
TMAX DX
www.yamaha-motor.cz

Máte vše na MAX
Hledáte-li dokonalý luxusní maxiskútr, tak pouze TMAX DX
nedělá kompromisy. Nabízí bezchybnou kombinaci
dynamiky na úrovni motocyklů a prvotřídního pohodlí.

Při jízdě na skútru TMAX DX se každá cesta do posilovny,
restaurace nebo kina stane nedílnou součástí
nezapomenutelných zážitků. A díky elektronicky
nastavitelnému štítu, vyhřívaným rukojetím i sedlu
a nastavitelnému zadnímu odpružení budou všechny jízdy
zábavnější. Pomocí tempomatu si pak můžete výrazně
zpříjemnit cestování na dlouhé vzdálenosti.

Motor s úchvatným výkonem, sportovní ovládání
a přitažlivý dynamický vzhled jsou naprostým standardem.
TMAX DX, se svým zaměřením na luxus a pohodlí, je plně
připraven k jízdě.

Výkonný řadový dvouválec
o objemu 530 ccm

Sportovní výkony s maximálním
pohodlím jízdy

Elektricky nastavitelný štít

Vyhřívané rukojeti a vyhřívané
sedlo

Tempomat se snadným ovládáním

Systém zamykání středového
stojanu

Lehký hliníkový rám pro agilitu
ovládání

Dvouúrovňový systém D-MODE
umožňující přizpůsobení různým
podmínkám

Možnost připojení prostřednictvím
aplikace My TMAX Connect

Bezklíčové zapalování Smart Key

Nastavitelné zadní odpružení
s přepákováním

Systém kontroly trakce (TCS)
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Prvotřídní luxus
a sportovní výkonnost

Celá řada prvků a funkcí zaručujících luxus a ty
nejlepší jízdní zážitky na každé cestě, které
plně vybavený model TMAX DX nabízí,
představuje dokonalé předpoklady k cestování
na dlouhé vzdálenosti bez ohledu na počasí.

Elektricky ovladatelný štít umožňuje nastavení
výšky v celkovém rozsahu 135 mm. Pomocí
spínače na řídítkách ho můžete zvedat či
spouštět tak, aby vám zajistil optimální
ochranu před větrem. Vyhřívané rukojeti
a sedlo modelu TMAX DX eliminují nepohodlí
způsobované ochlazujícím prouděním větru,
ke kterému dochází při vyšších rychlostech,
a to i za teplých letních dní.

Elektronické technologie podpory jízdy
zahrnují tempomat, systém kontroly trakce
(TCS) a systém D-MODE se dvěma úrovněmi
zajišťující dokonalou ovladatelnost. Unikátní
zamykací středový stojan Yamaha zajišťuje
zvýšenou ochranu proti krádeži.
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Elektricky nastavitelný štít pro lepší ochranu před

větrem
Pokud se rozhodnete pro plně vybavený model TMAX DX,
můžete si být jisti, že máte k dispozici ty nejmodernější prvky
zvyšující pohodlí, například elektronicky nastavitelný štít.
Pomocí spínače na levé straně řídítek můžete rychle a snadno
nastavovat výšku až na maximálních 135 mm, takže si můžete
během několika sekund vybrat nejvhodnější polohu štítu.

Vyhřívané rukojeti a sedlo
TMAX DX je nejluxusnější skútr řady TMAX a jeho špičková
technická výbava má potenciál oslovit všechny, kdo dokáží ocenit
příjemný pocit z pohodové jízdy. Standardní prvky zahrnují
vyhřívané rukojeti a vyhřívané hlavní sedlo, se kterými jsou za
každého počasí všechny cesty o něco příjemnější.

Systém tempomatu se snadným ovládáním
S tempomatem, který je u modelu TMAX DX součástí standardní
výbavy, si může jezdec dopřát pohodlnější jízdu na delší vzdálenosti.
Tento snadno ovladatelný systém je funkční při rychlostech nad
50 km/h a pomáhá mimo jiné také při dodržování rychlostních
omezení.

My TMAX Connect
Špičková aplikace My TMAX Connect od společnosti Yamaha nabízí
komplexní možnosti připojení, díky kterým můžete objevovat zcela nový
virtuální svět. V něm můžete na dálku svůj skútr TMAX DX spravovat
a starat se o jeho bezpečí. Mezi její funkce patří zamykání motoru,
lokátor motocyklu, údaje o používání, upozornění při opuštění
vymezeného prostoru a funkce pro ochranu proti krádeži, které vám
zajistí klidný spánek a nabídnou vám plnou kontrolu.

Systém zamykání středového stojanu proti krádeži
Model TMAX DX je jedním z nejpopulárnějších skútrů, jaké jsou
v současné době na trhu. Je proto žádoucí zajistit mu maximální
ochranu před krádeží. Tento luxusní maxiskútr je na ochranu před
neoprávněným použitím vybaven unikátním špičkovým systémem
zamykání středového stojanu, který zajišťuje jeho bezpečnost.

Lehký hliníkový rám pro agilitu ovládání
Model TMAX DX je vybaven nejdůmyslnějším podvozkem v kategorii
maxiskútrů. Lehký hliníkový rám využívá vyspělé konstrukční řešení
převzaté z motocyklů a společně s dlouhou kyvnou vidlicí zaručuje
agilitu při ovládání a dynamický výkon. Díky tomu je model DX jedním
z nejzábavnějších, nejvšestrannějších a nejvýkonnějších sportovních
skútrů, jaké na silnicích můžete potkat.
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Motor TMAX DX
Typ motoru paralelní dvouválec s náklonem dopředu, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC,

4ventilový

Zdvihový objem 530,0cc

Vrtání x zdvih 68,0mm x 73,0mm

Kompresní poměr 10:9 : 1

Maximální výkon 33,8 kW @ 6 750 ot/min

Maximální točivý moment 53,0 Nm  @ 5 250 ot/min

Systém mazání Se suchou skříní

Palivový systém Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption 5,3 l/100km

CO2 emission 122 g/km

Podvozek TMAX DX
Systém předního odpružení teleskopická vidlice

Přední zdvih 120 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Zadní zdvih 117 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 267 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 282 mm

Přední pneumatika 120/70-15

Zadní pneumatika 160/60-15

Rozměry TMAX DX
Celková délka 2 200 mm

Celková šířka 765 mm

Celková výška 1,420-1,555 mm (adjustable windscreen)

Výška sedla 800 mm

Rozvor kol 1 575 mm

Minimální světlá výška 125 mm

Mokrá hmotnost 216 kg

Kapacita palivové nádrže 15 Litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace
a vzhled zde vyobrazených produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit podle místních požadavků a podmínek. Další
podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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Phantom Blue Sword Grey Sword Grey

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha. Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště

vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo

Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak,

aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete. Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu

vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni.

K dispozici je také široký sortiment oblečení pro volný čas. Více informací naleznete na adrese:

Poznejte více o

Yamaha TMAX DX na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


