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Vágyj arra, amire
szükséged van
Mindannyian próbáljuk egyensúlyban tartani a munkánkat
és a szabadidőnket. A X-MAX 300 pedig képes könnyebbé,
egyszerűbbé és élvezetesebbé tenni minden napot.

A motorkerékpár stílusú villákkal és nagy kerekekkel
felszerelt kompakt váz agilis, sportos kezelhetőséget
biztosít, ugyanakkor egy business osztály kényelmét
nyújtja – az erős és hatékony új Blue Core motorblokk
pedig megadja azt a teljesítményt, amire szükséged van a
gyors ingázáshoz vagy a hétvégi kikapcsolódáshoz.

A sportos karosszéria tiszta MAX gének felhasználásával
készült a dinamikus megjelenés érdekében – és a tágas, 2
zárt bukósisakot befogadó ülés alatti tárolórekesz, illetve
az alapfelszereltség részét képező ABS és a kipörgésgátló
rendszer (TCS) mind azt szolgálják, hogy az X-MAX 300
megadja neked azt, amire szükséged van: MAXimális
szórakozást és MAXimális praktikumot.

Sportos, dinamikus,TMAX
géneken alapuló kialakítás

A Blue Core motorblokk nagy
teljesítményt és gazdaságos
működést biztosít

Motorkerékpár stílusú villák a még
jobb stabilitásért

Kipörgésgátló rendszer (TCS) a
magabiztos vezetésért

Smart Key kulcs nélküli indítás

Fényes és stílusos LED első és
hátsó lámpák

Ülés alatti tárolórekesz 2 zárt
bukósisak és egyéb tárgyak
tárolására

Kormányról vezérelhető
többfunkciós műszerfal

A 12 V-os kimenettel
működtetheted és töltheted
eszközeidet

A nagy kerekek sportos
kezelhetőséget és stabilitást
garantálnak

Első és hátsó tárcsafékek az
alapfelszereltség részét képező
ABS-szel

Prémium minőségű ülések és
belső tér
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Az utazás okos és
sportos módja

A Yamaha sportrobogók stílusos, sportos
megjelenést, luxust és mindennapi
praktikumot nyújtanak. Mint minden robogót,
amely a híres MAX emblémát viseli, az új X-
MAX 300 modellt is az ikonikus, kategóriaelső
TMAX ihlette.

A könnyű váz kiváló minőségű
felfüggesztéssel rendelkezik a jobb
kezelhetőség és a nagyobb kényelem
érdekében – a hatékony új Blue Core
motorblokk pedig nagyobb teljesítményt,
ugyanakkor kisebb üzemanyagszámlákat
garantál. A LED ikerfényszórók és az elegáns,
sportos karosszéria is kifejezik, hogy az X-MAX
300 modellt teljesítményre tervezték.

A nagyobb biztonság érdekében az ABS és a
TCS az alapfelszereltség része – az egyszerű
indítást lehetővé tevő Smart Key rendszer
pedig segít, hogy egy kicsit könnyebb legyen
minden nap.
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A MAX sorozat sportos és dinamikus génjei
Ne lepődj meg, ha ez az új robogó ránézésre ismerősnek tűnik
– a TMAX tiszta génjeinek felhasználásával tervezték! A LED
ikerfényszórókkal, aerodinamikus fejidommal és bumeráng
alakú oldallemezekkel ellátott X-MAX 300 sportos és
dinamikus megjelenése a Yamaha ikonikus maxi robogójáig
vezethető vissza.

Nagy méretű ülés alatti tárolórekesz 2 zárt bukósisak és

egyéb tárgyak tárolására
A nagy méretű ülés alatti tárolórekesz belső LED megvilágítással
rendelkezik, és akár 2 zárt bukósisak és egyéb tárgyak tárolására
alkalmas – így praktikus és funkcionális a mindennapi munkába
járáshoz. Ha pedig pihenni indulsz, tökéletes hely egy váltás ruha,
sportfelszerelések vagy egy piknikezésre szánt ebéd tárolására is!

Kipörgésgátló rendszer (TCS)
A kipörgésgátló rendszer (TCS) az X-MAX 300 alapfelszereltségének
része. Ez a fejlett elektronikus rendszer megakadályozza, hogy a
hátsó kerék tapadása megszűnjön, azáltal, hogy csökkenti a hátsó
kerék meghajtását, ha az érzékelők elégtelen tapadást érzékelnek –
így nagyobb magabiztosságot és biztonságérzetet nyújt csúszós
útfelületeken.

Smart Key rendszer
A Smart Key kulcs nélküli indítás megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az
életedet. Ha nálad van a Smart Key, be tudod indítani az X-MAX 300
modellt, kioldhatod a kormányt és az ülést, és hozzáférhetsz az
üzemanyagtartályhoz és a tárolórekeszhez is. A távvezérlő segítségével
pedig egy gombnyomással lezárhatod és megtalálhatod a robogódat.

Nagy teljesítményű és hatékony, EU4 előírásoknak is

megfelelő, 300 ccm-es Blue Core motorblokk
A Blue Core technológia lehetővé teszi, hogy a motorblokk kevesebb
üzemanyag felhasználásával több energiát termeljen. Ennek
érdekében az X-MAX 300 motorblokk optimalizált formájú
szelepekkel, kompakt égéstérrel és tökéletesített időzítéssel van
ellátva. Ezek a jellemzők csökkentik az energiaveszteséget és növelik
a hatékonyságot, így ez a folyadékhűtéses 300 ccm-es motorblokk
nagyobb teljesítményt, ugyanakkor kisebb üzemanyagszámlákat
biztosít.

Praktikus 12 V-os kimenet
Az X-MAX 300 modellt egy 12 V-os kimenettel is ellátták, amely a vezető
előtti bal panelen található. Ez a praktikus funkció lehetővé teszi, hogy
erről működtesd a GPS-ed/navigációs rendszered, vagy egyéb
eszközöket tölts utazás közben – és praktikus, funkcionális robogóvá
teszi a MAX család új tagját, amely ideális munkába járáshoz és
kikapcsolódáshoz is.
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Motor X-MAX 300
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 292cc

Furat x löket 70,0 mm x 75,9 mm

Kompresszióviszony 10,9 : 1

Maximális teljesítmény 20,6 kW @ 7 250 rpm

Maximális nyomaték 29,0 Nm  @ 5 750 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó V-szíjas automata

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz X-MAX 300
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 110 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység

Hátsó rugóút 79 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 267 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70-15

Hátsó gumi 140/70-14

Méretek X-MAX 300
Teljes hossz 2 185 mm

Teljes szélesség 775 mm

Teljes magasság 1 415 mm (adjustable screen 1,465mm)

Ülésmagasság 795 mm

Tengelytáv 1 540 mm

Minimális hasmagasság 135 mm

Nedves tömeg 179 kg

Üzemanyagtank kapacitása 13 liter
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Quasar Bronze Milky White Matt Grey

Tuddj meg többet a

Yamaha X-MAX 300 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


