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Chtějte to, co potřebujete
XMAX 300 s ryzí DNA TMAX nabízí styl, prestiž a špičkovou
kvalitu maxiskútru, doprovázenou praktičností a cenovou
dostupností lehkého stroje.

Kompaktní podvozek vybavený vidlicí motocyklového typu
zajišťuje vyšší stabilitu a poskytuje sportovní
ovladatelnost s prvotřídním pohodlím. Díky výkonnému
a hospodárnému novému motoru Blue Core nabízí veškerý
nezbytný výkon, který potřebujete k rychlému dojíždění
i víkendovým výletům.

Špičkově vybavený sportovní skútr Yamaha XMAX 300
s novým mimořádně kvalitním sedlem a přístrojovým LCD
panelem, dynamickou kapotáží, dvěma LED světlomety
a designem řady MAX splní vaše přání a uspokojí vaše
potřeby. Jezděte chytře. Jezděte rychle. Jezděte na MAX.

Dynamický design řady MAX
a prvotřídní provedení

Výkonný a úsporný motor Blue
Core plnící emisní normu EU4

Vidlice motocyklového typu pro
vysokou stabilitu

Systém kontroly trakce (TCS) pro
jisté vedení stopy

Praktický systém bezklíčového
zapalování Smart Key

Dva LED světlomety, zadní LED
světlo

Nové luxusní sedlo, úložný prostor
pro 2 integrální helmy

Nový vysoce kvalitní přístrojový
LCD panel

Výstup 12V pro napájení a nabíjení
vašich zařízení

15palcové přední kolo a 14palcové
zadní kolo

Kotoučové brzdy vpředu i vzadu,
ABS součástí standardní výbavy

Sedlo a interiér v prvotřídní kvalitě
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Chytrý a sportovní
způsob cestování

Jako všechny modely řady MAX se i sportovní
XMAX 300 inspiruje kultovním strojem TMAX,
který je nejprodávanějším maxiskútrem
v Evropě.

K zajištění hbitého ovládání a vysoké míry
pohodlí je lehký podvozek opatřen špičkovým
odpružením. Motor Blue Core splňující
požadavky emisní normy EU4 zajišťuje vysoký
výkon při nízké spotřebě paliva. XMAX 300
s dvojitými LED světlomety a dynamickou
kapotáží je předurčen podávat maximální
výkony.

Vysokou míru ovladatelnosti vám zajistí
standardně instalované systémy ABS a TCS.
Díky novému systému bezklíčového
zapalování Smart Key a praktické 12V zásuvce
pro napájení vašich zařízení bude každý den
o něco příjemnější. XMAX 300: Chtějte to, co
potřebujete!
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Sportovní a dynamická DNA řady MAX
Při pohledu na XMAX 300 vás nesmí překvapit, že vám bude
připadat povědomý – jeho konstrukce totiž nezapře ryzí DNA
modelu TMAX. XMAX 300 se dvěma LED světlomety,
aerodynamickou kapotáží a bočními kryty ve tvaru bumerangu
se vyznačuje precizním zpracováním a sportovním, dynamickým
vzhledem, který prozrazuje svůj původ v kultovním maxiskútru
značky Yamaha.

Velký úložný prostor pod sedlem pro dvě integrální

helmy
Velký úložný prostor pod sedlem disponuje vnitřním LED
osvětlením a pojme 2 integrální helmy spolu s dalšími věcmi. Skútr
se tak stává praktickým a funkčním dopravním prostředkem pro
každodenní dojíždění. Pokud máte v plánu vyrazit si ve volném
čase, je dokonalým místem pro uložení věcí na koupání či výbavy
na piknik.

Systém kontroly trakce (TCS)
XMAX 300 se dodává se systémem kontroly trakce (TCS) ve
standardní výbavě. Moderní elektronický systém zamezuje ztrátě
trakce zadní pneumatiky omezením přísunu točivého momentu na
zadní kolo v případě, že snímače detekují jakýkoli prokluz. Dodává tak
pocit jistoty a bezpečí na kluzkém povrchu.

Systém klíče Smart Key
Systém bezklíčového zapalování Smart Key má za úkol vám usnadnit
a zpříjemnit život. Klíčem Smart Key lze skútr XMAX 300 nastartovat,
odemknout řízení a sedlo a otevřít palivovou nádrž či úložný prostor.
Disponuje také dálkovým ovládáním pro odemykání a zamykání skútru
stisknutím jediného tlačítka.

Výkonný a hospodárný motor Blue Core o objemu 300 ccm

vyhovující emisním požadavkům normy EU4
Technologie Blue Core pomáhá získat vyšší výkon při nižší spotřebě
paliva. Motor modelu XMAX 300 disponuje ventily s optimalizovaným
tvarem, kompaktní spalovací komorou a optimálním časováním. Toto
provedení umožnilo omezit ztráty výkonu a zvýšit účinnost. Proto
vám kapalinou chlazený motor o objemu 300 ccm nabídne vyšší výkon
při nižší spotřebě!

Praktická 12V zásuvka
XMAX 300 je rovněž vybaven 12V zásuvkou umístěnou v levém panelu
před jezdcem. Tento praktický prvek vám na cestách umožní napájet
systém GPS / navigaci nebo nabíjet další zařízení. Dynamický a sportovní
skútr o objemu 300 ccm se tak stává dokonalým společníkem, ideálním
k dojíždění i vyjížďkám ve volném čase.
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Motor XMAX 300
Typ motoru jednoválec, 4taktní, kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 292cc

Vrtání x zdvih 70,0mm x 75,9mm

Kompresní poměr 10,9 : 1

Maximální výkon 20,6 kW @ 7 250 ot/min

Maximální točivý moment 29,0 Nm  @ 5 750 ot/min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption 3,2 l/100km

CO2 emission 74 g/km

Podvozek XMAX 300
Systém předního odpružení teleskopická vidlice

Přední zdvih 110 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Zadní zdvih 79 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 267 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70-15

Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry XMAX 300
Celková délka 2 185 mm

Celková šířka 775 mm

Celková výška 1 415 mm (adjustable screen 1,465mm)

Výška sedla 795 mm

Rozvor kol 1 540 mm

Minimální světlá výška 135 mm

Mokrá hmotnost 179 kg

Kapacita palivové nádrže 13 Litry



 
Cena 
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X-MAX 300 159 990,00 Kč
Nezávazná doporučená maloobchodní cena vč. 21% DPH. Chyby a změny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.
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Phantom Blue Blazing Grey Sonic 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:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha XMAX 300 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


