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MAX
Dołącz do rodziny MAX

Yamaha stworzyła segment skuterów 
sportowych i wraz z pierwszą generacją 
TMAX-a, wprowadzonego do sprzedaży 
w 2001 roku, całkowicie zrewolucjonizowała 
rynek jednośladów napędzanych silnikiem. 
Od tego czasu oferta skuterów sportowych 
Yamahy stale rozwija się, a rodzina MAX nie 
ma dziś sobie równych wśród konkurentów 
na rynku.

Flagowym modelem w aktualnej ofercie 
jest TMAX najnowszej generacji, kultowy, 

sportowy skuter Yamahy o wysokich 
osiągach, który w ciągu 20 lat odnotował 
wynik prawie 300 000 sprzedanych 
egzemplarzy potwierdzający, że jest to 
najpopularniejszy i najbardziej udany skuter 
sportowy, jaki kiedykolwiek jeździł po 
europejskich drogach.

Najpopularniejsze skutery sportowe serii 
XMAX, o dynamicznej linii inspirowanej 
sylwetką modelu TMAX, zapewniają 
doskonałe połączenie emocjonujących 

osiągów z najwyższej jakości wykończeniem 
i funkcjonalnością na co dzień.

Modele TMAX i XMAX to maszyny ze 
wspólnym DNA i od chwili pojawienia się 
na rynku całkowicie go zrewolucjonizowały 
i wprowadziły na ulice Europy nowe 
standardy wydajności, stylu i elegancji. 
Uznawane obecnie za wzór skuterów 
sportowych zawsze dostarczają 
MAX-ymalnych wrażeń.

3



 

Jesteś częścią MAX
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Jeśli doceniasz prawdziwą wartość 
zaawansowanej technologii, innowacyjny design 
i wyjątkową jakość, TMAX Tech MAX będzie dla 
Ciebie najlepszym sportowym skuterem. Jego 
najlepsze w swojej klasie wyposażenie obejmuje 
elektrycznie regulowaną szybę, tempomat oraz 
podgrzewane manetki i siedzisko, a także usługę 
z My TMAX Connect*.

To w pełni wyposażony model klasy premium 
z nowym silnikiem o pojemności 560 cm³, 
który ma teraz wyższy moment obrotowy 
dla doskonałego przyspieszenia i wysokiej 
prędkości przelotowej, dzięki czemu stanowi 
idealny wybór, jeśli przemierzasz długie trasy 
autostradą. Dzięki lekkiemu podwoziu doskonale 
sprawdzi się w trakcie jazdy po zatłoczonych 
miejskich ulicach.

Nowe, agresywne nadwozie zostało wyposażone 
w zintegrowane światła LED i przednią owiewkę 
o zmienionej stylistyce, przez co zapewnia 
modelowi TMAX Tech MAX imponujący wygląd, 
który nigdy nie pozostanie niezauważony. 
Dzięki ulepszonej ergonomii i dodatkowemu 
wyposażeniu TMAX Tech MAX jest gotowy na 
długie podróże.

*Klienci będą mogli korzystać z usługi My TMAX Connect
wykupując subskrypcję.
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Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
TMAX Tech MAX jest szybszy, bardziej sportowy 
i dynamiczny dzięki swojemu większemu, 
zgodnemu z normą Euro 5 silnikowi o pojemności 
560 cm³, który pracuje, reaguje i brzmi lepiej 
niż kiedykolwiek wcześniejszy. O ponad 6% 
większy moment obrotowy zapewnia jeszcze 
lepsze przyspieszenie – a dzięki specjalnemu 
mechanizmowi balansującemu ten lekki 
2-cylindrowy silnik oferuje moc i kompaktowość 
najlepsze w swojej klasie.

Tempomat
Żaden inny sportowy skuter nie może się 
równać z w pełni wyposażonym modelem 
TMAX Tech MAX. Dzięki mocniejszemu silnikowi 
560 cm³ i najlepszej ergonomii jest to idealna 
maszyna do przemierzania długich dystansów, 
która dla zwiększenia komfortu i przyjemności, 
w standardzie jest wyposażona w tempomat. 
Działając powyżej 50 km/h, system może również 
wspomagać kierowcę podczas jazdy zgodnie 
z obowiązującymi limitami prędkości.

Regulowana elektrycznie szyba
Jeśli potrzebujesz sportowego skutera klasy 
premium o najlepszych parametrach technicznych 
w tej klasie, TMAX Tech MAX stanowi doskonały 
wybór. Jedną z najbardziej znaczących funkcji, 
które zwiększają komfort, jest ekskluzywna, 
sterowana elektrycznie szyba, którą można 
regulować w górę lub w dół w zakresie 135 mm, 
co pozwala wybrać optymalne ustawienie dla 
maksymalnej wygody na autostradzie i miejskich 
ulicach.

Dynamiczna i agresywna linia nadwozia
TMAX Tech MAX posiada bardziej agresywny, 
nowoczesny wygląd, który wzmacnia jego status 
wiodącego w Europie sportowego skutera. 
Projekt nadwozia obejmujący zmienione boczne 
panele z motywem bumerangu sprawia, że pojazd 
wygląda świetnie i bardziej dynamicznie 
– tył skutera ma supersportowy charakter 
z tylnymi światłami LED w kształcie litery T 
i lekkimi osłonami bocznymi zapewniającymi 
wentylację.

Podgrzewane manetki i siedzenie
Nawet w ciepłe dni może zaskoczyć Cię zimny 
podmuch wiatru, zwłaszcza gdy jedziesz 
z większą prędkością. Jednak z TMAX Tech 
MAX nie zmarzniesz i komfortowo odbędziesz 
wszystkie podróże bez względu na pogodę dzięki 
podgrzewanym manetkom i siedzeniu, które 
sprawiają, że każda przejażdżka jest jeszcze 
przyjemniejsza.

W pełni wyposażony, o parametrach 
technicznych najlepszych w swojej klasie
TMAX Tech MAX cechują najlepsze w swojej 
klasie parametry techniczne. My TMAX Connect* 
gwarantuje pełną kontrolę, system śledzenia GPS 
zapewnia bezpieczeństwo, a tempomat podnosi 
komfort na długich trasach. Dzięki elektrycznie 
regulowanej szybie, podgrzewanym manetkom 
i siedzeniu, w pełni wyposażonego skutera 
sportowego klasy premium można używać przez 
cały rok.

Zintegrowane przednie kierunkowskazy 
LED
Kompaktowe przednie kierunkowskazy LED są 
w pełni zintegrowane z panelami o zmienionej 
stylistyce, aby zapewnić lekkość i zwinność jazdy, 
a unikalne tylne światło LED w kształcie litery T 
sprawia, że wszyscy wiedzą, że TMAX Tech MAX 
ciągle prowadzi!

Poprawiony dostęp do podłoża
Poprawiona ergonomia zapewnia jeszcze 
wyższy poziom komfortu jazdy, a na nowo 
zaprojektowane podesty gwarantują lepszy 
dostęp do podłoża kierowcy i pasażerowi. 
Nowe panele nadwozia zapewniają modelowi 
TMAX Tech MAX sportowy i bardziej dynamiczny 
charakter, a smuklejszy panel tylny oferuje 
pasażerowi łatwiejszy dostęp do podnóżka dla 
bardziej relaksującej i przyjemniejszej jazdy.

*Klienci będą mogli korzystać z usługi My TMAX Connect wykupując subskrypcję.6
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My TMAX Connect: 
Łączność zdalna

Dzięki współpracy Yamahy z Vodafone 
Automotive, posiadacze TMAX-a Tech MAX 
jako pierwsi mogą korzystać z zaawansowanej 
funkcji ochrony swoich pojazdów. Specjalny 
system telematyczny umożliwia zdalne 
zarządzanie TMAX-em, a aplikacja mobilna 
My TMAX Connect wzmacnia jego ochronę. 

Dzięki tej aplikacji użytkownicy TMAX-ów 
mogą monitorować swój skuter na okrągło. 
W razie zmiany lokalizacji pojazdu przy 
wyłączonym silniku otrzymają oni natychmiast 
powiadomienie na telefon. 

W przypadku kradzieży system telematyczny 
zaalarmuje centrum monitorowania Vodafone 
Automotive, które uruchomi procedurę 
śledzenia pojazdu w czasie rzeczywistym 
i pomoże policji w jego odzyskaniu. Usługa 
działa przez całą dobę w 44 krajach w Europie 
i jest dostępna w Twoim języku, gdy 
przebywasz za granicą. 

Dla nabywców nowych TMAX-ów Tech MAX 
aplikacja My TMAX Connect jest dostępna 
bezpłatnie przez pierwszy rok użytkowania. 
Po upływie tego czasu obowiązuje opłata 
subskrypcyjna.

Aplikacja My TMAX Connect współpracuje z większością 
smartfonów z systemem Android oraz iOS i można ją bezpłatnie 
pobrać w Sklepie Play (Android) oraz App Store (iOS). 9



 

Należysz do rodziny 
MAX
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Kultowy skuter sportowy TMAX to model 
odnoszący największe sukcesy w Europie – od 
dwóch dekad nieprzerwanie utrzymuje pozycję 
lidera. Teraz Yamaha wprowadza skuter TMAX 
o większej pojemności silnika 560 cm3. Nowa 
generacja skuterów TMAX – szybsza, bardziej 
sportowa i bardziej dynamiczna – to najlepszy 
sposób na poruszanie się po zatłoczonym 
mieście i pustej autostradzie.

Dzięki nadwoziu ze zintegrowanymi przednimi 
kierunkowskazami diodowymi, ten kultowy 
model ma bardziej agresywny wygląd, który 
wzbudza szacunek na ulicy. Ulepszona 
ergonomia zapewnia łatwiejszy dostęp do 
kanapy i większy komfort, a smuklejszy tył 
skutera i światła tylne LED w kształcie litery T 
odzwierciedlają sportowe DNA pojazdu.

Wystarczy obrócić manetkę, by poczuć większą 
moc silnika, która ułatwia wyprzedzanie 
i zapewnia lepsze przyspieszenie. To jeden 
z najwygodniejszych sposobów na podróżowanie 
na dłuższe dystanse i w przypadku jazdy po 
autostradzie. A w mieście nie ma sobie równych.
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Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
TMAX jest szybszy, bardziej sportowy 
i dynamiczny dzięki większemu silnikowi 
o pojemności 560 cm³ zgodnemu z Euro 5, który 
działa, reaguje i brzmi lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej. O ponad 6% wyższy moment obrotowy 
zapewnia jeszcze lepsze przyspieszenie, a dzięki 
specjalnemu mechanizmowi balansującemu 
ten lekki 2-cylindrowy silnik oferuje moc 
i kompaktowość najlepsze w swojej klasie.

Zintegrowane przednie kierunkowskazy 
LED
Kompaktowe przednie kierunkowskazy LED są 
w pełni zintegrowane z panelami o zmienionej 
stylistyce, aby zapewnić lekkość i zwinność jazdy, 
a unikalne tylne światło LED w kształcie litery 
T sprawia, że wszyscy wiedzą, że TMAX ciągle 
prowadzi!

Poprawiony dostęp do podłoża
Lepsza ergonomia gwarantuje jeszcze wyższy 
komfort jazdy, a zaprojektowane na nowo 
podesty ułatwiają dotknięcie nogami ziemi przez 
kierowcę i pasażera. Dzięki nowym owiewkom 
skuter TMAX ma bardziej sportowy i dynamiczny 
charakter – smuklejsza część tylna zapewnia 
łatwiejszy dostęp do podnóżków pasażera, 
gwarantując bardziej relaksującą i przyjemną 
jazdę.

Dynamiczna i agresywna linia nadwozia
Najnowsza generacja skuterów TMAX ma bardziej 
agresywny, nowy wygląd, który wzmacnia 
ich wiodącą pozycję w Europie. Nowy projekt 
nadwozia obejmujący zmienione boczne panele 
z motywem bumerangu sprawia, że skuter 
wygląda świetnie i bardziej dynamicznie – tył 
skutera ma supersportowy charakter z tylnymi 
światłami LED w kształcie litery T i lekkimi 
osłonami bocznymi zapewniającymi wentylację.

Lekka, aluminiowa rama
Skuter TMAX jest wyposażony w podwozie typu 
motocyklowego z lekką, dwukomorową, odlewaną 
ramą z aluminium oraz długim wahaczem. 
Silnik o pojemności 560 cm³ jest zamontowany 
bezpośrednio w ramie, aby zapewnić doskonałą 
sztywność podwozia, co pozwala na precyzyjne 
manewrowanie. Żaden inny pojazd nie oferuje 
takiego komfortu podczas jazdy na autostradzie 
lub po mieście.

Obsługa bezkluczykowego zapłonu Smart 
Key
Uruchamianie silnika, odblokowywanie siedzenia 
oraz blokowanie i zwalnianie stopki głównej – 
dzięki bezkluczykowemu zapłonowi wszystko 
jest znacznie łatwiejsze. Mając przy sobie kluczyk 
Smart, możesz bez problemu obsługiwać skuter 
TMAX. Zaoszczędzisz czas i ułatwisz sobie życie!

Dużo miejsca na bagaż
TMAX jest nie tylko najbardziej sportowy 
i najlżejszy w swojej klasie, ale także oferuje 
największą powierzchnię schowków. Oświetlony 
schowek pod siedzeniem może pomieścić jeden 
kask integralny lub dwa kaski typu jet. Ten 
przestronny, odporny na warunki atmosferyczne 
schowek to także idealne miejsce na aktówkę, 
sprzęt sportowy lub zakupy.

System kontroli trakcji i system D-MODE
TMAX jest wyposażony w najnowsze, 
zaawansowane rozwiązania elektroniczne, aby 
zapewnić najwyższy poziom sterowalności. 
System kontroli trakcji zapobiega ślizganiu się kół 
podczas przyspieszania na nieutwardzonych lub 
mokrych powierzchniach, a 2-poziomowy system 
D-MODE zapewnia wybór między płynną mocą 
podczas jazdy w mieście i bardziej dynamiczną 
i sportową jazdą na trasie.
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Pakiet Zimowy do skutera TMAX

Zima to czas radosnego świętowania, a z Pakietem Zimowym tę samą radość 
będziesz czerpać z jazdy na swoim skuterze TMAX. Aby Twoje ręce były ciepłe 
w każdych warunkach pogodowych, w pakiecie znajdują się podgrzewane 
manetki idealnie zintegrowane z systemem sterowania. 
Za pomocą specjalnych poleceń można regulować temperaturę, a kierowca 
łatwo kontroluje ją na wyświetlaczach. W pakiecie znajdują się również 
owiewki, połączone z podgrzewanymi manetkami i osłaniające dłonie przed 
wiatrem. Specjalny koc doskonale chroni dolną część ciała przed zimnem, 
wiatrem i deszczem. W pakiecie jest również pokrowiec na siedzenie i zamek 
błyskawiczny do zdjęcia koca przy cieplejszej pogodzie. Zestaw wysokiej 
jakości oryginalnych akcesoriów nabędziesz teraz u swojego dealera Yamahy, 
który chętnie zamontuje je na Twoim TMAX-ie. 

Pakiet Sportowy do skutera TMAX

Pakiet Sportowy jest przeznaczony dla tych klientów, którzy chcą wynieść 
swój skuter TMAX na wyższy poziom. W pakiecie są wszystkie niezbędne 
akcesoria, dzięki którym TMAX zyska jeszcze bardziej sportowy charakter. 
Specjalny ekran podkreśli jego stylową, natychmiast rozpoznawalną 
sylwetkę, dodatkowo podkreśloną przez oparcie, które nie tylko nadaje 
mu charakterystyczny wygląd, ale i zwiększa komfort pasażera. Dodaliśmy 
również specjalne aluminiowe podesty poprawiające przyczepność 
w miejscu na stopy. Pakiet Sportowy nie byłby kompletny bez uchwytu 
na tablicę rejestracyjną z ledowym podświetleniem i logo TMAX, aby i tył 
skutera odpowiednio się prezentował. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych 
akcesoriów nabędziesz teraz u swojego dealera Yamahy, który chętnie 
zamontuje je na Twoim TMAX-ie. 

Akcesoria TMAX
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Pakiet Miejski do skutera TMAX

Skuter TMAX musi być przede wszystkim praktyczny. Dlatego oferujemy naszym klientom pakiet praktycznych akcesoriów do jazdy na co dzień. 
Pakiet Miejski zawiera wszystko to, co ułatwia życie w mieście. W kufrze centralnym o pojemności 39 l bez problemu zmieszczą się Twoje osobiste 
rzeczy. Do kufra mocowana jest poduszka zapewniająca komfort pasażerowi. W dzisiejszym świecie, w którym wszystko jest ze sobą połączone, 
wiemy też, jak ważna jest zawsze naładowana bateria urządzeń mobilnych. Dlatego w Pakiecie Miejskim jest uchwyt na smartfon z portem USB do 
ładowania baterii w trakcie jazdy. I wreszcie, aby zapobiegać drobnym rysom, na które Twój ukochany TMAX bywa narażony w wąskich miejscach, 
Pakiet Miejski zawiera specjalne zabezpieczenie przed zarysowaniami. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów nabędziesz teraz u swojego 
dealera Yamahy, który chętnie zamontuje je na Twoim TMAX-ie. 

Akcesoria TMAX

15



  

Akcesoria TMAX

Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Koc
B3T-F47L0-10-00

Pełny układ wydechowy z czarnym 
tłumikiem
90798-30907-00

Deflektor
B3T-F83M0-00-00

Owiewka z włókna węglowego
B3T-F83J0-00-00

Sportowa szyba
BV1-F83J0-10-00

Uchwyt na telefon
YME-FMKIT-00-00

Podgrzewana komfortowa kanapa
BC3-247C0-A0-00

Osłony chroniące przed 
zarysowaniami
B3T-F1980-00-00

Podnóżki w stylu motocyklowym
B3T-F74M0-00-00

Uniwersalny uchwyt
BV1-F83P0-00-00

Akcesoryjna dźwignia hamulca 
tylnego
BV1-FRBKL-EV-00

Osłona dźwigni hamulca tylnego
BV1-FFBRP-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B3T-F16E0-00-00

Dolne podesty na nogi
BV1-F74M0-00-00

System kontroli ciśnienia 
w oponach TPMS
YME-HTPMS-00-00

Osłona dźwigni hamulca 
przedniego
BV1-FRBRP-00-00

Aluminiowa pokrywa silnika
BV1-F5410-00-00

Tylny bagażnik
BV1-F48D0-00-00

Kufer centralny o pojemności 50 l
34B-F84A8-10-00

Stelaż oparcia dla pasażera
BV1-F84U0-00-00

Płyta montażowa do górnego 
kufra centralnego
4X0-00-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Aluminiowa dźwignia hamulca 
przedniego
BV1-FFBKL-EV-00

Aluminiowa tylna pokrywa silnika
BV1-F5499-00-00
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Zrobione na MAX-a
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Ekskluzywny XMAX 300 Tech MAX został 
opracowany na bazie legendarnego TMAX-a, 
nie dziwi więc, że szybko zyskał status jednego 
z najbardziej imponujących skuterów w klasie. 
Dzięki wyjątkowym cechom prezentowanej dziś 
wersji specjalnej możesz panować nad ulicą.

Ekskluzywne wyposażenie Tech MAX obejmuje 
dedykowaną kanapę, specjalnie wykończone 
pokrywy i końcówki kierownicy, aluminiowe 
podesty na nogi, atrakcyjne elementy graficzne 
i chromowane obramowanie prędkościomierza. 
Unikalny pakiet akcesoriów uzupełnia elegancka 
kolorystyka Tech Kamo i przyciemniana tylna 
lampa.

Jego aerodynamiczne nadwozie i podwójne 
przednie reflektory LED charakteryzuje 
przynależność do serii MAX. Mocny, a przy tym 
ekonomiczny silnik Blue Core o pojemności 
300 cm³ spełniający wymagania normy Euro 5, 
widelec typu motocyklowego i zaawansowana 
elektronika przekładają się na dynamiczną 
i precyzyjną jazdę.

XMAX 300 Tech MAX
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Mocny i oszczędny silnik Blue Core 
o pojemności 300 cm³, spełniający normę 
Euro 5
Zaawansowana technologia Blue Core Yamahy 
pomaga uzyskać więcej mocy przy mniejszym 
zużyciu paliwa. 300-centymetrowy silnik XMAX 
300 Tech MAX cechują zoptymalizowane kształty 
zaworów, kompaktowa komora spalania i idealna 
synchronizacja, co pozwala zmniejszyć utratę 
mocy i zwiększyć wydajność, zapewniając lepsze 
osiągi i niższe rachunki za paliwo.

Duży schowek na 2 integralne kaski
Duży schowek pod kanapą, wyposażony 
w wewnętrzne oświetlenie LED, może pomieścić 
2 integralne kaski i inne drobiazgi, co się 
niezwykle przydaje podczas codziennej jazdy. 
A jeśli wybierasz się na dalszą przejażdżkę, 
w schowku zmieścisz wszystko, czego 
potrzebujesz do wypoczynku, od rzeczy do 
pływania po akcesoria piknikowe.

Ekskluzywne cechy Tech MAX
Oprócz dedykowanej kanapy, aluminiowych 
podestów na nogi i skórzanych wstawek XMAX 
300 Tech MAX posiada ekskluzywne dodatki takie 
jak chromowane obramowanie prędkościomierza, 
boczna grafika czy przyciemniane tylne światła. 
Ten dynamiczny, modny skuter w kolorze Tech 
Kamo przyciągnie spojrzenia, gdziekolwiek się 
tylko pojawi.

Edycja limitowana, osiągi typowe dla 
motocykla
To całkowicie wyjątkowy sportowy skuter, który 
zapewni swojemu właścicielowi styl, ekonomię 
i moc. Stworzony w oparciu o DNA legendarnej 
serii MAX i wyposażony w liczne udogodnienia 
klasy premium XMAX 300 Tech MAX oferuje 
wygodę, wszechstronność i osiągi typowe dla 
motocykla.

System Smart Key
Dla jeszcze większej wygody w codziennej 
eksploatacji, skuter został wyposażony 
w bezkluczykowy system zapłonowy Smart 
Key. Wystarczy mieć przy sobie Smart Key, 
by uruchomić skuter XMAX 300 Tech MAX, 
odblokować kierownicę, otworzyć kanapę 
i uzyskać dostęp do zbiornika paliwa oraz 
przestrzeni bagażowej. W wyposażeniu znajduje 
się też system zdalnego sterowania umożliwiający 
zamykanie i lokalizowanie skutera jednym 
naciśnięciem przycisku.

Wielofunkcyjne wskaźniki
Ten duży, wielofunkcyjny zestaw wskaźników 
podkreśla jakość wykonania skutera i zapewnia 
kierowcy dostęp do wielu informacji. Oprócz 
dużych, analogowych zegarów prędkościomierza 
i obrotomierza wyposażenie obejmuje 
wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z informacją 
o poziomie paliwa, zegarem, licznikiem 
podróży oraz wieloma innymi parametrami, 
a przełączanie funkcji jest wyjątkowe proste dzięki 
przełącznikom na kierownicy.

Płynne, sportowe prowadzenie 
Inspirowany szybkim i mocnym maksiskuterem 
TMAX, XMAX 300 Tech MAX jest wyposażony 
w widelec teleskopowy typu motocyklowego 
zapewniający komfortową podróż oraz łatwe 
prowadzenie i dużą zwrotność. Ten profesjonalny 
widelec ma duży skok przedniego koła, 
amortyzując nierówności i zapewniając stabilne 
prowadzenie typowe dla motocykla.

System kontroli trakcji (TCS)
XMAX 300 Tech MAX standardowo jest 
wyposażony w system kontroli trakcji (TCS). Ten 
zaawansowany system elektroniczny zapobiega 
utracie przyczepności tylnego koła, redukując 
siłę napędową w przypadku wykrycia uślizgu, co 
daje kierowcy pewność prowadzenia i poczucie 
bezpieczeństwa na śliskich nawierzchniach.
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XMAX 300 to połączenie stylu, wysokiego statusu i jakości maksiskutera z wygodą 
i przystępnością lżejszego pojazdu. To zasługa genów modelu TMAX.

Kompaktowe podwozie, oparte na motocyklowym widelcu, łączy stabilność 
ze sportową zwinnością i komfortem klasy biznesowej. Z kolei mocny 
i ekonomiczny silnik Blue Core spełniający wymagania normy Euro 5 ma wszystkie 
parametry potrzebne do szybkiego przemieszczania się po mieście lub podczas 
weekendowych wypadów.

Wysokiej jakości kanapa i zestaw wskaźników LCD, dynamiczne nadwozie, 
podwójne reflektory LED i styl znany z rodziny MAX – oto Yamaha XMAX 300, 
zaawansowany, sportowy skuter, który spełni Twoje wymagania i zaspokoi Twoje 
potrzeby. Bądź sprytny. Bądź szybki. Bądź MAX.

Mocny i oszczędny silnik Blue Core 
o pojemności 300 cm³, spełniający normę 
Euro 5
Technologia Blue Core pomaga uzyskać więcej 
mocy przy niższym zużyciu paliwa. W silniku 
XMAX-a 300, który wyróżnia się kompaktową 
komorą spalania, zoptymalizowano kształt 
zaworów i dopracowano układ rozrządu. 
Dzięki temu w tym chłodzonym cieczą silniku 
o pojemności 300 cm³ udało się obniżyć straty 
mocy i zwiększyć wydajność, zapewniając lepsze 
osiągi i niższe zużycie paliwa!

System kontroli trakcji TCS
XMAX 300 jest standardowo wyposażony 
w system kontroli trakcji TCS. Ten zaawansowany 
system elektroniczny zapobiega utracie 
przyczepności przez tylne koło, redukując 
kierowaną na nie siłę napędową w przypadku 
wykrycia uślizgu. W ten sposób podnosi pewność 
prowadzenia i poczucie bezpieczeństwa na śliskich 
nawierzchniach.

Duży schowek pod siedzeniem na 2 kaski 
integralne i inne drobiazgi
Duży schowek pod siedzeniem jest wyposażony 
w wewnętrzne oświetlenie LED i może pomieścić 
2 kaski integralne oraz wiele innych drobiazgów. 
Doskonale sprawdza się podczas codziennej 
jazdy po mieście. A jeśli chcesz pojeździć dla 
przyjemności, zmieścisz wszystko – od sprzętu do 
pływania po przysmaki na piknik!

Sportowy i dynamiczny charakter serii 
MAX
Jeśli patrząc na model XMAX 300 masz 
poczucie, że wygląda znajomo, nie dziw się 
– przecież ma geny modelu TMAX! Dzięki 
podwójnym reflektorom LED i aerodynamicznej 
owiewce, przechodzącej w lekko zakrzywione, 
przypominające bumerang panele boczne, 
sportowy, dynamiczny styl oraz wysoka jakość 
wykonania modelu XMAX 300 przywodzą na myśl 
kultowe maksiskutery Yamahy.
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XMAX 125 Tech MAX to sportowy skuter o pojemności 125 cm³ wyposażony 
w wyjątkowe funkcje i stworzony z myślą o praktycznych kierowcach takich jak Ty, 
którzy znają wartość ekskluzywności. 

Ten model klasy premium jest niewątpliwie najlepszym środkiem transportu. 
Otrzymał specjalnie wykończone siedzenie, skórzane wstawki, aluminiowe 
podnóżki i frezowane końcówki kierownicy. Model na rok 2021 wyposażono 
w nowy silnik Blue Core o pojemności 124 cm³ zgodny z normą Euro 5, który 
zapewnia świetne przyspieszanie na niskich i średnich obrotach. Nowy układ 
Start & Stop obniża zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.

Ten wysokiej jakości sportowy skuter o pojemności 125 cm³ został stworzony 
w oparciu o DNA serii MAX. Cechuje go więc idealna równowaga między 
właściwościami sportowymi, praktycznym zastosowaniem i funkcjonalnością, 
a także nieprzeciętny wygląd serii MAX.

Wersja specjalna sportowego skutera 
o pojemności 125 cm³
Limitowana Yamaha XMAX 125 Tech MAX to 
najlepszy sportowy skuter o pojemności 125 cm³. 
Jest dostępny w malowaniu Sword Grey 
i wyposażony w liczne ekskluzywne akcesoria, 
takie jak aluminiowe podesty na nogi, podwójna 
kanapa ze skórzanymi wstawkami, zdobione 
końcówki kierownicy, przyciemniane tylne światło 
czy chromowane obramowanie prędkościomierza.

System kontroli trakcji
Podczas codziennych dojazdów do pracy trzeba 
być przygotowanym na różne warunki – od mokrej 
nawierzchni przez błyszczące pokrywy włazów 
i wypolerowaną kostkę brukową, a nawet błoto 
lub brud w pobliżu placów budowy. Dzięki kontroli 
trakcji skuterem XMAX 125 Tech MAX możesz 
jeździć bez obaw, ponieważ system zapewni Ci 
dodatkową kontrolę w postaci przyczepności 
tylnego koła na śliskich nawierzchniach.

Obsługa bezkluczykowego zapłonu Smart 
Key
Podczas dojazdów chcesz, aby każda podróż 
była łatwa, szybka i wolna od stresu. Dlatego 
właśnie wyposażyliśmy skuter XMAX 125 Tech 
MAX w system bezkluczykowego zapłonu Smart 
Key. Nie musisz umieszczać kluczyka w stacyjce. 
Wystarczy, że będziesz go mieć przy sobie, 
a odblokujesz i uruchomisz skuter oraz uzyskasz 
dostęp do schowka pod siedzeniem.

Sportowy i elegancki sposób poruszania 
się po mieście.
XMAX 125 Tech MAX został zaprojektowany 
zgodnie z DNA serii MAX, przez co odznacza się 
idealnym połączeniem stylu, funkcjonalności 
i osiągów. Odkręć manetkę i przekonaj się, 
czym jest dobre przyspieszenie w połączeniu 
ze zwrotnym prowadzeniem – dzięki temu ten 
sportowy, stylowy i praktyczny model zapewni Ci 
szybki i bezproblemowy dojazd do pracy. Witamy 
w ekskluzywnej rodzinie MAX!
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W firmie Yamaha wierzymy, że dojazd do pracy może sprawiać przyjemność. 
A XMAX 125 jest stworzony do tego, by uprzyjemnić każdą jazdę dzięki idealnej 
równowadze między sportowym charakterem, praktycznością i funkcjonalnością. 

Niezależnie od tego czy dopiero zamierzasz zacząć przygodę ze skuterem, czy też 
szukasz już kolejnego sprzętu, gdy go bliżej poznasz, na pewno polubisz. Model 
na rok 2021 został wyposażony w nowy silnik Blue Core o pojemności 124 cm³ 
spełniający normę Euro 5, układ Start & Stop dodatkowo obniżający zużycie paliwa, 
wygodny bezkluczykowy system włączania zapłonu Smart Key, a pod kanapą 
– w ogromny schowek.

Wyjątkowe, podwójne światła LED i dynamiczna stylistyka podkreślają klasę 
XMAX-a, a układ kontroli trakcji i ABS w standardzie zapewnią Ci pełną kontrolę 
nad skuterem. Wybierz skuter XMAX 125. Zaczynaj z wysokiego pułapu.

Sportowy, stylowy i funkcjonalny skuter 
klasy 125
Konstrukcja każdego skutera z rodziny XMAX jest 
kwintesencją cech modeli Yamahy z rodziny MAX. 
Wystarczy, że wsiądziesz na swoją nową Yamahę 
XMAX 125, a przekonasz się o jej zwrotności 
i świetnym przyspieszeniu. Dzięki tym cechom 
sportowy, stylowy i praktyczny skuter zapewni 
Ci szybki, bezproblemowy dojazd do pracy. 
I dołączysz dzięki niemu do rodziny MAX.

Pokaźny schowek pod kanapą
Skuter XMAX 125 można uznać za jeden 
z najbardziej eleganckich i sportowych skuterów 
w swojej klasie, ale również za jeden z najbardziej 
praktycznych dzięki ogromnemu schowkowi 
pod kanapą! Wystarczy ją unieść, aby schować 
2 integralne kaski lub laptop i wiele innych 
przedmiotów. Estetyczna lampka oświetlająca 
wnętrze to dodatkowa wygoda.

System kontroli trakcji (TCS)
Podczas typowej, codziennej drogi do pracy 
trzeba być przygotowanym na różne niespodzianki 
– od mokrej nawierzchni, przez błyszczące 
pokrywy studzienek, po wypolerowaną kostkę 
brukową lub błoto w pobliżu wyjazdów z placów 
budowy. Dzięki systemowi kontroli trakcji XMAX 
125 zachowuje przyczepność tylnego koła na 
śliskich nawierzchniach. To daje Ci wyższy poziom 
kontroli nad skuterem i spokojną jazdę.

Bezkluczykowy system Smart Key
Gdy dojeżdżasz do pracy, chcesz, aby każda 
podróż była jak najprostsza i jak najbardziej 
bezstresowa. Dlatego wyposażyliśmy skuter 
XMAX 125 w bezkluczykowy system Smart 
Key. Nie musisz wkładać kluczyka do stacyjki. 
Wystarczy, że masz go przy sobie, by odblokować 
i uruchomić skuter, a także otworzyć schowek pod 
siedzeniem.
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Pakiet Miejski 39 l

Miasto to środowisko naturalne XMAXa, a dzięki miejskiemu zestawowi 
akcesoriów możesz podnieść walory praktyczne swojej maszyny. Oprócz 
wysokiej szyby, która zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem, w zestawie 
znajdziesz 39-litrowy kufer centralny i stelaż, dzięki któremu Twoje bagaże 
będą bezpieczne. Natomiast oparcie do kufra zapewni pasażerowi równie 
wysoki komfort jazdy. Aby zabezpieczyć skuter XMAX przed przypadkowymi 
zarysowaniami podczas użytkowania, pakiet zawiera specjalne listwy 
ochronne. Zawartość Pakietu Miejskiego: wysoka szyba | tylny stelaż | 
39-litrowy kufer centralny (z zestawem kluczyków) | oparcie do 39-litrowego 
kufra centralnego | ochrona przed zarysowaniami.

Dostępny również z kufrem centralnym 50 l.

Pakiet Zimowy

Nie dasz się zmrozić uszczypliwej zimie i nie zmokniesz podczas jazdy 
w deszczu, mając zimowy zestaw akcesoriów. Nic nie może się równać 
z jazdą w jasny, słoneczny dzień, ale ciepło, jakie dają podgrzewane 
manetki, oraz ochrona przed wiatrem i deszczem, jaką zapewnia koc, 
mogą sprawić, że zimowa pogoda będzie mniej dokuczliwa, a podróż 
dużo bardziej komfortowa. Prosty pakiet, który sprosta każdemu zadaniu. 
Zawartość Pakietu Zimowego: Koc | Podgrzewane manetki (w zestawie kabel 
połączeniowy i zestaw prowadnicy manetki gazu). 

Akcesoria XMAX
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Pakiet Sportowy

XMAX już teraz uosabia to, czym powinien być sportowy skuter. Zawsze jednak staramy się podnosić poprzeczkę, dlatego opracowaliśmy Pakiet Sportowy 
do skutera XMAX, który wynosi go na jeszcze wyższy poziom. Kup Pakiet Sportowy, by podkreślić indywidualny charakter swojego XMAX-a. W Pakiecie 
Sportowym znajdują się aluminiowe końcówki kierownicy, sportowa szyba, uchwyt na tablicę rejestracyjną i aluminiowe podesty – idealne połączenie, by 
nadać skuterowi sportowy styl i elegancję. Ale ten zestaw to dopiero początek: nadaj swojemu XMAX-owi prawdziwie osobisty charakter, wzbogacając 
go o inne elementy z szerokiego asortymentu oryginalnych akcesoriów XMAX. 
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Akcesoria XMAX

Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Koc
B9Y-F47L0-00-00

Wysoka szyba
B74-F837J-01-00

Sportowa szyba
B74-F83J0-00-00

Organizator schowka
B9Y-FTR00-00-00

Niskie siedzenie
B74-F47C0-L0-00

Komfortowe siedzenie
B74-F4730-A2-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B9Y-F16E0-00-00

Listwy ochronne 
B74-F1980-00-00

Końcówka kierownicy
B9Y-F6246-U0-00

Uchwyt na telefon
YME-FMKIT-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-10-00

Uniwersalny uchwyt akcesoriów
B74-F81A0-10-00

Torba na konsolę
B9Y-F0750-00-00

Mufki
B74-F85F0-00-00

Etui ochronne Yamaha
YME-FCAS9-00-00

Ładowarka USB 5V
B4T-H6600-00-00

Stelaż oparcia pasażera
B74-F84U0-00-00

Miękkie oparcie pasażera
BV1-F843F-00-00

Przegroda schowka pod 
siedzeniem z torbą
B74-F85M0-00-00

Tylny bagażnik
B74-F48D0-00-00

Podesty aluminiowe
B74-F74M0-00-00

Kufer centralny o pojemności 50 l
34B-F84A8-10-00

Górny kufer miejski o pojemności 
39 l
52S-F84A8-00-00

System kontroli ciśnienia 
w oponach TPMS
YME-HTPMS-00-00
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Dane techniczne

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

Silnik
Typ silnika Dwucylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC Dwucylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

Pojemność 562 cm3 562 cm3 292 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm 70,0 mm x 75,9 mm

Stopień sprężania 10,9:1 10,9:1 10,9 : 1

Moc maksymalna 35,0 kW przy 7 500 obr./min 35,0 kW przy 7 500 obr./min 20,6 kW przy 7 250 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 55,7 Nm przy 5 250 obr./min 55,7 Nm przy 5 250 obr./min 29,0 Nm przy 5 750 obr./min

Układ smarowania Sucha miska olejowa Sucha miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym

Spalanie 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km 3,2 l/100km

Emisja CO2 112 g/km 112 g/km 74 g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 120 mm 120 mm 110 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 117 mm 117 mm 79 mm

Hamulec przedni Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, Ø 267 mm Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 282 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 282 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm

Opona przednia 120/70 R15 120/70 R15 120/70 R15

Opona tylna 160/60 R15 160/60 R15 140/70 R14

Wymiary
Długość całkowita 2 200 mm 2 200 mm 2 185 mm

Szerokość całkowita 765 mm 765 mm 775 mm

Wysokość całkowita
1 420 mm – 1 555 mm 

(elektrycznie regulowana szyba)
1 420 mm – 1 555 mm 

(elektrycznie regulowana szyba)
1 415 – 1 465 mm

(elektrycznie regulowana szyba)

Wysokość kanapy 800 mm 800 mm 795 mm

Rozstaw osi 1 575 mm 1 575 mm 1 540 mm

Minimalny prześwit 125 mm 125 mm 135 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 220 kg 218 kg 179 kg

Pojemność zbiornika paliwa 15 litrów 15 litrów 13 litrów

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.32



 

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Silnik
Typ silnika Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

Pojemność 292 cm3 124 cm3 124 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 mm x 75,9 mm 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Stopień sprężania 10,9 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Moc maksymalna 20,6 kW przy 7 250 obr./min 10,5 kW przy 8 750 obr./min 10,5 kW przy 8 750 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 29,0 Nm przy 5 750 obr./min 12,0 Nm przy 6 500 obr./min 12,0 Nm przy 6 500 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym

Spalanie 3,2 l/100km 2,7 l/100 km 2,7 l/100 km

Emisja CO2 74 g/km 63 g/km 63 g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 110 mm 110 mm 110 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 79 mm 75 mm 75 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm Jednotarczowy, Ø 267 mm Jednotarczowy, Ø 267 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Jednotarczowy, Ø 245 mm Jednotarczowy, Ø 245 mm

Opona przednia 120/70 R15 120/70 R15 120/70 R15

Opona tylna 140/70 R14 140/70 R14 140/70 R14

Wymiary
Długość całkowita 2 185 mm 2 185 mm 2 185 mm

Szerokość całkowita 775 mm 775 mm 775 mm

Wysokość całkowita
1 415 – 1 465 mm

(elektrycznie regulowana szyba)
1 415 – 1 465 mm

(elektrycznie regulowana szyba)
1 415 – 1 465 mm

(elektrycznie regulowana szyba)

Wysokość kanapy 795 mm 795 mm 795 mm

Rozstaw osi 1 540 mm 1 526 mm 1 526 mm

Minimalny prześwit 135 mm 130 mm 130 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 179 kg 175 kg 175 kg

Pojemność zbiornika paliwa 13 litrów 13 litrów 13 litrów
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Skutery sportowe Yamaha z serii MAX 
zaprojektowano z myślą o szybkim 
przemieszczeniu się w mieście 
i weekendowych wypadach. 
Dedykowana do nich kolekcja odzieży ma 
w sobie DNA skuterów Yamaha MAX 
– zapewnia topową ochronę i maksymalną 
wygodę.
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Hybrydowa kurtka miejska (męska)
B21-UR104-B0-0L

Sweter miejski (męski)
B21-UR106-B0-0L

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

Hybrydowa kurtka miejska 
(damska)
B21-UR204-B0-0M

Kolekcja odzieży
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Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha

MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle.  
 
W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie. 
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji  
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy 
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania, 
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę,  
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.
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Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty.

Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością, 
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową.



Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube  do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę 
bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha 

mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają 
jedynie charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. 

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:

Dealer


