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MAX
MAX a vy patríte k sebe

Spoločnosť Yamaha vytvorila segment 
športových skútrov a zavedením prvej 
generácie modelu TMAX ešte v roku 2001 
úplne zmenila prostredie trhu s motocyklami. 
Odvtedy sa rad športových skútrov Yamaha 
neustále vyvíjal a značka MAX je dnes 
najúspešnejším radom na mimoriadne 
konkurenčnom európskom trhu.

Dnešnému sortimentu dominuje 
najnovšia generácia TMAX, ikonického 
vysokovýkonného modelu Yamaha, z ktorého 

sa počas jeho 20-ročnej histórie predalo 
celkovo takmer 300 000 kusov. To potvrdzuje 
jeho postavenie najobľúbenejšieho a 
najúspešnejšieho športového skútra Európy 
všetkých čias.

Najpredávanejšie športové skútre XMAX 
so športovým a dynamickým dizajnom, 
ktorý je inšpirovaný priamo modelom 
TMAX určujúcim trend, prinášajú dokonalú 
kombináciu vzrušujúceho výkonu, 

prémiových vlastností, prevedenia a 
každodenných funkcií.

Modely TMAX a XMAX, ktoré majú čistú DNA 
radu MAX, od svojho príchodu transformovali 
trh a do ulíc Európy priniesli novú úroveň 
výkonu, módy a štýlu. Tieto modely, ktoré 
sú teraz pevne etablované ako jednoznačné 
športové skútre, neprinášajú nič iné než 
MAX.
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Ak dokážete oceniť skutočnú hodnotu 
vyspelých technológií, inovatívneho dizajnu 
a vynikajúcej kvality, je pre vás nový TMAX 
Tech MAX tým najlepším športovým skútrom. 
Medzi jeho najlepšie parametre v danej triede 
patrí elektricky ovládaný plexi štít, tempomat, 
vyhrievané riadidlá a sedadlo a pripojenie 
pomocou aplikácie My TMAX Connect.

Tento plne vybavený prémiový model sa dodáva 
s novým motorom s objemom 560 cm3, ktorý 
vďaka vyššiemu krútiacemu momentu dosahuje 
vynikajúce zrýchlenie a vysokú rýchlosť jazdy, 
preto je ideálny na časté jazdy po diaľniciach na 
veľké vzdialenosti. Vďaka ľahkému podvozku je 
ideálny na jazdu v rušných uliciach miest.

Nová agresívna kapotáž je vybavená 
integrovanými diódovými svetlami a upravenou 
prednou časťou, ktorá modelu TMAX Tech MAX 
dodáva majestátny vzhľad, vďaka ktorému 
vás nikto neprehliadne. Vďaka zdokonalenej 
ergonómii a doplnkovej výbave sa na dlhšie 
výlety budete tešiť.

*Zákazníci získajú prístup k službe „My TMAX Connect“ na základe 
predplatného
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Výkonný motor s objemom 560 cm3 
spĺňajúci požiadavky normy EURO5
TMAX Tech MAX je rýchlejší, športovejší a 
dynamickejší vďaka väčšiemu motoru s objemom 
560 cm3, ktorý spĺňa požiadavky normy EURO5 
a poskytuje ešte lepšiu prevádzku, dojem a zvuk 
než doteraz. Vďaka o viac ako 6 % vyššiemu 
krútiacemu momentu si vychutnáte ešte lepšie 
zrýchlenie – a so špeciálnym vyvažovacím 
mechanizmom je tento ľahký dvojvalcový motor 
jedným z najkultivovanejších a najkompaktnejších 
vo svojej kategórii.

Tempomat
Plne vybavenému modelu TMAX Tech MAX sa 
žiadny iný športový skúter nemôže rovnať. Vďaka 
výkonnejšiemu motoru s objemom 560 cm3 a 
prvotriednej ergonómii sa tento stroj dokonale 
hodí na dlhé jazdy. Na zaistenie väčšieho pohodlia 
a pohody je štandardne vybavený tempomatom. 
Tempomat funguje pri rýchlostiach nad 50 km/
hod, preto vám za jazdy pomôže dodržiavať 
väčšinu rýchlostných obmedzení.

Elektricky ovládaný plexi štít
Ak chcete špičkový športový skúter s najlepšími 
parametrami v danej kategórii, model TMAX Tech 
MAX je jasná voľba. Jednou z najvýznamnejších 
funkcií zvyšujúcich pohodlie je exkluzívny 
elektricky ovládaný plexi štít, ktorý možno 
výškovo nastaviť v rozmedzí 135 mm, vďaka 
čomu si môžete vybrať optimálne nastavenie na 
zaistenie maximálneho pohodlia pri jazdách po 
verejných komunikáciách aj v meste.

Dynamický a agresívny dizajn kapotáží
TMAX Tech MAX prichádza s agresívnejším 
vzhľadom, ktorý posilňuje jeho kultové postavenie 
ako jednotky medzi športovými skútrami v 
Európe. Panely kapotáží vrátane prepracovaných 
bočných častí v tvare „bumerangu“ mu dávajú 
dynamickejší a rafinovanejší vzhľad – a super 
športová zadná časť obsahuje nové zadné svetlo v 
tvare písmena T a ľahké bočné kryty s prieduchmi.

Vyhrievané rukoväte a sedadlo
Dokonca aj za teplého dňa dokáže prúd chladného 
vzduchu jazdca negatívne ovplyvniť, a to najmä 
pri jazde vyššou rýchlosťou. S modelom TMAX 
Tech MAX však budete v teple a pohodlí pri 
každej ceste bez ohľadu na počasie, pretože 
vďaka vyhrievaným rukovätiam a sedadlu je jazda 
príjemnejšia.

Plne vybavené najlepšími parametrami 
danej triedy
TMAX Tech MAX prichádza s najlepšími 
parametrami v danej triede. Aplikácia My TMAX 
Connect vám poskytuje úplnú kontrolu pomocou 
monitorovacieho systému GPS na zaistenie vyššej 
bezpečnosti a tempomat vám uľahčí jazdu na 
dlhé vzdialenosti. Na tomto plne vybavenom 
prémiovom športovom skútri možno vďaka 
elektronicky ovládanému plexi štítu, vyhrievaným 
riadidlám a sedadlu jazdiť po celý rok.

Integrované predné LED smerovky
Kompaktné predné LED smerovky sú úplne 
integrované do prepracovaných panelov, čím 
vytvárajú dojem väčšej ľahkosti a svižnosti. A 
jedinečné zadné LED svetlo v tvare písmena „T“ 
dá všetkým vedieť, že TMAX Tech MAX je stále 
pred nimi!

Zlepšené vystupovanie
Revidovaná ergonómia je zárukou ešte vyššej 
úrovne jazdného komfortu a novonavrhnuté 
opierky nôh uľahčujú jazdcovi aj spolujazdcovi 
vystupovanie. Nové panely kapotáží dodávajú 
modelu TMAX Tech MAX športovejší a 
dynamickejší vzhľad – a štíhlejšia zadná časť 
ponúka viac uvoľnenia a radosti pri jazde, k 
čomu prispieva aj ľahší prístup k stupačkám pre 
spolujazdca.

*Zákazníci získajú prístup k službe „My TMAX Connect“ na základe predplatného
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My TMAX Connect: Vzdialené 
pripojenie

Jazdci na TMAX Tech MAX sú prvými vlastníkmi 
motocyklov Yamaha, ktorí vstúpili do plne prepojeného 
sveta prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou 
Vodafone Automotive. Svet, kde pripojené vozidlá 
menia spôsob, akým žijeme a pracujeme. 
Vďaka vstavanému telematickému systému môžu jazdci 
na TMAX diaľkovo spravovať svoj skúter a udržiavať ho 
v bezpečí pomocou špecializovanej mobilnej aplikácie: 
My TMAX Connect.

Aplikácia umožňuje jazdcom prístup k sledovaniu skútra, 
takže môžu kedykoľvek svoj motocykel TMAX nájsť 
a ak sa skúter pohybuje, keď je motor vypnutý, jazdec 
dostane upozornenie priamo na svoj mobilný telefón!

V prípade odcudzenia vozidla odošle telematický 
systém výstrahu operačnému stredisku Vodafone 
Automotive Secure, ktoré aktivuje sledovanie, sleduje 
pohyby vozidla v reálnom čase a poskytuje podporu 
miestnym policajným orgánom pri jeho opätovnom 
nájdení. Služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní 
týždni, v 44 európskych krajinách, vo vašom vlastnom 
jazyku, aj keď ste v zahraničí.

Služba „My TMAX Connect“ je k dispozícii vo verzii 
TMAX Tech MAX. Zakúpením modelu TMAX Tech Max 
na rok 2021 a v novšej verzii získajú zákazníci vo forme 
predplatného prístup k bezpečnostnej službe „My 
TMAX Connect“. Ďalšie informácie o predplatnom vám 
poskytne oficiálny predajca značky Yamaha.

Aplikácia My TMAX Connect je kompatibilná s modelmi väčšiny 
smartfónov so systémami Android a iOS a môžete si ju zadarmo 
stiahnuť v obchodoch Play (Android) alebo Apple Store (iOS).
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Ikonický športový skúter TMAX je 
najúspešnejším modelom v Európe – a už celé 
dve desaťročia je každoročne jasnou jednotkou. 
Spoločnosť Yamaha teraz posúva športový výkon 
na vyššiu úroveň s modelom TMAX 560 s väčším 
objemom motora. Nová generácia modelu TMAX 
je rýchlejšia, športovejšia a dynamickejšia a je 
pre vás skutočne tou najlepšou voľbou.

Kapotáž s integrovanými prednými smerovkami 
LED dáva tomuto ikonickému modelu 
agresívnejší vzhľad, vďaka ktorému vzbudzuje 
na ulici absolútny rešpekt. Vylepšená ergonómia 
zaisťuje ľahší prístup a väčšie pohodlie – a čistá 
športová DNA sa prejavuje v štíhlejšej zadnej 
časti a mimoriadne štýlovom zadnom svetle LED 
v tvare písmena T.

Len čo pridáte plyn, pocítite vyšší výkon väčšieho 
motora, s ktorým môžete ešte rýchlejšie 
predbiehať a svižnejšie zrýchľovať. Je to jeden 
z najpohodlnejších a najpraktickejších spôsobov 
cestovania aj v prípade dlhších jázd po diaľnici. A 
v meste sa mu nič iné ani zďaleka nevyrovná.
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Výkonný motor s objemom 560 cm3 
spĺňajúci požiadavky normy EURO5
TMAX je rýchlejší, športovejší a dynamickejší 
vďaka väčšiemu motoru s objemom 560 cm3, 
ktorý spĺňa požiadavky normy EURO5 a poskytuje 
ešte lepšiu prevádzku, dojem a zvuk než doteraz. 
Vďaka o viac ako 6 % vyššiemu krútiacemu 
momentu si vychutnáte ešte vyššie zrýchlenie 
– a so špeciálnym vyvažovacím mechanizmom 
je tento ľahký dvojvalcový motor jedným z 
najkultivovanejších a najkompaktnejších vo svojej 
kategórii.

Integrované predné smerovky LED
Kompaktné predné LED smerovky sú úplne 
integrované do prepracovaných panelov, čím 
vytvárajú dojem väčšej ľahkosti a svižnosti. A 
jedinečné zadné LED svetlo v tvare písmena „T“ 
dá všetkým vedieť, že TMAX Tech MAX je stále 
pred nimi!

Zlepšené vystupovanie
Revidovaná ergonómia je zárukou ešte vyššej 
úrovne jazdného komfortu a novonavrhnuté 
opierky nôh uľahčujú jazdcovi aj spolujazdcovi 
vystupovanie. Nové panely kapotáží dodávajú 
modelu TMAX športovejší a dynamickejší vzhľad 
– a štíhlejšia zadná časť ponúka viac uvoľnenia a 
radosti pri jazde, k čomu prispieva aj ľahší prístup 
k stupačkám pre spolujazdca.

Dynamický a agresívny dizajn kapotáží
Najnovšia generácia modelu TMAX prichádza aj 
s agresívnejším novým vzhľadom, ktorý posilňuje 
jeho kultové postavenie ako jednotky medzi 
športovými skútrami v Európe. Nové panely 
kapotáží vrátane prepracovaných bočných častí 
v tvare „bumerangu“ mu dávajú dynamickejší a 
rafinovanejší vzhľad – a super športová zadná časť 
obsahuje nové zadné svetlo v tvare písmena T a 
ľahké bočné kryty s prieduchmi.

Ľahký hliníkový rám
Model TMAX je vybavený podvozkom 
motocyklového typu s ľahkým rámom z hliníka 
liateho pod tlakom s dvojitým nosníkom a dlhou 
kyvnou vidlicou. Motor s objemom 560 cm3 je 
namontovaný priamo do rámu, čím sa dosahuje 
vysoká úroveň tuhosti podvozku a presné a 
obratné jazdné vlastnosti. Nič sa nevyrovná 
skvelému pocitu z jazdy na tomto stroji po diaľnici 
alebo po uliciach mesta.

Bezkľúčová prevádzka so systémom 
Smart Key
Či už potrebujete spustiť motor, odomknúť 
sedadlo a zamknúť alebo uvoľniť stredový stojan, 
s bezkľúčovým zapaľovaním je všetko omnoho 
jednoduchšie. Model TMAX môžete ovládať, kým 
máte pri sebe kľúč Smart Key, čím vám šetrí čas 
a uľahčuje každodenný život!

Veľký úložný priestor
Okrem toho, že je model TMAX najšportovejší 
a najľahší vo svojej triede, ponúka vám aj 
najväčší úložný priestor. V osvetlenom priestore 
pod sedadlom je možné umiestniť jednu 
integrálnu prilbu alebo dve otvorené prilby – a 
táto priestranná a nepremokavá skrinka je 
tiež ideálnym miestom na nosenie aktovky, 
športového výstroja alebo nákupu.

Systém kontroly trakcie a režim D-MODE
Model TMAX je plne vybavený najmodernejšou 
elektronikou, aby vám poskytol najvyššiu úroveň 
ovládateľnosti. Systém kontroly trakcie pomáha 
predchádzať preklzávaniu kolies pri zrýchľovaní 
na nespevnených alebo mokrých povrchoch – a 
dvojúrovňový režim D-MODE vám umožňuje 
prepínať medzi plynulým dávkovaním výkonu 
pri jazde po meste a výkonnejším a športovejším 
prejavom na otvorenej ceste.
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Balík TMAX Urban

Pri modeli TMAX nie je praktickosť nikdy na druhom mieste a naším cieľom 
bolo poskytnúť zákazníkom všetko potrebné do mestského prostredia. 
Balík Urban sa skladá z najdôležitejších doplnkov, vďaka ktorým bude vaša 
jazda ešte praktickejšia. Vrchný kufor s objemom 39 l poskytuje dostatok 
priestoru na prepravu vašich osobných vecí. O rovnako príjemnú jazdu sme 
sa postarali aj spolujazdcovi tým, že sme k vrchnému kufru pridali podložku 
operadla na dosiahnutie maximálneho pohodlia. V dnešnej pripojenej dobe 
vieme, aké dôležité je mať nabité všetky zariadenia, a preto sme spárovali 
zásuvku USB s držiakom smartfónu, vďaka čomu nielenže budete mať kde 
umiestniť svoje zariadenie, ale môžete sa tiež spoľahnúť, že sa vám v ňom na 
cestách nevybije batéria. A nakoniec, na ochranu vášho milovaného modelu 
TMAX pred drobnými známkami poškodenia, ku ktorému môže ľahko dôjsť v 
stiesnených priestoroch, obsahuje balík Urban aj chránič proti poškriabaniu. 
Teraz k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý toto vysokokvalitné 
originálne príslušenstvo ochotne namontuje na váš model TMAX. 

Balík TMAX Winter

Zima je čas na zábavu, sviatky a oslavy a s balíkom Winter zažijete rovnaký 
pocit radosti s vaším modelom TMAX.  Aby boli vaše ruky v teple a v pohodlí 
za každých podmienok, balík obsahuje vyhrievané rukoväte, ktoré sú 
dokonale integrované do konštrukcie stroja. Teplotu možno ovládať, pričom 
jazdec má dobrý prehľad o nastavenej teplote na displejoch. Súčasťou sú aj 
veterné deflektory, ktoré usmerňujú prúdenie vzduchu mimo vašich rúk a 
chránia vaše hánky, pričom v spojení s vyhrievanými rukovätami poskytujú 
optimálnu ochranu pred chladom spôsobeným vetrom.  Ochranná zástera 
vynikajúco chráni spodnú časť vášho tela pred chladom, vetrom a dažďom 
a obsahuje aj integrovaný poťah sedadla a zips na odopnutie zástery v 
teplejšom počasí. Teraz k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý 
toto vysokokvalitné originálne príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
model TMAX. 

TMAX Doplnky



 

Balík TMAX Sport

Pre zákazníkov, ktorí chcú posunúť model TMAX na vyššiu úroveň, sme vytvorili balík Sport. Tento balík obsahuje všetky nevyhnutné športové 
doplnky a dodá vášmu modelu TMAX ešte športovejší vzhľad. Športový štít dodáva modelu TMAX štýlovú siluetu, ktorú možno rozpoznať na prvý 
pohľad, pričom ju ešte viac zvýrazňuje tvar operadla. Operadlo nielen dotvára charakteristický vzhľad, ale zvyšuje aj pohodlie spolujazdca. Na 
dosiahnutie pôsobivejšieho vzhľadu priestoru pre nohy sme do balíka pridali hliníkovú stupačku, na ktorej budú mať vaše chodidlá lepšiu oporu. 
Balík Sport by nebol úplný bez držiaka evidenčného čísla s homologovaným LED osvetlením a logom TMAX, ktoré sa pôsobivo vyníma v zadnej časti. 
Teraz k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý toto vysokokvalitné originálne príslušenstvo ochotne namontuje na váš model TMAX. 

TMAX Doplnky



  

TMAX Doplnky

Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Ochranná zástera TMAX
B3T-F47L0-10-00

Kompletný výfuk s čiernou 
koncovkou Akrapović 
90798-30907-00

Veterný deflektor na plexi štít
B3T-F83M0-00-00

Kryt z uhlíkových vláken
B3T-F83J0-00-00

Športový plexi štít TMAX
BV1-F83J0-10-00

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Dizajnové vyhrievané pohodlné 
sedadlo
BC3-247C0-A0-00

Chránič pred poškriabaním
B3T-F1980-00-00

Stupačky
B3T-F74M0-00-00

Držiak na smartfón
BV1-F83P0-00-00

Frézovaná páčka zadnej brzdy
BV1-FRBKL-EV-00

Chránič páčky zadnej brzdy
BV1-FFBRP-00-00

Držiak evidenčného čísla
B3T-F16E0-00-00

Spodné opierky na nohy
BV1-F74M0-00-00

Systém na monitorovanie tlaku v 
pneumatikách
YME-HTPMS-00-00

Chránič páčky prednej brzdy
BV1-FRBRP-00-00

Frézovaný kryt motora
BV1-F5410-00-00

Zadný nosič
BV1-F48D0-00-00

50L Vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

Opierka spolujazdca
BV1-F84U0-00-00

Montážna platňa na vrchný kufor 
City
BV1-F84X0-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Frézovaná páčka prednej brzdy
BV1-FFBKL-EV-00

Frézovaný kryt variátoru
BV1-F5499-00-00



 



 

Navrhnuté na MAX



 

Exkluzívny model XMAX 300 TECH MAX bol 
vyvinutý na základe legendárneho modelu 
TMAX, preto nie je prekvapením, že je jedným 
z najpôsobivejších skútrov svojej triedy. So 
skutočne jedinečnými prvkami výbavy tejto 
špeciálnej edície môžete byť na cestách 
skutočne rázny.

Prvky výbavy exkluzívneho modelu TECH MAX 
zahŕňajú špeciálne sedadlo, kryty odkladacích 
schránok so špeciálnou povrchovou úpravou, 
špeciálne riadidlá, hliníkové stupačky, štýlový 
vzhľad a chrómovaný ukazovateľ rýchlosti. A 
tento jedinečný balík je zavŕšený elegantným 
výberom farby Tech Kamo a zadným dymovým 
svetlom.

Jeho duálne LED svetlomety, aerodynamický 
tvar a postranný motív bumerangu je 
čírym stelesnením modelu MAX. Model 
XMAX 300 TECH MAX, poháňaný novým 
výkonným a úsporným motorom s objemom 
300 cm3  Blue Core spĺňajúcim normu EURO5 
a vybavený prednými tlmičmi motocyklového 
typu a pokročilou elektronikou, predstavuje 
prelomovú dynamiku a jedinečnú ráznosť.
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Výkonný a efektívny motor Blue Core 
s objemom 300 cm3 v súlade s normou 
EURO5
Pokročilá technológia Blue Core spoločnosti 
Yamaha prináša vyšší výkon pri nižšej spotrebe 
paliva. Motor modelu XMAX 300 TECH MAX 
disponuje optimalizovaným tvarom valcov – vďaka 
kompaktnej spaľovacej komore a zdokonalenému 
časovaniu sa redukuje strata výkonu a zvyšuje 
efektivita, čím sa zaisťuje plynulejší chod a znižuje 
spotreba paliva tohto vodou chladeného motora 
s objemom 300 cm3.

Úložný priestor pre dve integrálne prilby 
a ešte viac
Objemný úložný priestor pod sedadlom má 
zabudované LED osvetlenie a zmestia sa doň až 
dve integrálne prilby a ešte viac, čo zo skútra robí 
praktický a efektívny dopravný prostriedok na 
každodenné dochádzanie. Alebo v prípade, že sa 
vyberiete na oddychovú jazdu, slúži ako perfektné 
úložné miesto na všetko od výbavy na plávanie až 
po jedlo na piknik!

Exkluzívne prvky výbavy radu Tech MAX
Model XMAX 300 TECH MAX disponuje okrem 
špeciálneho sedadla, hliníkových stupačiek 
a koženého čalúnenia aj súpravou exkluzívnych 
prvkov, vrátane chrómovaného ukazovateľa 
rýchlosti, vzhľadu postranného rámu a zadného 
dymového svetla. Vo farebnom prevedení Tech 
Kamo upriami tento trendový skúter na seba 
všetku pozornosť rovnako ako vy.

Limitovaná edícia, výkon motocykla
Toto je skutočne výnimočný športový skúter, ktorý 
vám ponúka štýl, exkluzívnosť, výkon a úspornosť. 
Model XMAX 300 TECH MAX, skonštruovaný na 
základe legendárnej DNA radu MAX spoločnosti 
Yamaha a vybavený súpravou prémiových prvkov 
výbavy, vám ponúka praktickosť a všestrannosť 
športového skútra v spojení s výkonom motocykla.

Systém Smart Key
Jednoduchší a pohodlnejší život vám prinesie 
bezkľúčový systém štartovania Smart Key. Pokiaľ 
máte pri sebe svoj Smart Key, môžete svoj skúter 
XMAX 300 TECH MAX naštartovať, odomknúť 
riadenie a sedadlo či získať prístup k palivovej 
nádrži a úložnému priestoru. K dispozícii je aj 
diaľkové ovládanie na zamykanie a vyhľadanie 
polohy vášho skútra jediným tlačidlom.

Multifunkčné nástroje
Veľká multifunkčná palubná doska podčiarkuje 
kvalitu skútra a prehľadne zobrazuje množstvo 
informácií. Okrem veľkého analógového 
ukazovateľa rýchlosti a otáčkomera zobrazuje 
multifunkčný LCD displej stav palivovej nádrže, 
hodiny, počítadlo prejdenej vzdialenosti atď. 
Vďaka zabudovanému ovládaču na riadidlách 
môžete prepínať funkcie jednoduchšie.

Plynulé a športové riadenie 
Napodobňujúc vysoko-výkonný model TMAX, 
model XMAX 300 Tech MAX je vybavený 
teleskopickými prednými vidlicami motocyklového 
štýlu, ktoré zabezpečujú pohodlnú jazdu 
s jednoduchým riadením a obratným ovládaním. 
Tieto nadštandardné vidlice – vzhľadom na dlhú 
dráhu pohybu predného kolesa – tlmia nerovnosti 
a zaisťujú, že motocykel je stabilný a ľahko 
ovládateľný.

Systém kontroly trakcie (TCS)
Model XMAX 300 TECH MAX disponuje v 
základnej výbave systémom kontroly trakcie 
(TCS). Tento pokročilý elektronický systém 
predchádza pretáčaniu zadného kolesa tým, že 
obmedzuje pohon kolesa v prípade, že senzory 
zaznamenajú šmyk. Dodá vám tak sebavedomie a 
pocit bezpečia na klzkých povrchoch.
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Navrhnuté na MAX



 

Model XMAX 300, ktorý bol skonštruovaný s pravou DNA radu TMAX, ponúka štýl, 
vzhľad a špičkovú kvalitu maxi skútra s pohodlím a dostupnosťou ľahkej verzie.

Kompaktný podvozok umožňuje svižné športové riadenie v spojení s prvotriednym 
pohodlím a je vybavený motocyklovými vidlicami pre lepšiu stabilitu. Výkonný 
a úsporný nový motor Blue Core spĺňajúci normu EURO5 ponúka všetok výkon, 
ktorý potrebujete na rýchle každodenné dochádzanie do práce alebo na víkendové 
výlety.

Vďaka novému vysokokvalitnému sedadlu, prístrojom LCD, dynamickej kapotáži, 
dvojitým predným LED svetlám a štýlu radu MAX naplní tento špičkový športový 
skúter Yamaha XMAX 300 vaše túžby a potreby. Jazdite rozumne. Jazdite rýchlo. 
Jazdite na MAXimum.

Výkonný a efektívny motor Blue Core 
s objemom 300 cm3 v súlade s normou 
EURO5
Technológia Blue Core napomáha dosiahnuť vyšší 
výkon za využitia menšieho množstva paliva. 
Motor modelu XMAX 300 preto využíva ventily 
s optimalizovaným tvarom, kompaktnú spaľovaciu 
komoru a ideálne načasovanie. Tieto opatrenia 
napomáhajú zamedziť stratám výkonu a zvyšovať 
účinnosť, aby vám kvapalinou chladený motor 
s objemom 300 cm3 mohol ponúknuť ešte lepší 
výkon.

Systém kontroly trakcie (TCS)
Súčasťou štandardnej výbavy modelu XMAX 300 
je aj systém kontroly trakcie (TCS). Tento pokročilý 
elektronický systém zamedzuje strate trakcie 
zadnej pneumatiky tým, že v prípade zistenia 
prešmykovania zníži pohon daného kolesa, vďaka 
čomu môžete aj na klzkých povrchoch jazdiť 
s istotou a pocitom bezpečia.

Veľký úložný priestor pod sedadlom na 2 
integrálne prilby a ďalšie predmety
Rozsiahla príručná schránka pod sedadlom je 
osadená LED osvetlením, pričom je do nej možné 
uložiť 2 integrálne prilby a čosi navyše – naozaj 
praktická a funkčná pomôcka na každodenné 
dochádzanie. Ak si však vyrazíte len tak pre radosť 
zajazdiť, je taktiež skvelým miestom na prevážanie 
všetkého potrebného od vybavenia na kúpanie až 
po piknikový obed.

Športová a dynamická DNA radu MAX
Keď sa vám na prvý pohľad bude zdať model 
XMAX 300 povedomý, nebuďte prekvapení – bol 
navrhnutý pomocou čírej DNA radu MAX! 
Všetko od dvojitých LED svetlometov modelu 
XMAX 300 cez jeho aerodynamickú kapotáž 
až po bumerangové bočné panely mu dodáva 
športový, dynamický vzhľad a špičkovú povrchovú 
úpravu, ktorá jasne korení v kultovom maxi skútri 
spoločnosti Yamaha.
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Výnimočný model XMAX 125 Tech MAX je prémiový športový skúter s objemom 
125 cm3 navrhnutý pre praktických jazdcov, ktorí dokážu oceniť hodnotu 
exkluzívneho kúska. 

Tento špičkový model rozhodne patrí k tým najpraktickejším spôsobom prepravy. 
Je vybavený sedadlom so špeciálnou povrchovou úpravou, koženými vnútornými 
prvkami, hliníkovými stupačkami a opracovanými držadlami. Model 2021 je 
vybavený novým motorom Blue Core s objemom 125 cm3 spĺňajúcim normu 
EURO5, ktorý sa vyznačuje intenzívnym zrýchlením v nízkych a stredných otáčkach. 
Nový systém Start & Stop znižuje emisie a zlepšuje spotrebu paliva.

Tento vysokokvalitný športový skúter s objemom 125 cm3 v sebe nezaprie 
DNA radu MAX a prináša ideálnu rovnováhu medzi športovými vlastnosťami, 
praktickosťou a funkčnosťou, pričom zaručuje jedinečnosť radu MAX.

Špeciálna edícia maxi športového skútra 
s objemom 125 cm3
XMAX 125 Tech MAX je jedinečný športový skúter 
značky Yamaha s objemom 125 cm3, ktorý je 
dostupný v exkluzívnom farebnom prevedení 
Sword Grey a ponúka celý rad exkluzívnych 
prvkov vrátane hliníkových stupačiek, špeciálneho 
sedadla a koženého vnútorného čalúnenia, ako 
aj opracované riadidlá, zadné dymové svetlo 
a chrómovaný ukazovateľ rýchlosti.

Systém kontroly trakcie
Počas bežnej jazdy do práce vás môžu postretnúť 
rôzne nepríjemnosti – od mokrých vozoviek 
po lesklé kryty kanálov a vyleštené obrubníky, 
či dokonca blato alebo nečistoty v blízkosti 
stavenísk. Vďaka systému kontroly trakcie 
modelu XMAX 125 Tech MAX môžete teraz jazdiť 
s istotou, pretože vám tento systém poskytuje 
lepšiu kontrolu udržiavaním priľnavosti zadného 
kolesa na klzkých povrchoch.

Bezkľúčová prevádzka so systémom 
Smart Key
Pri ceste do práce a domov chcete, aby bola vždy 
čo najjednoduchšia a čo najmenej stresujúca. 
Presne preto sme model XMAX 125 Tech MAX 
vybavili bezkľúčovým systémom zapaľovania 
Smart Key. Stačí, že máte kľúč so sebou, a môžete 
odomknúť a naštartovať skúter či siahnuť do 
batožinového priestoru pod sedadlom, pričom 
nemusíte kľúč fyzicky vložiť do zapaľovania.

Športový a štýlový dopravný prostriedok!
Model XMAX 125 Tech MAX bol vyvinutý s čistou 
a nezriedenou DNA radu MAX, vďaka čomu 
prináša ideálnu kombináciu štýlu, funkčnosti 
a výkonu. Stačí otočiť plynovou rukoväťou 
a zažijete intenzívne zrýchlenie a svižné riadenie – 
vďaka tomu je tento športový, štýlový a praktický 
skúter rýchlym a efektívnym dopravným 
prostriedkom na jazdenie do práce a domov. Víta 
vás exkluzívny rad MAX!

Tech Kamo
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V spoločnosti Yamaha si myslíme, že cesta do práce a domov má byť vždy zábavná. 
A skúter X-MAX 125 je skonštruovaný tak, aby ste si ešte viac užili každú jazdu na 
ňom vďaka ideálnemu vyváženiu športového charakteru, praktickosti a funkčnosti. 

Nezáleží na tom, či ste vo svete skútrov úplným nováčikom alebo si hľadáte svoj 
nový model. Keď sa mu prizriete bližšie, bude sa vám páčiť. Model na rok 2021  
je vybavený novým motorom Blue Core s objemom 125 cm3 spĺňajúcim normu 
EURO5. Prináša aj systém Start & Stop na výraznejšie zníženie spotreby paliva. 
Inteligentný bezkľúčový systém zapaľovania na bezproblémovú prevádzku 
a obrovskú príručnú schránku pod sedadlom.

Exkluzívne LED svetlomety a dynamický dizajn podčiarkujú špičkovú kvalitu 
modelu XMAX 125, na ktorom máte vďaka systému kontroly trakcie a systému ABS 
v štandardnej výbave všetko pod kontrolou. Vyberte si model XMAX 125. Začnite 
tým najlepším.

Športový, štýlový a praktický skúter 
s objemom 125 cm3
Každý skúter Yamaha X-MAX bol vyvinutý s čistou 
a nezriedenou MAX DNA. Len čo na svoj nový 
skúter X-MAX 125 vysadnete, vychutnáte si svižné 
riadenie spolu s intenzívnym zrýchlením, vďaka 
ktorému je tento športový, štýlový a praktický 
skúter rýchlym a efektívnym strojom na jazdenie 
do práce a domov, ako aj vašou vstupnou bránou 
do rodiny modelov MAX.

Obrovský úložný priestor pod sedadlom
Model X-MAX 125 je možno jedným 
z najelegantnejších a najšportovejších skútrov vo 
svojej triede – je však aj jedným z najpraktickejších 
vďaka obrovskému úložnému priestoru pod 
sedadlom. Stačí vyklopiť sedadlo a môžete tu 
uložiť 2 integrálne prilby alebo prenosný počítač 
a iné veci – a na zvýšenie pohodlia je tento 
priestor osvetlený praktickým svetlom.

Systém kontroly trakcie
Počas bežnej jazdy do práce sa môžete stretnúť 
z rôznymi nepríjemnosťami – od mokrých vozoviek 
po lesklé kryty kanálov a vyleštené obrubníky, či 
dokonca blato a nečistoty v blízkosti stavenísk. 
Vďaka systému kontroly trakcie modelu X-MAX 
125 môžete teraz jazdiť s istotou, pretože 
vám tento systém poskytuje lepšiu kontrolu 
udržiavaním priľnavosti zadného kolesa na klzkých 
povrchoch.

Bezkľúčová prevádzka so systémom 
Smart Key
Pri ceste do práce a domov chcete, aby bola vždy 
čo najjednoduchšia a čo najmenej stresujúca. 
Preto sme model X-MAX 125 vybavili bezkľúčovým 
systémom zapaľovania Smart Key. Stačí, že máte 
kľúč so sebou a môžete odomknúť a naštartovať 
skúter, či siahnuť do úložného priestoru pod 
sedadlom, pričom nemusíte kľúč fyzicky vložiť do 
zapaľovania.
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Balík Urban 39 l

XMAX je v meste ako doma a keď využijete balík príslušenstva Urban 
Accessories, môže byť váš skúter XMAX ešte o trochu šikovnejší. Vysoký 
plexi štít z tohto balíka ponúka lepšiu ochranu pred vetrom. 39-litrový vrchný 
kufor s nosičom sa zas postará o vašu batožinu – ochráni vám majetok pred 
poškodením a zaistí jeho bezpečie. A opierka na vrchný kufor sa postará o 
to, aby sa mohol spolujazdec voziť rovnako pohodlne ako vy. Balík obsahuje 
ochranu proti poškriabaniu XMAX, ktorá váš stroj ochráni pred škrabancami a 
šúchancami. Zloženie balíka Urban: vysoký plexi štít | zadný nosič | 39-litrový 
vrchný kufor (vrátane súpravy s bezpečnostným kľúčom) | opierka na 
39-litrový vrchný kufor | ochrana pred poškriabaním 

Tiež dostupné s kufrom o objeme 50L

Balík Winter

Nepusťte k sebe nepríjemný zimný chlad a nebojte sa jázd v daždi vďaka 
balíku príslušenstva Winter Accessories. Nič sa nevyrovná jazde za krásnych 
slnečných dní, ale vďaka teplu z vyhrievaných rukovätí a plášťu na ochranu 
pred vetrom a dažďom môže byť aj jazda v zimných podmienkach o trochu 
znesiteľnejšia a oveľa pohodlnejšia. Jednoduché balenie pre herkulovskú 
úlohu. Obsah balíka Winter: Obsah: Zástera | Vyhrievané rukoväte (vrátane 
kabeláže na montáž) 

XMAX Doplnky



 

Balík Sport

XMAX je zosobnením toho, čím by mal byť športový skúter. Vždy sa však snažíme posúvať hranice a s balíkom Sport pre XMAX sa tento stroj usilujeme 
posunúť na ešte vyššiu úroveň. Pozdvihnite športového ducha modelu XMAX balíkom Sport. Športový balík obsahuje športový plexi štít, držiak na EČV, 
hliníkové rukoväte a hliníkové stupačky – dokonalú kombináciu športového štýlu a elegancie.  Balík Sport je ale len začiatok: prispôsobte si model XMAX 
čo najviac podľa seba pridaním ďalších doplnkov zo širokej ponuky originálneho príslušenstva XMAX. 



  

XMAX  Doplnky

Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Zástera proti vode a vetru
B9Y-F47L0-00-00

Vysoký plexi štít
B74-F837J-01-00

Športový plexi štít
B74-F83J0-00-00

Organizér úložného priestoru
B9Y-FTR00-00-00

Nízke sedadlo
B74-F47C0-L0-00

Pohodlné sedadlo
B74-F4730-A2-00

Držiak evidenčného čísla XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Ochrana pred poškriabaním XMAX
B74-F1980-00-00

Koncovka riadidiel
B9Y-F6246-U0-00

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-10-00

Univerzálny držiak
B74-F81A0-10-00

Taška medzi nohy
B9Y-F0750-00-00

Chrániče rúk
B74-F85F0-00-00

Ochranné puzdro Yamaha
YME-FCAS9-00-00

Nabíjačka zariadení USB 5 V
B4T-H6600-00-00

Držiak operadla spolujazdca
B74-F84U0-00-00

Poduška na opretie chrbta 
spolujazdca
BV1-F843F-00-00

Deliaca priečka príručnej schránky 
pod sedadlom s taškou
B74-F85M0-00-00

Zadný nosič
B74-F48D0-00-00

Stupačky
B74-F74M0-00-00

50L Vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Systém na monitorovanie tlaku v 
pneumatikách
YME-HTPMS-00-00



 



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

 

Technické údaje

TMAX Tech MAX TMAX XMAX 300 Tech MAX

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 2valec, 4 taktný, 4ventilový, DOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 2valec, 4 taktný, 4ventilový, DOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 1valec, 4taktný, 4ventilový, SOHC, EURO5

Zdvihový objem 562 cm3 562 cm3 292 cm3

Vŕtanie x zdvih 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm 70.0×75.8mm

Kompresný pomer 10.9:1 10.9:1 10.9 : 1

Maximálny výkon 35,0 kW pri 7 500 ot./min. 35,0 kW pri 7 500 ot./min. 20.6 kW pri 7,250 ot/min

Maximálny krútiaci moment 55,7 Nm pri 5 250 ot./min. 55,7 Nm pri 5 250 ot./min. 29.0 Nm pri 5,750 ot/min

Systém mazania so suchou skriňou so suchou skriňou zásoba oleja v kľukovej skrini

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická s variátorom automatická s variátorom automatická s variátorom

Spotreba paliva 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km 3.0L/100km

Emisie CO2 112 g/km 112 g/km 70 g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica

Predný zdvih 120 mm 120 mm 110 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 117 mm 117 mm 79 mm

Predná brzda Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 267 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 282 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 282 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm

Predná pneumatika 120/70R15M/C 56H bezdušová 120/70R15M/C 56H bezdušová 120/70-15

Zadná pneumatika 160/60R15M/C 67H bezdušová 160/60R15M/C 67H bezdušová 140/70-14

Rozmery
Celková dĺžka 2 200 mm 2 200 mm 2,185 mm

Celková šírka 765 mm 765 mm 775 mm

Celková výška 1 420 mm – 1 555 mm (nastaviteľný plexi štít) 1 420 mm – 1 555 mm (nastaviteľný plexi štít) 1,415 mm - 1,465 mm (nastaviteľný plexi štít)

Výška sedadla 800 mm 800 mm 795 mm

Rázvor kolies 1 575 mm 1 575 mm 1,540 mm

Minimálna svetlá výška 125 mm 125 mm 135 mm

Hmotnosť vrátane náplní 220 kg 218 kg 180kg

Objem palivovej nádrže 15 L 15 L 13 L



  

XMAX 300 XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 1valec, 4taktný, 4ventilový, SOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 1valec, 4taktný, 4ventilový, SOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 1valec, 4taktný, 4ventilový, SOHC, EURO5

Zdvihový objem 292 cm3 124,66 cm3 124,66 cm3

Vŕtanie x zdvih 70.0×75.8mm 52.0 x 58.7 52.0 x 58.7

Kompresný pomer 10.9 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 20.6 kW pri 7,250 ot/min neuvádza sa neuvádza sa

Maximálny krútiaci moment 29.0 Nm pri 5,750 ot/min neuvádza sa neuvádza sa

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická s variátorom automatická s variátorom automatická s variátorom

Spotreba paliva 3.0L/100km Pri zapnutom systéme Start &, Stop: 2,3L/100km, Pri vypnutom 
systéme Start &, Stop: 2,4L/100km

Pri zapnutom systéme Start &, Stop: 2,3L/100km, Pri vypnutom 
systéme Start &, Stop: 2,4L/100km

Emisie CO2 70 g/km Pri zapnutom systéme Start &, Stop: 54g/km, Pri vypnutom systéme 
Start &, Stop: 56g/km

Pri zapnutom systéme Start &, Stop: 54g/km, Pri vypnutom systéme 
Start &, Stop: 56g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica

Predný zdvih 110 mm 110 mm 110 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 79 mm 90mm 90mm

Predná brzda Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická kotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická kotúčová brzda, Ø 267 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm

Predná pneumatika 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Zadná pneumatika 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Rozmery
Celková dĺžka 2,185 mm 2,185 mm 2,185 mm

Celková šírka 775 mm 775 mm 775 mm

Celková výška 1,415 mm - 1,465 mm (nastaviteľný plexi štít) 1,415 mm - 1,465 mm (nastaviteľný plexi štít) 1,415 mm - 1,465 mm (nastaviteľný plexi štít)

Výška sedadla 795 mm 800 mm 800 mm

Rázvor kolies 1,540 mm 1,570 mm 1,570 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 140 mm 140 mm

Hmotnosť vrátane náplní 180kg 166kg 166kg

Objem palivovej nádrže 13,0 L 13,0 L 13,0 L



 

Skútre Yamaha MAX Sport sú vyrobené tak, 
aby zvládli všetko od dochádzania do práce v 
meste až po víkendové výlety. 
Tieto odevy majú so skútrami Yamaha MAX 
spoločnú DNA, dynamické vlastnosti a 
dokonalý luxus.



 

Mestská hybridná bunda (pánska)
B21-UR104-B0-0L

Mestský sveter (pánsky)
B21-UR106-B0-0L

Tričko TMAX (dámske)
B21-IR207-B0-0M

Mestská hybridná bunda (dámska)
B21-UR204-B0-0M

Apparel



Get it on

 

Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage

Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť.



 

MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazdu na novú úroveň!

Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne 
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo 
pre mobily so systémami iOS aj Android, 
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje 
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku 
motocykla alebo skútra vlastnia.

S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci 
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje 
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu, 
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či 
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac 
potešenia.

Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými 
používateľmi aplikácie MyRide alebo na 
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať 
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti 
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá, 
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť 
s celosvetovou komunitou vášnivých 
motocyklistov.



 

Buďte šikovní. Buďte 
inteligentní.

Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha 
odporúčame vždy používať originálne diely 
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely 
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú 
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné 
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť 
s pocitom úplnej istoty.

Ak pri servise využijete služby oficiálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

Naši technici sú pravidelne školení v rámci 
programu Yamaha Technical Academy, vďaka 
čomu majú odborné vedomosti a komplexné 
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho 
stroja značky Yamaha v dokonalom stave. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny predajca značky Yamaha alebo ich 
nájdete na našej webovej lokalite.



  

Kvapalná súčasť motora

V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši 
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov 
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu 
voči značke sme vyvinuli rad produktov na 
mazanie a údržbu Yamalube.

Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú 
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je 
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak 
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte 
ten skutočný rozdiel.

Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete 
ho neustále používať, si budete môcť byť istí, 
že váš motor bude mať potenciál fungovať 
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a 
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od 
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame 
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad, 
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom 
stave. Miestny predajca produktov Yamaha 
vám poradí s výberom najlepšieho produktu 
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež 
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.
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www.yamaha-motor.sk

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, 
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špecifikácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto 

materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie 
informácie získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha.

Sledujte nás:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V. 
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Info_general@yamaha-motor.sk


