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Adrenalin na MAX
Život se má žít na MAX. Každý den čeká na objevení nová
cesta. Společnost Yamaha vytvořila dynamický sportovní
maxiskútr TMAX SX, se kterým je každá jízda ještě
zábavnější.

Jeho sportovní, agilní hliníkový rám a odpružení
s přepákováním dodávají tomuto výkonnému skútru
schopnost proklouznout městem na venkov rychleji než
pomocí prakticky jakéhokoli jiného dopravního
prostředku. Navíc s jeho aerodynamickou kapotáží
a vynikajícími výkony se budete cítit dobře v každé situaci.

Kamkoli pojedete, zajistí vám elektronické systémy D-
MODE a TCS dokonalou ovladatelnost i za proměnlivých
podmínek. Tak neváhejte a dopřejte si dynamický zážitek
na modelu SX. A žijte na MAX každý den.

Výkonný řadový dvouválec
o objemu 530 ccm

Sportovní skútr pro rychlou
a kontrolovanou jízdu

Lehký hliníkový rám pro sportovní
projev a agilitu

2 úrovně systému D-MODE
zajišťující dokonalou ovladatelnost

Systém kontroly trakce (TCS)

Zadní odpružení s přepákováním

Nízká hmotnost a vysoký točivý
moment

Vynikající pocit akcelerace

Systém bezklíčového zapalování
Smart Key

Systém zamykání středového
stojanu

Propracovaný přístrojový panel
TFT

My TMAX Connect
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Mějte kontrolu na
MAX

Pokud nemyslíte na nic jiného, než na svou
další jízdu, dokáže vám TMAX SX nabídnout
techniku, se kterou budete mít vše pod
kontrolou. S lehkým rámem a motorem
disponujícím vysokým točivým momentem se
rychle dostanete, kam potřebujete.
Aerodynamické tvary kapotáže navíc zajistí
hladké proplétání městským provozem.

Dvouúrovňový systém D-MODE vám umožňuje
vybrat vhodný provozní režim motoru
a přizpůsobovat se tak různým situacím.
Systém kontroly trakce zamezuje protáčení
zadního kola na nezpevněných nebo kluzkých
površích.

Unikátně řešený zamykací středový stojan
Yamaha zajišťuje účinnou ochranu proti
krádeži, se systémem bezklíčového zapalování
je každá jízda o něco příjemnější. Vysoce
kvalitní odpružení s přepákováním skútru
TMAX SX je navíc zárukou sportovní
a současně stabilní jízdy.



Rychlá a kontrolovaná jízda
Pokud máte podmanivou sportovní výkonnost ve svém seznamu priorit hodně vysoko,
potřebujete právě TMAX SX. Vše na skútru TMAX SX, počínaje jeho hliníkovým rámem až po
motor s mocným zátahem, je navrženo pro maximální výkony, se kterými budete život prožívat
tak intenzivně, jako nikdy předtím. Moderně řešené odpružení a elektronická technologie
podpory jízdy zajišťují lepší kontrolu nad strojem.

 

Lehký hliníkový rám pro agilitu ovládání
Speciálně zkonstruovaný rám ze slitiny hliníku je o 9 kg lehčí než u modelu předchozí generace.
Využívá vyspělé konstrukční řešení uplatňované u motocyklů, s optimálně zvolenými montážními
body motoru, které zaručuje agilitu při ovládání a dynamický výkon. Díky tomu je model SX
jedním z nejpůsobivějších a nejvýkonnějších sportovních skútrů, jaké kdy po silnicích jezdily.

 

Mějte věci pod kontrolou prostřednictvím 2 úrovní systému D-MODE
Abyste mohli naplno využívat špičkovou akceleraci a výkon motoru o objemu 530 ccm
s úchvatným točivým momentem, musíte mít vše pevně pod kontrolou. Dvouúrovňový systém D-
MODE umožňuje jednoduchou volbou režimu „T“ zajistit plynulý přísun výkonu pro jízdu po
městě, nebo na otevřené silnici přepnout na režim „S“, který nabídne výkonnější a sportovnější
odezvu.

 

Speciální barevná provedení
TMAX SX se vyznačuje dynamickým a ikonickým vzhledem se dvěma zešikmenými LED
světlomety a dynamickou kapotáží, které nezapřou inspiraci sportovními motocykly Yamaha.
Tento špičkový sportovní skútr, nabízený ve speciálních barvách Matt Silver nebo Liquid
Darkness, se může pochlubit geny TMAX, které nikdy nevyjdou z módy.

 

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

 

Sportovní a dynamický design v motocyklovém stylu
Skútry TMAX drží již dvě desítky let vedoucí postavení ve třídě maxiskútrů. Dynamický vzhled
a sportovní motocyklový styl modelu TMAX SX, charakterizovaný lehkým rámem a čelní částí se
dvěma světlomety, je nepřekonatelný. Ve spojení s nahoru zahnutým tlumičem výfuku
a výraznými motivy bumerangu na bocích se mu nemůže rovnat žádný jiný skútr.
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Motor TMAX SX
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 SX
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 SX
Celková délka 2 200 mm

Celková šířka 765 mm

Celková výška 1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)

Výška sedla 800 mm

Rozvor kol 1 575 mm

Minimální světlá výška 125 mm

Mokrá hmotnost 213 kg

Kapacita palivové nádrže 15 Litry



Barvy 
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Matt Silver

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 SX 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


