2021 Sport Scooters

MAX
Belong to the MAX
Yamaha creëerde het Sport Scooter-segment
en veranderde het landschap van de markt
voor gemotoriseerde tweewielers totaal met
de introductie van de eerste generatie van
de TMAX in 2001. Sindsdien is het Yamaha
Sport Scooter-assortiment voortdurend
geëvolueerd en vandaag is het merk MAX de
meest succesvolle modelserie van de uiterst
concurrentiegevoelige Europese markt.
Het topmodel van het huidige assortiment
is de nieuwste generatie TMAX, Yamaha’s

iconische, krachtige model dat in zijn
20-jarige geschiedenis in totaal bijna 300.000
keer verkocht is. Dit onderstreept de status
van deze motorscooter als Europa’s meest
populaire en succesvolle sportscooter aller
tijden.
Met een sportief en dynamisch design dat
direct geïnspireerd is op de trendsettende
TMAX, bieden de bestverkochte XMAX Sport
Scooters de ultieme mix van opwindende
prestaties, premium onderdelen,

hoogwaardige afwerking en alledaagse
functionaliteit.
Met puur MAX-DNA hebben de TMAX- en
XMAX-modellen de markt sinds hun komst
getransformeerd en nieuwe niveaus van
prestaties, mode en stijl naar de straten van
Europa gebracht. Deze modellen hebben
hun reputatie als de ultieme Sport Scooters
stevig gevestigd en bieden: Nothing but the
MAX.

You belong to the MAX.
TMAX Tech MAX

Dit compleet uitgeruste premium-model wordt
geleverd met de nieuwe 560 cc-motor die door
het hogere koppel uitstekend accelereert en
een hoge kruissnelheid kent. Daardoor is dit
de ideale machine voor langere afstanden op
de snelweg. Bovendien kun je hem door het
lichtgewicht chassis prima door de drukke
straten van de stad loodsen.
De agressief uitziende, vernieuwde body is
voorzien van ingebouwde LED-verlichting en
een nieuw vormgegeven stroomlijn. Daarmee
is de TMAX Tech MAX een opvallende en
indrukwekkende verschijning geworden. Door
de verbeterde ergonomie en extra uitrusting
begin je bovendien met plezier aan een langere
tocht.

*Klanten kunnen toegang verkrijgen tot de service “My TMAX
Connect” door middel van een abonnement.

TMAX Tech MAX

Als je geavanceerde technologie, innovatief
ontwerp en uitstekende kwaliteit echt op
prijs stelt, is TMAX Tech MAX de ultieme
motorscooter voor jou. De uitrusting behoort
tot de top in zijn klasse. Met onder meer een
elektrisch scherm, cruisecontrol en verwarmde
handgrepen. Bovendien hoort daarbij ook nog
eens de connectiviteit van My TMAX Connect.*

TMAX Tech MAX

Krachtig 560 cc-motor conform EURO5

Kuipwerk met dynamisch en stoer design

Elektrisch scherm

Cruisecontrol

TMAX is sneller, sportiever en dynamischer
dankzij zijn grotere 560 cc-motor conform EU5 die
beter dan ooit presteert, aanvoelt en klinkt.

TMAX Tech MAX heeft een agressievere,
uitstraling die zijn iconische status benadrukt
van Europa’s toonaangevende motorscooter.
Kuipdelen waaronder opnieuw ontworpen
‘boemerang’-zijdelen zorgen voor een
dynamischer en verfijnder uiterlijk.

Als je een premium motorscooter met de beste
specificatie van zijn soort wenst, kun je niet om de
TMAX Tech MAX heen.

Geen enkele andere motorscooter kan aan de
compleet uitgeruste TMAX Tech MAX tippen.
Door de krachtigere 560 cc-motor en eersteklas
ergonomie is dit de perfecte machine voor lange
afstanden.

De supersportieve achterkant heeft een nieuw
T-vormig achterlicht en lichtgewicht zijpanelen
met ventilatieopeningen.

Een van de belangrijkste functies die aan het
comfort bijdragen is het exclusieve elektrische
scherm dat je 135 mm omhoog of omlaag kan
bewegen, zodat je voor het meeste comfort hebt
met de optimale hoogte voor op de snelweg of in
de stad.

Handvat- en zadelverwarming

Gemakkelijker bij de grond kunnen

Geïntegreerde LED-knipperlichten voor

Zelfs op een vrij milde dag is het verrassend hoe
de gevoelstemperatuur van invloed is, vooral als
je met hogere snelheden rijdt. Met de TMAX Tech
MAX blijf je echter ongeacht het weer bij elke trip
warm en comfortabel.

De herziene ergonomie verhoogt het rijcomfort
nog verder en de nieuw ontworpen voetplaten
zorgen ervoor dat de bestuurder en de passagier
beter bij de grond kunnen. De nieuwe kuipdelen
komt de TMAX Tech MAX sportiever en
dynamischer over.

Voor een lichter en wendbaarder gevoel zijn
de compacte LED-knipperlichten voor volledig
geïntegreerd in de gerestylede panelen.

Voor extra comfort en plezier wordt cruisecontrol
standaard meegeleverd. Hij werkt bij snelheden
hoger dan 50 km/u en kan je dus ook van dienst
zijn om je aan de maximum snelheid te houden.

Power Grey

TMAX Tech MAX

Dankzij ruim 6% meer koppel kun je nog
sneller accelereren en met zijn speciale
balansasmechanisme is deze lichtgewicht
tweecilindermotor een van de soepelste en meest
compacte in zijn klasse.

Dankzij de verwarmde handvatten en verwarmde
stoel wordt elke rit behaaglijk.

Door het slankere achtergedeelte kan een
passagier beter bij de voetsteunen, voor een
meer ontspannen en plezierige rit.

Het unieke LED-achterlicht in de vorm van een T
laat iedereen weten dat ze achter een TMAX Tech
MAX rijden!

Volledig uitgerust met de beste
specificaties in zijn klasse
De TMAX Tech MAX wordt geleverd met de
beste specificaties voor zijn klasse. Met My
TMAX Connect krijg je volledige controle door
het GPS-volgsysteem voor extra veiligheid en de
cruisecontrol die lange reizen minder belastend
maakt.
Deze premium motorscooter is door het
elektrische scherm, de verwarmde handvatten en
verwarmde stoel volledig uitgerust om het hele
jaar door te kunnen rijden.

Tech Kamo
*Klanten kunnen toegang verkrijgen tot de service “My TMAX Connect” door middel van een abonnement

My TMAX Connect:
Connectiviteit op afstand
TMAX Tech MAX rijders zijn de eerste Yamahabezitters die dankzij een samenwerking met Vodafone
Automotive een wereld van connectiviteit kunnen
binnentreden. Een wereld waarin connected voertuigen
onze manier van leven en werken veranderen.
Met behulp van een ingebouwd telematicasysteem
kunnen TMAX rijders hun motorscooter op afstand
beheren en beveiligen met een speciale mobiele app:
My TMAX Connect.
De app geeft eigenaren toegang tot een
trackingsysteem, waarmee ze hun TMAX op elk
gewenst moment kunnen vinden. Wanneer een TMAX
wordt verplaatst terwijl de motor uit staat, ontvangt
de eigenaar direct een waarschuwing op zijn mobiele
telefoon.
In geval van diefstal stuurt het telematicasysteem
een waarschuwing naar het Vodafone Automotive
Secure Operating Center, dat de trackingprocedure
activeert, de voertuigbewegingen in real time volgt en
de lokale politie ondersteunt bij het terugvinden van de
motor. De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar in 44 Europese landen, in je eigen taal –
zelfs als je in het buitenland bent.
De service “My TMAX Connect” is beschikbaar op
de TMAX Tech MAX. Bij aankoop van de TMAX Tech
Max modeljaar 2021 en later kunnen klanten door
middel van een abonnement toegang verkrijgen tot
voertuigbeveiligingsservice “My TMAX Connect”. Neem
contact op met de officiële Yamaha-dealer voor meer
informatie over het abonnement.
De My TMAX Connect-app is verenigbaar met de meeste smartphone
modellen met Android of iOS en is gratis te downloaden in de Play
Store (Android) of App Store (iOS).

MAX adrenaline.
TMAX

Het kuipwerk met geïntegreerde LEDknipperlichten voor geeft dit iconische model
een stoerdere uitstraling die respect afdwingt
op de weg. De verbeterde ergonomie zorgt
ervoor dat je gemakkelijker kunt opstappen
en verhoogt het comfort. Het rauwe sportDNA is duidelijk te herkennen aan de slankere
achterkant en het supercoole, T-vormige LEDachterlicht.
Zodra je aan de gashendel draait, voel je
het hogere vermogen van de grotere motor
waarmee je nog sneller kunt inhalen of
accelereren. Wanneer je langere afstanden
op de snelweg rijdt, is dit een van de meest
comfortabele en handige manieren om te reizen.
En in de stad komt niets anders in de buurt.

TMAX

De iconische TMAX motorscooter is het meest
succesvolle model in Europa en staat al twintig
jaar op rij op nummer één. Nu tilt Yamaha
sportprestaties naar een nog hoger niveau met
de TMAX 560 met een grotere cilinderinhoud.
Sneller, sportiever en dynamischer: de nieuwe
generatie TMAX is de beste keuze.

TMAX

Krachtig 560 cc-motor conform EURO5

Kuipwerk met dynamisch en stoer design

Gemakkelijker bij de grond kunnen

Geïntegreerde LED-knipperlichten voor

TMAX is sneller, sportiever en dynamischer
dankzij zijn grotere 560 cc-motor conform EURO5
die beter dan ooit presteert, aanvoelt en klinkt.

De nieuwste generatie TMAX heeft bovendien
een stoerdere, nieuwe uitstraling die zijn
iconische status als Europa’s toonaangevende
motorscooter onderstreept. Nieuwe kuipdelen
waaronder opnieuw ontworpen ‘boemerang’zijdelen zorgen voor een dynamischer en verfijnd
uiterlijk.

De herziene ergonomie verhoogt het rijcomfort
nog verder en de nieuw ontworpen voetplaten
zorgen ervoor dat de bestuurder en de passagier
beter bij de grond kunnen. Nieuwe kuipdelen
geven de TMAX een sportiever en dynamischer
gevoel.

Voor een lichter en wendbaarder gevoel zijn
de compacte LED-knipperlichten voor volledig
geïntegreerd in de gerestylede panelen.

De supersportieve achterkant heeft een nieuw
T-vormig achterlicht en lichtgewicht zijpanelen
met ventilatieopeningen.

Het unieke LED-achterlicht in de vorm van een T
laat iedereen weten dat ze achter een TMAX Tech
MAX rijden!

Door het slankere achtergedeelte kan een
passagier beter bij de voetsteunen, voor een
meer ontspannen en plezierige rit.

Sword Grey

TMAX

Dankzij ruim 6% meer koppel kun je nog
sneller accelereren en met zijn speciale
balansasmechanisme is deze lichtgewicht
tweecilindermotor een van de soepelste en meest
compacte in zijn klasse.

Lichtgewicht aluminium frame

Traction Control System en D-MODE

Grote opbergruimte

Smart Key: starten zonder sleutel

De TMAX is uitgerust met een chassisconstructie
zoals bij een motor, met een lichtgewicht
gegoten aluminium Twin Spar-frame en lange
swingarm. De 560 cc-motor is direct in het frame
gemonteerd om een hoge stijfheid van het
chassis te bieden voor nauwkeurige en wendbare
rijeigenschappen.

De TMAX is volledig uitgerust met de meest
geavanceerde elektronica om je ultieme
bestuurbaarheid te bieden.

De TMAX is niet alleen de sportiefste en
lichtste in zijn klasse, maar biedt ook de meeste
opbergruimte.

Het Traction Control System helpt wielslip
te voorkomen wanneer je op losse of natte
oppervlakken accelereert en de D-MODE met
2 niveaus biedt je de mogelijkheid om over te
schakelen naar een soepele vermogensafgifte in
de bebouwde kom of krachtigere en sportieve
prestaties buiten de stad.

De verlichte opbergruimte onder het zadel
is groot genoeg voor een integraalhelm of
twee jethelmen en dit ruime weerbestendige
opbergvak is ook de ideale plek om een aktetas,
sportuitrusting of boodschappen mee te nemen.

Of je nu de motor moet starten, het zadel
moet ontgrendelen of de middenbok moet
vergrendelen of ontgrendelen, dankzij het
sleutelloze ‘Smart Key’-contactsysteem is alles
veel eenvoudiger.

Niets anders voelt zo goed als je op de snelweg of
door de stad rijdt.

Zolang je de Smart Key bij de hand hebt, kun je de
TMAX bedienen, waardoor je tijd bespaart en je
dag een beetje gemakkelijker maakt.

Icon Grey

TMAX Accessoires

TMAX Accessoires
TMAX Urban-pakket
TMAX Sport-pakket
Speciaal voor klanten die hun TMAX naar een hoger niveau willen tillen,
hebben we het Sport-pakket ontwikkeld. Het pakket bevat alle onmisbare
sportaccessoires en geeft je TMAX een nog sportievere uitstraling. Het
sportscherm geeft de TMAX een stijlvol silhouet dat direct herkenbaar
is en dat tevens benadrukt wordt door de rugsteun. De rugsteun zorgt
niet alleen voor een opvallende uitstraling, maar draagt ook bij aan het
comfort van de passagier. Om de voetsteunen te verfraaien, hebben we
aluminium voetpanelen aan het pakket toegevoegd, die betere grip voor
je voeten bieden. Het Sport-pakket zou niet compleet zijn zonder de
kentekenplaathouder met goedgekeurd LED-verlichting en TMAX-logo om
te pronken met die fraaie achterkant. Ga nu naar je Yamaha-dealer; hij helpt
je graag om jouw TMAX te verfraaien met deze hoogwaardige, originele
accessoires.

TMAX Winter-pakket
De winter is een tijd voor festiviteiten en vakantie, en het Winter-pakket
zorgt ervoor dat je datzelfde gevoel van vreugde ervaart met je TMAX. Om
je handen lekker warm te houden, ongeacht de omstandigheden, hebben
we handvatverwarming toegevoegd, welke naadloos in het ontwerp is
geïntegreerd. De temperatuur kan via de bediening geregeld worden en de
rijder kan dit eenvoudig op zijn beeldschermen volgen. Ook inbegrepen zijn
windgeleiders die de inkomende luchtstroom wegleiden van je handen, deze
beschermen en die in combinatie met de handvatverwarming een optimale
bescherming bieden tegen de kou. Het schort beschermt je onderlichaam
uitstekend tegen kou, wind en regen, heeft een geïntegreerde zadelhoes
en een ritssluiting om het schort bij warmer weer los te maken. Ga nu naar
je Yamaha-dealer; hij helpt je graag om jouw TMAX te verfraaien met deze
hoogwaardige, originele accessoires.

De praktische kant van de TMAX staat nooit op de achtergrond en we willen onze klanten voorzien van een assortiment aan accessoires om
het stadslandschap te lijf te kunnen gaan. Het Urban-pakket bestaat uit de meest essentiële accessoires om je rit nog praktischer te maken. De
topkoffer met een inhoud van 39 liter biedt voldoende ruimte om je persoonlijke eigendommen in mee te nemen. We hebben er ook voor gezorgd
dat ook de passagier een plezierige rit heeft, door een rugsteunkussen toe te voegen aan de topkoffer waarmee het comfort wordt verhoogd.
In het hedendaagse internet tijdperk weten we hoe belangrijk het is om al je apparaten op te laden, vandaar dat we de USB-uitgang hebben
gekoppeld aan de smartphonehouder, zodat je er zeker van kunt zijn dat er niet alleen een plek is om je apparaat te bevestigen, maar dat ook
de accu van je apparaat onderweg niet leegloopt. En tot slot bevat het Urban-pakket een krasbeschermer om je geliefde TMAX te beschermen
tegen kleine krassen die je in kleine ruimtes kunt oplopen. Ga nu naar je Yamaha-dealer; hij helpt je graag om jouw TMAX te verfraaien met deze
hoogwaardige, originele accessoires.

TMAX Accessoires

TMAX schort
B3T-F47L0-10-00

Volledig systeem met zwarte
uitlaatdemper TMAX

Breed extra scherm

Vizier van carbon

TMAX sportscherm

Stuurhouder

B3T-F83M0-00-00

B3T-F83J0-00-00

BV1-F83J0-10-00

YME-FMKIT-00-00

Krasbestendige kuipbeschermer

Voetsteun in motorfiets stijl

Kentekenplaathouder

Verlaagde voetplaat

B3T-F1980-00-00

B3T-F74M0-00-00

B3T-F16E0-00-00

BV1-F74M0-00-00

Bandenspannings controle
systeem

90798-30907-00

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

YME-HTPMS-00-00

Universele steun

Billet achterremhendel

Billet achterremhendelbeschermer

Billet voorremhendelbeschermer

Billet voorremhendel

Billet motorafdekking achter

BV1-F83P0-00-00

BV1-FRBKL-EV-00

BV1-FFBRP-00-00

BV1-FRBRP-00-00

BV1-FFBKL-EV-00

BV1-F5499-00-00

Billet motorafdekking

Achterdrager

Topkoffer City van 50 liter

Rugsteun

BV1-F48D0-00-00

34B-F84A8-10-00

BV1-F84U0-00-00

Bevestigingsplaat voor Citytopkoffers

Topkoffer City van 39 liter

BV1-F5410-00-00

BV1-F84X0-00-00

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 TMAX. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

52S-F84A8-00-00

XMAX 400 Tech MAX*
Be Sharp.
Geen enkele andere compacte motorscooter biedt zo’n indrukwekkende
combinatie van stijl, prestaties, veelzijdigheid en exclusiviteit. Er is niets anders
wat zo veel te bieden heeft als de XMAX 400 Tech MAX, of het nu gaat om
forenzen over lange afstanden of weekendtrips.

Power Black

De scooter wordt onder andere speciaal uitgerust met een comfortabel zadel,
aluminium voetsteunen en stijlvolle, met leer afgewerkte polstering. De luxe
uitrusting van deze premium motorscooter wordt verder benadrukt door de
flitsende, trendy kleur Tech Kamo.
De XMAX 400 Tech MAX is gebouwd met het pure XMAX DNA en combineert
dynamische prestaties met veel comfort en uitstekende wendbaarheid. En
met de grote opbergruimte, toonaangevende specificaties en ongeëvenaarde
bouwkwaliteit krijg je een sportscooter die MAX presteert!

XMAX 400 Tech MAX

*Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Tech Kamo

Limited Edition, exclusieve specificaties

Speciale Tech MAX-uitrusting

Krachtige 400 cc motor

De XMAX 400 Tech MAX is uitgerust met tal van
premium onderdelen, zoals een comfortabel
zadel, met leer afgewerkte polstering en
aluminium voetsteunen, en biedt een van de
meest complete specificaties in zijn klasse.

De XMAX 400 Tech MAX is uitgerust met een
speciaal hoogwaardig duozadel, uitgerust met
een afzonderlijke rugsteun voor de rijder die
steun voor de lendenen biedt, wat zorgt voor een
actieve en rechte rijhouding.

De krachtige 400 cc motor produceert een sterke
acceleratie waarmee je resoluut inhaalt en op
topsnelheid blijft.

Krachtig, compact en wendbaar: deze exclusieve
motorscooter is eenvoudig te berijden en maakt
elke reis een genot, ongeacht of je naar je werk of
ter ontspanning rijdt.

Verder biedt de Tech MAX met leer afgewerkte
polstering, aluminium voetsteunen en
speciale graphics op de zijpanelen, wat de
premium uitstraling van deze toonaangevende
motorscooter versterkt.

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

Dynamisch, veelzijdig ontwerp met MAX
DNA
De XMAX 400 Tech MAX heeft MAX DNA en is
dé premium motorscooter voor forenzen en
ontspanning.
Deze dynamische en veelzijdige scooter is meer
MAX dan ooit, van de boemerangmotieven tot de
dubbele LED-koplampen aan de voorzijde en het
strakke kuipwerk.

Deze sportscooter is in staat om aan jouw leven een nieuwe wending te geven.
Er is geen ander waarmee je je zo goed kan verplaatsen als de dynamische en
veelzijdige XMAX 400, of het nu gaat om forenzen of een lange weekendtrip
maken.

Blazing Grey

Niets rijdt zo gemakkelijk en prettig als deze sportieve, premium motorscooter.
Daarnaast is de nieuwe XMAX 400 het meest compacte model in zijn klasse. En
met de 400 cc-motor heb je ruim voldoende kracht om met hoge kruissnelheid te
kunnen rijden en om snel en met vertrouwen in te kunnen halen.
De nieuwe XMAX 400 is gebouwd met het pure MAX-DNA en combineert sterke
prestaties met een hoge mate van comfort en wendbaarheid. En met de enorme
opbergruimte, toonaangevende specificaties en ongeëvenaarde bouwkwaliteit
krijgt je een motorscooter die MAXimaal presteert!

*Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

XMAX 400

In need of more
performance?

XMAX 400*

Sonic Grey

Dynamisch en veelzijdig ontwerp met het
DNA van MAX
Vanuit elke hoek is het meteen duidelijk dat het
ontwerp van de XMAX 400 is geïnspireerd op de
uiterst succesvolle nieuwe XMAX 300.
Deze dynamische en veelzijdige scooter is meer
MAX dan ooit, van de boemerang en zijpanelen
tot de dubbele LED koplampen aan de voorzijde
en het strakke kuipwerk.

Krachtige 400 cc-motor

Traction Control Systeem (TCS)

Smartkey startsysteem

De krachtige 400 cc motor staat garant voor een
indrukwekkende acceleratie, mede hierdoor meer
vertrouwen bij het inhalen en het rijden op hoge
kruissnelheid.

De XMAX 400 wordt geleverd met een van de
hoogste specificaties in zijn klasse en omvat nu
standaard een Traction Control Systeem (TCS).

Het keyless Smartkey startsysteem biedt je meer
gemak en comfort. Wanneer je de Smartkey bij
de hand hebt, kun je de XMAX 400 inschakelen,
de stuurkolom en het zadel ontgrendelen en
heb je toegang tot de brandstoftank en de
opbergruimte.

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

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

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

Design tot de MAX.
XMAX 300 Tech MAX

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

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.

XMAX 300 Tech MAX

Krachtige en efficiënte 300 cc Blue Core
krachtbron die voldoet aan de EURO5norm.
Met de geavanceerde Blue Core-technologie
van Yamaha beschik je over meer vermogen
en verbruikt je minder brandstof. De motor
van de XMAX 300 Tech MAX beschikt over
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte
verbrandingskamer en optimale timing.

Limited edition, motorfietsprestaties

Exclusieve Tech MAX-kenmerken

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.

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.

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

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

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!

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

XMAX 300 Tech MAX

Power Grey

Smartkey-systeem

Traction Control System (TCS)

Soepel en sportief weggedrag

Multifunctioneel instrumentenpaneel

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.

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

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.

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.

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

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.

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

En met een op het stuur gemonteerde
bedieningsschakelaar kun je gemakkelijk
schakelen tussen deze functies.

Tech Kamo

XMAX 300
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.

Sonic Grey

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 woonwerkverkeer of een weekendje weg.

XMAX 300

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.

Icon Grey

Krachtige en efficiënte 300 cc Blue Core
krachtbron die voldoet aan de EURO5norm.
Met Blue Core technologie beschikt je over meer
vermogen en verbruikt je minder brandstof.
De motor van de XMAX 300 is uitgevoerd met
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte
verbrandingskamer en optimale timing.
Dit beperkt vermogensverlies en verhoogt de
efficiëntie. Waardoor deze vloeistofgekoelde
300 cc motor betere prestaties levert bij een
aanzienlijk lager brandstofverbruik.

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.

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!

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.

XMAX Accessoires
Sport-pakket
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. Inhoud van het
Urban-pakket: hoog windscherm, bagagedrager, topkoffer van 39 liter (met
slot-set), rugsteun voor topkoffer van 39 liter, krasbescherming.
Ook beschikbaar met een 50 liter topkoffer.

Winter-pakket
Maak je klaar voor die nare, winterse kou en regenachtige ritten met het
Winter Accessories-pakket. Je rijdt natuurlijk het liefst op een mooie, zonnige
dag. Maar met de warmte die de handvatverwarming levert en het schort dat
je tegen wind en regen beschermt, kun je die winterse omstandigheden met
veel meer comfort doorstaan.
Een eenvoudig pakket voor een zware taak. Inhoud Winter-pakket: Inhoud:
schort en handvatverwarming (met aansluitkabel en instructies).

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 Sportpakket 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

Schort

Hoog windscherm

Sportscherm

Baggageruimte-organizer

Laag zadel

Comfortzadel

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-kentekenplaathouder

XMAX-krasbescherming

Handgreepuiteinden

Console-tas

Handmoffen

B9Y-F16E0-00-00

B74-F1980-00-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F85F0-00-00

Yamaha beschermhoes voor
telefoon
YME-FCAS9-00-00

Stuurhouder

Handvatverwarming 120

Universele steun

5V USB-oplader

Topkoffer City van 39 liter

YME-FMKIT-00-00

YME-F2960-10-00

B74-F81A0-10-00

B4T-H6600-00-00

52S-F84A8-00-00

Bandenspannings controle
systeem
YME-HTPMS-00-00

Passagiers-rugsteun

Passagiersrugsteunkussen

B74-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

Compartimentverdeler met tas
voor opbergruimte

Achterdrager

Voetplaten

Topkoffer City van 50 liter

B74-F48D0-00-00

B74-F74M0-00-00

34B-F84A8-10-00

B74-F85M0-00-00

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 R-serie. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
TMAX Tech MAX

TMAX

XMAX 400 Tech MAX

XMAX 400

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding

XMAX 300 Tech MAX

XMAX 300

Vloeistofgekoeld, EU5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt,
4-kleppen

Vloeistofgekoeld, EU5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt,
4-kleppen

Motor
Vloeistofgekoeld, EU5, Parallel twin-cylinder, 4-takt,
4-kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, EU5, Parallel twin-cylinder, 4-takt,
4-kleppen, DOHC

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC

562 cc

562 cc

395 cc

395 cc

70,0 × 73,0 mm

70,0 × 73,0 mm

83,0 x 73,0 mm

83,0 x 73,0 mm

Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag

292 cc

292 cc

70,0 × 75.8 mm

70,0 × 75,8 mm

10,9:1

10,9:1

10,6 : 1

10,6 : 1

10,9 : 1

10,9 : 1

Max. vermogen

35,0 kW bij 7.500 tpm

35,0 kW bij 7.500 tpm

24,5 kW bij 7.000 tpm

24,5 kW bij 7.000 tpm

Max. vermogen

20,6 kW bij 7.250 tpm

20,6 kW bij 7.250 tpm

Max. koppel

55,7 Nm bij 5250 tpm

55,7 Nm bij 5.250 tpm

36,0 Nm bij 6.000 tpm

36,0 Nm bij 6.000 tpm

Max. koppel

29,0 Nm bij 5.750 tpm

29,0 Nm bij 5.750 tpm

Dry sump

Dry sump

Wet sump

Wet sump

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Brandstofverbruik
CO2 emission

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Automaat met V-snaar

Automaat met V-snaar

Automaat met V-snaar

Automaat met V-snaar

4,8 l/100 km

4,8 l/100 km

4,18 l/100km

4,18 l/100km

112 g/km

112 g/km

96 g/km

96 g/km

Telescopische voorvork

Telescopische voorvork

Telescopische voorvork

Telescopische voorvork

120 mm

120 mm

110 mm

110 mm

Achterbrug

Achterbrug

Achterbrug

Achterbrug

Type
Wielophanging, voor
Veerweg, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter

Compressieverhouding

Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Brandstofverbruik
CO2 emission

Wet sump

Wet sump

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Automaat met V-snaar

Automaat met V-snaar

3,0 l/100 km

3, 0 l/100 km

70 g/km

70 g/km

Telescopische voorvork

Telescopische voorvork

Type

117 mm

117 mm

107 mm

107 mm

Hydraulisch bediend remsysteem, twee remschijven
vóór

Hydraulische dubbele remschijf, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend remsysteem, één remschijf achter

Hydraulische enkele remschijf, Ø 282 mm

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 267 mm

Wielophanging, voor
Veerweg, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, achter

110 mm

110 mm

Achterbrug

Achterbrug

79 mm

79 mm

Remmen, voor

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 267 mm

Remmen, achter

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm
(ABS-systeem)

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm
(ABS-systeem)

Bandenmaat, voor

120/70R15M/C 56H tubeless

120/70R15M/C 56H tubeless

120/70-15

120/70-15

Bandenmaat, voor

120/70-15

120/70-15

Bandenmaat, achter

160/60R15M/C 67H tubeless

160/60R15M/C 67H tubeless

150/70-13

150/70-13

Bandenmaat, achter

140/70-14

140/70-14

2.200 mm

2.200 mm

2,185 mm

2.185 mm

Totale lengte

2.185 mm

2.185 mm

Totale breedte

765 mm

765 mm

766 mm

766 mm

Totale breedte

775 mm

775 mm

Totale hoogte

1.420 mm - 1.555 mm (verstelbaar windscherm)

1.420 mm - 1.555 mm (verstelbaar windscherm)

1.415-1.465 mm (verstelbaar windscherm)

1.415 - 1.465 mm (verstelbaar windscherm)

Totale hoogte

1.415 mm - 1.465 mm (verstelbaar windscherm)

1.415 mm - 1.465 mm (verstelbaar windscherm)

Afmetingen
Totale lengte

Afmetingen

Zithoogte

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

Zithoogte

795 mm

795 mm

Wielbasis

1.575 mm

1.575 mm

1.567 mm

1.567 mm

Wielbasis

1.540 mm

1.540 mm

135 mm

135 mm

Grondspeling

125 mm

125 mm

90 mm

90 mm

Grondspeling

Rijklaargewicht

220 kg

218 kg

210 kg

210 kg

Rijklaargewicht

180kg

180 kg

Inhoud brandstoftank

15 liter

15 liter

13 liter

13 liter

Inhoud brandstoftank

13 liter

13 liter

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

Kleding

Yamaha MAX-motorscooters zijn gemaakt
om alles aan te kunnen, van stadsverkeer tot
uitstapjes in het weekend.

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

Deze kleding heeft hetzelfde DNA als de
Yamaha MAX-scooters: dynamische prestaties
en ultieme luxe.

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

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

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

Stel de collectie van je
dromen samen met de
gratis MyGarage app
De MyGarage-app is de beste manier om
je 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.
Zodra je jouw droommotorfietsen hebt
gemaakt, kunt je ze opslaan en met vrienden
delen - en wanneer je de definitieve beslissing
hebt genomen over welke versie voor jouw
geschikt is, stuurt je deze gewoon naar jouw
Yamaha-dealer, die deze zal omzetten in
realiteit.

Get it on

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 GPXbestand. 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.

Be Smart. Keep it Genuine.

Onzichtbare techniek

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
je 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.

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 semisynthetische 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.

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 je 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:

We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee je jouw
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha
tenslotte voor jou. Jouw plaatselijke Yamahadealer kan je adviseren over het beste
Yamalube® product voor jouw Yamahamotorfiets. Of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.nl

www.yamalube.nl

Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Dealer

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect
voor medeweggebruikers en het milieu. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten
zijn uitsluitend ter illustratie weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.
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