλ καπάκια, ειδικά αντίβαρα τιμονιού, 
αλουμινένια μαρσπιέ, κομψά γραφικά και 
επιχρωμιωμένο περίβλημα του κοντέρ.
Και αυτό το μοναδικό πακέτο ολοκληρώνεται
με το εντυπωσιακό χρώμα Tech Kamo
και το φιμέ πίσω φως.

Οι διπλοί προβολείς LED, η αεροδυναμική 
εξωτερική σχεδίαση και τα πλευρικά στυλιστικά 
στοιχεία σε σχήμα μπούμερανγκ συνθέτουν ένα 
αυθεντικό ανόθευτο MAX. Με τον δυνατό και 
οικονομικό κινητήρα των 300 κ.εκ., το πιρούνι 
μοτοσυκλέτας και τα προηγμένα ηλεκτρονικά 
συστήματα, το XMAX 300 Tech MAX κάνει 
αισθητή την παρουσία του.

XMAX 300 Tech MAX
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Ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας 
Blue Core 300 κ.εκ. που συμμορφώνεται 
με το πρότυπο EURO5
Η προηγμένη τεχνολογία Blue Core της 
Yamaha προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και μικρή 
κατανάλωση καυσίμου. Ο κινητήρας του XMAX 
300 Tech MAX διαθέτει βελτιστοποιημένο 
σχήμα βαλβίδων, μικρών διαστάσεων θάλαμο 
καύσης και ιδανικό χρονισμό. Η σχεδίαση του 
υγρόψυκτου κινητήρα των 300 κ. εκ. μειώνει
την απώλεια ισχύος, αυξάνει τις επιδόσεις
και παρέχει μεγαλύτερη οικονομία!

Χώρος αποθήκευσης για 2 κράνη full-face 
και ακόμα περισσότερα αντικείμενα
Ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης κάτω από
τη σέλα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
και μπορεί να χωρέσει 2 κράνη full-face και
άλλα αντικείμενα, καλύπτοντας πρακτικές
και λειτουργικές καθημερινές ανάγκες.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για απολαυστικές αποδράσεις, αφού μπορεί
να μεταφέρει άνετα όλα τα απαραίτητα,
για μια εκδρομή στο βουνό ή τη θάλασσα.

Αποκλειστικά χαρακτηριστικά Tech MAX
Εκτός από την ειδική του σέλα, τα αλουμινένια
μαρσπιέ και τις δερμάτινες εσωτερικές
επενδύσεις, το XMAX 300 Tech MAX διαθέτει
αποκλειστικά εξαρτήματα όπως επιχρωμιωμένο
περίβλημα στα όργανα, κομψά γραφικά
και φιμέ πίσω φως. Το εντυπωσιακό χρώμα
Tech Kamo ολοκληρώνει την εικόνα και κάνει
τα βλέμματα να γυρίζουν σε αυτό το δυναμικό
σύγχρονο σκούτερ, αλλά και στον αναβάτη του.

Περιορισμένη έκδοση, 
επιδόσεις μοτοσυκλέτας
Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπορ σκούτερ
που προσφέρει στυλ, αποκλειστικότητα, ισχύ
και οικονομία. Κατασκευασμένο με το DNA
της θρυλικής σειράς MAX της Yamaha και
εξοπλισμένο με κορυφαία χαρακτηριστικά,
το XMAX 300 Tech MAX παρέχει τη σιγουριά
και την ευελιξία ενός σπορ σκούτερ σε 
συνδυασμό με τις επιδόσεις μιας μοτοσυκλέτας.

Σύστημα Smart Key
Το σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί (Smart Key) 
κάνει την καθημερινότητα απλή και πιο άνετη. 
Με το Smart Key σε κοντινή απόσταση από το 
σκούτερ, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το X-MAX 
300 Tech MAX, να ξεκλειδώσουν το τιμόνι και η 
σέλα και να δοθεί πρόσβαση στο ρεζερβουάρ 
καυσίμου και τον χώρο αποθήκευσης.
Το κλείδωμα και ο εντοπισμός του σκούτερ 
γίνονται από το τηλεχειριστήριο, με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

Όργανα πολλαπλών λειτουργιών
Ο μεγάλος πίνακας οργάνων πολλαπλών
λειτουργιών τονίζει την ποιότητα του σκούτερ
και παρέχει πολλές ευανάγνωστες ενδείξεις.
Εκτός από το μεγάλο αναλογικό ταχύμετρο
και το στροφόμετρο, η οθόνη LCD πολλαπλών 
λειτουργιών περιλαμβάνει μετρητή καυσίμου, 
ρολόι, μερικό χιλιομετρητή και πολλές άλλες 
πληροφορίες. Η αλλαγή του μενού ενδείξεων 
γίνεται εύκολα από έναν διακόπτη που
βρίσκεται στο τιμόνι.

Ομαλός και σπορ χειρισμός 
Έχοντας ως βάση το υψηλών επιδόσεων TMAX,
το XMAX 300 Tech MAX είναι εξοπλισμένο
με τηλεσκοπικό πιρούνι μοτοσυκλέτας που
προσφέρει άνετη οδήγηση με εύκολο χειρισμό και
ευελιξία. Αυτό το υψηλών προδιαγραφών πιρούνι
εξασφαλίζει μεγάλη διαδρομή του μπροστινού
τροχού, απορροφά τους κραδασμούς και παρέχει
χειρισμό και ευστάθεια επιπέδου μοτοσυκλέτας.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
Στον βασικό εξοπλισμό του XMAX 300 Tech MAX
περιλαμβάνεται σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
(TCS). Αυτό το προηγμένο ηλεκτρονικό
σύστημα εμποδίζει την απώλεια πρόσφυσης
του πίσω ελαστικού μειώνοντας την ισχύ,
όταν οι αισθητήρες εντοπίσουν οποιαδήποτε
ολίσθηση. Παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά και
αυτοπεποίθηση σε ολισθηρό οδόστρωμα.



 

Power Grey
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Η ανάγκη
γίνεται επιθυμία



 

Το XMAX 300 διαθέτει το αυθεντικό DNA του ΤΜΑΧ και προσφέρει το στυλ,
το κύρος, την ποιότητα και την πολυτέλεια ενός maxi scooter σε συνδυασμό
με τις ευκολίες και την προσιτή τιμή ενός δίκυκλου μικρού κυβισμού και
χαμηλού βάρους.

Στο μικρών διαστάσεων πλαίσιο περιλαμβάνεται πιρούνι μοτοσυκλέτας,
το οποίο παρέχει αυξημένη σταθερότητα και έλεγχο. Ευελιξία, σπορ συμπεριφορά 
και υψηλά επίπεδα άνεσης, από ένα πλαίσιο που θα ικανοποιήσει πλήρως 
κάθε απαιτητικό αναβάτη. Ο πανίσχυρος Blue Core κινητήρας είναι εξαιρετικά 
οικονομικός σε λειτουργία και παρέχει την ισχύ που θα χρειαστείτε στην πόλη,
αλλά και στις εξορμήσεις του σαββατοκύριακου.

Με τη νέα υψηλής ποιότητας σέλα και την οθόνη οργάνων LCD, τη δυναμική 
εμφάνιση, τους διπλούς προβολείς LED και το ΜΑΧ στυλ του, το σπορ υψηλών 
προδιαγραφών ΧΜΑΧ 300 ικανοποιεί τις επιθυμίες και καλύπτει τις ανάγκες του 
σύγχρονου αναβάτη. Κινηθείτε έξυπνα. Κινηθείτε γρήγορα. Κινηθείτε στο ΜΑΧ.

Ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας 
Blue Core 300 κ.εκ. που συμμορφώνεται 
με το πρότυπο EURO5
Η προηγμένη τεχνολογία Blue Core της 
Yamaha προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και μικρή 
κατανάλωση καυσίμου. Ο κινητήρας του XMAX 
300 διαθέτει βελτιστοποιημένο σχήμα βαλβίδων, 
μικρών διαστάσεων θάλαμο καύσης και ιδανικό 
χρονισμό. Η σχεδίαση του υγρόψυκτου κινητήρα 
των 300 κ. εκ. μειώνει την απώλεια ισχύος, αυξάνει 
τις επιδόσεις και παρέχει μεγαλύτερη οικονομία!

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
Στον βασικό εξοπλισμό του XMAX 300 
περιλαμβάνεται σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
(TCS). Αυτό το προηγμένο ηλεκτρονικό
σύστημα εμποδίζει την απώλεια πρόσφυσης
του πίσω ελαστικού μειώνοντας την ισχύ,
όταν οι αισθητήρες εντοπίσουν οποιαδήποτε
ολίσθηση. Παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά και
αυτοπεποίθηση σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης 
κάτω από τη σέλα για 2 κράνη full-face 
και ακόμα περισσότερα αντικείμενα
Ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης κάτω από
τη σέλα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
και μπορεί να χωρέσει 2 κράνη full-face και
άλλα αντικείμενα, καλύπτοντας πρακτικές
και λειτουργικές καθημερινές ανάγκες.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για απολαυστικές αποδράσεις, αφού μπορεί
να μεταφέρει άνετα όλα τα απαραίτητα,
για μια εκδρομή στο βουνό ή τη θάλασσα.

Σπορ και δυναμικό DNA της σειράς MAX
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το XMAX 300 δείχνει 
οικείο από την πρώτη μόλις ματιά, επειδή 
διαθέτει το αυθεντικό DNA του TMAX! Από τους
διπλούς προβολείς LED και το αεροδυναμικό 
φέρινγκ μέχρι τα πλευρικά καλύμματα σε σχήμα 
μπούμερανγκ, η σπορ, δυναμική εμφάνιση και 
το ποιοτικό φινίρισμα του XMAX 300 τονίζουν 
την ισχυρή σύνδεση με το εμβληματικό maxi 
σκούτερ της Yamaha.
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Κατάκτησε
την πόλη σου



 

Εξοπλισμένο με μια γκάμα αποκλειστικών χαρακτηριστικών, το XMAX 
125 Tech MAX είναι το κορυφαίο σπορ σκούτερ 125 κ. εκ. της Yamaha και 
απευθύνεται σε σύγχρονους αναβάτες όπως εσείς, που εκτιμούν
την πρακτικότητα και την αξία της αποκλειστικότητας.

Αυτό το κορυφαίο μοντέλο είναι η απόλυτη λύση για τη μετακίνηση και 
είναι εξοπλισμένο με σέλα με ειδικό φινίρισμα, δερμάτινες εσωτερικές 
επενδύσεις, αλουμινένια μαρσπιέ και μηχανικά κατεργασμένα αντίβαρα 
τιμονιού. Το μοντέλο του 2021 διαθέτει το νέο κινητήρα Blue Core 124 κ.εκ. 
προδιαγραφών EURO5, ο οποίος εξασφαλίζει άριστη επιτάχυνση
στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Το νέο σύστημα Start & Stop μειώνει
τις εκπομπές καυσαερίων και βελτιώνει την οικονομία καυσίμου.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με DNA της σειράς MAX, αυτό το
σπορ σκούτερ 125 κ. εκ. σας προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ
σπορ εμφάνισης, πρακτικότητας και λειτουργικότητας, ενώ εγγυάται
τη μοναδικότητα της σειράς MAX.

Ειδική έκδοση 
Maxi Sport Scooter 125 κ.εκ.
Διαθέσιμο στο αποκλειστικό χρώμα Tech Kamo και 
εξοπλισμένο με μια ευρεία σειρά αποκλειστικών 
χαρακτηριστικών, όπως αλουμινένια μαρσπιέ, 
ειδική σέλα και δερμάτινες εσωτερικές 
επενδύσεις, καθώς και κατεργασμένα αντίβαρα 
τιμονιού, φιμέ πίσω φως και επιχρωμιωμένο 
περίβλημα οργάνων, το XMAX 125 Tech MAX είναι 
το απόλυτο σπορ σκούτερ 125 κ. εκ. της Yamaha.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
Σε μια συνηθισμένη διαδρομή προς την 
εργασία ή το σπίτι, μπορεί να αντιμετωπίσετε 
τα πάντα, από βρεγμένους δρόμους μέχρι 
γλιστερά πλακόστρωτα δρομάκια, ακόμα 
και λάσπη ή χώμα κοντά σε εργοτάξια. 
Χάρη στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης του 
XMAX 125 Tech MAX, μπορείτε να οδηγείτε 
με αυτοπεποίθηση, καθώς σας προσφέρει 
καλύτερο έλεγχο διατηρώντας την πρόσφυση 
του πίσω τροχού σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Λειτουργία χωρίς κλειδί «Smart Key»
Στις καθημερινές σας μετακινήσεις θέλετε κάθε 
διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη 
και ξέγνοιαστη. Για το λόγο αυτό, εξοπλίσαμε 
το XMAX 125 Tech MAX με σύστημα ανάφλεξης 
χωρίς κλειδί “Smart Key”. Εφόσον έχετε μαζί σας 
το κλειδί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε και
να ανάψετε τον κινητήρα, αλλά και να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης κάτω από
τη σέλα, χωρίς να χρειαστεί να τοποθετήσετε
το κλειδί στο διακόπτη.

Ο σπορ και κομψός τρόπος μετακίνησης!
Το XMAX 125 Tech MAX έχει σχεδιαστεί 
με βάση το καθαρό και ανόθευτο DNA της 
σειράς MAX έτσι ώστε να σας προσφέρει τον 
ιδανικό συνδυασμό στυλ, λειτουργικότητας και 
επιδόσεων. Απλά ανοίξτε το γκάζι και απολαύστε 
την ισχυρή επιτάχυνση καθώς και τον ευέλικτο 
χειρισμό, που καθιστούν αυτό το σπορ, κομψό 
και πρακτικό σπορ σκούτερ, ένα γρήγορο 
και αποτελεσματικό μέσο για απολαυστικές 
μετακινήσεις. Καλωσορίσατε στην αποκλειστική 
οικογένεια MAX!
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Στη Yamaha πιστεύουμε ότι οι καθημερινές μετακινήσεις πρέπει να είναι 
διασκεδαστικές. Το X-MAX 125 έχει κατασκευαστεί για να κάνει ευχάριστη 
την κάθε διαδρομή, προσφέροντάς την ιδανική ισορροπία πρακτικότητας, 
λειτουργικότητας και σπορ χαρακτήρα.

Είτε είστε νέος οδηγός scooter είτε αναζητάτε το επόμενο μοντέλο σας,
η μοναδική του εμφάνιση θα σας κερδίσει. Το μοντέλο του 2021 είναι 
εξοπλισμένο με το νέο κινητήρα Blue Core 124 κ.εκ. προδιαγραφών EURO5. 
Διαθέτει το σύστημα Start & Stop που βελτιώνει περαιτέρω την οικονομία 
καυσίμου και σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί “Smart Key” για απλή, 
απροβλημάτιστη λειτουργία, καθώς και έναν πολύ μεγάλο χώρο
αποθήκευσης κάτω από τη σέλα.

Οι αποκλειστικοί διπλοί προβολείς LED και η δυναμική σχεδίαση τονίζουν
την κορυφαία ποιότητα του XMAX 125. Και με σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
και ABS στο στάνταρ εξοπλισμό, έχετε τον απόλυτο έλεγχο.
Επιλέξτε το XMAX 125. Κάντε το ιδανικό ξεκίνημα.

Σπορ, κομψό και 
πρακτικό scooter 125 κ.εκ.
Κάθε scooter Yamaha X-MAX διαθέτει το 
αυθεντικό DNA της σειράς MAX. Μόλις καθίσετε 
στη σέλα του νέου X-MAX 125 και ξεκινήσετε 
να οδηγείτε, θα απολαύσετε ευελιξία και τέλειο 
χειρισμό σε συνδυασμό με ισχυρή επιτάχυνση, 
που καθιστούν αυτό το σπορ, κομψό και πρακτικό 
scooter, ένα γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο 
για τις καθημερινές σας μετακινήσεις. Είστε
πλέον μέλος της οικογένειας MAX.

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης 
κάτω από τη σέλα
Το X-MAX 125 μπορεί να είναι ένα από τα πιο 
κομψά και σπορ scooter στην κατηγορία του, αλλά 
είναι και ένα από τα πιο πρακτικά, χάρη στον πολύ 
μεγάλο χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα! 
Απλώς ανασηκώστε τη σέλα και αποθηκεύστε 
2 κράνη full-face ή έναν φορητό υπολογιστή και 
πολλά περισσότερα. Και για μεγαλύτερη άνεση,
ο χώρος αποθήκευσης είναι φωτιζόμενος.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
Σε μια συνηθισμένη διαδρομή προς την εργασία
ή το σπίτι, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα πάντα, 
από βρεγμένους δρόμους μέχρι γλιστερά
πλακόστρωτα δρομάκια, ακόμα και λάσπη ή χώμα 
κοντά σε εργοτάξια. Χάρη στο σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης του XMAX 125 μπορείτε να οδηγείτε 
με αυτοπεποίθηση, καθώς σας προσφέρει 
καλύτερο έλεγχο διατηρώντας την πρόσφυση
του πίσω τροχού σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Λειτουργία χωρίς κλειδί «Smart Key»
Στις καθημερινές σας μετακινήσεις θέλετε κάθε 
διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη 
και ξέγνοιαστη. Για το λόγο αυτό, εξοπλίσαμε το 
XMAX 125 με σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί 
“Smart Key”. Εφόσον έχετε μαζί σας το κλειδί, 
μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να ανάψετε τον 
κινητήρα, αλλά και να αποκτήσετε πρόσβαση
στο χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα,
χωρίς να χρειαστεί να τοποθετήσετε
το κλειδί στο διακόπτη.

Icon Grey

Sonic Grey

XMAX 125
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Urban Pack 39L

Η πόλη είναι το φυσικό περιβάλλον των μοντέλων XMAX και με το πακέτο αξεσουάρ για την πόλη 
μπορείτε να αυξήσετε την πρακτικότητά ακόμα περισσότερο. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ψηλός 
ανεμοθώρακας που παρέχει αυξημένη προστασία από τον αέρα, αλλά και βαλίτσα 39 λίτρων που 
ενισχύει τις δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών. Η ειδικά σχεδιασμένη σχάρα προσφέρει ασφαλή 
τοποθέτηση της βαλίτσας στο σκούτερ. Και με το μαξιλάρι πλάτης που έχει προσαρμοστεί στη βαλίτσα, 
η άνεση για τον συνεπιβάτη ενισχύεται σημαντικά. Για να σας προστατέψει από τις γρατσουνιές και 
τις φθορές στην αστική κίνηση, το πακέτο περιλαμβάνει προστατευτικό από γρατζουνιές XMAX. 
Στο Urban Pack περιλαμβάνονται: Ψηλός ανεμοθώρακας | Πίσω σχάρα | Κεντρική βαλίτσα 39 λίτρων 
(με σετ κλειδαριάς) | μαξιλάρι πλάτης για τη βαλίτσα 39 λίτρων | Προστατευτικό από γρατζουνιές.

Το  π α κ έ τ ο  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο  κ α ι  μ ε  κ ε ν τ ρ ι κ ή  β α λ ί τ σ α  5 0  λ ί τ ρ ω ν.

Winter Pack

Αντιμετωπίστε τον κρύο αέρα του χειμώνα και τη βροχή με το Winter Pack.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια βόλτα σε συνθήκες ηλιοφάνειας, αλλά υπάρχει τρόπος
για να απολαύσετε την οδήγηση, ανεξάρτητα από τον καιρό. Η ζεστασιά από τα 
θερμαινόμενα γκριπ και η προστασία από τον αέρα και τη βροχή, μπορούν να κάνουν
τις χειμερινές συνθήκες πιο ανεκτές και πολύ πιο άνετες. Ένα απλό πακέτο για μια τιτάνια 
αποστολή. Στο Winter Pack περιλαμβάνονται: Ποδιά | Θερμαινόμενα γκριπ (με καλώδιο 
σύνδεσης και οδηγό γκαζιού)

XMAX Αξεσουάρ



 

Sport Pack

Το XMAX είναι ο ορισμός του σπορ σκούτερ. Προσπαθούμε ωστόσο, πάντα να ανοίγουμε νέους ορίζοντες και με το Sport Pack που σχεδιάσαμε
για το XMAX, στοχεύουμε να το ανεβάσουμε σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Ενισχύστε τη δυναμική πλευρά του XMAX σας, με το Sport Pack.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται σπορ ανεμοθώρακας, βάση πινακίδας κυκλοφορίας, αντίβαρα τιμονιού αλουμινίου και μαρσπιέ αλουμινίου.
Αυτά τα αξεσουάρ παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό σπορ στυλ και κομψότητας. Και το Sport Pack είναι μόνο η αρχή. Δώστε ακόμη μεγαλύτερη
αποκλειστικότητα στο XMAX σας, προσθέτοντας κι άλλα αξεσουάρ από την πλούσια συλλογή Γνήσιων Αξεσουάρ που έχει δημιουργηθεί για το  XMAX.



  

XMAX Αξεσουάρ

Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων εξαρτημάτων, τα οποία τοποθετούνται χωρίς καμία μετατροπή στο όχημα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Ποδιά
B9Y-F47L0-00-00

Ψηλός ανεμοθώρακας
B74-F837J-01-00

Σπορ ανεμοθώρακας
B74-F83J0-00-00

Σύστημα οργάνωσης
του αποθηκευτικού χώρου
κάτω από τη σέλα
B9Y-FTR00-00-00

Χαμηλή σέλα
B74-F47C0-L0-00

Σέλα Comfort
B74-F4730-A2-00

Βάση πινακίδας
κυκλοφορίας XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Προστασία από γρατσουνιές
για XMAX
B74-F1980-00-00

Αντίβαρο τιμονιού
B9Y-F6246-U0-00

Βάση τιμονιού
YME-FMKIT-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ 120
YME-F2960-10-00

Βάση γενικής χρήσης
B74-F81A0-10-00

Τσάντα κονσόλας
B9Y-F0750-00-00

Προστατευτικά χεριών
B74-F85F0-00-00

Θήκη προστασίας Yamaha
YME-FCAS9-00-00

Φορτιστής συσκευών USB 5V
B4T-H6600-00-00

Βάση πλάτης συνεπιβάτη
B74-F84U0-00-00

Μαξιλαράκι πλάτης συνεπιβάτη
BV1-F843F-00-00

Διαχωριστικό χώρου 
αποθήκευσης κάτω
από τη σέλα με τσάντα
B74-F85M0-00-00

Πίσω σχάρα
B74-F48D0-00-00

Μαρσπιέ
B74-F74M0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών
YME-HTPMS-00-00



 



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5,

2-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5,

2-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 562 κ.εκ. 562 κ.εκ. 292 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 70,0 χιλ. x 73,0 χιλ. 70,0 χιλ. x 73,0 χιλ. 70.0 χιλ. x 75.8 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.9:1 10.9:1 10.9 : 1

Μέγιστη ισχύς 35,0 kW / 7.500 σ.α.λ. 35,0 kW / 7.500 σ.α.λ. 20.6 kW / 7,250 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 55,7 Nm / 5.250 σ.α.λ. 55,7 Nm / 5.250 σ.α.λ. 29.0 Nm / 5,750 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Κατανάλωση καυσίμου 4,8 λτ./100 χλμ. 4,8 λτ./100 χλμ. 3.0  λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 112 γρ./χλμ. 112 γρ./χλμ. 70 γρ./χλμ.

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή εμπρός 120 χιλ. 120 χιλ. 110 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι Ψαλίδι Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή πίσω 117 χιλ. 117 χιλ. 79 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 282 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70R15M/C 56H (Tubeless) 120/70R15M/C 56H (Tubeless) 120/70-15

Πίσω ελαστικό 160/60R15M/C 67H (Tubeless) 160/60R15M/C 67H (Tubeless) 140/70-14

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2.200 χιλ. 2.200 χιλ. 2,185 χιλ.

Συνολικό πλάτος 765 χιλ. 765 χιλ. 775 χιλ.

Συνολικό ύψος
1.420 χιλ.-1.555 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας)
1.420 χιλ.-1.555 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας)
1,415 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 1,465 χιλ.)

Ύψος σέλας 800 χιλ. 800 χιλ. 795 χιλ.

Μεταξόνιο 1.575 χιλ. 1.575 χιλ. 1,540 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 χιλ. 125 χιλ. 135 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών 220 κιλά 218 κιλά 180 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 15 λίτρα 15 λίτρα 13 λίτρα



XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 292 κ.εκ. 124,66 κ.εκ. 124,66 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 70.0 χιλ. x 75.8 χιλ. 52.0 χιλ. x 58.7 χιλ. 52.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.9 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 20.6 kW / 7,250 σ.α.λ. 9.0kW / 8,000 σ.α.λ. 9.0kW / 8,000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 29.0 Nm / 5,750 σ.α.λ. 11.0 Nm / 6,250 σ.α.λ. 11.0 Nm / 6,250 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Κατανάλωση καυσίμου 3.0 λτ./100 χλμ.
Ενεργό Start &, Stop: 2,3λτ./100 χλμ.,

Ανενεργό Start &, Stop: 2,4 λτ./100 χλμ.
Ενεργό Start &, Stop: 2,3λτ./100 χλμ.,

Ανενεργό Start &, Stop: 2,4 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 70 γρ./χλμ.
Ενεργό Start &, Stop: 54 γρ./χλμ.,

Ανενεργό Start &, Stop: 56 γρ./χλμ.
Ενεργό Start &, Stop: 54 γρ./χλμ.,

Ανενεργό Start &, Stop: 56 γρ./χλμ.

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή εμπρός 110 χιλ. 110 χιλ. 110 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή πίσω 79 χιλ. 90 χιλ. 90 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ. Δισκόφρενο 267 χιλ. Δισκόφρενο 267 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Πίσω ελαστικό 140/70-14 140/70-14 140/70-14

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2,185 χιλ. 2,185 χιλ. 2,185 χιλ.

Συνολικό πλάτος 775 χιλ. 775 χιλ. 775 χιλ.

Συνολικό ύψος
1,415 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 1,465 χιλ.)
1,415 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 1,465 χιλ.)
1,415 χιλ.

(ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 1,465 χιλ.)

Ύψος σέλας 795 χιλ. 800 χιλ. 800 χιλ.

Μεταξόνιο 1,540 χιλ. 1,570 χιλ. 1,570 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 140 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών 180 κιλά 166 κιλά 166 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 13 λίτρα 13 λίτρα 13 λίτρα



 

Τα sport scooter Yamaha MAX 
σχεδιάστηκαν για να ανταπεξέρχονται
σε όλες τις συνθήκες, είτε στις 
καθημερινές μετακινήσεις σας μέσα 
στην πόλη είτε στις εξορμήσεις του 
Σαββατοκύριακου.

Η ευρεία γκάμα προϊόντων ένδυσης 
έχει το ίδιο DNA με τα scooter MAX 
της Yamaha, συνδυάζοντας δυναμικές 
γραμμές, τέλεια εφαρμογή και εξαιρετική 
ποιότητα κατασκευής.



 

Υβριδικό μπουφάν πόλης (Ανδρικό)
B21-UR104-B0-0L

Αστικό φούτερ (Ανδρικό)
B21-UR106-B0-0L

Μπλουζάκι TMAX (Γυναικείο)
B21-IR207-B0-0M

Υβριδικό μπουφάν πόλης (Γυναικείο)
B21-UR204-B0-0M

Ένδυση



Get it on

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.



 

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.



 

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
Yamaha και προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά 
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την 
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



  

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν
το λιπαντικό ως εξάρτημα του κινητήρα
σε υγρή μορφή. Ως ένα από τα πιο σημαντικά 
εξαρτήματα του κινητήρα Yamaha.
Η επιλογή των προϊόντων Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης. Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς 
με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον.  Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται 
επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που 
παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση.  Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να 
διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 


