
 

2022 Sport Scooters



 



 

MAX
Straight to the MAX!

Wie een motorscooter zoekt, komt automatisch 
terecht bij de unieke MAX-reeks. Elk model 
in deze MAX-reeks heeft immers het pure, 
sportieve Yamaha DNA en is het resultaat van 
een toonaangevende technologie en van een 
geavanceerde elektronica die dynamische 
prestaties combineren met een ultieme controle.

Sinds zijn lancering was Yamaha’s iconische 
TMAX elk jaar de best verkopende scooter. 
Met zijn nieuwe, op supersport geïnspireerde 
styling, zijn compactere kuipwerk en zijn 

verbeterde ergonomie, biedt de nieuwste TMAX 
indrukwekkende prestaties met hoge snelheid en 
een totaal comfort in een opvallend stijl. Dankzij 
het in deze klasse beste 7-inch TFT-kleurenscherm 
met volledige smartphone-connectiviteit blijf 
je altijd bereikbaar. Met de Full-map Garmin 
navigatie* verloopt elke rit even vlot. En met de 
handvatverwarming en het verwarmde zadel, het 
elektrisch verstelbaar scherm, de cruise control 
en andere bijzondere details is de premium TMAX 
Tech MAX de ultieme MAX!

De XMAX 300 heeft ook het MAX DNA en werd 
vervaardigd volgens dezelfde hoge normen 
als de exclusieve TMAX. Dit model heeft een 
vork van het motorfietstype en een compact 
chassisontwerp die garant staan voor een 
dynamische en sportieve rit met business class 
comfort en een ongeëvenaarde MAX-status. 
Met de speciale componenten en hoogwaardige 
afwerking biedt de XMAX 300 Tech MAX 
exclusiviteit met stijl. De XMAX-modellen zijn 
beschikbaar in nieuwe kleuren en zien er nu nog 
beter uit!

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem contact op met Garmin voor beschikbaarheid.



 

Straight to the MAX.



 

Hard werken is belangrijk. Maar je vrije tijd ook. Tijd is 
je meest waardevolle bezit. En je kunt een authentieke 
stijl en bewezen kwaliteit waarderen. Dus als je ziet wat 
de nieuwste TMAX Tech MAX allemaal te bieden heeft, 
wordt dit waarschijnlijk een van de gemakkelijkste en 
slimste beslissingen die je in lange tijd hebt genomen.

Europa’s bestverkochte Sport Scooter is radicaal 
opgewaardeerd met een toonaangevend 7-inch 
TFT-kleurenscherm met volledige smartphone-
connectiviteit, zodat je tijdens elke rit in contact blijft. 
Full-map Garmin-navigatie* zorgt ervoor dat je altijd 
op tijd bent, en met de verwarmde zitting, verwarmde 
handgrepen, elektrisch scherm en cruisecontrol geniet 
je het hele jaar door van zakelijk comfort. 
 
De nieuwste TMAX Tech MAX wordt ook geleverd met 
een geheel nieuw, compact kuipwerk met een langere 
zitting en treeplanken voor een nog comfortabelere rit. 
Het agressieve nieuwe uiterlijk en de aerodynamische 
voorvleugels bieden een op supersport geïnspireerde 
look en brengen de TMAX Tech MAX een stap dichter 
bij de motorwereld. De eersteklas componenten en 
de toonaangevende afwerking bevestigen wat je 
waarschijnlijk al wist over deze iconische scooter.

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice 

overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. 

Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem 

contact op met Garmin voor beschikbaarheid.
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Nieuw verbonden TFT-scherm, volledige 
kaartnavigatie
Het geavanceerde nieuwe ‘connected’ 7-inch 
TFT-kleurenscherm wordt bediend door een 
eenvoudige joystick en biedt een keuze uit drie 
weergavestijlen. Via de MyRide-app van Yamaha 
heb je toegang tot de MyRide – Link en daarmee 
toegang op de scooter tot je smartphone 
voor muziek, het weer, oproepen** en andere 
meldingen. Full-map Garmin-navigatie* maakt elke 
reis gemakkelijker, en wanneer je TMAX Tech MAX 
geparkeerd staat kunnen ook teksten worden 
weergegeven.

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice 
overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. 
Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem 
contact op met Garmin voor beschikbaarheid. 
** Vereist Bluetooth-verbonden headset gekoppeld aan de TMAX 
Tech MAX. Headset niet inbegrepen.

Nieuwe projectorkoplampen, 
geïntegreerde knipperlichten
In één oogopslag weet je dat dit nieuwe uiterlijk 
alleen maar de TMAX Tech MAX kan zijn! De 
slankere dubbele koplampen met geïntegreerde 
knipperlichten geven een agressievere uitstraling, 
terwijl het nieuwe projectorontwerp met 
een monofocuslens een krachtige lichtstraal 
genereert. En om het dynamische nieuwe 
uiterlijk van deze iconische Sport Scooter te 
benadrukken, is er een geheel nieuw achterlicht 
met een T-vormig ontwerp met geïntegreerde 
knipperlichten.

Dynamisch en sportief nieuw 
kuipwerkontwerp
Het TMAX Tech MAX-ontwerp komt 
een stap dichter bij de wereld van de 
supersportmotorfietsen met zijn dynamische 
nieuwe aerodynamische kuipwerk. De slankere 
dubbele LED-koplampen en de nieuwe 
voorvleugels met grote luchtinlaten en de nieuwe 
boemerang zijkappen bieden meer TMAX Tech 
MAX dan ooit tevoren. De lichtgewicht Spin 
Forged-wielen en het gesmede aluminium stuur 
onderstrepen de premium specificaties van deze 
Sport Scooter.

Krachtig EU5-motorblok van 560 cc
De krachtige EU5-motor van 560 cc heeft een 
uniek en compact ontwerp dat gebruikmaakt 
van een 360 graden krukas met een horizontaal 
tegengestelde zuigerbeweging voor extreem 
sportieve prestaties. Samen met een zeer 
efficiënt CVT-aandrijfsysteem levert dit een 
uitzonderlijk soepele werking. En om het 
rijplezier te verhogen, produceren de zorgvuldig 
ontworpen in- en uitlaatsystemen een diep en 
puur ‘afgestemd’ geluid dat kenmerkend is voor 
de TMAX Tech MAX!

Verbeterde ergonomie voor rijder en 
passagier
Voor steeds sportievere ritten met meer comfort 
voor zowel rijder als passagier, is de nieuwe 
TMAX Tech MAX uitgerust met een langer zadel 
en verlengde treeplanken. De rugsteun van de 
berijder kan 30 mm naar voren/achteren worden 
verplaatst. De slankere taille van de TMAX 
Tech MAX zorgt voor een beter beenbereik 
tot de grond, en de vorm van het nieuwe 
gesmede aluminium stuur zorgt voor een beter 
gevoel van de wegomstandigheden doordat 
de bestuurderspositie iets meer naar voren is 
gericht.

Handgreep- en zadelverwarming
Deze premium Sport Scooter is ontworpen om 
het hele jaar door te rijden en van te genieten, 
en de aerodynamische carrosserie en het 
elektrisch verstelbare scherm bieden uitstekende 
bescherming tegen weer en wind. De exclusieve 
TMAX Tech MAX-kenmerken zijn onder meer een 
verwarmd zadel en verwarmde handgrepen die 
voor extra comfort zorgen op koelere dagen, 
waardoor dit een echte scooter is voor 7 dagen 
per week.

Cruisecontrol
Cruisecontrol is een standaardfunctie op de TMAX 
Tech MAX. Zo kun je heerlijk ontspannen tijdens 
langere ritten en blijf je altijd op een handige 
manier onder de snelheidslimiet. Het systeem 
werkt in combinatie met de YCC-T Yamaha Chip 
Controlled Throttle en kan worden geselecteerd 
bij snelheden van 50 km/u en hoger.

Elektrisch verstelbaar windscherm
Het nieuw vormgegeven, verstelbare windscherm 
is voorzien van een centraal luchtinlaatkanaal dat 
bijdraagt aan meer comfort door de druk op je 
bovenlichaam te verminderen, vooral bij hogere 
snelheden. Dit nieuwe ontwerp zorgt ook voor 
een betere akoestiek wanneer je een smartphone 
gebruikt die is gekoppeld aan het 7-inch TFT-
kleurendisplay, en het TMAX Tech MAX-scherm 
kan elektrisch worden aangepast met een 
schakelaar die op het stuur is gemonteerd.
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Straight to the MAX

7 inch TFT kleurenscherm met connectiviteit:  
De nieuwe TMAX krijgt een aanzienlijke 
upgrade met een toonaangevend 7-inch TFT-
kleurenscherm met connectiviteitsfuncties 
waarop gemakkelijk leesbare gegevens worden 
getoond. De bestuurder kan kiezen uit drie 
weergavestijlen die bij de persoonlijke voorkeuren 
passen. Alle drie de stijlen tonen centraal een 
digitale snelheidsmeter. De SPORTY stijl heeft 
een toerenteller van het radiale bloktype, 
terwijl de INTELLIGENT stijl een subtiele 
naaldtoerenteller heeft. De AUTHENTIC stijl biedt 
weer een conventioneel ogende naaldtachometer. 
Elk display bevat een breed scala aan operationele 
gegevens. De INTELLIGENT stijl biedt bijvoorbeeld 
een unieke, geanimeerde visualisatietool die 
voortdurend van uiterlijk verandert om het gevoel 
van harmonie tussen bestuurder en machine te 
versterken en een extra dimensie aan elke rit te 
geven.

Smartphone-connectiviteit:  
TMAX-bestuurders kunnen hun smartphone 
verbinden met het 7-inch TFT-kleurenscherm 
via Bluetooth, Wi-Fi of de USB-poort in het 
waterdichte opbergvak aan de voorkant, dat ook 
is voorzien van een speciale smartphonehouder. 
Nadat de smartphone is aangesloten, kan de 
bestuurder de gewenste functie selecteren 
met de joystick en de home-knop links op het 
stuur, waaronder het afspelen van muziek, het 
ontvangen van meldingen, het controleren 
van het lokale weer en nog veel meer. Om 
naar muziek te luisteren of oproepen te 
beantwoorden, is een headset** vereist die is 
aangesloten via Bluetooth. Wanneer de TMAX 
geparkeerd staat, kunnen ook berichten worden 
weergegeven.

Full-map Garmin-navigatie*:  
Met de nieuwe TMAX-connectiviteit hebben 
berijders toegang tot de volledige kaarten van 
het Garmin-navigatiesysteem, met gesproken 
afslag-voor-afslag aanwijzingen via een met 
Bluetooth verbonden headset** die is gekoppeld 
aan de TMAX. Dit ultramoderne systeem 
biedt live verkeersupdates en tijdbesparende 
omleidingsopties. De PhotoReal Junction View 
van Garmin geeft een realistische weergave van 
kruispunten en knooppunten langs de route voor 
eenvoudige navigatie, en een felgekleurde pijl 
geeft de TMAX-rijder de juiste rijstrook aan voor 
de volgende afslag. 
De Rider Alerts van Garmin bieden een breed scala 
aan informatie over aankomende gevaren langs 
de route, zoals scherpe bochten, en meldingen 
over snelheidslimieten, nabijgelegen scholen en 
meer. De brandstoffunctie schat in over hoeveel 
kilometer de tank moet worden bijgevuld en 
stelt plaatsen voor om te stoppen. Het Full-map 
Garmin-navigatiesysteem van de TMAX toont 
ook de huidige weersomstandigheden en een 
dagelijkse voorspelling, een waardevolle aanwinst 
voor elke rit. 
Het 7-inch TFT-kleurenscherm toont duidelijke 
en gemakkelijk af te lezen navigatie-informatie, 
terwijl informatie over de motorprestaties aan 
de boven- en zijkanten van het scherm worden 
weergegeven. De app kan worden gestart en 
menu’s geselecteerd via de joystick die op het 
stuur is gemonteerd.

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn 
niet in alle landen beschikbaar, neem contact op met Garmin voor beschikbaarheid. 
** Headset niet inbegrepen bij de TMAX.



 

Straight to the MAX.



 

TMAX is de onbetwiste heerser onder de sport scooters. 
Dit is de bestverkochte Sport Scooter in Europa sinds 
het originele model in 2001 werd gelanceerd. En al meer 
dan 20 jaar geeft deze hoogwaardige scooter duizenden 
rijders een opwindend nieuw gevoel van totale vrijheid, 
of ze nu naar werk reizen in de stad, of juist de stad 
uitgaan om de provincie te verkennen.
 
Hij is uitgerust met het hoogst gespecificeerde 
instrumentenpaneel met connectiviteit die ooit op een 
Yamaha-scooter zijn toegepast. Het toonaangevende 
7-inch TFT-kleurenscherm biedt drie weergavestijlen, 
en via de Yamaha’s MyRide-app heb je toegang tot de 
MyRide – Link, die een directe verbinding mogelijk maakt 
tussen de TMAX en jouw smartphone voor muziek, het 
weer, meldingen en nog veel meer. En met het Full-
map Garmin-navigatiesysteem* rijd je nog sneller en 
gemakkelijker naar je bestemming, waar dat ook is. 
  
Het compacte en sportieve nieuwe kuipwerk zorgt 
voor een radicaal nieuwe look. De TMAX is de meest 
dynamische en geavanceerde Sport Scooter die ooit 
door Yamaha is gebouwd. Nieuwe aerodynamische 
voorvleugels en slankere dubbele projectorkoplampen 
geven deze hightech scooter een op supersport 
geïnspireerd uiterlijk. Door de herziene ergonomie 
brengt deze Sport Scooter je op de meest comfortabele 
manier op je plek van bestemming. En dankzij de 
krachtige 560 cc EU5 35 kW-motor en ultrasoepele CVT-
transmissie geniet je van echte motorprestaties en het 
gemak van een scooter.

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice 

overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. Sommige 

navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem contact op met 

Garmin voor beschikbaarheid.
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Nieuw verbonden TFT-scherm, volledige 
kaartnavigatie
Het geavanceerde nieuwe ‘connected’ 7-inch 
TFT-kleurenscherm wordt bediend door een 
eenvoudige joystick en biedt een keuze uit drie 
weergavestijlen. Via de MyRide-app van Yamaha 
heb je toegang tot de MyRide – Link en daarmee 
toegang op de scooter tot je smartphone 
voor muziek, het weer, oproepen** en andere 
meldingen. Full-map Garmin-navigatie* maakt 
elke reis gemakkelijker, en wanneer je TMAX 
geparkeerd staat kunnen ook berichten worden 
weergegeven.

* Voor Full-map Garmin-navigatie is een abonnementsservice 
overeenkomst vereist. Dit wordt niet in alle landen aangeboden. 
Sommige navigatiefuncties zijn niet in alle landen beschikbaar, neem 
contact op met Garmin voor beschikbaarheid. 
** Vereist een via Bluetooth-verbonden headset gekoppeld aan de 
TMAX. Headset niet inbegrepen.

Nieuwe projectorkoplampen, 
geïntegreerde knipperlichten
In één oogopslag weet je dat dit nieuwe uiterlijk 
alleen maar de TMAX kan zijn! De slankere 
dubbele koplampen met geïntegreerde 
knipperlichten geven een agressievere uitstraling, 
terwijl het nieuwe projectorontwerp met 
een monofocuslens een krachtige lichtstraal 
genereert. En om het dynamische nieuwe 
uiterlijk van deze iconische Sport Scooter te 
benadrukken, is er een geheel nieuw achterlicht 
met een T-vormig ontwerp met geïntegreerde 
knipperlichten.

Dynamisch en sportief nieuw 
kuipwerkontwerp
Het ontwerp van de TMAX met zijn dynamische 
nieuwe aerodynamische kuipwerk komt 
een stap dichter bij de wereld van de 
supersportmotorfietsen. De slankere dubbele 
LED-koplampen en de nieuwe voorvleugels met 
grote luchtinlaten en de nieuwe boemerang 
zijkappen bieden meer TMAX dan ooit tevoren. 
De lichtgewicht Spin Forged-wielen en het 
gesmede aluminium stuur onderstrepen de 
premium specificaties van deze Sport Scooter.

Krachtig EU5-motorblok van 560 cc
De krachtige EU5-motor van 560 cc heeft een 
uniek en compact ontwerp dat gebruikmaakt 
van een 360 graden krukas met een horizontaal 
tegengestelde zuigerbeweging voor extreem 
sportieve prestaties. Samen met een zeer 
efficiënt CVT-aandrijfsysteem levert dit een 
uitzonderlijk soepele werking. En om het 
rijplezier te verhogen, produceren de zorgvuldig 
ontworpen in- en uitlaatsystemen een diep en 
puur ‘afgestemd’ geluid dat kenmerkend is voor 
de TMAX!

Verbeterde ergonomie voor rijder en 
passagier
Voor nog sportievere ritten met meer comfort 
voor zowel rijder als passagier, is de nieuwe TMAX 
uitgerust met een langer zadel en verlengde 
treeplanken. De rugsteun van de berijder kan 30 
mm naar voren/achteren worden verplaatst. De 
slankere taille van de TMAX zorgt voor een beter 
beenbereik tot de grond, en de vorm van het 
nieuwe gesmede aluminium stuur zorgt voor een 
beter gevoel van de wegomstandigheden doordat 
de bestuurderspositie iets meer naar voren is 
gericht.

Geavanceerde elektronische 
regeltechnologie
De nieuwe TMAX is uitgerust met een 
ultramoderne Yamaha Chip Controlled 
Throttle (YCC-T) voor het beste niveau van 
motorbeheersing. Voor betere feedback en 
minder gewicht is ook een nieuwe Fly-by-
Wire Accelerator Position Sensor Grip (APSG) 
gemonteerd. Met het tractioncontrolsysteem 
wordt het slippen van het achterwiel voorkomen 
bij accelereren op natte of onverharde wegen, 
met D-MODE kun je soepele of juist sportieve 
motorprestaties selecteren.

Lichtgewicht aluminium chassis
Het compacte ‘motorfiets-type’-chassis van 
gegoten aluminium van de TMAX is voorzien van 
een Twin-Spar-lay-out die een enorme sterkte 
combineert met een laag gewicht. De krachtige 
560 cc-motor is direct in het frame gemonteerd 
voor een uitstekend centraal zwaartepunt. Voor 
nog sportievere en nauwkeurigere rijprestaties 
zijn de instellingen van de vering herzien. Met 
de nieuwe ultralichte Spin Forged-wielen is het 
onafgeveerde gewicht verder verminderd. De 
scooter is uitgerust met nieuw ontwikkelde 
Bridgestone-banden.

Smart Key: starten zonder sleutel
Met de Smart Key in je zak is de TMAX direct 
klaar voor gebruik, en de nieuw ontworpen 
hoofdschakelaar met 2 knoppen is eenvoudiger 
dan ooit in het gebruik. Met deze sleutelloze 
technologie kun je de motor eenvoudig en 
snel starten, de stoel en de middenstandaard 
ontgrendelen. Je kunt zelfs de stijlvolle 
nieuwe verzonken aerodynamische tankdop 
ontgrendelen.



 

Icon Blue

TMAX

T
M

A
X

Extreme Yellow

Sword Grey



 

Designed to the MAX.



 

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

De exclusieve Tech MAX-kenmerken omvatten 
een speciaal zadel, speciaal afgewerkte deksels, 
speciale eindgrepen, aluminium voetsteunen 
en een speciale interieurafwerking. En om 
het helemaal af te maken is er het getinte 
achterlicht en de optionele stijlvolle kleuren 
Power Grey of Dark Petrol.

De dubbele LED-koplampen, de aerodynamische 
carrosserie en zijpanelen in de vorm van een 
boemerang zijn typisch MAX. Aan zijn nieuwe 
krachtige en zuinige EURO5-conforme Blue Core 
motor van 300 cc, zijn speciale voorvork in de 
stijl van een motorfiets en zijn geavanceerde 
elektronica ontleent de XMAX 300 Tech 
MAX zijn hypermoderne dynamica en unieke 
charisma.

XMAX 300 Tech MAX
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Limited edition, motorfietsprestaties
Dit is een erg speciale motorscooter die je 
veel stijl, exclusiviteit, kracht en zuinigheid 
biedt. De XMAX 300 Tech MAX is gebouwd met 
het legendarische MAX DNA van Yamaha en 
uitgerust met een reeks hoogwaardige snufjes. 
Hij verenigt het gemak en de veelzijdigheid van 
een sportscooter met de prestaties van een 
motorfiets.

Smartkey-systeem
Het sleutelloze Smartkey-ontstekingssysteem 
biedt je meer gemak en comfort. Wanneer je de 
Smartkey bij de hand hebt, kun je de XMAX 300 
Tech MAX inschakelen en de stuurkolom en het 
zadel ontgrendelen. Bovendien heb je toegang 
tot de brandstoftank en de opbergruimte. Er 
is bovendien een afstandsbediening om jouw 
motorscooter met één druk op de knop te 
vergrendelen en lokaliseren.

Opbergruimte voor twee integraalhelmen 
en nog veel meer
De grote opbergruimte onder het zadel heeft 
LED-verlichting binnenin en heeft met twee 
integraalhelmen nog ruimte over – dat is 
handig en functioneel voor dagelijks woon-
werkverkeer. Voor een toerrit is het de perfecte 
opbergruimte voor alles wat je wilt meenemen, 
van zwemkleding tot een heerlijke picknick!

Exclusieve Tech MAX-kenmerken
Naast zijn speciale zadel, aluminium voetsteunen 
en met leer afgewerkte polstering beschikt 
de XMAX 300 Tech MAX over een aantal 
exclusieve onderdelen, waaronder chromen 
snelheidsmeterringen, graphics aan de zijkant en 
een getint achterlicht. Met de kleur Dark Petrol 
trekt deze dynamische en trendy motorscooter de 
aandacht, net als jij.

Traction Control System (TCS)
De XMAX 300 Tech MAX wordt standaard 
geleverd met een Traction Control System (TCS). 
Dankzij dit geavanceerde elektronische systeem 
verliest de achterband geen trekkracht doordat 
de aandrijfkracht van het wiel wordt verminderd 
wanneer de sensoren slip opmerken. Dat biedt 
meer zelfvertrouwen en een veilig gevoel op een 
glad wegdek.

Multifunctioneel instrumentenpaneel
De kwaliteit van de scooter wordt benadrukt door 
het grote multifunctionele instrumentenpaneel, 
waarop veel informatie duidelijk wordt 
weergegeven. Het multifunctionele LCD-display 
toont behalve een analoge snelheidsmeter 
en kilometerteller ook een brandstofmeter, 
klok, tripmeter enz. En met een op het stuur 
gemonteerde bedieningsschakelaar kun je 
gemakkelijk schakelen tussen deze functies.

Soepel en sportief weggedrag 
Met de krachtige TMAX als uitgangspunt is de 
XMAX 300 Tech MAX voorzien van telescopische 
voorvorken in de stijl van een motorfiets, 
die zorgen voor rijcomfort, stuurgemak en 
wendbaarheid. Deze hoogwaardige vorken met 
een grote veerweg absorberen schokken en 
zorgen voor het weggedrag en de stabiliteit van 
een motorfiets.

Krachtige en efficiënte 300 cc Blue Core 
krachtbron die voldoet aan de EURO5-
norm
Met de geavanceerde Blue Core-technologie 
van Yamaha beschik je over meer vermogen 
en verbruik je minder brandstof. De motor 
van de XMAX 300 Tech MAX beschikt over 
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte 
verbrandingskamer en optimale timing. Dat 
beperkt vermogensverliezen en verhoogt de 
efficiëntie, waardoor deze vloeistofgekoelde 300 
cc motor beter presteert en minder kost!
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Designed to the MAX.



 

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

Het compacte chassis, uitgerust met een voorvork in motorfietsstijl voor 
verbeterde stabiliteit, biedt je flexibele sportieve wendbaarheid met een business 
class comfort. En dankzij de krachtige en zuinige nieuwe EURO5-conforme Blue 
Core motor beschik je over alle prestaties die je nodig hebt voor snel woon-
werkverkeer of een weekendje weg.

Met zijn nieuwe hoogwaardige zitting en LCD instrumenten, dynamische 
carrosserie en LED verlichting vóór en achter, voldoet de XMAX 300 aan al jouw 
wensen en behoeften. Move smart. Move fast. Move MAX.

Sportief en dynamisch TMAX DNA
Wanneer je naar de XMAX 300 kijkt, zal hij je 
vast bekend voorkomen - hij is ontworpen op 
basis van het pure DNA van de TMAX! Met 
zijn LED koplampen, aerodynamische kuip en 
de zijpanelen in de vorm van een boemerang, 
vinden de sportieve en dynamische uitstraling 
en de premium afwerking van de XMAX 300 hun 
oorsprong in de iconische motorscooter van 
Yamaha.

Smartkey startsysteem
Het keyless Smartkey startsysteem biedt je meer 
gemak en comfort. Wanneer je de Smartkey bij 
de hand hebt, kun je de XMAX 300 inschakelen, 
de stuurkolom en het zadel ontgrendelen 
en hebt je toegang tot de brandstoftank 
en de opbergruimte. Er is bovendien een 
afstandsbediening om jouw scooter met één druk 
op de knop te vergrendelen en te lokaliseren.

Traction Control Systeem (TCS)
De XMAX 300 wordt standaard geleverd met 
een Traction Control Systeem (TCS). Dankzij 
dit geavanceerde elektronische systeem 
verliest de achterband geen trekkracht door 
de aandrijfkracht van het wiel te verminderen 
wanneer slip wordt gedetecteerd door sensoren 
- dat biedt meer zelfvertrouwen en een veilig 
gevoel op een glad wegdek.

Grote opbergruimte onder het zadel voor 
twee integraalhelmen en meer
De grote opbergruimte onder het zadel is 
voorzien van LED verlichting en is geschikt 
voor twee integraalhelmen en meer. Handig en 
functioneel voor dagelijks woon-werkverkeer. 
Ook tijdens een dagje er op uit is het de perfecte 
opbergruimte voor alles wat je wilt meenemen, 
van zwemkleding tot een heerlijke picknick!

Icon Blue

Sonic Grey
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XMAX 300 Tech MAX

Urban-pakket (39 liter)

De XMAX is helemaal thuis in de stad en met het Urban 
accessoire-pakket vergroot je het gebruiksgemak van je 
XMAX nog meer. Het pakket omvat een hoog windscherm 
voor extra bescherming tegen de wind, maar ook een 
topkoffer van 39 liter plus drager om al je eigendommen 
veilig op te bergen. En dankzij de rugsteun voor de 
topkoffer zit je passagier net zo comfortabel als jij tijdens 
de rit. Om je te beschermen tegen slijtplekken en krassen 
die jouw XMAX in de stad kan oplopen, bevat dit pakket de 
XMAX-krasbescherming. 

Het Urban-pakket omvat een hoog windscherm, 
bagagedrager, topkoffer van 39 liter (met slot-set), 
rugsteun voor topkoffer van 39 liter en krasbescherming 

Ook verkrijgbaar met een 50 liter topkoffer.

Sport-pakket

De XMAX is de belichaming van wat een sportieve scooter 
zou moeten zijn. We proberen echter altijd de grens 
te verleggen en met het Sport-pakket voor de XMAX 
willen we deze scooter naar een nog hoger niveau tillen. 
Geef je XMAX een nog sportievere uitstraling met het 
Sport-pakket. Het Sport-pakket omvat een sportscherm, 
kentekenplaathouder, aluminium handgreepuiteinden 
en aluminium voetpanelen: de perfecte combinatie van 
sportief en stijlvol.  En het Sport-pakket is nog maar het 
begin! Maak je XMAX helemaal persoonlijk met nog meer 
accessoires uit het brede aanbod van originele XMAX-
accessoires. 

XMAX Accessoires



 

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Titanium Akrapovič Slip-On 
uitlaatdemper voor de XMAX 300
90798-33475-00

Zwarte Akrapovič Slip-On 
uitlaatdemper voor de XMAX 300
90798-33476-00

Schort
B9Y-F47L0-00-00

Console-tas
B9Y-F0750-00-00

Laag zadel
B74-F47C0-L0-00

Gekleurde panelen van deksel voor 
topkoffer City 50 liter
34B-F843F-0F-00

Baggageruimte-organizer
B9Y-FTR00-00-00

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

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Rugsteun voor de 50 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-B0-00

Gekleurde panelen van deksel voor 
topkoffer City 39 liter
52S-F842M-00-00

XMAX-kentekenplaathouder
B9Y-F16E0-00-00

Handmoffen
B74-F85F0-00-00

XMAX-krasbescherming
B74-F1980-00-00

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

Afdekhoes voor scooter zadels
5GJ-W0702-00-00

Afdekking voor 
kentekenplaathouder
B74-F163A-00-00

TPMS-houder
B74-F34A1-00-00

Breed extra scherm 
B3T-F83M0-00-00

5V USB-oplader
B4T-H6600-00-00

Comfortzadel
B74-F4730-A2-00

Achterplaat voor kentekenplaat 
houders
YME-LPHBR-IT-10 

Achterdrager
B74-F48D0-00-00

Universele steun
B74-F81A0-10-00

XMAX Accessoires

XMAX 300 Tech MAX



 

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

 

Specificaties
TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

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

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

DOHC
4-kleppen, EURO5, 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder

Cilinderinhoud 562 cc 562 cc 292 cc

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

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

Max. vermogen 35,0 kW bij 7.500 tpm 35,0 kW bij 7.500 tpm 20,6 kW bij 7.250 tpm

Max. koppel 55,7 Nm bij 5.250 tpm 55,7 Nm bij 5.250 tpm 29,0 Nm bij 5.750 tpm

Smeersysteem Dry sump Dry sump Wet sump

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

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

Brandstofverbruik 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km 3,0 l/100km

CO2 emission 112 g/km 112 g/km 70 g/km

Type
Wielophanging, voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork Telescopische voorvork

Veerweg, voor 120 mm 120 mm 110 mm

Wielophanging, achter Achterbrug Achterbrug Achterbrug

Veerweg, achter 117 mm 117 mm 79 mm

Remmen, voor Hydraulische dubbele remschijf, Ø 267 mm Hydraulische dubbele remschijf, Ø 267 mm Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø267 mm

Remmen, achter Hydraulische enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø245 mm } (ABS-systeem)

Bandenmaat, voor 120/70R15M/C 56H tubeless 120/70R15M/C 56H tubeless 120/70-15

Bandenmaat, achter 160/60R15M/C 67H tubeless 160/60R15M/C 67H tubeless 140/70-14

Afmetingen
Totale lengte 2.195 mm 2.195 mm 2.185 mm

Totale breedte 780 mm 780 mm 775 mm

Totale hoogte 1.415 mm – 1.525 mm (elektrisch windscherm) 1.415 mm – 1.470 mm (verstelbaar windscherm) 1.415 mm - 1.465 mm (verstelbaar windscherm)

Zithoogte 800 mm 800 mm 795 mm

Wielbasis 1.575 mm 1.575 mm 1.540 mm

Grondspeling 135 mm 135 mm 135 mm

Rijklaargewicht 220 kg 218 kg 180 kg

Inhoud brandstoftank 15 liter 15 liter 13 liter



  

XMAX 300

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

Cilinderinhoud 292 cc

Boring x slag 70,0 × 75,8 mm

Compressieverhouding 10,9 : 1

Max. vermogen 20,6 kW bij 7.250 tpm

Max. koppel 29,0 Nm bij 5.750 tpm

Smeersysteem Wet sump

Brandstofsysteem Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar

Brandstofverbruik 3,0 l/100km

CO2 emission 70 g/km

Type
Wielophanging, voor Telescopische voorvork

Veerweg, voor 110 mm

Wielophanging, achter Achterbrug

Veerweg, achter 79 mm

Remmen, voor Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø267 mm

Remmen, achter Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø245 mm } (ABS-systeem)

Bandenmaat, voor 120/70-15

Bandenmaat, achter 140/70-14

Afmetingen
Totale lengte 2.185 mm

Totale breedte 775 mm

Totale hoogte 1.415 mm - 1.465 mm (verstelbaar windscherm)

Zithoogte 795 mm

Wielbasis 1.540 mm

Grondspeling 135 mm

Rijklaargewicht 180 kg

Inhoud brandstoftank 13 liter



 

Yamaha MAX-motorscooters zijn gemaakt 
om alles aan te kunnen, van stadsverkeer tot 
uitstapjes in het weekend. 
Deze kleding heeft hetzelfde DNA als de 
Yamaha MAX-scooters: dynamische prestaties 
en ultieme luxe.



 

Urban hybride jas (heren)
B21-UR104-B0-0L

Urban sweater (heren)
B21-UR106-B0-0L

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

Urban hybride jas (dames)
B21-UR204-B0-0M

Kleding



Get it on

 

Stel de collectie van je 
dromen samen met de 
gratis MyGarage app

De MyGarage-app is de beste manier om 
jouw droomcollectie Yamaha-motorfietsen 
samen te stellen - en het is volledig gratis 
en beschikbaar voor zowel iOS als Android! 
Download de app en je bent klaar om jouw 
eigen gepersonaliseerde Yamaha samen te 
stellen.

Met MyGarage kun je een breed assortiment 
aan originele accessoires toevoegen of 
verwijderen en je favoriete motorfiets vanuit 
elke hoek bekijken.

Wanneer je klaar bent met de motoren van 
je dromen, kun je ze opslaan en delen met 
vrienden. Als je uiteindelijk hebt besloten 
welke versie je voorkeur heeft, hoef je die 
alleen nog maar naar je Yamaha-dealer te 
sturen om je dromen waar te maken. 
 



 

MyRide: Til je rit naar een 
hoger niveau!

De MyRide app is exclusief ontwikkeld door 
Yamaha en is gratis beschikbaar voor zowel 
iOS als Android. Met deze app kan iedereen 
zijn rijervaring verrijken, ongeacht het merk 
scooter of motorfiets dat je hebt.

Met de Yamaha MyRide app kunnen motor- en 
scooterrijders in real time hun rijprestaties 
bijhouden en analyseren, met informatie over 
bijvoorbeeld de hellingshoek, acceleratie, 
snelheid, hoogte en remkracht. Zo wordt elke 
reis nog leuker.

Bovendien kan elke rit worden gedeeld met 
andere MyRide gebruikers of op sociale media. 
Je kunt zelfs je route exporteren als een GPX-
bestand. Op deze manier kunnen motorrijders 
nieuwe routes en avonturen vinden om te 
verkennen en kunnen ze in contact komen met 
een wereldwijde community van enthousiaste 
motorfietsfanaten.



 

Yamaha introduceert You

YOU is een volledige reeks premium services 
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten 
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij 
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van 
jouw Yamaha product.

YOU services maken de aankoop van elke 
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars 
profiteren met elk YOU product van meer 
gemoedsrust.

Als je naar de YOU services kijkt, zie je dat het 
meer is dan het kopen van een Yamaha: het is 
het begin van een lange relatie.



  

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor jouw Yamaha voertuig.

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle 
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt 
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke 
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het 
rijden.

Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een 
exclusief programma en krijg je eersteklas service van 
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Als je ooit met pech langs de weg staat, zijn wij 
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met 
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor 
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer je ons nodig hebt, 
staan wij voor je klaar. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Wanneer je een nieuwe Yamaha koopt, kun je erop 
vertrouwen dat premium kwaliteit en toonaangevende 
betrouwbaarheid standaard zijn. Je profiteert ook van 
extra gemoedsrust met een volledige Yamaha Motor 
Fabrieksgarantie die alle onderdelen- en arbeidskosten 
dekt in het onwaarschijnlijke geval dat jouw Yamaha 
onverwachte reparaties nodig heeft. *

Yamaha Motor Financiering

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die 
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker 
maken. Yamaha Motor Financiering kan op jouw 
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor 
maximale flexibiliteit. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat je maximaal geniet van jouw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha je de mogelijkheid om 
bij aankoop van een nieuwe motorfiets, de Yamaha 
Motor Extended Warranty aan te schaffen, zodat je 
zorgeloos kunt rijden met de gemoedsrust van 36 
extra maanden garantie! *

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met jouw plaatselijke dealer.



 

Be Smart. Keep it Genuine.

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

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

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



Drink of consumeer nooit motorolie.

  

Onzichtbare techniek

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

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

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee jij jouw 
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor 
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha 
tenslotte voor jou. De plaatselijke Yamaha-
dealer kan je adviseren over het beste 
Yamalube® product voor jouw Yamaha-
motorfiets. Of bezoek onze website: 
www.yamalube.nl.
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www.yamaha-motor.nl Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020 – 6545001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met 
respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld 

die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. 
De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en 

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid 
van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde 

landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten 
vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale 

vereisten en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en 
beschikbaarheid contact op met de officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

Volg ons op:

Dealer


