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MAX
A MAX-hoz tartozol!
A Yamaha létrehozta a sportrobogók
szegmensét, és 2001-ben teljesen
megváltoztatta a kétkerekű motorok piacát
a TMAX első generációjának bevezetésével.
Azóta a Yamaha sportrobogó-termékcsaládja
folyamatosan fejlődik, és ma a MAX
a legsikeresebb termékcsalád Európa
rendkívül erős piaci mezőnyében.
Az aktuális kínálatot a legújabb generációs
TMAX vezeti, a Yamaha ikonikus és nagy
teljesítményű modellje, amely 20 éves

pályafutása során összesen közel 300
000 eladott példánnyal büszkélkedhet,
megerősítve státuszát mint Európa
legnépszerűbb és legsikeresebb
sportrobogója.
A sportos és dinamikus dizájnnal, amelyet
közvetlenül a trendteremtő TMAX ihletett,
a legkelendőbb XMAX sportrobogók az
izgalmas teljesítmény, a prémium funkciók
és fényezés, valamint a napi funkcionalitások
tökéletes összhangját kínálják.

A MAX tiszta vérvonalába illeszkedő
TMAX és XMAX modellek érkezésük óta
átalakították a piacot, és új teljesítmény-,
divat- és stílusszintet hoztak Európa utcáira.
Ezek a szilárdan megalapozott pozíciójú
sportrobogók a Csak a MAX, és semmi más!
üzenetet közvetítik.

A MAX-hoz tartozik!

TMAX Tech MAX

Ehhez a teljesen felszerelt változatú prémium
modellhez egy 560 köbcentis motor tartozik,
amely magas forgatónyomatékot hoz létre az
egyedülálló gyorsulás és a kiváló utazósebesség
érdekében, így ez a robogó ideális választás a
távolsági motorozás számára. Könnyű alumínium
vázával ideális a forgalmas városi közlekedésben
történő manőverezéshez.
A beépített LED-es lámpákkal és az újra
formatervezett első spoilerrel kitűnő agilis
új karosszéria impozáns és figyelemfelkeltő
megjelenést kölcsönöz a TMAX Tech MAX
robogó számára – továbbfejlesztett ergonómiája
és kiegészítő felszerelései révén igazán
alkalmassá teszi a hosszabb utazásokra.

*A „ My TMAX Connect” szolgáltatást az ügyfelek előfizetéssel
használhatják.

TMAX Tech MAX

Ha Ön értékeli a fejlett technológia, az
innovatív dizájn és kiváló minőség által
nyújtott valódi értéket, akkor TMAX Tech MAX
sportrobogó a lehető legjobb választás. A
kategóriájában legjobb műszaki jellemzők közé
tartozik az elektromosan állítható szélvédő, a
sebességtartó automatika, a fűtött markolat és
ülés – valamint a csatlakoztatási lehetőség a My
TMAXConnect alkalmazással.

Kiemelkedő teljesítményű, 560 cm³-es,
EURO5-kompatibilis motor

Dinamikus és agresszív vázkialakítás

Elektromosan állítható szélvédő

Sebességtartó automatika

Az TMAX Tech MAX agresszívabb megjelenése
megerősíti helyzetét Európa vezető
sportrobogójaként. Az vázelemek – köztük
az átdolgozott „bumeráng” oldalidomokkal –
dinamikusabb és kifinomultabb megjelenést
kölcsönöznek a motornak – a rendkívül sportos
hátsó részen pedig új, T alakú hátsó lámpa,
valamint szellőzőnyílásokkal ellátott könnyű
oldalborítások találhatók.

Ha olyan prémium sport robogóra vágyik, amely
kategóriájában a legjobb műszaki jellemzőkkel
rendelkezik, akkor egyértelműen a TMAX Tech
MAX a legjobb választás. Az egyik legjelentősebb
kényelemnövelő elem az exkluzív elektromosan
135 mm-rel felfelé és lefelé állítható szélvédő,
amely lehetővé teszi az optimális beállítást
a maximális kényelem érdekében akár az
autópályán, akár a városi motorozás során.

Egyetlen más sport robogó sem éri utol a
teljesen felszerelt TMAX Tech MAX-hoz. Az
erősebb 560 köbcentis motor és az első osztályú
ergonómia révén tökéletes motor a távolsági
túrákhoz - ezen kívül a nagyobb kényelem és
élvezetet érdekében a sebességtartó automatika
a standard felszerelés része. 50 km/h sebesség
fölött működik és segít Önnek motorozás közben
betartani a sebességkorlátozásokat.

Fűtött markolatok és ülés

Könnyebben fel lehet rá szállni

Beépített első LED-irányjelzők

Még egy meglehetősen enyhe napon is meglepő
lehet a szél csípős hatása – különösen, ha éppen
nagyobb sebességgel halad a motorral. Azonban
a fűtött markolatoknak és ülésnek köszönhetően
a TMAX Tech MAX robogóval az időjárástól
függetlenül továbbra is élvezheti a meleget és
kényelmes motorozást.

A továbbfejlesztett ergonómiai jellemzők
még magasabb szintű kényelmet biztosítanak
a motorozás során, az átalakított lábtartók
révén pedig könnyebb a le- és felszállás
mind a motorosnak, mind az utasának. Az új
karosszériapanelek sportosabb és dinamikusabb
külsőt kölcsönöznek a TMAX Tech MAX
modellnek – a karcsúbb hátsó rész révén pedig
az utas könnyebben hozzáfér a lábtartókhoz, így
a motorozás nyugodtabb és élvezetesebb lesz
számára.

Az kompakt első LED-irányjelzők teljes mértékben
integráltak az átdolgozott panelekbe, és
ezáltal könnyebb és agilisabb érzetet nyújtanak
– az egyedien T alakú hátsó LED-fénynek
köszönhetően pedig mindenki tudni fogja, hogy
még mindig a TMAX Tech MAX jár elöl!

Teljesen felszerelt, kategóriájában a
legjobb műszaki jellemzőkkel

Az TMAX Tech MAX gyorsabb, sportosabb és
dinamikusabb a nagyobb, 560 köbcentis, az
EURO5 előírásainak megfelelő motorjának
köszönhetően, amelynek minden eddiginél jobbak
a menettulajdonságai és a hangja. A több mint
6%-nyi további nyomatéknak köszönhetően még
jobban gyorsul – és hála a speciális kiegyenlítő
mechanizmusnak, ez a könnyű, kéthengeres
motor kategóriája egyik legsimábban járó és
legkompaktabb képviselője.

A TMAX Tech MAX kategóriájában a legjobb
műszaki jellemzőkkel rendelkezik. A My TMAX
teljes körű kontrollt nyújt a robogó fölött a GPS
nyomkövető rendszer révén, és ezzel növeli
a biztonságot - a hosszú utazásokon pedig a
sebességtartó automatika gondoskodik az Ön
tehermentesítéséről. Az elektromosan állítható
szélvédő, a fűtött markolatok és a fűtött ülés
révén ezt a teljesen felszerelt prémium sport
robogót egész éves motorozásra tervezték.

*A „ My TMAX Connect” szolgáltatást az ügyfelek előfizetéssel használhatják.

TMAX Tech MAX

TMAX Tech MAX

Power Grey

Tech Kamo

My TMAX Connect: távoli
csatlakozás
A TMAX Tech MAX-motorosok az első Yamahatulajdonosok, akik egy teljesen csatlakoztatott világba
lépnek, a Vodafone Automotive partnerkapcsolata
révén. Egy olyan világba, ahol a csatlakoztatott
járművek megváltoztatják az életünket és a munkánkat.
A beágyazott telematikai rendszer használatával a
TMAX-motorosok távolról kezelhetik robogóikat,
és biztonságban tarthatják azokat egy dedikált
mobilalkalmazás, a My TMAX Connect segítségével.
Az alkalmazás hozzáférést biztosít a motorosoknak egy
motorkerékpár-követőhöz, így bármikor megtalálhatják
TMAX-ukat, és ha a járművet álló motor mellett
mozgatják, akkor a motoros riasztást kap, egyenesen a
mobiljára!
Lopás esetén a telematikai rendszer riasztást küld
a Vodafone Automotive biztonsági üzemeltetési
központjának, amely aktiválja a nyomkövetési eljárást,
valós időben követi a jármű mozgását, és segíti a helyi
rendőrséget a visszaszerzésben. A szolgáltatás 44
európai országban nonstop elérhető saját nyelvén, még
akkor is, ha külföldön tartózkodik.
A „My TMAX Connect” szolgáltatás a TMAX Tech MAX
robogóval használható. Egy 2021-es vagy újabb TMAX
Tech Max megvásárlásával az ügyfelek előfizetéssel
használhatják a „My TMAX Connect” járműbiztonsági
szolgáltatást. Az előfizetéssel kapcsolatos további
információkért forduljon egy hivatalos Yamaha
márkakereskedéshez.

A My TMAX Connect alkalmazás kompatibilis a legtöbb Android és
iOS okostelefon-modellel, és ingyenesen letölthető a Play Áruházból
(Android), illetve az Apple Store-ból (iOS).

A MAX-hoz tartozol!

TMAX

Az vázkialakítás az integrált első LEDirányjelzőkkel legendás modellünknek
agresszívebb megjelenést ad, amely
teljes tiszteletet parancsol az utcán. A
továbbfejlesztett ergonómiai jellemzők
könnyebb használatot és nagyobb kényelmet
biztosítanak – és a sportos megjelenést
egyértelművé teszi a vékony hátsó rész és a
nagyon menő, T alakú hátsó LED-fény.
Mihelyt meghúzod a gázt, azonnal érezheted
a nagyobb motor megnövelt teljesítményét,
amellyel még dinamikusabbak az előzések
és még jobb a gyorsulás. Amikor hosszabb
távokat teszel meg az autópályán, ez az egyik
legkényelmesebb módja az utazásnak. A
városban pedig semmi más meg sem közelíti.

TMAX

Az ikonikus TMAX sportrobogó a legsikeresebb
modell Európában – ráadásul már két évtizede
övé az első hely. Most pedig a Yamaha még
magasabb szintre emeli a sportteljesítményt
az nagyobb kapacitású TMAX 560 modelljével.
A gyorsabb, sportosabb és dinamikusabb új
generációs TMAX az ideális választás számodra.

Kiemelkedő teljesítményű, 560 cm³-es,
EURO5-kompatibilis motor

Dinamikus és agresszív vázkialakítás

Könnyebben fel lehet rá szállni

Beépített első LED-irányjelzők

A legújabb generációs TMAX agresszívabb
megjelenése megerősíti helyzetét Európa vezető
sportrobogójaként. Az új vázelemek – köztük
az átdolgozott „bumeráng” oldalidomokkal –
dinamikusabb és kifinomultabb megjelenést
kölcsönöznek a motornak – a rendkívül sportos
hátsó részen pedig új, T alakú hátsó lámpa,
valamint szellőzőnyílásokkal ellátott könnyű
oldalborítások találhatók.

A továbbfejlesztett ergonómiai jellemzők
még magasabb szintű kényelmet biztosítanak
a motorozás során, az átalakított lábtartók
révén pedig könnyebb a le- és felszállás
mind a motorosnak, mind az utasának. Az új
karosszériapanelek sportosabb és dinamikusabb
külsőt adnak a TMAX modellnek – a karcsúbb
hátsó rész révén pedig az utas könnyebben
hozzáfér a lábtartókhoz, így a motorozás
nyugodtabb és élvezetesebb lesz számára.

Az kompakt első LED-irányjelzők teljes mértékben
integráltak az átdolgozott panelekbe, és
ezáltal könnyebb és agilisabb érzetet nyújtanak
– az egyedien T alakú hátsó LED-fénynek
köszönhetően pedig mindenki tudni fogja, hogy
még mindig a TMAX Tech MAX jár elöl!

Könnyű, alumínium vázszerkezet

Kipörgésgátló rendszer és D-MODE

Nagy méretű csomagtartó

Smart Key kulcs nélküli indítás

A TMAX motorkerékpárokra jellemző karosszériát
kínál könnyű ikercsöves, alumíniumöntvény
vázzal és hosszú lengőkarral. Az 560 köbcentis
motort közvetlenül a vázba építik a nagy fokú
merevség, valamint a pontos és agilis kezelés
biztosítása érdekében. Páratlan vezetési élmény
mind az autópályán, mind a városban történő
élménymotorozás során.

A TMAX-et teljeskörűen felszereltük a
legfejlettebb elektronikával, hogy a lehető
legjobb kezelhetőséget biztosíthassuk. A
kipörgésgátló rendszer segít megelőzni a kerék
megcsúszását olyankor, amikor a gyorsulás laza
vagy nedves felszínen történik – a kétszintes
D-MODE technológia pedig lehetővé teszi a
váltást a városban ideális sima menetteljesítmény
és az erősebb és sportosabb országúti beállítás
között.

Amellett, hogy a kategóriája legsportosabb
és legkönnyebb motorja, ráadásul a TMAX
biztosítja a legnagyobb tárolóterületet is. A
megvilágított ülés alatti tárolórekesz egy teljes
méretű bukósisakot vagy két nyitott bukósisakot
képes befogadni – és ez a tágas, az időjárás
viszontagságainak ellenálló zárható rész ideális
helye lehet a táskádnak, sportfelszerelésednek
vagy a vásárolt portékáidnak is.

Legyen szó a motor beindításáról, az ülés alatti
tárolóhely kinyitásáról vagy a középállvány
kioldásáról, a kulcs nélküli gyújtásrendszer
mindent sokkal könnyebbé tesz. Amíg magadnál
tartod a Smart Key intelligens kulcsot,
teljeskörűen használhatod a TMAX-ot – ezzel időt
takarítva meg és megkönnyítve a napodat!

Az TMAX gyorsabb, sportosabb és dinamikusabb
a nagyobb, 560 köbcentis, az EURO5 előírásainak
megfelelő motorjának köszönhetően, amelynek
minden eddiginél jobbak a menettulajdonságai
és a hangja. A több mint 6%-nyi további
nyomatéknak köszönhetően még jobban gyorsul
– és hála a speciális kiegyenlítő mechanizmusnak,
ez a könnyű, kéthengeres motor kategóriája egyik
legsimábban járó és legkompaktabb képviselője.

TMAX

TMAX

Sword Grey

Icon Grey

TMAX Tartozékok

TMAX Sport-csomag
A Sport-csomagot azon ügyfeleknek terveztük, akik a következő szintre
szeretnék emelni a TMAX-ot. Az összes alapvető sportkiegészítőt tartalmazó
csomag még sportosabb megjelenést kölcsönöz a TMAX-nak. A sportos
szélvédő azonnal felismerhető, stílusos körvonalat kölcsönöz a TMAXnak, amelyet a háttámla tovább erősít. A háttámla nemcsak jellegzetes
megjelenést kölcsönöz, hanem növeli az utas kényelmét is. Az egyediség
érdekében alumíniumból készült lábtartóval láttuk el a csomagot, amely jobb
tapadást is biztosít. A Sport-csomag nem lenne teljes a robogó hátsó részét
díszítő homologizált LED-es rendszámtábla-világítás és TMAX-logó nélkül.
Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel az TMAX-ra
ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat.

TMAX Winter-csomag
A tél az ünneplés és a szórakozás ideje – és a Winter-csomag biztosítja, hogy
a TMAX is hasonló örömet okozzon. A kialakításhoz tökéletesen illeszkedő,
fűthető markolatokkal láttuk el a járművet annak érdekében, hogy a
kezét melegen tartsa az időjárási viszonyoktól függetlenül. A parancsok
szabályozzák a hőmérsékletet, a motoros pedig könnyedén szemmel
tarthatja ezt a kijelzőn. A csomag emellett szélvédőket is tartalmaz, amelyek
a bejövő légáramlást távol tartják a kezétől, így védik az ujjperceit – és
ezt fűthető markolatokkal ötvöztük, hogy optimális védelmet nyújtson a
hideg szél ellen. A lábtakaró kiválóan védi teste alsó részét a hidegtől, a
széltől és az esőtől, továbbá integrált üléshuzatot és a cipzárt is tartalmaz,
hogy melegebb időben könnyedén leválassza a takarót. Már kapható a
Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel az TMAX-ra ezeket a kiváló
minőségű eredeti tartozékokat.

TMAX Tartozékok
TMAX Urban-csomag
A gyakorlatiasság soha nem kerül háttérbe a TMAX esetében – célunk, hogy ügyfeleinket a városi közlekedéshez megfelelő kiegészítőkkel lássuk
el. Az Urban-csomag a legfontosabb alapvető kiegészítőkből áll, hogy még gyakorlatiasabb legyen az utazás. A 39 literes csomagtartó doboz kellő
helyet biztosít személyes tárgyainak. Arról is gondoskodtunk, hogy az utazó is kellően élvezze a robogón töltött időt, ezért párnázott háttámlával
láttuk el a csomagtartó dobozt a kényelem maximalizálása érdekében. Napjaink kapcsolatokra épülő világában tudjuk, mennyire fontos, hogy az
összes eszköz fel legyen töltve, ezért ötvöztük az USB-aljzatot az okostelefon-tartóval. Ezzel gondoskodunk nemcsak eszköze megfelelő tárolásáról,
hanem az arról is, hogy útközben ne merüljön le az akkumulátor. Emellett az Urban-csomagot karcolásvédővel is elláttuk, hogy megvédje a szeretett
TMAX-ot a szűk helyek veszélyeitől. Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel az TMAX-ra ezeket a kiváló minőségű eredeti
tartozékokat.

TMAX Tartozékok

TMAX lábtakaró
B3T-F47L0-10-00

Teljes rendszer fekete TMAX
kipufogódobbal

Széles kiegészítő szélvédő

Karbon szélterelő

TMAX sportszélvédő

Rúdtartó

B3T-F83M0-00-00

B3T-F83J0-00-00

BV1-F83J0-10-00

YME-FMKIT-00-00

MC stílusú lábtartó

Rendszámtáblatartó

Alacsony lábtartók

B3T-F74M0-00-00

B3T-F16E0-00-00

BV1-F74M0-00-00

Abroncsnyomást felügyelő
rendszer

90798-30907-00

Formatervezett, fűtött kényelmi
ülés

Karcolás elleni áramvonalas
védőburkolat

BC3-247C0-A0-00

B3T-F1980-00-00

Univerzális tartó

Mart hátsó fékkar

Mart hátsó fékkarvédő

Mart első fékkarvédő

Mart első fékkar

Mart hátsó blokkburkolat

BV1-F83P0-00-00

BV1-FRBKL-EV-00

BV1-FFBRP-00-00

BV1-FRBRP-00-00

BV1-FFBKL-EV-00

BV1-F5499-00-00

Mart blokkburkolat

Hátsó csomagtartó

50 literes hátsó doboz, City

Háttámlatartó

Doboztartó városi hátsó dobozhoz

39 literes városi hátsó doboz

BV1-F5410-00-00

BV1-F48D0-00-00

34B-F84A8-10-00

BV1-F84U0-00-00

BV1-F84X0-00-00

52S-F84A8-00-00

YME-HTPMS-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

A MAXimumra tervezve

XMAX 300 Tech MAX

Az Tech MAX exkluzív jellemzői között olyan
dolgokat találsz, mint a különleges ülés, a
különleges bevonatú fedél, a különleges
markolatvégek, az alumínium lábtartók,
lenyűgöző grafika és egy krómkeretes
sebességmérő. Az egyedi csomagot a
választható sikkes Tech Kamo szín és a sötétített
hátsó lámpa teszi még különlegesebbé.
A LED-es ikerfényszórók, az áramvonalas
karosszéria és a bumerángalakú oldalmotívumok
a MAX vegytiszta, hamisítatlan jellegzetességei.
Az XMAX 300 Tech MAX modellt erőteljes és
gazdaságos, új 300 cm³-es EURO5-kompatibilis
Blue Core motor hajtja, de a motorkerékpárokra
jellemző villájának és a fejlett elektronikájának
köszönhetően is korszerű dinamika és egyedi
robbanékonyság jellemzi.

XMAX 300 Tech MAX

Az exkluzív XMAX 300 Tech MAX modellt a
legendás TMAX alapján fejlesztettük, ezért
nem meglepő, hogy a kategóriájának egyik
leglenyűgözőbb robogója. A különleges kiadás
valóban egyedi jellemzőinek köszönhetően
valósággal hasíthatsz az utakon.

Nagy teljesítményű és hatékony, EURO5
előírásoknak is megfelelő, 300 cm³-es
Blue Core motor
A Yamaha fejlett Blue Core technológiája
lehetővé teszi, hogy a motor kevesebb
üzemanyag felhasználásával nagyobb
teljesítményt adjon le. Az XMAX 300 Tech MAX
motorblokkja optimalizált formájú szelepekkel,
kompakt égéstérrel és tökéletesített időzítéssel
van ellátva – ezek a jellemzők csökkentik az
energiaveszteséget és növelik a hatékonyságot,
így ez a folyadékhűtéses 300 cm³-es motor
nagyobb teljesítményt, ugyanakkor kisebb
üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé.

Limitált kiadás az igazi motorkerékpárok
teljesítményével ötvözve
Ez egy igazán különleges sportrobogó, amelyből
árad a stílusosság, az exkluzivitás, az erő és
a gazdaságosság. A Yamaha legendás MAX
családjának DNS-ével felvértezve, és különösen
gazdag, prémium felszereltségével az XMAX 300
Tech MAX nemcsak a sportrobogók kényelmét és
sokoldalúságát, hanem egy igazi motorkerékpár
teljesítményét is garantálja számodra.

Az Tech MAX exkluzív jellemzői
A különleges ülésen, az alumínium lábtartókon és
a bőrkárpitozású belső részeken kívül az XMAX
300 Tech MAX felszereltségéhez olyan exkluzív
alkatrészek is tartoznak, mint a krómkeretes
sebességmérők, az oldalsó grafika és a sötétített
hátsó lámpa. A Tech Kamo fényezésnek
köszönhetően minden szem erre a dinamikus és
trendi robogóra, és persze rád tapad.

Tárolórekesz két zárt bukósisak és egyéb
tárgyak tárolására
A nagy méretű ülés alatti tárolórekesz belső
LED megvilágítással rendelkezik, és akár 2 zárt
bukósisak és egyéb tárgyak tárolására alkalmas
– így praktikus és funkcionális a mindennapi
munkába járáshoz. Ha pedig pihenni indulsz,
tökéletes hely akár úszófelszerelések vagy egy
piknikezésre szánt ebéd tárolására is!

Smart Key rendszer

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

Egyenletes és sportos kezelhetőség

Többfunkciós műszerek

A Smart Key kulcs nélküli indítás megkönnyíti
és kényelmesebbé teszi az életedet. Ha nálad
van a Smart Key, be tudod indítani az XMAX
300 Tech MAX modellt, továbbá kioldhatod
a kormányt és az ülést, és hozzáférhetsz az
üzemanyagtartályhoz és a tárolórekeszhez
is. A távvezérlő segítségével pedig egy
gombnyomással lezárhatod és megtalálhatod a
robogódat.

A kipörgésgátló rendszer (TCS) az XMAX 300
Tech MAX alapfelszereltségének része. Ez a
fejlett elektronikus rendszer megakadályozza,
hogy a hátsó kerék tapadása megszűnjön, azáltal,
hogy csökkenti a hátsó kerék meghajtását, ha az
érzékelők elégtelen tapadást érzékelnek – így
nagyobb magabiztosságot és biztonságérzetet
nyújt csúszós útfelületeken.

A nagy teljesítményű TMAX modellből kiindulva
az XMAX 300 Tech MAX motorkerékpár stílusú,
teleszkópos első villákkal van felszerelve,
amelyek kényelmes vezetési élményt, könnyű
kormányzást és mozgékony kezelhetőséget
biztosítanak. A kiváló minőségű villa elegendő
rugóutat biztosít az első kerék számára, így elnyeli
az út egyenetlenségeit, és motorkerékpár szintű
kezelhetőséget és stabilitást nyújt.

A nagy, többfunkciós műszerfal kihangsúlyozza
a robogó minőségi kialakítását, és rengeteg
átlátható információval szolgál. A nagy, analóg
sebességmérő és fordulatszámmérő mellett
a többfunkciós LCD-kijelző többek között egy
üzemanyagszint-jelzőt, egy órát és egy kilométerszámlálót tartalmaz – a funkciók közti váltást a
kormánykarra szerelt vezérlőkapcsoló könnyíti
meg.

XMAX 300 Tech MAX

XMAX 300 Tech MAX

Power Grey

Tech Kamo

A MAXimumra tervezve

XMAX 300
A tiszta TMAX génekre épülő XMAX 300 egy maxi robogó stílusát, státuszát és
prémium minőségét adja neked, a könnyű súly kényelme és megfizethető ár
mellett.

Sonic Grey

Motorkerékpárokra jellemző villával készül, mely növeli a stabilitást, a kompakt
váz pedig mozgékony, sportos kezelhetőséget és kényelmet biztosít. Erőteljes
és gazdaságos, új, EURO5-kompatibilis Blue Core motorjának teljesítménye
remekül kielégíti minden igényedet, legyen szó gyors ingázásról vagy hétvégi
kirándulásokról.

XMAX 300

Új, kiváló minőségű ülésével, LCD műszereivel, dinamikus megjelenésével,
kettős LED fényszóróival és a MAX termékcsaládra jellemző stílusával a magas
felszereltségű Yamaha XMAX 300 sportrobogó készen áll, hogy kielégítse
vágyaidat és igényeidet. Közlekedj okosan. Közlekedj gyorsan. Közlekedj a
MAXimumon.

Icon Grey

Nagy teljesítményű és hatékony, EURO5
előírásoknak is megfelelő, 300 cm³-es
Blue Core motor
A Blue Core technológia lehetővé teszi, hogy a
motor kevesebb üzemanyag felhasználásával
nagyobb teljesítményt adjon le. Ennek érdekében
az XMAX 300 motorja optimalizált formájú
szelepekkel, kompakt égéstérrel és tökéletesített
vezérléssel bír. A jellemzők csökkentik az
energiaveszteséget és növelik a hatékonyságot,
így ez a folyadékhűtéses 300 cm³-es motor
nagyobb teljesítményt, ugyanakkor kisebb
üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé.

A MAX sorozat sportos és dinamikus
génjei
Ne lepődj meg, ha az XMAX 300 ránézésre
ismerősnek tűnik – a TMAX tiszta génjeinek
felhasználásával készült! A LED ikerfényszórókkal,
aerodinamikus fejidommal és bumeráng alakú
oldallemezekkel ellátott XMAX 300 sportos
és dinamikus megjelenése, valamint prémium
minőségű kivitelezése a Yamaha ikonikus maxi
robogójáig vezethető vissza.

Nagy méretű ülés alatti tárolórekesz
2 zárt bukósisak és egyéb tárgyak
tárolására
A nagy méretű ülés alatti tárolórekesz belső
LED megvilágítással rendelkezik, és akár 2 zárt
bukósisak és egyéb tárgyak tárolására alkalmas
– így praktikus és funkcionális a mindennapi
munkába járáshoz. Ha pedig pihenni indulsz,
tökéletes hely akár úszófelszerelések vagy egy
piknikezésre szánt ebéd tárolására is!

Kipörgésgátló rendszer (TCS)
A kipörgésgátló rendszer (TCS) az XMAX
300 alapfelszereltségének része. Ez a fejlett
elektronikus rendszer megakadályozza, hogy
a hátsó kerék tapadása megszűnjön, azáltal,
hogy csökkenti a hátsó kerék meghajtását, ha az
érzékelők elégtelen tapadást érzékelnek – így
nagyobb magabiztosságot és biztonságérzetet
nyújt csúszós útfelületeken.

A MAXimumra tervezve

XMAX 125 Tech MAX
A számos exkluzív kiegészítővel felszerelt speciális XMAX 125 Tech MAX a Yamaha
prémium 125 cm³-es sportrobogója, amely olyan praktikus motorosok számára
készült, akik értékelik az exkluzivitást.

Power Grey

Ez a prémium modell a helyváltoztatás egyik legokosabb módja. Speciális
bevonatú üléssel, bőr belső párnákkal, alumínium lábtartókkal és megmunkált
markolatvégekkel van ellátva. A 2021-es modell egy új, 124 cm³-es, EURO5kompatibilis Blue Core motorral van felszerelve, amely erős gyorsulást biztosít
alacsony és közepes fordulatszámon. Az új Start & Stop rendszer csökkenti a
károsanyag-kibocsátást és javítja az üzemanyag-fogyasztást.

XMAX 125 Tech MAX

A teljes MAX DNS-t kiaknázó, minőségi, 125 cm³-es sportrobogó a sportosság, a
hétköznapi praktikum és a funkcionalitás tökéletes elegyét nyújtja, miközben a
MAX család egyediségét hozza magával.

Tech Kamo

Különleges kiadás, 125 cm³-es maxi
sportrobogó
Az exkluzív acélszürke színben elérhető és számos
exkluzív felszereltséggel, például alumínium
lábtámasszal, speciális üléssel és bőrkárpitozással,
valamint gépszürke kapaszkodókkal, sötétített
hátsó lámpával és krómkeretes sebességmérővel
rendelkező XMAX 125 Tech MAX a Yamaha
csúcskategóriás 125-ös sportrobogója.

Az utazás sportos és stílusos módja.

Smart Key kulcs nélküli indítás

Kipörgésgátló rendszer

Az XMAX 125 Tech MAX színtiszta, vérbeli MAX
DNS alapján készült, a stílus, a funkcionalitás és a
teljesítmény ideális elegyét létrehozva. Elég csak
a gázkart meghúzni, és azonnali erős gyorsulás és
kiváló mozgékonyság lesz a jutalmunk. Mindez a
sportos, stílusos és praktikus sportrobogót gyors
és hatékony társsá teszi az ingázáshoz. Üdvözöljük
az exkluzív MAX családban!

Ingázás közben azt szeretnénk, hogy minden
utazás a lehető legkönnyebb és stresszmentes
legyen. Ezért szereltük fel az X-MAX 125
Tech MAX modellt a Smart Key kulcs nélküli
gyújtásrendszerrel. Ha a kulcsok nálunk vannak,
anélkül tudjuk beindítani a robogót vagy
kinyitni az ülés alatti tárolót, hogy fizikailag a
gyújtáskapcsolóba kellene helyezni a kulcsot.

Egy átlagos ingázás során számos nedves
útfelülettel, fényes csatornafedéllel és csúszós
macskakővel találkozhatunk – az építési
területek környékén lévő sárról és porról nem is
beszélve. Az X-MAX 125 Tech MAX kipörgésgátló
rendszerének köszönhetően mostantól
magabiztosan vehetjük ezeket az akadályokat,
hiszen a rendszer csúszós felületeken is megőrzi
a hátsó kerék tapadását, jobb irányíthatóságot
biztosítva.

XMAX 125
A Yamahánál hisszük, hogy az ingázás egyben szórakozás is lehet. Éppen ezért az
X-MAX 125 robogót úgy terveztük, hogy minden utazást élvezetessé tegyen, a
sportosság, a praktikum és a funkcionalitás ideális egyensúlyát nyújtva.

Sonic Grey

Akár új vagy a robogók világában, akár a következő járművedet keresed, biztosan
tetszeni fog, amit látsz, ha közelebbről is megvizsgálod. A 2021-es modell egy új,
124 cm³-es, EURO5-kompatibilis Blue Core motorral van felszerelve. Rendelkezik
Start & Stop rendszerrel is, amely csökkenti a károsanyag-kibocsátást és javítja az
üzemanyag-fogyasztást. A Smart Key kulcs nélküli gyújtásrendszerrel egyszerű és
problémamentes a használata, az ülés alatt pedig hatalmas tárolóhelyet találsz.
Az exkluzív, dupla LED fényszóró és a dinamikus külső jól hangsúlyozza az XMAX
125 prémium minőségét, az alapfelszereltség részét képező kipörgésgátlónak
és ABS-nek köszönhetően pedig rendkívül jól kezelhető. Válaszd az XMAX 125
modellt! Kezdd a legjobbal!
Jogi

Icon Grey

Sportos, elegáns és praktikus 125 cm³-es
robogó
Minden Yamaha X-MAX robogó tiszta és
hamisítatlan MAX génekkel készül. Amint felülsz
az új X-MAX 125 robogódra, azonnal érezni
fogod a könnyű kezelhetőséget és a lehengerlő
gyorsulást, melyek igazán gyors és hatékony
ingázóvá teszik ezt a sportos, stílusos és praktikus
sportrobogót – Te pedig a MAX család tagjává
válsz.

Smart Key kulcs nélküli indítás

Kipörgésgátló rendszer

Hatalmas ülés alatti csomagtartó

Amikor ingázol, azt szeretnéd, hogy minden
utazás a lehető legkönnyebb és stresszmentes
legyen. Ezért szereltük fel az X-MAX 125 modellt
a Smart Key kulcs nélküli gyújtásrendszerrel.
Amíg nálad van a kulcs, feloldhatod és
beindíthatod robogódat és hozzáférhetsz az
ülés alatti tárolóhoz anélkül, hogy a kulcsot a
gyújtáskapcsolóba helyeznéd.

Egy átlagos ingázás során mindennel
találkozhatsz a nedves útfelülettől kezdve a
fényes csatornafedélen keresztül a csúszós
macskakőig, nem beszélve az építési területek
környékén lévő sárról és porról. Az X-MAX 125
kipörgésgátló rendszerének köszönhetően
mostantól magabiztosan veheted ezeket az
akadályokat, hiszen a hátsó kerék a csúszós
felületeken is megőrzi tapadását, ezzel pedig jobb
irányíthatóságot biztosít.

Kategóriáján belül talán az X-MAX 125 az egyik
legelegánsabb és legsportosabb robogó, de
egyben az egyik legpraktikusabb is a hatalmas
ülés alatti tárolóhelynek köszönhetően! Csak
hajtsd fel az ülést, és máris elég helyet találsz két
zárt bukósisak, egy laptop vagy sok más csomag
számára. A még nagyobb kényelem érdekében a
tárolóhely világítással is rendelkezik.

XMAX 125

A MAXimumra tervezve

XMAX Tartozékok

39 literes városi csomag
A város az XMAX természetes környezete, és a városi tartozékcsomaggal még
tovább fokozható az XMAX motorod „gyakorlatiassága”. A magas szélvédő
által biztosított, szél elleni védelem mellett a tartozékcsomagban található
39 literes hátsó csomagtartó doboz és rács a csomagszállítási igényeidről
is gondoskodik, és biztonságban óvja a holmijaidat. A hátsó csomagtartó
dobozra szerelhető háttámla gondoskodik arról, hogy az utas is ugyanolyan
kényelmesen utazhasson. A csomag tartalmazza az XMAX karcvédőt,
amely megvédi a városban előforduló karcolásoktól és kopásoktól. Városi
csomag tartalma: magas szélvédő | hátsó csomagtartó rács | 39 literes hátsó
csomagtartó doboz (zárható) | háttámla a 39 literes hátsó csomagtartó
dobozhoz | karcolásvédő
50 literes dobozzal is elérhető!

Téli csomag
Űzd el a téli hideg és az esős motorozás élményét a téli tartozékcsomaggal.
Semmi sem hasonlítható a motorozáshoz egy fényes napsütéses napon, de a
fűtött markolat melege, és a lábtakaró szél és eső ellen nyújtott védelme a
téli időjárási körülményeket is elviselhetőbbé és sokkal kényelmesebbé teszi.
Egyszerű csomag egy herkulesi feladathoz. A téli csomag tartalma: Tartalom:
Kötény | Markolatmelegítő (csatlakozókábellel és gázkarvezető készlettel)

Sportcsomag
Az XMAX annak megszemélyesítése, hogy milyennek kell lennie egy sportos robogónak. Azonban mindig megpróbáljuk kitolni a határokat, és az XMAX
Sport csomagjával még magasabb szintre törekszünk. Tedd sportosabbá XMAX-motorodat a Sport tartozékcsomaggal. A sportcsomag sportképernyőt,
rendszámtartót, alumínium végmarkolatot és alumínium lábtartót tartalmaz – a sportos stílus és a hangulat tökéletes kombinációját. A sportcsomag
ráadásul csak a kezdet: tedd valóban egyedivé XMAX motorodat a további eredeti XMAX kiegészítők széles választékával.

XMAX Tartozékok

Lábtakaró

Magas szélvédő

Sportszélvédő

Csomagtartó-rendszerező

Alacsony ülés

Komfort ülés

B9Y-F47L0-00-00

B74-F837J-01-00

B74-F83J0-00-00

B9Y-FTR00-00-00

B74-F47C0-L0-00

B74-F4730-A2-00

XMAX-rendszámtáblatartó

XMAX karcolás elleni védelem

Markolatvég

Nyeregtáska

Kézmelegítő

Yamaha védőtok

B9Y-F16E0-00-00

B74-F1980-00-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F85F0-00-00

YME-FCAS9-00-00

Rúdtartó

Markolatfűtő, 120

Univerzális tartó

USB-eszköz töltő 5V

39 literes városi hátsó doboz

YME-FMKIT-00-00

YME-F2960-10-00

B74-F81A0-10-00

B4T-H6600-00-00

52S-F84A8-00-00

Abroncsnyomást felügyelő
rendszer
YME-HTPMS-00-00

Utasháttámla-konzol

Utasháttámla-párna

B74-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

Ülés alatti csomagtartó-elválasztó
táskával

Hátsó csomagtartó

Lábtartók

50 literes hátsó doboz, City

B74-F48D0-00-00

B74-F74M0-00-00

34B-F84A8-10-00

B74-F85M0-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Műszaki adatok
TMAX Tech MAX

TMAX

XMAX 300 Tech MAX

Folyadékhűtéses, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4 ütemű, 4 szelepes,
DOHC

Folyadékhűtéses, EURO5, Parallel twin-cylinder, 4 ütemű, 4 szelepes,
DOHC

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

562 cm³

562 cm³

292cc

70,0×73,0 mm

70,0×73,0 mm

70.0×75.8mm

10.9:1

10.9:1

10.9 : 1

35,0 kW 7500-es fordulatszámon

35,0 kW 7500-es fordulatszámon

20.6 kW @ 7,250 rpm

55,7 Nm 5250-es fordulaton

55,7 Nm 5250-es fordulaton

29.0 Nm @ 5,750 rpm

Száraz karter

Száraz karter

Nedves karter

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

V-szíjas automata

V-szíjas automata

V-szíjas automata

4,8 l/100 km

4,8 l/100 km

3.0L/100km

112g/km

112g/km

70 g/km

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

120 mm

120 mm

110 mm

Lengőkaros

Lengőkaros

Lengőegység

Váltó
Üzemanyag fogyasztás
CO2 kibocsátás

Alváz
Első felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés
Hátsó rugóút

117 mm

117 mm

79 mm

Hidraulikus kéttárcsás fék

Hidraulikus kéttárcsás fék, Ø267 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø267 mm

Hátsó fék

Hidraulikus egytárcsás fék

Hidraulikus egytárcsás fék, Ø282 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm

Első gumi

120/70R15M/C 56H, tömlő nélküli

120/70R15M/C 56H, tömlő nélküli

120/70-15

Hátsó gumi

160/60R15M/C 67H tömlő nélküli

160/60R15M/C 67H tömlő nélküli

140/70-14

2,185 mm

Első fék

Méretek
Teljes hossz

2200 mm

2200 mm

Teljes szélesség

765 mm

765 mm

775 mm

Teljes magasság

1420 mm – 1555 mm (elektronikusan állítható szélvédőnél)

1420 mm – 1555 mm (elektronikusan állítható szélvédőnél)

1,415 mm (állítható szélvédő 1,465mm)

Ülésmagasság

800 mm

800 mm

795 mm

Tengelytáv

1575 mm

1575 mm

1,540 mm

Minimális hasmagasság

125 mm

125 mm

135 mm

220 kg

218 kg

180kg

15 l

15 l

13liter

Nedves tömeg
Üzemanyagtank kapacitása

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

XMAX 300

XMAX 125 Tech MAX

XMAX 125

Motor típusa

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Lökettérfogat

292cc

124,66cc

124,66cc

70.0×75.8mm

52.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm
11.2 : 1

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony

10.9 : 1

11.2 : 1

Maximális teljesítmény

20.6 kW @ 7,250 rpm

n/a

n/a

Maximális nyomaték

29.0 Nm @ 5,750 rpm

n/a

n/a

Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Váltó
Üzemanyag fogyasztás
CO2 kibocsátás

V-szíjas automata

V-szíjas automata

V-szíjas automata

3.0L/100km

Start &, Stop bekapcsolva: 2,3L/100km, Start &, Stop kikapcsolva:
2,4L/100km

Start &, Stop bekapcsolva: 2,3L/100km, Start &, Stop kikapcsolva:
2,4L/100km

70 g/km

Start &, Stop bekapcsolva: 54g/km, Start &, Stop kikapcsolva: 56g/
km

Start &, Stop bekapcsolva: 54g/km, Start &, Stop kikapcsolva: 56g/
km

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

110 mm

110 mm

110 mm

Lengőegység

Lengőegység

Lengőegység

Alváz
Első felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés

79 mm

90mm

90mm

Első fék

Hátsó rugóút

Hidraulikus tárcsafék, Ø267 mm

Egyszeres tárcsafék, Ø267 mm

Egyszeres tárcsafék, Ø267 mm
Egyszeres tárcsafék, Ø245 mm

Hátsó fék

Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm

Egyszeres tárcsafék, Ø245 mm

Első gumi

120/70-15

120/70-15

120/70-15

Hátsó gumi

140/70-14

140/70-14

140/70-14

2,185 mm

Méretek
Teljes hossz

2,185 mm

2,185 mm

Teljes szélesség

775 mm

775 mm

775 mm

Teljes magasság

1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)

1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)

1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság

795 mm

800 mm

800 mm

1,540 mm

1,570 mm

1,570 mm
140 mm

135 mm

140 mm

Nedves tömeg

180kg

166kg

166kg

Üzemanyagtank kapacitása

13liter

13.0liter

13.0liter

A Yamaha MAX Sport robogók a városi
ingázástól a hétvégi kiruccanásokig mindenre
használhatók.
E ruházati cikkek a Yamaha MAX robogók
génállományát örökítik tovább – dinamikus
teljesítmény és a kiemelkedő luxus.

Apparel

Városi hibrid dzseki (férfi)
B21-UR104-B0-0L

Városi pulóver (férfi)
B21-UR106-B0-0L

TMAX póló (női)
B21-IR207-B0-0M

Városi hibrid dzseki (női)
B21-UR204-B0-0M

Állítsd össze álmaid
gyűjteményét az ingyenes
MyGarage alkalmazással
A MyGarage alkalmazás a legjobb
választás a Yamaha motorkerékpárok
álomgyűjteményének elkészítéséhez!
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját,
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.
A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők
széles választékát helyezheted fel a
motorodra vagy távolíthatod el onnan,
és a motorkerékpárt bármilyen szögből
megnézheted.
A létrehozásuk után elmentheted álmaid
motorkerékpárjait, és megoszthatod a
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki
meg is valósítja.

Get it on

MyRide: Emeld a
motorozást új szintre!
A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS
és Android rendszeren is működő, ingyenesen
letölthető MyRide alkalmazással a motoros
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról
vagy robogóról van szó.
A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok
valós időben követhetik nyomon és
elemezhetik ki teljesítményüket, például
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út
lenyűgöző élménnyé válik.
Minden út megosztható más MyRidefelhasználókkal vagy a közösségi
médiában, és az útvonal GPX formátumú
fájlba exportálható. Így a motorosok új
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel,
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő
közösségéhez.

Dönts okosan. Válassz
eredeti tartozékokat
Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú
megbízhatóságot és maximális teljesítményt
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek
a bevizsgált biztonsági szabványoknak,
tökéletesen illeszkednek és különösen
strapabíróak – így járulnak hozzá a
nyugalmadhoz.
Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha
márkakereskedésben végezteted, biztos
lehetsz benne, hogy minden karbantartási
munkát magasan képzett Yamaha
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek
és Yamalube termékek használatával.
Szakembereink rendszeres képzésben vesznek
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a
Yamahád gyári állapotának fenntartásához
szükséges minőségi szaktudással és
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy
további részletes információért kérj tanácsot
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd
meg weboldalunkat.

Folyékony motoralkatrész
A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási
termékek átfogó kínálatát.
Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a
motor folyékony összetevője, és a Yamaha
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A
Yamalube valódi különbséget jelent.
Ha mindig Yamalube termékeket használsz,
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása
mellett. Emellett ápolási termékek nagy
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan
állapotban tartják szemed fényét. A
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy
látogass el weboldalunkra.

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe
1117 Budapest
Október huszonharmadika ucta 8-10.

Kereskedő

+36 1 247 1540.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden motorost, hogy
biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek
műszaki adatai és elérhetősége külön figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek
függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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