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Priamo na MAX

Pokiaľ ide o športové skútre, nič sa nevyrovná 
jedinečnému zážitku so strojom MAX. Každý model 
radu MAX totiž prichádza s čistou športovou DNA 
spoločnosti Yamaha, špičkovou technológiou 
a sofistikovanou elektronikou, ktorá prináša 
dynamický výkon s maximálnou ovládateľnosťou.

Kultový model TMAX spoločnosti Yamaha 
je od svojho uvedenia na trh každoročne 
najpredávanejším skútrom – a najnovší model 
so svojím novým dizajnom inšpirovaným 
superšportmi, kompaktnejšou kapotážou a 

vylepšenou ergonómiou poskytne vzrušujúci 
výkon vo vysokej rýchlosti s celkovým pohodlím 
a štýlom, ktorý zaujme každého. Jeho 7-palcový 
plnofarebný TFT displej, najlepší vo svojej triede, 
s plnohodnotným pripojením k smartfónu, vám 
umožní zostať v kontakte so svetom a navigácia 
Garmin s kompletnými mapami* vám uľahčí každú 
cestu. S vyhrievanými rukoväťami a sedadlom, 
elektricky nastaviteľným plexi štítom, tempomatom 
a špeciálnymi detailmi predstavuje prémiový model 
TMAX Tech MAX špičkovú verziu modelu MAX!

Modely XMAX 300 a XMAX 125 s DNA radu MAX sú 
vyrobené podľa rovnako vysokých štandardov ako 
exkluzívny model TMAX a prichádzajú s vidlicami 
motocyklového typu a kompaktným prevedením 
šasi, ktoré umožňuje dynamickú a športovú jazdu 
s prvotriednym pohodlím a bezkonkurenčným 
statusom strojov MAX! Modely XMAX 300 Tech 
MAX a XMAX 125 Tech MAX so svojimi špeciálnymi 
komponentmi a prémiovou povrchovou úpravou 
prinášajú exkluzívny štýl. Modely XMAX, dostupné 
v nových farebných verziách, vyzerajú ešte lepšie 
než predtým!

* Navigácia Garmin s kompletnými mapami vyžaduje zmluvu o predplatnom a neponúka sa vo všetkých krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie sú dostupné vo všetkých krajinách, dostupnosť si overte v 
spoločnosti Garmin.
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 Pracujete naplno. Užívate si naplno. Čas je vaša 
najcennejšia komodita. A oceníte autentický štýl 
a osvedčenú kvalitu. Keď sa teda pozriete, čo 
najnovší skúter TMAX Tech MAX ponúka, bude to 
pravdepodobne jedno z najjednoduchších a najlepších 
rozhodnutí, aké ste v poslednom čase urobili.

Najpredávanejší športový skúter v Európe prešiel 
radikálnym vylepšením v podobe toho najlepšieho 
7-palcového farebného TFT displeja v danej triede 
s plným pripojením k smartfónu, ktorý vám umožní 
zostať v kontakte zo svetom pri každej jazde. Navigácia 
Garmin s kompletnými mapami* sa postará o to, 
aby ste do cieľa prišli včas – a vďaka vyhrievanému 
sedadlu, vyhrievaným rukovätiam, elektrickému štítu a 
tempomatu si môžete vychutnávať pohodlie business 
triedy po celý rok.

(* Navigácia Garmin s kompletnými mapami vyžaduje 
zmluvu o predplatnom a neponúka sa vo všetkých 
krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie sú dostupné 
vo všetkých krajinách, dostupnosť si overte v 
spoločnosti Garmin.)

Najnovší model TMAX Tech MAX má aj úplne novú 
kompaktnú kapotáž s dlhším sedadlom a opierkami 
nôh, ktoré zaisťujú ešte pohodlnejšiu jazdu. Jeho 
nová agresívna predná časť a aerodynamický predný 
blatník vytvárajú vzhľad inšpirovaný superšportom a 
približujú model TMAX Tech MAX k svetu motocyklov. 
Prémiové komponenty a prvotriedna povrchová 
úprava potvrdzujú to, čo ste o tomto kultovom stroji 
pravdepodobne už vedeli. 
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Nový prepojený TFT displej, navigácia s 
kompletnými mapami
Prepracovaný nový prepojený plnofarebný 
7-palcový TFT displej, ktorý sa ovláda jednoduchým 
ovládačom, ponúka výber z troch štýlov zobrazenia. 
Prostredníctvom aplikácie Yamaha MyRide máte 
prístup k službe MyRide – Link, ktorá umožňuje 
spojenie so strojom a prístup k hudbe, počasiu, 
hovorom** a oznámeniam zo smartfónu. Navigácia 
Garmin s kompletnými mapami* vám uľahčí 
každú cestu – textové správy sa zobrazia pri 
zaparkovaní stroja TMAX Tech MAX.(* Navigácia 
Garmin s kompletnými mapami vyžaduje zmluvu 
o predplatnom a neponúka sa vo všetkých 
krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie sú 
dostupné vo všetkých krajinách, dostupnosť si 
overte v spoločnosti Garmin. ** Vyžaduje náhlavnú 
súpravu Bluetooth prepojenú so strojom TMAX 
Tech MAX. Náhlavná súprava nie je súčasťou 
dodávky.)

Nové projektorové svetlomety, 
integrované smerové svetlá
Stačí sa pozrieť na novú prednú časť stroja a 
je vám jasné, že toto môže byť jedine TMAX 
Tech MAX. Jeho štíhlejšie dvojité svetlomety 
s integrovanými smerovými svetlami pôsobia 
agresívnejším dojmom, zatiaľ čo nový dizajn 
projektora s monofokálnou šošovkou vytvára 
silný svetlený lúč. Nový dynamický vzhľad tohto 
ikonického športového skútra podčiarkujú 
úplne nové zadné svetlá v tvare písmena T s 
integrovanými smerovými svetlami.

Dynamický nový športový dizajn kapotáže
Dizajn modelu TMAX Tech MAX sa vďaka 
novej dynamickej aerodynamickej kapotáži 
posúva o krok bližšie k svetu superšportových 
motocyklov. Štíhlejšie dvojité LED svetlomety a 
nový predný blatník s veľkými vstupmi nasávania 
vzduchu, rovnako ako nové bočné kryty v tvare 
bumerangu, majú viac charakter TMAX Tech 
MAX než v minulosti. Prémiové parametre tohto 
športového skútra podčiarkujú ľahké kolesá Spin 
Forged a kované hliníkové riadidlá.

Výkonný motor EURO5 s objemom 
560 cm3
Výkonný motor EURO5 s objemom 560 cm3 má 
jedinečnú a kompaktnú konštrukciu, ktorá využíva 
360-stupňový kľukový hriadeľ s horizontálne 
protibežným vyvažovaním piestov na zaistenie 
mimoriadneho športového výkonu spolu s vysoko 
účinným systémom pohonu CVT, ktorý umožňuje 
dokonale plynulý chod. Starostlivo navrhnuté 
sacie a výfukové systémy vytvárajú hlboký a čistý 
„vyladený“ zvuk, ktorý je charakteristický pre 
stroje TMAX Tech MAX, a ešte väčšmi umocňujú 
vzrušenie z jazdy.

Vylepšená ergonómia jazdca a 
spolujazdca
Na zaistenie ešte športovejšej jazdy s vyššou 
úrovňou pohodlia jazdca aj spolujazdca je nový 
TMAX Tech MAX vybavený dlhším sedadlom a 
predĺženými opierkami nôh, pričom operadlo 
jazdca možno o 30 mm posunúť dopredu alebo 
dozadu. Štíhlejší „pás“ modelu TMAX Tech MAX 
umožňuje lepšie dosiahnuť nohami na zem a tvar 
nových kovaných hliníkových riadidiel prispieva k 
miernemu predklonu a lepšej spätnej väzbe.

Vyhrievané rukoväte a sedadlo
Tento prémiový športový skúter je navrhnutý 
tak, aby ste na ňom mohli jazdiť a vychutnávať 
si to po celý rok. Jeho aerodynamická kapotáž a 
elektricky nastaviteľný štít poskytujú vynikajúcu 
ochranu pred vetrom a poveternostnými vplyvmi. 
Medzi exkluzívne prvky modelu TMAX Tech MAX 
patrí vyhrievané sedadlo a vyhrievané rukoväte, 
ktoré zaisťujú väčšie pohodlie v chladnejších 
dňoch a robia z tohto modelu skutočný stroj na 
každodenné jazdenie.

Tempomat
Tempomat je pri modeli TMAX Tech MAX 
súčasťou štandardnej výbavy a umožňuje vám 
relaxovať pri dlhších jazdách. Navyše sa hodí 
ako užitočná pomôcka brániaca prekročeniu 
povolenej rýchlosti. Systém funguje v spojení s 
procesorom riadenej škrtiacej klapky (Yamaha 
Chip Control Throttle – YCC-T) a možno ho zvoliť 
pri rýchlostiach od 50 km/h.

Elektricky nastaviteľný štít
Novo tvarovaný nastaviteľný štít je vybavený 
stredovým kanálom na prívod vzduchu, ktorý 
prispieva k zvýšeniu komfortu, pretože najmä vo 
vyšších rýchlostiach znižuje tlak na hornú časť 
tela. Tento nový dizajn navyše zaisťuje lepšiu 
akustiku pri používaní smartfónu pripojeného k 
7-palcovému farebnému TFT displeju. Štít modelu 
TMAX Tech MAX možno elektricky nastaviť 
pomocou prepínača na riadidlách.
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Priamo na MAX

Prepojené 7-palcové plnofarebné prístroje TFT:  
Nový TMAX prichádza z významným vylepšením 
o v danej triede najlepší prepojený 7-palcový 
plnofarebný displej TFT, ktorý zobrazuje množstvo 
ľahko čitateľných údajov. Jazdci si podľa svojich 
osobných preferencií môžu vybrať jeden z troch 
štýlov zobrazenia. Všetky tri zobrazujú centrálny 
digitálny rýchlomer – športový štýl obsahuje 
radiálny blokový otáčkomer, zatiaľ čo Inteligentný 
štýl prináša jemnejší ručičkový otáčkomer a 
v autentickom štýle sa zobrazuje konvenčne 
pôsobiaci ručičkový otáčkomer. 
Každý displej prináša širokú škálu informácií o 
chode stroja a Inteligentný štýl jedinečne zahŕňa aj 
animovaný vizualizér, vďaka ktorému sa neustále 
mení vzhľad s cieľom podporiť pocit harmónie 
medzi jazdcom a strojom a dodať každej jazde ďalší 
rozmer.

Pripojenie smartfónu:  
Jazdci na modeli TMAX môžu pripojiť svoj smartfón 
k 7-palcovej plnofarebnej obrazovke pomocou 
rozhrania Bluetooth, Wi-Fi alebo portu USB 
umiestneného v nepremokavom odkladacom 
priestore vpredu, ktorý obsahuje aj špeciálny držiak 
na smartfón. 
Po pripojení smartfónu môže jazdec pomocou 
páčkového ovládača a domovského tlačidla na 
ľavom riadidle vybrať niektoré funkcie vrátane 
prehrávania hudby, prijímania upozornení, 
sledovania miestneho počasia a podobne. Ak 
chcete počúvať hudbu alebo prijímať hovory, 
potrebujete náhlavnú súpravu** pripojenú cez 
Bluetooth. Textové správy možno zobraziť, keď svoj 
TMAX zaparkujete.

Navigácia Garmin s kompletnými mapami*:  
Nový prepojený TMAX umožňuje jazdcom 
prístup k navigácii Garmin s kompletnými 
mapami, ktorá prináša podrobné hovorené 
pokyny prostredníctvom náhlavnej súpravy** 
pripojenej cez Bluetooth k modelu TMAX. Tento 
najmodernejší systém obsahuje aktuálne dopravné 
informácie a ponúka možnosti obchádzok na 
ušetrenie času. Funkcia navigácie Garmin PhotoReal 
Junction View (fotonáhľad križovatky) realisticky 
zobrazuje križovatky a mimoúrovňové križovatky 
na trase s cieľom zjednodušiť navigáciu a zreteľná 
farebná šípka upozorní jazdca na stroji TMAX na 
vhodný jazdný pruh pre ďalší výjazd. 
Funkcia navigácie Garmin Rider Alerts (upozornenia 
pre jazdcov) poskytuje širokú škálu informácií o 
nadchádzajúcich nebezpečenstvách na trase, ako 
sú ostré zákruty, a navyše zobrazuje upozornenia 
na obmedzenia rýchlosti, blízke školy atď. Funkcia 
sledovania stavu paliva odhaduje vzdialenosť, po 
ktorej prejdení bude nutné dotankovať a navrhuje 
miesta na zastavenie. Navigačný systém Garmin s 
kompletnými mapami modelu TMAX okrem toho 
zobrazuje poveternostné podmienky v reálnom 
čase a dennú predpoveď počasia, preto je výrazným 
prínosom pre každú cestu. 
Plnofarebný 7-palcový displej TFT prináša jasné 
a dobre čitateľné navigačné informácie, naďalej 
zobrazuje informácie o chode stroja pozdĺž hornej 
a bočnej časti displeja a umožňuje spustiť aplikáciu 
a vybrať ponuky pomocou páčkového ovládača na 
riadidlách.

* Navigácia Garmin s kompletnými mapami vyžaduje zmluvu o predplatnom a neponúka sa vo všetkých krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie sú 
dostupné vo všetkých krajinách, dostupnosť si overte v spoločnosti Garmin. 
** Náhlavná súprava nie je súčasťou dodávky stroja TMAX.
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 TMAX je nesporným kráľom skútrov. Od uvedenia 
pôvodného modelu na trh v roku 2001 je 
najpredávanejším športovým skútrom v Európe. A už 
vyše 20 rokov poskytuje tento špičkový výkonný stroj 
tisícom jazdcov nový vzrušujúci pocit dokonalej slobody, 
či už dochádzajú do práce v meste, alebo vyrážajú na 
vidiek a jazdia krajinou.

Je vybavený prepojenými prístrojmi s tými najlepšími 
parametrami, aké kedy boli na skútri Yamaha k dispozícii. 
Najlepší 7-palcový plnofarebný TFT displej vo svojej 
triede vám dáva na výber z troch štýlov zobrazenia a 
prostredníctvom aplikácie MyRide spoločnosti Yamaha 
máte k dispozícii službu MyRide – Link, ktorá umožňuje 
prepojenie so skútrom TMAX, prístup k hudbe, počasiu, 
oznámeniam a ďalším informáciám zo smartfónu. A 
vďaka navigácii Garmin s kompletnými mapami* sa všade 
dostanete rýchlejšie a jednoduchšie.

(* Navigácia Garmin s kompletnými mapami vyžaduje 
zmluvu o predplatnom a neponúka sa vo všetkých 
krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie sú dostupné 
vo všetkých krajinách, dostupnosť si overte v spoločnosti 
Garmin.)

Vďaka novej kompaktnej a športovej kapotáži s radikálne 
novou prednou časťou je TMAX tým najdynamickejším 
a najprepracovanejším športovým skútrom, aký kedy 
spoločnosť Yamaha vyrobila. Nový aerodynamický predný 
blatník a štíhlejšie dvojité projektorové svetlomety 
dodávajú tomuto technicky vyspelému stroju vzhľad 
inšpirovaný superšportom – a prepracovaná ergonómia 
ponúka ten najpohodlnejší pohyb. Výkonný motor EURO5 
s objemom 560 cm3 s výkonom 35 kW a mimoriadne 
plynulý chod prevodovky CVT vám zaistia výkon 
motocykla a pohodlie skútra. 
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Nový prepojený TFT displej, navigácia s 
kompletnými mapami
Prepracovaný nový prepojený plnofarebný 
7-palcový TFT displej, ktorý sa ovláda jednoduchým 
pákovým ovládačom, ponúka výber z troch štýlov 
zobrazenia. Prostredníctvom aplikácie Yamaha 
MyRide máte prístup k službe MyRide – Link, 
ktorá umožňuje spojenie so strojom a prístup 
k hudbe, počasiu, hovorom** a oznámeniam zo 
smartfónu. Navigácia Garmin s kompletnými 
mapami* vám uľahčí každú cestu – textové 
správy sa zobrazia pri zaparkovaní stroja TMAX.
(* Navigácia Garmin s kompletnými mapami 
vyžaduje zmluvu o predplatnom a neponúka sa vo 
všetkých krajinách. Niektoré navigačné funkcie nie 
sú dostupné vo všetkých krajinách, dostupnosť si 
overte v spoločnosti Garmin. ** Vyžaduje náhlavnú 
súpravu Bluetooth prepojenú so strojom TMAX. 
Náhlavná súprava nie je súčasťou dodávky.)

Nové projektorové svetlomety, 
integrované smerové svetlá
Stačí sa pozrieť na novú prednú časť stroja a je 
vám jasné, že toto môže byť jedine TMAX. Jeho 
štíhlejšie dvojité svetlomety s integrovanými 
smerovými svetlami pôsobia agresívnejším 
dojmom, zatiaľ čo nový dizajn projektora s 
monofokálnou šošovkou vytvára silný svetelný 
lúč. Nový dynamický vzhľad tohto ikonického 
športového skútra podčiarkujú úplne nové 
zadné svetlá v tvare písmena T s integrovanými 
smerovými svetlami.

Dynamický nový športový dizajn kapotáže
Dizajn modelu TMAX sa vďaka novej dynamickej 
aerodynamickej kapotáži posúva o krok bližšie 
k svetu superšportových motocyklov. Štíhlejšie 
dvojité LED svetlomety a nový predný blatník 
s veľkými vstupmi nasávania vzduchu, rovnako 
ako nové bočné kryty v tvare bumerangu, majú 
viac charakter TMAX než v minulosti. Prémiové 
parametre tohto športového skútra podčiarkujú 
ľahké kolesá Spin Forged a kované hliníkové 
riadidlá.

Výkonný motor EURO5 s objemom 
560 cm3
Výkonný motor EURO5 s objemom 560 cm3 má 
jedinečnú a kompaktnú konštrukciu, ktorá využíva 
360-stupňový kľukový hriadeľ s horizontálne 
protibežným vyvažovaním piestov na zaistenie 
mimoriadneho športového výkonu spolu s vysoko 
účinným systémom pohonu CVT, ktorý umožňuje 
dokonale plynulý chod. Starostlivo navrhnuté 
sacie a výfukové systémy vytvárajú hlboký a čistý 
„vyladený“ zvuk, ktorý je charakteristický pre 
stroje TMAX, a ešte väčšmi umocňujú vzrušenie 
z jazdy.

Vylepšená ergonómia jazdca a 
spolujazdca
Na zaistenie ešte športovejšej jazdy s vyššou 
úrovňou pohodlia jazdca aj spolujazdca je nový 
TMAX vybavený dlhším sedadlom a predĺženými 
opierkami nôh, pričom operadlo jazdca možno 
o 30 mm posunúť dopredu alebo dozadu. Štíhlejší 
„pás“ modelu TMAX umožňuje lepšie dosiahnuť 
nohami na zem a tvar nových kovaných hliníkových 
riadidiel prispieva k miernemu predklonu a lepšej 
spätnej väzbe.

Sofistikovaná technológia elektronického 
ovládania
Nový model TMAX je vybavený tým 
najmodernejším elektronickým ovládaním 
škrtiacej klapky Yamaha (YCC-T) na zaistenie 
tej najlepšej úrovne ovládateľnosti motora. 
Na dosiahnutie lepšieho pocitu z jazdy a nižšej 
hmotnosti je vybavený novým systémom 
elektronického ovládania plynu APSG (Accelerator 
Position Sensor Grip). Systém kontroly trakcie 
pomáha zabrániť prekĺznutiu zadných kolies pri 
akcelerácii na mokrom alebo sypkom povrchu 
a systém D-MODE umožňuje vybrať si medzi 
plynulým alebo športovým chodom motora.

Ľahký hliníkový rám
Kompaktné šasi modelu TMAX z hliníkového 
tlakového odliatku motocyklového typu je 
vybavené dvojitým nosníkom, ktorý zaisťuje 
vysokú pevnosť v kombinácii s nízkou 
hmotnosťou. Výkonný motor s objemom 560 cm3 
je uložený priamo v ráme, čím sa dosahuje 
vynikajúca centralizácia hmotnosti. Upravené 
nastavenie odpruženia navyše podporuje 
športovejšie a presnejšie riadenie. Nové ultraľahké 
kolesá Spin Forged sú na zníženie neodpruženej 
hmotnosti obuté do novo vyvinutých pneumatík 
Bridgestone.

Bezkľúčová prevádzka so systémom 
Smart Key
S inteligentným kľúčom Smart Key v vrecku je 
používanie vášho modelu TMAX veľmi pohodlné. 
A novo navrhnutý dvojtlačidlový hlavný vypínač 
sa používa jednoduchšie než v minulosti. Táto 
bezkľúčová technológia umožňuje jednoducho a 
rýchlo naštartovať motor, odomknúť sedadlo a 
centrálny stojan. Dokonca môžete odomknúť aj 
nové štýlovo zapustené aerodynamické viečko 
palivovej nádrže.
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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.

Exkluzívne funkcie Tech MAX zahŕňajú špeciálne 
sedadlo, špeciálne upravené kryty, špeciálne 
koncovky riadidiel, hliníkové stupačky a 
špeciálnu úpravu interiéru. A tento jedinečný 
balík je doplnený elegantnou farebnou 
možnosťou Power grey alebo Dark Petrol a 
dymovým zadným 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 vidlicami motocyklového typu 
a pokročilou elektronikou, predstavuje 
prelomovú dynamiku a jedinečnú ráznosť. 
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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.

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 Dark 
Petrol upriami tento trendový skúter na seba 
všetku pozornosť rovnako ako vy.

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.

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.

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 kvapalinou chladeného 
motora s objemom 300 cm3.
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Navrhnuté na MAX



 Model XMAX 300, ktorý bol skonštruovaný s pravou DNA radu MAX, 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. 

 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. 

 Systém Smart Key 
 Aby sme vám trochu spríjemnili a uľahčili život, 
k dispozícii máte bezdrôtový systém zapaľovania 
Smart Key. Kým máte pri sebe kľúč Smart Key, 
tak môžete model XMAX 300 zapnúť, odomknúť 
riadenie a sedadlo, ako aj získať prístup k palivovej 
nádrži a príručnej schránke. Taktiež môžete 
využiť aj diaľkový ovládač slúžiaci na uzamknutie 
a vyhľadanie skútra jediným stlačením tlačidla. 

 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 
osadený LED osvetlením, pričom je do neho 
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. 
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Navrhnuté na MAX



 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 prémiový model musí byť najchytrejším spôsobom pohybu. Vybavený 
špeciálne upraveným sedadlom, koženými vnútornými vložkami, hliníkovými 
stupačkami a opracovanými koncovkami riadidiel. Model 2021 je vybavený novým 
motorom s objemom 125 cm3 Blue Core, ktorý zaisťuje silné zrýchlenie v nízkych 
a stredných otáčkach. Nový systém Start & Stop znižuje emisie a zlepšuje úsporu 
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 stúpadiel, 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! 
 XMAX 125 Tech MAX bol vyvinutý s použitím čistej 
a neriedenej MAX DNA, aby vám poskytol ideálnu 
kombináciu štýlu, funkčnosti a výkonu. Stačí otočiť 
plyn a zažijete silné zrýchlenie spolu s agilným 
ovládaním - vďaka čomu je tento športový, štýlový 
a praktický športový skúter rýchlym a efektívnym  
pomocníkom na dochádzanie. Vitajte v exkluzívnej 
rodine MAX! 

 Dark Petrol 
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Navrhnuté na MAX



 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 XMAX bol vyvinutý s 
použitím čistej a neriedenej MAX DNA. Akonáhle 
teda nasadnete na svoj nový XMAX 125, zažijete 
agilné ovládanie spolu so silnou akceleráciou, 
čo z tohto športového, štýlového a praktického 
športového skútra urobí rýchleho a efektívneho 
dochádzača - a váš vstup do rodiny 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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XMAX 300 Tech MAX

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 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 Sports. 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 motocykle. 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.

Titánová koncovka výfuku 
Akrapovič pre model XMAX 300
90798-33475-00

Čierna koncovka výfuku Akrapovič 
pre model XMAX 300
90798-33476-00

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

Konzolová taška
B9Y-F0750-00-00

Nízke sedadlo
B74-F47C0-L0-00

Farebné kryty na 50L kufor
34B-F843F-0F-00

Organizér úložného priestoru
B9Y-FTR00-00-00

50 l vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

Opierka spolujazdca pre kufor 39L
37P-F84U0-A0-00

Opierka spolujazdca pre kufor 50L
37P-F84U0-B0-00

Farebný kryt pre kufor 39L
52S-F842M-00-00

Držiak evidenčného čísla XMAX
B9Y-F16E0-00-00

Chrániče rúk
B74-F85F0-00-00

Ochrana pred poškriabaním XMAX
B74-F1980-00-00

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

Plachta na zakrytie sedadla
5GJ-W0702-00-00

Kryt držiaka evidenčného čísla
B74-F163A-00-00

Držiak na TPMS
B74-F34A1-00-00

Deflektor na plexi štít
B3T-F83M0-00-00

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

Pohodlné sedadlo
B74-F4730-A2-00

Doplnková platňa pre držiak 
tabuľky EČV
YME-LPHBR-IT-10 

Zadný nosič
B74-F48D0-00-00

Univerzálny držiak
B74-F81A0-10-00

XMAX Doplnky

XMAX 300 Tech MAX



 

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 @ 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 @ 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 2.195 mm 2.195 mm 2,185 mm

Celková šírka 780 mm 780 mm 775 mm

Celková výška 1.415 mm – 1.525 mm (elektrický plexi štít) 1.415 mm – 1.470 mm (elektrický plexi štít) 1.415 mm – 1.465 mm (elektrický plexi štít)

Výška sedadla 800 mm 800 mm 795 mm

Rázvor kolies 1.575 mm 1.575 mm 1,540 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 135 mm 135 mm

Hmotnosť vrátane náplní 220 kg 218 kg 180 kg

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 @ 7,250 ot/min 9.0 kW @ 8,000 ot/min 9.0 kW @ 8,000 ot/min

Maximálny krútiaci moment 29.0 Nm @ 5,750 ot/min 11.0 Nm @ 6,250 ot/min 11.0 Nm @ 6,250 ot/min

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 180 kg 166 kg 166 kg

Objem palivovej nádrže 13 l 13 l 13 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 mikina (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

Oblečenie



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 
motocyklov.



 



  



 

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 ofi ciálneho 
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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Slovensko
Info_general@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. Špecifi kácie 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 


