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Voorzien van een dynamische styling die wordt ondersteund met uitstekende 
prestaties en de meest geavanceerde technologie, bieden de MAX-modellen van 
Yamaha u alles waar u naar zoekt in een eersteklas Sport Scooter. 

Nog nooit eerder hebben de sportieve 
motorscooters van Yamaha zo’n sterk familie
DNA gehad. De hele serie beschikt over een
sportief ontwerp en levert sublieme 
prestaties, maar elk model biedt daarnaast 
ook zijn eigen unieke ervaring. Geen enkele 
andere motorscooter evenaart de look en 
feel en het rijgedrag van de koning onder de 
motorscooters: de Yamaha TMAX. 

Ervaar het zelf: naast de kenmerkende 
handling en uitstekende prestaties op de 
snelweg, kunt u ook het nodige verwachten 
op het gebied van luxe. Met de uiterst 
complete TMAX DX en TMAX SX Sport 
Edition, TMAX SX, de Yamaha D-MODE en 
de Vodafone MyTMAX Connect app biedt 
Yamaha u de ultieme keuze.

De XMAX-modellen zijn, met hun stijlvolle
op de TMAX geïnspireerde ontwerp, echte
blikvangers. Ontworpen voor zowel 
woonwerkverkeer als voor weekendtrips. 
De XMAX 400 en XMAX 300 modellen zijn 
uitgerust met geavanceerde elektronische 
regeltechnologie, die elke rit nog plezieriger 
maakt. En het Smart Key startsysteem maakt 
van de XMAX 400 en XMAX 300 modellen de 
meest geavanceerde motorscooters in hun 
klasse.

MAX 
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The original!
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De TMAX is niet alleen de best verkopende 
motorscooter in Europa, maar ook een van de 
best verkopende modellen die Yamaha ooit 
heeft gemaakt. Nu staat de nieuwste generatie 
TMAX klaar om u nog sportievere prestaties te 
bieden en een superieure functionaliteit. 

Met een dynamisch nieuw kuipwerk en 
hoogwaardige afwerking, zal deze premium 
motorscooter uw verwachtingen overtreff en. 
Het hoogwaardige aluminium chassis in 
combinatie met de upside-down voorvork en 
de geavanceerde achterwielophanging staat, 
garant voor ongekende rijeigenschappen, die 
kenmerkend zijn voor de TMAX. 

De TMAX is uitgerust met o.a. een Traction 
Control Systeem, een sleutelloos ‘Smart 
Key’ systeem, opbergruimte voor twee 
motorscooterhelmen en een hightech
instrumentenpaneel met TFT display. En levert 
de sportieve prestaties van een motorfi ets,
maar met het gemak van een motorscooter.
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Sportief en dynamisch ontwerp
De nieuwste editie van deze iconische 
motorscooter kenmerkt zich door een meer 
compact front met chroomaccenten rondom de 
koplamplenzen. Dit meer compacte front brengt 
de vier LED koplampen en parkeerlichten samen, 
wat de TMAX een meer sportieve en dynamische 
uitstraling geeft en het kuipwerk extra 
benadrukt. En de korte en compacte, omhoog 
lopende uitlaatdemper versterkt de dynamische 
uitstraling van de TMAX.

Opbergruimte onder het zadel
De TMAX wordt voortdurend ontwikkeld en in 
de loop van de jaren zijn de opslagcapaciteit en 
het design verfijnd en verbeterd. Het model van 
de zesde generatie is ontworpen voor zowel 
woon-werkverkeer als weekendritten en heeft 
een grote opbergruimte onder het zadel, mede 
hierdoor heeft u genoeg ruimte voor twee 
helmen.

Traction Control Systeem (TCS)
De TMAX is de meest geavanceerde 
hoogwaardige motorscooter die Yamaha 
ooit heeft ontworpen. Het gebruik van het 
geavanceerde Yamaha Chip Controlled-Throttle 
systeem heeft de engineers van Yamaha in staat 
gesteld om de TMAX ook uit te rusten met een
geavanceerd Traction Control Systeem (TCS). 
Deze levert een belangrijke bijdrage aan de 
veiligheid van de berijder en zijn passagier.

Aluminium chassis
Dankzij het gegoten aluminium chassis en de 
aluminium swingarm, biedt de TMAX de berijder 
een rijervaring alsof er op een motor wordt 
gereden, waardoor de iconische TMAX elke 
andere motorscooter ver achter zich laat. Mede 
door de doordachte massa centralisatie draagt 
dit geavanceerde nieuwe chassis in aanzienlijke 
mate bij aan de gewichtsreductie van in totaal 9 
kilogram.

Zeer krachtig met lichte wendbaarheid
Dankzij de zeer krachtige tweecilinder is deze 
dynamische motorscooter snel en sportief. Het 
hoogwaardige, lichtgewicht aluminium chassis 
is qua design gelijk aan die van een motorfiets. 
En dankzij de uitstekende acceleratie en 
wendbaarheid biedt deze sportieve motorscooter 
ongekende rijeigenschappen, die kenmerkend zijn 
voor de TMAX.

‘Smart Key’ systeem
Of u nu de motor moet starten, het zadel 
moet ontgrendelen of de middenbok moet 
vergrendelen of ontgrendelen, dankzij de 
sleutelloze ontsteking is alles veel eenvoudiger. 
Zolang de berijder de ‘Smart Key’ bij zich draagt, 
is het mogelijk om de TMAX te starten, het zadel 
en andere compartimenten te ontgrendelen, en 
ook de middenbok te vergrendelen. Het is een 
klein detail, maar het kan elke dag net even wat 
gemakkelijker maken en een gevoel van veiligheid 
geven.

Uitstekende acceleratie
Als u nog nooit TMAX prestaties heeft ervaren, 
kunt u zich voorbereiden op een grote verrassing. 
De 530cc tweecilinder motor produceert namelijk 
een perfecte vermogensafgifte, waardoor deze 
scooter vanuit stilstand kan accelereren als nooit 
tevoren. Mede doordat de TMAX is uitgerust 
met een traploze automatische transmissie met 
een onderhoudsvrije riemaandrijving, bent u 
gegarandeerd onder de indruk.

Unieke wielophanging
Bij de bouw van het frame en wielophanging 
is uitgebreid gebruik gemaakt van 
motorfietstechnologie. De Monocross 
achterwielophanging en de upside-down voorvork 
is tevens het meest geavanceerde ontwerp dat 
ooit is ontwikkeld voor een motorscooter.
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MAX adrenaline
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Naast de imposante kenmerken van de 
standaard versie van de TMAX, heeft de 
sportieve versie van de TMAX, de TMAX SX, een 
aantal specifi eke functies die de sportiviteit van 
deze uitvoering extra benadrukken. 

Zo kunt u met Yamaha D-MODE een sportievere 
instelling van de motor selecteren, waardoor 
u over nog meer sensationele prestaties 
kunt beschikken. Daarnaast wordt de 
dynamische TMAX SX geleverd in twee speciale 
kleurstellingen. 

Een lichtgewicht, hoogwaardige aluminium 
chassis en een geavanceerde wielophanging 
staan garant voor sublieme rijeigenschappen. 
Met het Traction Control Systeem (TCS), 
het sleutelloos ‘Smart Key’ systeem en de 
opbergruimte voor twee motorscooterhelmen, 
combineert de TMAX SX zijn sportieve 
prestaties met dagelijkse functionaliteit.
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Snel en gecontroleerd rijden
Als sensationele, sportieve prestaties bovenaan 
uw wenslijstje staan, is de TMAX SX wat u nodig 
heeft. Van het lichtgewicht aluminium chassis 
tot de krachtige tweecilinder, alles aan de TMAX 
SX is ontworpen om u maximale prestaties te 
bieden. De geavanceerde wielophanging en de 
elektronische hulpmiddelen geven u tevens meer 
controle.

Speciale kleurstellingen: Phantom Blue 
en Sword Grey
Met de twee LED koplampen en het dynamische 
kuipwerk, geïnspireerd op de sportieve 
motorfietsen van Yamaha, heeft de TMAX SX 
een krachtige en iconische look. Deze uiterst 
sportieve motorscooter is leverbaar in twee 
unieke kleurstellingen, te weten Phantom Blue en 
Sword Grey. 

Yamaha D-MODE
Met een sequentiële schakelaar, die zich aan de
rechterzijde op het stuur bevindt, kunt u via 
Yamaha D-MODE heel eenvoudig omschakelen 
naar de T-Mode of de S-Mode. Deze zorgt samen 
met het Yamaha Chip Controlled-Throttle 
(YCC-T) systeem ervoor dat in de T-Mode een 
gemakkelijke en soepele vermogensafgifte
wordt geleverd, wat de TMAX SX zeer geschikt 
maakt voor stadsritten. Met de S-Mode kunt u 
buiten de bebouwde kom optimaal genieten 
van de opwindende acceleratie en sportieve 
prestaties van de 530cc tweecilinder.

Lichtgewicht aluminium chassis
Het gegoten aluminium chassis en de lange 
aluminium swingarm, bieden de berijder van 
een TMAX SX een unieke rijervaring. Met een 
doordachte geometrie en een uitgekiende 
massa centralisatie draagt dit geavanceerde, 
lichtgewicht chassis in aanzienlijke mate bij aan de 
gewichtsreductie van in totaal 9 kilogram.

Middenbok met anti-diefstal 
vergrendelingssysteem
De TMAX DX is een van de meest succesvolle 
motorscooters die er is. U wilt er dus voor zorgen 
dat hij maximaal is beschermd tegen diefstal. Om 
onbevoegd gebruik te voorkomen, is deze uiterst 
luxueuze motorscooter tevens uitgerust met een 
uniek vergrendelingssysteem voor de middenbok.

Uitstekende acceleratie
Als u nog nooit TMAX SX prestaties heeft ervaren, 
kunt u zich voorbereiden op een grote verrassing: 
de 530cc tweecilinder motor produceert namelijk 
een ongekend hoog koppel, waardoor deze 
motorscooter vanuit stilstand kan accelereren als 
nooit tevoren. Doordat de TMAX SX is uitgerust 
met een traploze automatische transmissie 
met riemaandrijving, die garant staat voor een 
ultrasoepele en ontspannende rit, zorgt hij altijd 
voor sensatie.

Zeer krachtig en ongekende 
rijeigenschappen
Deze dynamische motorscooter is ongekend 
snel en uiterst sportief. Dit alles dankzij de zeer 
krachtige tweecilinder, centraal gemonteerd 
in het lichtgewicht chassis van gegoten 
aluminium. Dankzij de uitstekende acceleratie en 
wendbaarheid biedt deze sportieve motorscooter 
de beste prestaties in zijn klasse.

Sportief en dynamisch ontwerp
De TMAX domineert al twee decennia lang! Het 
lichtgewicht kuipwerk met ‘Twin Eye’ front draagt 
bij tot zijn ongeëvenaarde dynamische uitstraling 
en sportief ontwerp in de stijl van een motorfiets. 
Geen enkele andere motorscooter kan tippen aan 
de TMAX, met zijn hooggeplaatste uitlaatdemper 
en gedurfde design.
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My City. My Sport. 
My Win.
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De TMAX SX Sport Edition is een Yamaha motorscooter met orginele 
onderdelen bestaande uit een sportief windscherm, lichtgewicht 
kentekenplaathouder en een Akrapovič uitlaatsysteem.
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U verdient het allerbeste in uw leven. Daarom 
moet u absoluut de ultieme motorscooter van 
Yamaha uitproberen: de TMAX SX Sport Edition.

De TMAX SX Sport Edition is uitgerust met 
een exclusief Akrapovič uitlaatsysteem dat de 
kwaliteit en exclusiviteit ervan benadrukt, en is 
gebouwd om de meest dynamische sportieve 
rijervaring te bieden. Om de toonaangevende 
status van de TMAX extra te benadrukken, 
is deze motorscooter uitgerust met een 
sportief windscherm en een lichtgewicht 
kentekenplaathouder.

U heeft ook de zekerheid dat de TMAX SX Sport 
Edition wordt geleverd met alle geavanceerde 
technologie die u nodig heeft om de stad naar 
uw hand te zetten, zoals Yamaha D-MODE, TFT 
instrumentenpaneel, ‘Smart Key’ sleutelloze 
bediening en Traction Control. 
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Exclusieve Akrapovič uitlaatsysteem
Toen de ontwerpers van Yamaha aan de slag 
gingen om de meest dynamische motorscooter 
te creëren, kozen ze ervoor om alleen de 
beste onderdelen te gebruiken. Het exclusieve 
Akrapovič uitlaatsysteem, dat is uitgerust 
met een cool ogend carbon hitteschild, en het 
kenmerkende stoere TMAX geluid voortbrengt, 
maakt elke rit nog sensationeler voor u.

Yamaha D-MODE
Om optimaal te profiteren van de 
toonaangevende acceleratie van de 530cc motor 
en de krachtige prestaties, moet u de controle 
volledig in eigen hand kunnen nemen. Dankzij 
de Yamaha D-MODE heeft u de keuze uit twee 
instellingen. De ‘T’ modus biedt u een soepele 
vermogensafgifte voor in de stad, met de ‘S’ 
modus beschikt u over sportievere prestaties voor 
op de buitenwegen.

Gegoten, lichtgewicht aluminium chassis
Zoals alle TMAX modellen is de SX Sport 
Edition uitgerust met een specifiek ontworpen 
gegoten, lichtgewicht aluminium chassis. Door de 
geavanceerde bouw en motorbevestigingspunten 
zijn de TMAX modellen met hun lichtgewicht 
aluminium frame, en de lange Monocross 
swingarm voor wendbaarheid en dynamische 
prestaties, de meest sensationele en dynamische 
motorscooters op de weg.

Sportief windscherm en lichtgewicht 
kentekenplaathouder
Deze toonaangevende motorscooter is tevens 
uitgerust met een sportief windscherm, dat 
de agressieve lijnen van het aerodynamische 
kuipwerk extra benadrukt. Een andere unieke 
kenmerk van de TMAX SX Sport Edition is de 
sportieve, lichtgewicht kentekenplaathouder.

Sport Edition kleurstellingen
Als u met de ultieme motorscooter rijdt, wilt u 
opvallen. De TMAX SX Sport Edition is leverbaar 
in twee verschillende kleuren, die zelfs de rijders 
met de meest verfijnde voorkeur tevreden zullen 
stellen. Het tijdloze ontwerp en de iconische 
status geven dit model een dynamisch karakter, 
en maken het aantrekkelijk voor slimme rijders, 
die het verschil kennen tussen mode en stijl.

Wielophanging zoals bij een motorfiets
Bij de bouw van het frame en de 
wielophanging is uitgebreid gebruik gemaakt 
van motorfietstechnologie. De Monocross 
achterwielophanging en de upside-down voorvork 
is tevens het meest geavanceerde ontwerp dat 
ooit is ontwikkeld voor een motorscooter.

Geavanceerd TFT instrumentenpaneel
Het multifunctionele instrumentenpaneel bestaat 
uit een analoge snelheidsmeter aan de linkerzijde 
met een analoge tachometer aan de rechterzijde, 
voorzien van blauwe cirkelvormige contouren 
op een zwarte ondergrond. De centrale zwart/
witte TFT display bevat een kilometerteller, 
twee dagtellers, actueel brandstofverbruik en 
buitentemperatuur, evenals een aantal indicators 
voor diverse functies waaronder het Traction 
Control Systeem (TCS).

‘Smart Key’ systeem
Of u nu de motor moet starten, het zadel 
moet ontgrendelen of de middenbok moet 
vergrendelen of ontgrendelen, dankzij het 
sleutelloze ‘Smart Key’ systeem is alles veel 
eenvoudiger. Wanneer u de ‘Smart Key’ bij de 
hand heeft, kunt u de TMAX SX Sport Edition 
bedienen, waardoor u tijd bespaart en uw dag een 
beetje gemakkelijker maakt!
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The MAX is not an 
optional
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De TMAX DX, biedt de hoogste mate van luxe 
in combinatie met de meest geavanceerde 
specifi caties die ooit op een motorscooter te 
vinden waren.

Zo kunt u voor het elektronisch verstelbare 
windscherm in enkele seconden de ideale
hoogte selecteren en heeft u met de Cruise 
Control gegarandeerd optimaal comfort. Niet
alleen tijdens woon-werkverkeer maar ook als u 
er even lekker op uit wilt gaan. Met de
Yamaha D-MODE kunt u een sportievere 
instelling voor de motor selecteren, waardoor u
over nog meer sensationele prestaties kunt 
beschikken.

Tot de specifi caties behoren ook een 
geavanceerd Traction Control Systeem, een
sleutelloos ‘Smart Key’ systeem, opbergruimte 
voor twee motorscooterhelmen en
een hightech TFT display in het 
instrumentenpaneel. En met de standaard 
handvat- en zadelverwarming, de verstelbare 
achtervering, de MyTMAX Connect app en de 
speciale kleuren, benadrukt de ultieme TMAX 
zijn exclusiviteit. 
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Elektronisch verstelbaar windscherm
Als u kiest voor het vlaggenschip van de TMAX
serie, de TMAX DX, hebt u de beschikking over
verschillende comfort verhogende zaken, zoals 
het elektronisch verstelbare windscherm en 
handvat- en zadelverwarming. Met een schakelaar 
op de linker handgreep kunt u de hoogte van het 
elektronisch verstelbare windscherm traploos 
instellen tot een maximum hoogte van 135 mm.

Middenbok met anti-diefstal 
vergrendelingssysteem
De TMAX DX is een van de meest gewilde en 
succesvolle motorscooters die er is. U wilt er dus 
voor zorgen dat hij maximaal is beschermd tegen 
diefstal. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, 
is deze uiterst luxueuze motorscooter tevens 
uitgerust met een uniek toonaangevend 
vergrendelingssysteem voor de middenbok.

MyTMAX Connect
Het toonaangevende MyTMAX Connect van 
Yamaha biedt u volledige connectiviteit, 
zodat u een nieuwe virtuele wereld kunt 
binnenstappen, waarin u uw TMAX DX op 
afstand kunt bedienen en deze kunt beveiligen. 
Dit model is uitgerust met onder meer de 
volgende functies: motorvergrendeling, bike 
finder, gebruiksgegevens, gebiedsafbakening en 
diefstalbeheersfuncties, zodat uw gemoedsrust 
is verzekerd en u de controle in eigen hand kunt 
houden.

Gebruiksvriendelijk Cruise Control
De TMAX DX is standaard uitgerust met Cruise 
Control, zodat zowel de rijder als de duopassagier 
optimaal kunnen genieten van een meer 
ontspannende en aangename rijervaring. Dit 
gebruiksvriendelijke systeem, dat is ontworpen 
voor gebruik op snelheden hoger dan 50 
km/h, heeft bovendien als voordeel dat u zich 
makkelijker aan de snelheidsbeperkingen houdt.

Gegoten, lichtgewicht aluminium chassis
De TMAX modellen zijn uitgerust met het meest 
geavanceerde chassis in zijn klasse.  Door de 
geavanceerde bouw en motorbevestigingspunten 
zijn de TMAX-modellen met hun lichtgewicht 
aluminium frame, en de lange Monocross 
swingarm voor wendbaarheid en dynamische 
prestaties, de meest sensationele en dynamische 
motorscooters op de weg.

Handvat- en zadelverwarming
De TMAX DX is de meest luxueuze motorscooter 
van de TMAX-serie.  Standaard uitgerust met 
onder meer handvat- en zadelverwarming, 
waardoor elke rit comfortabeler wordt, ongeacht 
de weersomstandigheden.

‘Smart Key’ systeem
Of u nu de motor moet starten, het zadel 
moet ontgrendelen of de middenbok moet 
vergrendelen of ontgrendelen, dankzij het 
sleutelloze ‘Smart Key’ systeem is alles veel 
eenvoudiger. Wanneer u de ‘Smart Key’ bij 
de hand heeft, kunt u de TMAX DX bedienen, 
waardoor u tijd bespaart en uw dag een beetje 
gemakkelijker maakt!

Twee niveaus Yamaha D-MODE, ideaal 
voor de verschillende rij-omstandigheden
Om optimaal te profiteren van de 
toonaangevende acceleratie van de 530cc motor 
en de krachtige prestaties, moet u de controle 
volledig in eigen hand kunnen nemen. Dankzij 
de Yamaha D-MODE heeft u de keuze uit twee 
instellingen. De ‘T’ modus biedt u een soepele 
vermogensafgifte voor in de stad, met de ‘S’ 
modus beschikt u over sportievere prestaties voor 
op de buitenwegen.
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MyTMAX Connect

Met de MyTMAX Connect app hebben alle 
eigenaars van een TMAX DX toegang heel veel 
voordelen die de aangesloten wereld biedt.

Als iemand uw TMAX DX probeert te 
verplaatsen of te stelen, word u onmiddellijk 
geïnformeerd door de app of door een 
operator van MyTMAX Connect - en het 
contact wordt op afstand vergrendeld om te 
voorkomen dat de motor gestart kan worden. 
De geïntegreerde GPS beschikt over een 
functie voor het volgen van de TMAX DX, 
zodat u uw TMAX DX direct kunt vinden, zelfs 
als deze wordt verplaatst of gestolen.

MyTMAX Connect geeft u ook toegang 
tot een breed scala aan gegevens en 
functies, waaronder een geofence- en 
triprapport, evenals een externe claxon- en 
knipperfunctie, waarschuwing voor lage 
batterijspanning, snelheidswaarschuwing en 
meer - en wanneer nieuwe functionaliteiten 
worden ontwikkeld, zullen deze beschikbaar 
zijn via software-updates.

De MyTMAX Connect app is gratis voor het 
eerste jaar na aanschaf van een nieuwe 
TMAX DX. Na dit eerste jaar worden klanten 
gevraagd om het abonnement zelf te betalen. 
Kijk voor meer informatie of om in te loggen 
op: www.my-tmax-connect.eu.

Mijn TMAX Connect-applicatie is 
compatibel met de meeste Android- en 
iOS-smartphones en kan gratis worden 
gedownload via Play Store (Android) of 
Apple Store (iOS).
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Akrapovič uitlaatsysteem, inclusief
titanium slip-on uitlaatdemper

Kuipruit, model Sport

Billet motorbescherming Billet remvloeistofbescherming

Lichtgewicht kentekenplaathouder Aluminium voetpanelen, laag

Handkappen USB adapter

Universele houder Billet achterremhendel

Buddyseat, model Sport Topkoff er, model City 39L

Billet motorbescherming achter Consoletas

Bagagedrager Topkoff er, model City 50L

Custom voetensteunen Rugsteunkussen passagier

Handvatverwarming Billet achterremhendelbeschermer

Buddyseat, inclusief verwarming Gekleurde panelen topkoff er, 
model City 50L

Billet riemberscherming Rugsteun

Aluminium voetpanelen Bevestigingsplaat voor topkoff ers, 
model City

Billet vuldop voor motorolie Apron

Billet parkeerremhendel

Accessoires TMAX-modellen    

Voor een overzicht van het volledige TMAX accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en 
is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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 XMAX 400 

Dynamisch en veelzijdig
 Vanuit elke hoek is het meteen duidelijk dat het
ontwerp van de XMAX 400 is geïnspireerd op de 
uiterst succesvolle XMAX 300. Kijkend naar het 
design, van de kenmerkende ‘boemerang’ tot de 
dubbele LED koplampen aan de voorzijde van het 
strakke kuipwerk, de dynamische en veelzijdige 
XMAX 400 is meer MAX dan ooit.

 ‘Smart Key’ systeem 
 Het sleutelloos ‘Smart Key’ systeem biedt u meer 
gemak en comfort. Wanneer u de ‘Smart Key’ bij 
de hand hebt, kunt u de XMAX 400 inschakelen, 
de stuurkolom en het zadel ontgrendelen en 
hebt u toegang tot de brandstoftank en de 
opbergruimte. En met één druk op de knop kunt u 
de XMAX 400 vergrendelen en lokaliseren.

 Traction Control Systeem (TCS) 
 De XMAX 400 wordt geleverd met de hoogste
specifi caties in zijn klasse, waaronder het Traction
Control Systeem (TCS). Wanneer een slip wordt
gedetecteerd door sensoren, verliest de 
achterband, dankzij dit geavanceerde 
elektronische systeem, nagenoeg alle trekkracht. 
Door de aandrijfkracht van het achterwiel te 
verminderen, biedt dit meer zelfvertrouwen en 
een veiliger gevoel op bijvoorbeeld een glad 
wegdek.

 Krachtige 400cc motor
 De krachtige 400cc motor staat garant voor een
indrukwekkende acceleratie, mede hierdoor heeft
u meer vertrouwen bij het inhalen en het rijden 
op hoge kruissnelheid. U kunt erop vertrouwen 
dat de XMAX 400 één van de zuinigste en 
meest betrouwbare modellen in zijn klasse is, 
mede dankzij het gebruik van de ultramoderne 
Yamaha motortechnologie en het effi  ciënte 
brandstofi njectiesysteem.

 Phantom Blue

 Sonic Grey  Blazing Grey

Deze sportieve motorscooter is in staat om uw leven een nieuwe wending te 
geven. Niets rijdt zo gemakkelijk en prettig als de dynamische en veelzijdige 
XMAX 400, of het nu gaat om forenzen of een langere weekendtrip.

Daarnaast is de XMAX 400 het meest compacte model in zijn klasse. En met de 
400cc motor heeft u de beschikking over ruim voldoende kracht om snel en met 
vertrouwen in te kunnen halen.

De 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 specifi caties en ongeëvenaarde bouwkwaliteit, 
heeft u een motorscooter die MAXimaal presteert!
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 XMAX 400 IRON MAX 

Exclusieve specifi caties 
 De XMAX 400 IRON 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 specifi caties in zijn klasse. 
Krachtig, compact en wendbaar: deze exclusieve 
motorscooter is eenvoudig te berijden en maakt 
elke reis een genot, ongeacht of u naar werk of 
ter ontspanning rijdt. 

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

 Krachtige 400cc motor 
 De krachtige 400cc motor produceert een sterke 
acceleratie waarmee u resoluut inhaalt en op 
topsnelheid blijft. U kunt erop vertrouwen 
dat de XMAX 400 IRON MAX een van de 
zuinigste en meest betrouwbare modellen 
in zijn klasse is, dankzij de ultramoderne 
Yamaha-motortechnologie en het effi  ciënte 
brandstofi njectiesysteem. 

 Speciale IRON MAX-uitrusting 
 De XMAX 400 IRON MAX is uitgerust met een 
speciaal hoogwaardig duozadel, uitgerust 
met een afzonderlijke rugsteun voor de 
rijder wat zorgt voor een actieve en rechte 
rijhouding. Verder biedt de IRON MAX met leer 
afgewerkte polstering, aluminium voetsteunen 
en speciale graphics op de zijpanelen, wat de 
premium uitstraling van deze toonaangevende 
motorscooter versterkt. 

 Sword Grey 

 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 IRON MAX, of het nu gaat om 
forenzen over lange afstanden of weekendtrips.

De motorscooter 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 
fl itsende, trendy kleur Sword Grey.

De XMAX 400 IRON MAX is gebouwd met het pure XMAX DNA en combineert 
dynamische prestaties met veel comfort en uitstekende wendbaarheid. En 
met de grote opbergruimte, toonaangevende specifi caties en ongeëvenaarde 
bouwkwaliteit krijgt u een motorscooter die MAX presteert! 
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 XMAX 300 

 Sportief en dynamisch TMAX DNA 
 Wanneer u naar deze scooter kijkt, komt deze 
u vast bekend voor. De XMAX 300 is namelijk 
ontworpen op basis van het pure TMAX DNA! Met 
zijn dubbele LED koplampen, aerodynamische 
kuip en zijpanelen in de vorm van een boemerang, 
vindt de sportieve en dynamische uitstraling 
van de XMAX 300 zijn oorsprong in de iconische 
motorscooter van Yamaha.

 ‘Smart Key’ systeem 
 Het sleutelloos ‘Smart Key’ systeem biedt u meer 
gemak en comfort. Wanneer u de ‘Smart Key’ bij 
de hand hebt, kunt u de XMAX 300 inschakelen, 
de stuurkolom en het zadel ontgrendelen en 
hebt u toegang tot de brandstoftank en de 
opbergruimte. En met één druk op de knop kunt u 
de XMAX 300 vergrendelen en lokaliseren.

 Traction Control Systeem (TCS) 
 De XMAX 300 wordt standaard geleverd met een
Traction Control Systeem (TCS). Wanneer 
een slip wordt gedetecteerd door sensoren, 
verliest de achterband, dankzij dit geavanceerde 
elektronische systeem, nagenoeg alle trekkracht. 
Door de aandrijfkracht van het achterwiel te 
verminderen, biedt dit meer zelfvertrouwen en 
een veiliger gevoel op bijvoorbeeld een glad 
wegdek.

 Veel opbergruimte onder het zadel 
De grote opbergruimte onder het zadel heeft 
LED verlichting binnenin en is geschikt voor het 
opbergen van twee integraalhelmen en meer. 
Handig en functioneel voor dagelijks woon-
werkverkeer. Voor een toerrit is het dé perfecte 
opbergruimte voor alles wat u wilt meenemen, 
van reserve- tot sportkleding of een heerlijke 
picknick voor twee!

 Phantom Blue

 Blazing Grey  Sonic Grey

Iedereen probeert de juiste balans te vinden tussen werk en privé. En de XMAX 
300 kan daarbij uw dagelijks leven makkelijker, eenvoudiger en plezieriger maken.

Met de voorvork in de stijl van een motorfi ets en de groot formaat velgen, worden 
het compacte chassis, wendbaarheid en sportief rijden gecombineerd met het 
comfort à la business class. Daarbij levert het krachtige en effi  ciënte Blue Core 
motorblok al het vermogen dat u nodig hebt voor snel woon-werkverkeer of 
tochtjes in het weekend. 

Voor een dynamische uitstraling is het sportieve kuipwerk ontwikkeld op basis 
van het pure TMAX DNA. Met de grote opbergruimte onder het zadel, voor twee 
integraalhelmen en meer, een geavanceerd ABS remsysteem en een Traction 
Control Systeem die tot de standaarduitrusting behoren, ervaart u waar de XMAX 
300 voor staat: MAXimum plezier en MAXimaal comfort.
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 De exclusieve XMAX 300 IRON 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 
kunt u echt scherp zijn op de weg.

De exclusieve IRON MAX-kenmerken zijn een 
speciaal zadel, aluminium voetsteunen, fraaie 
graphics en een chromen snelheidsmeterring. 
En om het helemaal af te maken is er het getinte 
achterlicht en de strakke kleur Sword Grey.

De dubbele LED-koplampen, de aerodynamische 
carrosserie en zijpanelen in de vorm van een 
boemerang zijn typisch MAX. Aan zijn krachtige 
en zuinige 300cc motor, zijn speciale voorvork in 
de stijl van een motorfi ets en zijn geavanceerde 
elektronica ontleent de XMAX 300 IRON 
MAX zijn hypermoderne dynamica en unieke 
charisma. 
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Motorfi etsprestaties 
 Dit is een erg speciale motorscooter die u veel 
stijl, exclusiviteit, kracht en zuinigheid biedt. 
De XMAX 300 IRON MAX is gebouwd met het 
legendarische MAX DNA van Yamaha en uitgerust 
met een reeks hoogwaardige kenmerken. Hij 
verenigt het gemak en de veelzijdigheid van 
een motorscooter met de prestaties van een 
motorfi ets. 

 ‘Smart Key’ systeem 
 Het sleutelloze ‘Smart Key’ systeem biedt u 
meer gemak en comfort. Wanneer u de ‘Smart 
Key’ bij de hand hebt, kunt u de XMAX 300 
IRON MAX inschakelen en de stuurkolom en het 
zadel ontgrendelen. Bovendien hebt u toegang 
tot de brandstoftank en de opbergruimte. Er 
is bovendien een afstandsbediening om uw 
motorscooter met één druk op de knop te 
vergrendelen en lokaliseren.  

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

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

 Traction Control Systeem (TCS) 
 De XMAX 300 IRON MAX wordt standaard 
geleverd met een Traction Control Systeem (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 motorscooter 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 en een tripmeter. 
En met een op het stuur gemonteerde 
bedieningsschakelaar kunt u gemakkelijk 
schakelen tussen deze functies. 

 Soepel en sportief weggedrag  
 Met de krachtige TMAX als uitgangspunt is 
de XMAX 300 IRON MAX voorzien van een 
voorvork in de stijl van een motorfi ets, die zorgt 
voor rijcomfort, stuurgemak en wendbaarheid. 
Deze hoogwaardige voorvork met een grote 
veerweg absorbeerd schokken en zorgt voor het 
weggedrag en de stabiliteit van een motorfi ets.  

 Krachtige en effi  ciënte 300cc motor 
 Met de geavanceerde Blue Core-technologie 
van Yamaha beschikt u over meer vermogen 
en verbruikt u minder brandstof. De motor 
van de XMAX 300 IRON MAX beschikt over 
geoptimaliseerde klepvormen, een compacte 
verbrandingskamer en optimale timing. Dat 
beperkt vermogensverliezen en verhoogt de 
effi  ciëntie, waardoor deze vloeistofgekoelde 
300cc motor beter presteert.
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 Sword Grey 

2019-01-17_motorscooters_v01.indb   33 20/01/2019   16:14



Hoog windscherm

Sleutelset voor toppkoff er 39L

Bagagedrager

Compartimentverdeler met tas 
voor opbergruimte

Apron

YEC acculader  

Topkoff er, model City 39L

Rugsteun voor topkoff er 39L

Handvatverwarming

Indicatorpaneel

Inhoud: Apron | Handvatverwarming | YEC acculader | Indicatorpaneel

Inhoud: Hoog windscherm | Bagagedrager | Topkoff er 39L (incl. sleutelset) | Rugsteun voor 
topkoff er 39L | Compartimentverdeler met tas voor opbergruimte

   

XMAX-modellen accessoires pakketten
Urban pakket

Winter pakket
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Sport windscherm

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Aluminium voetpanelen

Afdekking voor 
kentekenplaathouder

Met de XMAX accessoires pakketten kunt u gemakkelijk de juiste set accessoires 
kiezen voor verschillende behoeften van de klant, zodat u snel en zonder 
problemen oplossingen kunt vinden.

Deze pakketten zijn samengesteld na zorgvuldige analyse door Yamaha om de 
beste service te bieden en een hoge mate van tevredenheid te garanderen.

Inhoud:  Sport windscherm  | Aluminium voetpanelen | Lichtgewicht kentekenplaathouder incl. 
afdekking

Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u advies geven over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha.

Sport pakket
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Akrapovič slip-on uitlaatdemper 
titanium XMAX 300

Sport windscherm

Design comfort zadel Handvatverwarming

Rugsteun passagier Hoog windscherm

Compartimentverdeler met tas 
voor opbergruimte

Consoletas

Aansluitkabel handvatverwarming Akrapovič katalysator

Akrapovič slip-on uitlaatdemper 
titanium XMAX 400

Topkoff er, model City 50L

Universele steun Binnentas topkoff er 39L en 50L

Lichtgewicht kentekenplaathouder Topkoff er, model City 39L

Winter handmoff en USB adapter

USB adapter Afdekhoes zadel

Afdekhoes zadel Rugsteun passagier topkoff er, 
model City 50L

Bagagedrager Topkoff er kleurpanelen, model 
City

Aluminium voetpanelen Rugsteun passagier topkoff er, 
model City 39L

Apron YEC acculader

Y-kabel voor USB omvormer Afdekhoes, model Outdoor

Accessoires XMAX 400 / 300 modellen Accessoires Sport Scooter

Voor een overzicht van het volledige XMAX accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en is 
alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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Specificaties

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

TMAX TMAX SX TMAX SX Sport Edition

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 530cc 530cc 530cc

Boring x slag 68,0 mm x 73,0 mm 68,0 mm x 73,0 mm 68,0 mm x 73,0 mm

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

Max. vermogen 33,8 kW bij 6.750 tpm 33,8 kW bij 6.750 tpm 33,8 kW bij 6.750 tpm

Max. koppel 53,0 Nm bij 5.250 tpm 53,0 Nm bij 5.250 tpm 53,0 Nm bij 5.250 tpm

Smeersysteem Dry sump Dry sump Dry sump

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat / V-snaar Automaat / V-snaar Automaat / V-snaar

Brandstofverbruik 5,3l/100km 5,3l/100km 5,3l/100km

CO2 uitstoot 122g/km 122g/km 122g/km

Chassis

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork Upside-down voorvork Upside-down voorvork

Veerweg, vóór 120 mm 120 mm 120 mm

Wielophanging, achter Monocross, één schokbreker Monocross, één schokbreker Monocross, één schokbreker

Veerweg, achter 117 mm 117 mm 117 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm

Bandenmaat, vóór 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Bandenmaat, achter 160/60-15 160/60-15 160/60-15

Afmetingen

Totale lengte 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Totale breedte 765 mm 765 mm 765 mm

Totale hoogte 1.420 mm 1.420 mm 1.420 mm

Zithoogte 800 mm 800 mm 800 mm

Wielbasis 1.575 mm 1.575 mm 1.575 mm

Grondspeling 125 mm 125 mm 125 mm

Rijklaargewicht 213 kg 213 kg 213 kg

Inhoud brandstoftank 15 liter 15 liter 15 liter
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Specifi caties

TMAX DX XMAX 400 XMAX 400 IRON MAX 

Motor 

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, DOHC 

Cilinderinhoud 530cc 395cc 395cc 

Boring x slag 68,0 mm x 73,0 mm 83,0 mm x 73,0 mm 83,0 mm x 73,0 mm 

Compressieverhouding 10,9 : 1 10,6 : 1 10,6 : 1 

Max. vermogen 33,8 kW bij 6.750 tpm 24,5 kW bij 7.000 tpm 24,5 kW bij 7.000 tpm 

Max. koppel 53,0 Nm bij 5.250 tpm 36,0 Nm bij 6.000 tpm 36,0 Nm bij 6.000 tpm 

Smeersysteem Dry sump Wet sump Wet sump

Brandstofsysteem Brandstofi njectie Brandstofi njectie Brandstofi njectie 

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Transmissie Automaat / V-snaar Automaat / V-snaar Automaat / V-snaar

Brandstofverbruik 5,3l/100km 4,18l/100 km 4,18l/100 km 

CO2 uitstoot 122g/km 96g/km 96g/km 

Chassis

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork Telescopische voorvork Telescopische voorvork 

Veerweg, vóór 120 mm 110 mm 110 mm 

Wielophanging, achter Monocross, één schokbreker Twee schokbrekers, veervoorspanning instelbaar Twee schokbrekers, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 117 mm 107 mm 107 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 267 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 267 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 267 mm

Bandenmaat, vóór 120/70-15 120/70-15 120/70-15 

Bandenmaat, achter 160/60-15 150/70-13 150/70-13 

Afmetingen 

Totale lengte 2.200 mm 2.185 mm 2.185 mm 

Totale breedte 765 mm 766 mm 766 mm 

Totale hoogte 1.420 - 1.475 mm (elektrisch verstelbaar windscherm) 1.415 mm 1.415 mm

Zithoogte 800 mm 800 mm 800 mm 

Wielbasis 1.575 mm 1.567 mm 1.567 mm 

Grondspeling 125 mm 90 mm 90 mm 

Rijklaargewicht 216 kg 210 kg 210 kg 

Inhoud brandstoftank 15 liter 13 liter 13 liter 
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Specifi caties

Specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

XMAX 300 XMAX 300 IRON MAX 

Motor 

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 292cc 292cc 

Boring x slag 70,0 mm x 75,9 mm 70,0 mm x 75,9 mm

Compressieverhouding 10,9 : 1 10,9 : 1 

Max. vermogen 20,6 kW bij 7.250 tpm 20,6 kW bij 7.250 tpm

Max. koppel 29,0 Nm bij 5.750 tpm 29,0 Nm bij 5.750 tpm 

Smeersysteem Wet sump Wet sump

Brandstofsysteem Brandstofi njectie Brandstofi njectie 

Ontstekingssysteem TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch 

Transmissie Automaat / V-snaar Automaat / V-snaar

Brandstofverbruik 3,2l/100km 3,2l/100km 

CO2 uitstoot 74g/km 74g/km 

Chassis

Wielophanging, vóór Telescopische voorvork Telescopische voorvork 

Veerweg, vóór 110 mm 110 mm 

Wielophanging, achter Twee schokbrekers, veervoorspanning instelbaar Twee schokbrekers, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 79 mm 79 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 267 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 267 mm 

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, vóór 120/70-15 120/70-15 

Bandenmaat, achter 140/70-14 140/70-14 

Afmetingen 

Totale lengte 2.185 mm 2.185 mm 

Totale breedte 775 mm 775 mm 

Totale hoogte 1.415 mm 1.415 mm

Zithoogte 795 mm 795 mm 

Wielbasis 1.540 mm 1.540 mm 

Grondspeling 135 mm 135 mm 

Rijklaargewicht 179 kg 179 kg 

Inhoud brandstoftank 13 liter 13 liter 
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My Ride app: Brengt uw rit 
naar een hoger niveau!

De nieuwe My Ride app is exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en gratis beschikbaar voor elke 
motorrijder, ongeacht het merk motor of 
scooter. Met de app kunt u gedetailleerde 
informatie over elke rit verzamelen en 
opslaan. 

Met de nieuwe Yamaha My Ride app kunnen 
motorrijders alles registreren, van de 
hellingshoek, de acceleratie en de snelheid tot 
de hoogte en de remkracht, waardoor elke rit 
nog meer de moeite waard wordt. 

Motorrijders kunnen niet alleen hun eigen 
rijervaring bekijken en analyseren, ze kunnen 
ook hun persoonlijke GPS Exchange Format 
(GPX) -bestanden* delen met andere My 
Ride-gebruikers. Motorrijders kunnen ook 
informatie opslaan over elke motor waarop 
ze rijden en ze kunnen veel nieuwe routes 
bekijken door GPX-bestanden van andere My 
Ride-gebruikers te downloaden. 

* GPX is een bestandsformaat dat is ontworpen om GPS-gegevens 
over te brengen naar softwaretoepassingen zoals navigators en 
GPS-apparaten. Het kan worden gebruikt om routepunten en 
routes te beschrijven.
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Creëer de Yamaha van
uw dromen met de My
Garage app

My Garage is de 3D confi gurator van Yamaha,
een app waarmee u op een eenvoudige en
overzichtelijke manier uw ideale Yamaha
motorfi ets en/of motorscooter in een paar
klikken kunt samenstellen.

De My Garage app is met meer dan 800.000
downloads nu al de meest populaire app 
op de markt voor het customizen van 
motorfi etsen en motorscooters.

Stel online uw perfecte model samen en vraag
uw Yamaha-dealer om deze zo snel mogelijk
realiteit te maken!

De My Garage app is beschikbaar voor zowel 
iOS als Android.
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Yamaha introduceert YOU

YOU biedt een volledig assortiment 
premiumdiensten aan waarmee elk aspect van 
het kopen én het bezitten van een Yamaha 
motorfiets nog makkelijker wordt. We willen 
er voor zorgen dat u altijd een plezierige 
ervaring hebt wanneer u een Yamaha product 
tegenkomt. 

YOU diensten maken de aanschaf van elke 
Yamaha motorfiets eenvoudiger en
Yamaha bezitters kunnen profiteren van de 
gemoedsrust die elke YOU dienst u geeft. 
Bekijk het aanbod van YOU diensten eens en 
u zult zien dat het niet alleen het kopen is van 
een Yamaha product, maar ook het begin van 
een langdurige relatie.
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Yamaha Motor Insurance 

Yamaha Motor Insurance is speciaal ontworpen voor
Yamaha bezitters en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces van uw Yamaha voertuig. Het 
assortiment hoogwaardige verzekeringsproducten 
beslaat alle aspecten van het hebben van een Yamaha. 
Het biedt u een hoge mate van bescherming voor een 
aantrekkelijk tarief, zodat u zorgeloos kunt genieten
van het rijden op uw Yamaha. Met Yamaha Motor 
Insurance profiteert u van een exclusief programma en 
krijgt u eersteklas service van ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Road Assistance 

Als u ooit met uw Yamaha met pech langs de weg 
staat, zijn wij met één telefoontje te bereiken. Elke 
Yamaha met een officiële Yamaha fabrieksgarantie 
heeft een automatische dekking middels Yamaha 
Motor Road Assistance. Kortom, wanneer u ons nodig 
heeft, staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Wanneer u een nieuwe Yamaha motorfiets koopt, 
kunt u er zeker van zijn dat de eersteklas kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard zijn. Dat 
u ook zult profiteren van de volledige Yamaha Motor 
Factory Warranty in het onwaarschijnlijke geval dat 
uw Yamaha onvoorziene reparaties vereist, is een hele 
geruststelling. *

Yamaha Motor Selected Occasion 

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van 
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij 
goed nieuws als u een Yamaha koopt die tussen 1 en 
5 jaar oud is. U komt dan namelijk in aanmerking voor 
extra garantiedekking van Yamaha Motor Selected 
Occasion, oplopend tot wel 24 maanden. Waarom zou 
u dit niet willen? *

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop de Yamaha 
Motor Extended Warranty, zodat u zorgeloos kunt 
rijden. Bekijk voor meer informatie onze website. *

Yamaha Motor Finance

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

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw Yamaha-dealer.
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Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat 
uw 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 uw gemoedsrust is verzekerd.

Als u de onderhoudswerkzaamheden door een 
offi  ciële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet u 
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 u de allerbeste service voor en het 
allerbeste advies te kunnen geven over uw 
Yamaha product.

Raadpleeg voor meer informatie de Yamaha-
dealer bij u in de buurt of bezoek onze 
website: www.yamaha-motor.nl.
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Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van uw 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 u uw motor-
fiets in topconditie houdt. Als u voor uw Yamaha 
zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte voor u.

Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u adviseren
over het beste Yamalube® product voor uw
Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze website: 
www.yamalube.nl.
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Yamaha Motor Europe,
branche Nederland

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020-654 6001
E-mail: ymnlpv@yamaha-motor.nl

www.yamaha-motor.nl Volg ons op:

Dealer

Disclaimer:
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect

voor uw 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 specifi caties 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 offi  ciële Yamaha-dealer bij u in de buurt.
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