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MAX
Po prostu MAX

Jeśli chodzi o skutery sportowe, nic nie może 
się równać z unikatowym doświadczeniem MAX. 
Dzieje się tak, dlatego że każdy model w gamie 
MAX zawiera czysto sportowe DNA Yamahy, 
połączone z najlepszymi w klasie rozwiązaniami 
technicznymi i wyrafinowaną elektroniką, które 
zapewniają dynamiczne osiągi i optymalną 
kontrolę.

Ikona maksiskuterów, Yamaha TMAX, pozostaje 
najlepiej sprzedającym się skuterem od dnia 
wprowadzenia go do sprzedaży. Dzięki stylowi 

inspirowanemu sportem, kompaktowej 
sylwetce i udoskonalonej ergonomii najnowszy 
TMAX zapewni Ci ekscytujące osiągi podczas 
szybkiej jazdy przy zachowaniu pełnego 
komfortu i elegancji. Jego najlepszy w klasie, 
7-calowy, kolorowy ekran TFT z łącznością 
ze smartfonem zapewni Ci stały kontakt ze 
światem, a pełnomapowy system Garmin* 
ułatwi nawigację. Grzane manetki i fotel, 
elektrycznie regulowana szyba, kontrola jazdy 
i specjalne detale sprawiają, że premium TMAX 
Tech MAX to absolutny MAX!

XMAX 300 i XMAX 125, bazujące na DNA serii 
MAX i wykonane według tak samo wysokich 
standardów jak ekskluzywny TMAX, posiadają 
widelec typu motocyklowego i kompaktową 
konstrukcję nadwozia, które zapewniają 
dynamiczną i sportową jazdę w komforcie 
„business class” z niezrównanym statusem MAX! 
Dzięki specjalnym komponentom i wykończeniu 
premium XMAX 300 Tech MAX i XMAX 125 
Tech MAX oferują ekskluzywność i styl. Skutery 
XMAX, dostępne w nowych kolorach, wyglądają 
jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej!

* System nawigacji Garmin w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i nie jest dostępny we wszystkich krajach. Niektóre funkcje nawigacji nie są dostępne na wszystkich rynkach. Aby sprawdzić dostępność, prosimy o kontakt z firmą Garmin. 3
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Ciężko pracujesz. Intensywnie się bawisz. A Twoją 
najcenniejszą walutą jest czas. Cenisz sobie autentyczny 
styl i sprawdzoną jakość. Kiedy więc zobaczysz, co 
oferuje najnowszy model TMAX Tech MAX, jego 
zakup będzie prawdopodobnie jedną z najłatwiejszych 
i najmądrzejszych decyzji, jakie podejmiesz od 
dłuższego czasu.

Najlepiej sprzedający się w Europie skuter sportowy 
został gruntownie zmodernizowany i wyposażony 
w najlepszy w swojej klasie kolorowy wyświetlacz 
TFT o przekątnej 7 cali zapewniający pełną łączność 
ze smartfonem, co pozwala pozostawać w kontakcie 
podczas jazdy. System nawigacji Garmin* z pełną mapą 
zapewni dotarcie do celu na czas, a podgrzewane 
siedzenie, podgrzewane manetki, elektrycznie 
regulowana szyba i tempomat pozwalają cieszyć się 
komfortem „business class” przez cały rok. 

Najnowszy TMAX Tech MAX został również wyposażony 
w zupełnie nowe, kompaktowe nadwozie z dłuższą 
kanapą i podestami, które zapewniają jeszcze większy 
komfort jazdy. Jego agresywny przód i aerodynamiczne 
przednie skrzydełka nadają mu wygląd inspirowany 
motocyklami SuperSport, dzięki czemu TMAX Tech MAX 
jest bardzo zbliżony do świata motocykli. Najwyższej 
klasy komponenty i wykończenie tylko potwierdzają to, 
co prawdopodobnie już wiesz o tej kultowej maszynie.

* System nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej mapy wymaga 
subskrypcji i nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. 
Nie wszystkie funkcje nawigacji są dostępne na wszystkich rynkach. 
Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z firmą Garmin.
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Nowy ekran TFT z funkcją łączności, 
nawigacja z trybem pełnej mapy
Nowy, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 
7 cali, obsługiwany za pomocą prostego joysticka, 
ma trzy tryby wyświetlania. Za pomocą aplikacji 
Yamaha MyRide można stworzyć połączenie 
umożliwiające dostęp do muzyki, informacji 
o pogodzie, połączeń** i powiadomień za 
pośrednictwem smartfona. System nawigacji 
Garmin z pełną mapą* ułatwi Ci każdą podróż; tryb 
tekstowy jest dostępny również wtedy, gdy TMAX 
Tech MAX jest zaparkowany.

Nowe światła projekcyjne, zintegrowane 
kierunkowskazy
Jedno spojrzenie na nowy przód i nie 
masz wątpliwości, że to TMAX Tech MAX! 
Podwójne, smukłe lampy ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami dają bardziej agresywny 
wygląd i, dzięki konstrukcji z jednoogniskowymi 
obiektywami, wyjątkowo jasne światło. Dla 
podkreślenia dynamicznego designu tylne światło 
ze zintegrowanymi kierunkowskazami ma kształt 
litery T. 

Nowa, dynamiczna, sportowa stylistyka 
nadwozia
Dzięki nowej, dynamicznej, aerodynamicznej 
karoserii, TMAX Tech MAX jest zbliżony wyglądem 
do motocykli SuperSport. Smuklejsze podwójne 
światła przednie LED i nowe skrzydełka z dużymi 
wlotami powietrza, a także nowe osłony boczne 
w kształcie bumerangu, podkreślają charakter 
TMAX Tech MAX jak nigdy dotąd – a lekkie 
koła Spin Forged i kierownica wykonana 
z kutego aluminium, podkreślają wysokiej klasy 
specyfikację tego sportowego skutera.

Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5 ma unikalną i zwartą budowę 
z wykorbieniem przesuniętym o 360 stopni 
z przeciwsobnym, poziomym wyważeniem tłoków, 
co pozwala uzyskać ekstremalne sportowe osiągi, 
natomiast wysokowydajny układ napędowy CVT 
zapewnia wyjątkowo spokojną pracę. 
Aby zapewnić jeszcze większe emocje podczas 
jazdy, starannie zaprojektowane układy dolotowy 
i wydechowy dają czysty i głęboki dźwięk 
charakterystyczny dla skuterów TMAX Tech MAX.

Większy komfort dla kierowcy i pasażera
Aby zapewnić jeszcze bardziej sportową jazdę 
i wyższy poziom komfortu kierowcy i pasażera, 
nowy TMAX Tech MAX został wyposażony 
w dłuższą kanapę i wydłużone podesty, 
a oparcie kierowcy zapewnia 30 mm swobody 
ruchu do przodu i do tyłu. Węższa sylwetka 
TMAX-a pozwala łatwiej sięgnąć nogami do 
podłoża, a nowy kształt kierownicy wykonanej 
z kutego aluminium pozwala przyjąć nieco 
bardziej pochyloną pozycję podczas jazdy, co 
zapewnia lepsze wyczucie maszyny.

Podgrzewane manetki i siedzenie
Ten wysokiej klasy sportowy skuter jest 
przeznaczony do użytku niemal przez cały rok, 
a jego aerodynamiczne nadwozie i elektrycznie 
regulowana szyba zapewniają doskonałą ochronę 
przed wiatrem i deszczem. TMAX Tech MAX jest 
wyposażony w podgrzewane siedzenie i manetki 
zapewniające dodatkowy komfort w chłodniejsze 
dni.

Tempomat
Tempomat jest montowany w skuterze TMAX 
Tech MAX w standardzie i umożliwia relaks 
podczas dłuższych przejażdżek, a także jest 
pomocny w utrzymaniu prędkości w granicach 
dozwolonego limitu. System działa w połączeniu 
z przepustnicą Yamaha Chip Controlled Throttle 
(YCC-T) i można go aktywować przy prędkościach 
powyżej 50 km/h.

Elektrycznie regulowana szyba
Nowa, regulowana szyba przednia jest 
wyposażona w centralny kanał wlotu powietrza, 
który poprawia komfort jazdy przez zmniejszenie 
nacisku powietrza na tułów kierowcy, zwłaszcza 
przy większych prędkościach. Ta nowa 
konstrukcja zapewnia również lepszą akustykę 
podczas korzystania ze smartfona połączonego 
z 7-calowym, kolorowym wyświetlaczem 
TFT. Szyba w skuterze TMAX Tech MAX jest 
regulowana elektrycznie przy użyciu przełącznika 
zamontowanego na kierownicy.

* System nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie wszystkie funkcje nawigacji są dostępne na wszystkich rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z firmą Garmin.
** Wymaga zestawu słuchawkowego Bluetooth połączonego ze skuterem TMAX Tech MAX. (Zestaw słuchawkowy jest sprzedawany oddzielnie.6
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Osiągi na MAX-a

Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz TFT 
o przekątnej 7 cali: 
Nowy TMAX został poważnie zmodernizowany 
dzięki zamontowaniu w nim najlepszego w swojej 
klasie, kolorowego ekranu TFT o przekątnej 
7-cali, który zachwyca czytelnością. Kierowca 
może wybrać jeden z trzech stylów wyświetlania 
odpowiadających jego osobistym preferencjom. 
Wszystkie trzy wyświetlają centralny cyfrowy 
prędkościomierz - styl Sporty ma radialny 
obrotomierz blokowy, podczas gdy w stylu 
Intelligent obrotomierz jest bardziej subtelny, 
a w stylu Authentic wygląda on bardziej 
konwencjonalnie. 
W każdym stylu wyświetlacz pokazuje liczne 
informacje dotyczące jazdy, a inteligentne animacje 
graficzne zapewniają kierowcy silne poczucie 
harmonii z maszyną i nadają dodatkowy wymiar 
każdej podróży.

Łączność ze smartfonem:  
Właściciel TMAX-a może sparować swój smartfon 
z 7-calowym, kolorowym ekranem przez Bluetooth, 
Wi-Fi lub za pomocą portu USB umieszczonego 
w wodoodpornym przednim schowku, w którym 
znajduje się również specjalny uchwyt na telefon. 
Po podłączeniu smartfona za pomocą joysticka 
i przycisku „home” na lewej połowie kierownicy 
można sterować odtwarzaniem muzyki, odbierać 
powiadomienia, sprawdzać pogodę itd. 
Do słuchania muzyki lub odbierania połączeń 
wymagany jest zestaw słuchawkowy** podłączony 
przez Bluetooth; teksty mogą być wyświetlane 
również wtedy, gdy TMAX jest zaparkowany.

System nawigacji Garmin w trybie pełnej mapy*:  
Nowy TMAX umożliwia kierowcy dostęp do 
nawigacji Garmin w trybie pełnej mapy, która 
podaje szczegółowe instrukcje głosowe poprzez 
zestaw słuchawkowy** połączony z TMAX-em 
przez Bluetooth. System na bieżąco informuje 
kierowcę o aktualnym ruchu drogowym i proponuje 
alternatywne trasy, pozwalające szybciej dotrzeć 
do celu. Funkcja Garmin PhotoReal Junction View 
zapewnia realistyczny widok skrzyżowań i węzłów 
znajdujących się na trasie, co ułatwia nawigację. 
Strzałki w jaskrawych kolorach pokazują, który pas 
należy zająć przed kolejnym skrętem. 
Funkcja Rider Alerts firmy Garmin ostrzega 
kierowcę o zbliżających się niebezpieczeństwach na 
trasie, np. o ostrych zakrętach; wyświetla również 
powiadomienia o ograniczeniach prędkości, 
znajdujących się w pobliżu szkołach i nie tylko. 
Funkcja monitorowania zużycia paliwa pozwala 
oszacować dystans, jaki można przejechać do 
kolejnego tankowania, i sugeruje miejsca, w których 
można się zatrzymać. System nawigacji Garmin 
informuje również o warunkach pogodowych 
w czasie rzeczywistym i podaje codzienną prognozę 
pogody, dzięki czemu TMAX znakomicie sprawdzi 
się podczas każdej podróży. 
Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7-cali 
zapewnia czytelne dane nawigacyjne, a na górnym 
i bocznych panelach pokazuje informacje o pracy 
skutera - do obsługi aplikacji i wyboru menu służy 
zamontowany na kierownicy joystick.

* System nawigacji Garmin w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie wszystkie funkcje 
nawigacji są dostępne na wszystkich rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z firmą Garmin. 
** Zestaw słuchawkowy nie jest elementem wyposażenia skutera TMAX. 9



 

Osiągi na MAX-a

10



 

TMAX to niekwestionowany król skuterów. Od czasu 
premiery oryginalnego modelu w 2001 roku jest to 
najlepiej sprzedający się skuter sportowy w Europie. 
Od ponad 20 lat ta topowej klasy maszyna o wysokich 
osiągach daje tysiącom kierowców poczucie pełnej 
wolności – czy to podczas dojazdów do pracy w mieście, 
czy podczas krajoznawczych wycieczek za miasto.
 
Skuter wyposażono w najwyższej jakości łączność 
z urządzeniami. Najlepszy w swojej klasie, kolorowy 
wyświetlacz TFT o przekątnej 7 cali ma trzy tryby 
wyświetlania. Aplikacja Yamaha MyRide pozwala 
korzystać z funkcji MyRide, która, po połączeniu ze 
skuterem TMAX, daje kierowcy dostęp do muzyki, 
pogody, powiadomień itd. za pośrednictwem smartfona, 
a system nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej 
mapy* pozwala szybciej i łatwiej dotrzeć co celu.

TMAX-a wyposażono w nowe, kompaktowe nadwozie 
o sportowym charakterze i bezkompromisowym obliczu. 
Obecnie jest to najbardziej dynamiczny skuter sportowy 
w ofercie Yamahy. Nowe, aerodynamiczne skrzydła 
z przodu oraz węższe, podwójne przednie światła, 
nadają temu pojazdowi o wysokiej specyfikacji wygląd, 
inspirowany maszynami SuperSport, a poprawiona 
ergonomia zdecydowanie podnosi komfort jazdy. 
Jego mocny silnik o pojemności 560 cm³, zgodny z normą 
Euro 5, osiąga 35 kW, a niezwykle płynnie działająca 
skrzynia biegów CVT zapewniają osiągi motocykla przy 
komforcie charakterystycznym dla skutera.

TMAX
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* System nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji 
i nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie wszystkie funkcje 
nawigacji są dostępne na wszystkich rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy 
o kontakt z firmą Garmin.



 

Nowy ekran TFT z funkcją łączności, 
nawigacja z trybem pełnej mapy
Nowy, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7 
cali, obsługiwany za pomocą prostego joysticka, 
ma trzy tryby wyświetlania. Za pomocą aplikacji 
Yamaha MyRide można stworzyć połączenie 
umożliwiające dostęp do muzyki, informacji 
o pogodzie, połączeń** i powiadomień za 
pośrednictwem smartfona. System nawigacji 
Garmin z pełną mapą* ułatwi Ci każdą podróż; tryb 
tekstowy jest dostępny również wtedy, gdy TMAX 
jest zaparkowany.

Nowe światła projekcyjne, zintegrowane 
kierunkowskazy
Jedno spojrzenie na nowy przód i nie masz 
wątpliwości, że to TMAX! Smuklejsze, podwójne 
światła ze zintegrowanymi kierunkowskazami 
nadają mu agresywniejszy wygląd, a nowa 
jednoogniskowa soczewka zapewnia mocniejszą 
wiązkę światła. Aby podkreślić nowy, dynamiczny 
wygląd tego kultowego skutera sportowego, 
zamontowano w nim całkowicie nowe światło 
tylne w kształcie litery T ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami.

Nowa, dynamiczna, sportowa stylistyka 
nadwozia
Dzięki nowemu, dynamicznemu, 
aerodynamicznemu nadwoziu, TMAX przypomina 
wyglądem motocykle SuperSport. Smuklejsze 
światła przednie LED, nowe, duże szkrzydełka 
z wlotami powietrza oraz nowe osłony boczne 
w kształcie bumerangu sprawiają, że ten 
sportowy skuter to najbardziej rasowy TMAX, jaki 
kiedykolwiek wyjechał z fabryki Yamahy, a lekkie 
koła Spin Forged i kierownica z kutego aluminium 
podkreślają jego wysoką jakość.

Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Mocny silnik o pojemności 560 cm³ zgodny 
z normą Euro 5 ma unikalną i zwartą budowę 
z wykorbieniem przesuniętym o 360 stopni 
z przeciwsobnym, poziomym wyważeniem tłoków, 
co pozwala uzyskać ekstremalne sportowe osiągi, 
natomiast wysokowydajny układ napędowy 
CVT zapewnia wyjątkowo spokojną pracę. Aby 
zapewnić jeszcze większe emocje podczas jazdy, 
starannie zaprojektowane układy dolotowy 
i wydechowy dają czysty i głęboki dźwięk 
charakterystyczny dla skuterów TMAX.

Większy komfort dla kierowcy i pasażera
Aby zapewnić jeszcze bardziej sportową jazdę 
i wyższy poziom komfortu kierowcy i pasażera, 
nowy TMAX został wyposażony w dłuższą kanapę 
i wydłużone podesty, a oparcie kierowcy zapewnia 
30 mm swobody ruchu do przodu i do tyłu. 
Węższa sylwetka TMAX-a pozwala łatwiej sięgnąć 
nogami do podłoża, a nowy kształt kierownicy 
wykonanej z kutego aluminium pozwala przyjąć 
nieco bardziej pochyloną pozycję podczas jazdy, 
co zapewnia lepsze wyczucie maszyny.

Najnowocześniejsze elektroniczne 
systemy wspomagające
Nowy TMAX został wyposażony 
w najnowocześniejszą przepustnicę Yamaha 
Chip Controlled Throttle (YCC-T), która zapewnia 
najwyższy poziom kontroli nad silnikiem, a żeby 
poprawić wyczucie i zmniejszyć wagę maszyny, 
zamontowano nowy system przewodowy APSG 
(Accelerator Position Sensor Grip). Układ kontroli 
trakcji zapobiega uślizgowi tylnych kół podczas 
przyspieszania na mokrej lub luźnej nawierzchni, 
a tryb D-MODE pozwala wybrać łagodną lub 
sportową charakterystykę pracy silnika.

Lekkie zawieszenie wykonane 
z aluminium
Kompaktowe podwozie TMAX-a w stylu 
motocyklowym, wykonane z odlewanego pod 
ciśnieniem aluminium, ma podwójny układ 
profili głównych, który zapewnia ogromną 
wytrzymałość przy niewielkiej wadze. Potężny 
silnik o pojemności 560 cm³ jest zamontowany 
bezpośrednio na ramie nośnej, co gwarantuje 
doskonałą centralizację masy - a żeby uzyskać 
bardziej sportowe i precyzyjne prowadzenie, 
zmieniono ustawienia zawieszenia. Nowe, bardzo 
lekkie koła Spin Forged zmniejszające masę 
nieresorowaną zostały wyposażone w opony 
Bridgestone.

Bezkluczykowy system zapłonu 
Smart Key
Użytkowanie TMAX-a jest bardzo wygodne 
dzięki bezkluczykowemu systemowi Smart Key, 
a nowo zaprojektowany przełącznik główny jest 
prostszy w obsłudze niż kiedykolwiek wczesniej. 
Technologia bezkluczykowa umożliwia łatwe 
uruchomienie silnika, odblokowanie kanapy, 
zwolnienie centralnej podstawki, a także otwarcie 
nowego, eleganckiego korka paliwa.

* System nawigacji Garmin Navigation w trybie pełnej mapy wymaga subskrypcji i nie jest dostępny we wszystkich krajach na świecie. Nie wszystkie funkcje nawigacji są dostępne na wszystkich rynkach. Aby to potwierdzić, prosimy o kontakt z firmą Garmin. 
** Wymaga zestawu słuchawkowego Bluetooth połączonego ze skuterem TMAX. (Zestaw słuchawkowy jest sprzedawany oddzielnie.12
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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 cechy Tech MAX obejmują 
elegancką kanapę i pokrywy schowków, 
aluminiowe podesty na stopy i specjalne 
wykończenie kokpitu. Pakiet uzupełnia 
malowanie w kolorach Power Grey lub Dark 
Petrol i przyciemnione tylne światło.

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.
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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.

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 światło. 
Ten dynamiczny, modny skuter w kolorze Dark 
Petrol przyciągnie spojrzenia, gdziekolwiek się 
tylko pojawi.

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.

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 maksi skuterem 
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, 
amortyzujący nierówności i zapewniający stabilne 
prowadzenie typowe dla motocykla.

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.
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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.

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

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.

Sprytny system Smart Key
Aby jeszcze bardziej ułatwić i uprzyjemnić 
codzienne korzystanie ze skutera, jest on 
wyposażony w bezkluczykowy zapłonowy Smart 
Key. Jeśli tylko masz przy sobie kluczyk Smart, 
możesz uruchomić swój skuter, odblokować 
kierownicę lub siedzenie i uzyskać dostęp do 
zbiornika paliwa i przestrzeni bagażowej. Pozwala 
również zdalnie blokować lub lokalizować skuter 
jednym naciśnięciem przycisku.

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!
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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 premium oferuje najsprytniejszy sposób poruszania się po mieście. 
Jest wyposażony w elegancką kanapę, skórzane pokrywy schowków, aluminiowe 
podesty na stopy i obrabiane maszynowo ciężarki kierownicy. Model na sezon 2022 
jest wyposażony w nowy silnik Blue Core o pojemności 125 cm³, zgodny z normą 
emisji spalin Euro 5, zapewniający mocne przyspieszenie w niskim i średnim 
zakresie obrotów. Nowy system Start & Stop zmniejsza emisję spalin i zwiększa 
ekonomię skutera.

Ten wysokiej jakości sportowy skuter o pojemności 125 cm³ został stworzony 
w oparciu o DNA serii MAX. Cechuje go więc idealna równowaga między 
własnościami 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.
Skuter Yamaha XMAX 125 Tech MAX został 
zaprojektowany z wykorzystaniem czystego DNA 
MAX w celu zapewnienia Ci idealnej mieszanki 
stylu, funkcjonalności i osiągów. Wystarczy 
przekręcić manetkę, aby doświadczyć mocnego 
przyspieszenia i łatwego prowadzenia. 
To właśnie dzięki tym cechom ten sportowy, 
stylowy i praktyczny skuter jest idealnym 
środkiem transportu w mieście. Witaj w 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 2022 został wyposażony w nowy silnik Blue Core o pojemności 125 cm³ 
spełniający normę Euro 5, układ Start & Stop dodatkowo obniżający zużycie paliwa, 
wygodny bezkluczykowy system włączania zapłonu Smart Key, a pod kanapą 
– ogromny schowek.

Wyjątkowe, podwójne reflektory 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
Każdy skuter Yamahy XMAX został 
zaprojektowany z wykorzystaniem czystego DNA 
MAX. Gdy tylko na niego wsiądziesz, doświadczysz 
zwinnego prowadzenia i szybkiego przyspieszenia. 
To właśnie dzięki tym cechom, ten sportowy, 
stylowy skuter oferujący liczne funkcje praktyczne 
jest tak skutecznym środkiem transportu 
w zatłoczonym mieście – i Twoją przepustką do 
rodziny MAX.

Pokaźny schowek pod kanapą
Skuter XMAX 125 można uznać za jeden 
z najbardziej eleganckich i sportowych skuterów 
w swojej klasie, ale jest również jednym 
z najbardziej praktycznych dzięki ogromnemu 
schowkowi pod kanapą! Wystarczy unieść kanapę, 
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

Miasto to środowisko naturalne XMAX-a, 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 kufra centralnego zapewni pasażerowi wysoki 
komfort jazdy. Dodatkowo, pakiet zawiera specjalną 
ochronę przed zarysowaniami. Zawartość pakietu to: 
wysoka szyba, tylny stelaż, 39-litrowy kufer centralny, 
oparcie do 39-litrowego kufra centralnego, ochrona przed 
zarysowaniami.

Dostępna również wersja z kufrem 50 l.

Pakiet Sportowy

XMAX już teraz uosabia to, czym powinien być 
sportowy skuter. Zawsze jednak staramy się podnosić 
poprzeczkę, dlatego opracowaliśmy Pakiet Sport do 
skutera XMAX, który wynosi go na jeszcze wyższy 
poziom. Kup Pakiet Sportowy, by podkreślić sportowy 
charakter swojego XMAX-a. Znajdziesz w nim aluminiowe 
końcówki kierownicy, sportową szybę, uchwyt na tablicę 
rejestracyjną i aluminiowe podesty – idealne połączenie, 
by nadać skuterowi sportowy styl i elegancję. 
Nadaj swojemu XMAX-owi prawdziwie osobisty charakter, 
wzbogacając go o inne elementy z szerokiego asortymentu 
oryginalnych akcesoriów XMAX. 

Akcesoria XMAX
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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.

Tytanowy tłumik Akrapovič typu 
slip-on
90798-33475-00

Tytanowy tłumik Akrapovič typu 
slip-on
90798-33476-00

Koc
B9Y-F47L0-00-00

Torba na konsolę
B9Y-F0750-00-00

Niska kanapa
B74-F47C0-L0-00

Kolorowe panele pokrywy kufra 
centralnego o pojemności 50 l
34B-F843F-0F-00

Organizator schowka
B9Y-FTR00-00-00

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

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
37P-F84U0-A0-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 50 l
37P-F84U0-B0-00

Kolorowe panele pokrywy górnego 
kufra miejskiego o pojemności 39 l
52S-F842M-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B9Y-F16E0-00-00

Mufki na ręce
B74-F85F0-00-00

Osłony boczne
B74-F1980-00-00

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

Pokrowiec na kanapę skutera
5GJ-W0702-00-00

Osłona uchwytu tablicy 
rejestracyjnej
B74-F163A-00-00

Uchwyt systemu TPMS
B74-F34A1-00-00

Deflektor szyby
B3T-F83M0-00-00

Ładowarka USB 5V
B4T-H6600-00-00

Komfortowa kanapa 
B74-F4730-A2-00

Mocowanie tablicy rejestracyjnej
YME-LPHBR-IT-10 

Tylny bagażnik
B74-F48D0-00-00

Uniwersalny uchwyt akcesoriów
B74-F81A0-10-00

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

 

Dane techniczne
TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

Silnik
Typ silnika 2-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC 2-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność 562 cm3 562 cm3 292 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 mm × 73,0 mm 70,0 mm × 73,0 mm 70,0 mm x 75,8 mm

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

Moc maksymalna 35,0 kW (47,6 KM) przy 7 500 obr./min 35,0 kW (47,6 KM) przy 7 500 obr./min 20,6 kW (28,2 KM) 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 3,0 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 Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, 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 M/C (56H) 120/70 R15 M/C (56H) 120/70 R15

Opona tylna 160/60 R15 M/C (67H) 160/60 R15 M/C (67H) 140/70 R14

Wymiary
Długość całkowita 2 195 mm 2 195 mm 2 185 mm

Szerokość całkowita 780 mm 780 mm 775 mm

Wysokość całkowita 1 415 mm – 1 525 mm (elektrycznie regulowana szyba) 1 415 mm – 1 525 mm (elektrycznie regulowana szyba) 1 415 – 1 465 mm (regulowana szyba)

Wysokość siodełka 800 mm 800 mm 795 mm

Rozstaw osi 1 575 mm 1 575 mm 1 540 mm

Minimalny prześwit 135 mm 135 mm 135 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 220 kg 218 kg 180 kg

Pojemność zbiornika paliwa 15 l 15 l 13 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Silnik
Typ silnika 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność 292 cm3 125 cm3 125 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 mm x 75,8 mm 52,0 mm x 58,7 mm 52,0 mm x 58,7 mm

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

Moc maksymalna 20,6 kW (28,2 KM) przy 7 250 obr./min 9 kW (12,24 KM) przy 8 750 obr./min 9 kW (12,24 KM) przy 8 750 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 29,0 Nm przy 5 750 obr./min 11,0 Nm przy 6 250 obr./min 11,0 Nm przy 6 250 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 3,0 l/100km 2,4 l/100 km (2,3 l/100 km z funkcją START&STOP) 2,4 l/100 km (2,3 l/100 km z funkcją START&STOP)

Emisja CO2 74 g/km 56 g/km (54 g/km z funkcją START&STOP) 56 g/km (54 g/km z funkcją START&STOP)

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 90 mm 90 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 (regulowana szyba) 1 415 – 1 465 mm (regulowana szyba) 1 415 – 1 465 mm (regulowana szyba)

Wysokość siodełka 795 mm 800 mm 800 mm

Rozstaw osi 1 540 mm 1 570 mm 1 570 mm

Minimalny prześwit 135 mm 140 mm 140 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 180 kg 166 kg 166 kg

Pojemność zbiornika paliwa 13 l 13 l 13 l
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Skutery Yamaha MAX Sport zaprojektowano 
z myślą o szybkim przemieszczeniu się 
w mieście i weekendowych wypadach. 
Ta kolekcja odzieży ma w sobie DNA skuterów 
Yamaha MAX – zapewnia dynamiczne osiągi 
i maksymalną wygodę.
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Hybrydowa kurtka miejska (męska)
B21-UR104-B0-0L

Bluza miejska (męska)
B21-UR106-B0-0L

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

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

Odzież
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Get it on

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z bezpłatną 
aplikacją MyGarage

Aplikacja MyGarage to najlepszy sposób na 
zbudowanie wymarzonej kolekcji motocykli 
Yamaha – jest całkowicie bezpłatna i dostępna 
na systemy iOS i Android. Wystarczy pobrać 
aplikację, by móc zacząć personalizować swoje 
motocykle.

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć pojazd z każdej strony.

Kolekcję swoich wymarzonych jednośladów 
możesz zapisać w wirtualnym garażu, 
a następnie udostępniać je znajomym. 
A gdy już podejmiesz decyzję o zakupie, 
możesz przesłać swój projekt wirtualnego 
motocykla do swojego dealera Yamahy, który 
przygotuje zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Specjalna aplikacja MyRide opracowana przez 
Yamaha na systemy iOS i Android pozwala 
wzbogacić wrażenia z jazdy wszystkim 
właścicielom motocykli i skuterów niezależnie 
od marki.

W aplikacji Yamaha MyRide kierowca może 
w czasie rzeczywistym śledzić i analizować 
swoje osiągi, takie jak kąt pochylenia, 
przyspieszenie, prędkość oraz siła hamowania, 
co sprawia, że każda podróż jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca.

Ponadto przejazdy można też udostępniać 
innym użytkownikom MyRide lub w 
mediach społecznościowych, a trasę można 
wyeksportować do pliku w formacie GPX. 
To pozwala wyszukiwać nowe miejsca, do 
których warto się wybrać, a także łączyć 
się z ogólnoświatową społecznością 
motocyklowych pasjonatów.
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.
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Yamaha Motor Insurance

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance, przeznaczone 
dla właścicieli pojazdów Yamahy, upraszcza procedurę 
ich ubezpieczania.

Obejmuje gamę najwyższej jakości produktów, 
zapewniając wsparcie we wszelkich aspektach 
posiadania Yamahy. Gwarantuje wysoki poziom 
ochrony w konkurencyjnych cenach, pozwalając na 
beztroskie czerpanie radości z jazdy.

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance obejmuje 
wyjątkowy pakiet świadczeń oraz gwarantuje 
najwyższej klasy serwis. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha oferuje szereg rozwiązań finansowych, dzięki 
którym jej produkty są jeszcze bardziej dostępne. 
Yamaha Motor Finance to elastyczne rozwiązanie, 
które możesz dopasować do swoich możliwości. *

*Obowiązujące zasady i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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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 
Motor 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.
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Płynny komponent silnika

Doceniamy fakt, że klienci są dumni 
z posiadania produktów Yamahy. W uznaniu 
za ich wierność marce, przygotowaliśmy 
gamę produktów Yamalube do smarowania 
i konserwacji naszych maszyn.

Według inżynierów Yamahy, olej będący 
płynnym komponentem silnika, stanowi jeden 
z jego najważniejszych elementów. Wybór 
produktów Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Stosowanie produktów Yamalube daje 
pewność, że silnik będzie pracować 
z maksymalną wydajnością oraz odznaczać 
się poziomem wytrzymałości i niezawodności, 
jakiego kierowcy oczekują od pojazdów 
Yamahy. W ofercie mamy też pełną gamę 
produktów umożliwiających utrzymanie 
pojazdów oraz urządzeń Yamahy w idealnym 
stanie. Informacje o produktach Yamalube 
dedykowanych do Twojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej.

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.

Dealer

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:


