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Ovládněte silnice
Skútr Yamaha X-MAX 125 je opatřen novou dynamickou kapotáží
s ochranou proti větru a kompaktním, hbitým podvozkem.
Bezpochyby se stane jedním z nejstylovějších a nejelegantnějších
městských modelů.

Byl zkonstruován tak, aby poskytoval plynulý výkon a zábavné jízdní
vlastnosti. Na tomto špičkovém sportovním skútru se stane jízda
přeplněnými ulicemi měst snadnou záležitostí.

Jeho energický, kapalinou chlazený motor o objemu 125 ccm se
vstřikováním paliva vás rychle dostane od semaforů a umožní vám
získat náskok před ostatními účastníky provozu. Velká hliníková kola
a vylepšené odpružení jsou zárukou plynulého ovládání a dobré
stability. A díky objemnému úložnému prostoru a prvotřídnímu
jízdnímu komfortu má model X-MAX 125 všechno, co potřebujete!

Sportovně střižený, stylový a praktický
skútr kubatury 125 ccm

Prémiový vzhled a provedení

Vynikající pohodlí pro jezdce i spolujezdce

Kapalinou chlazený čtyřtakt o objemu
125 ccm se vstřikováním paliva

Nově navržená sportovní kapotáž

Velká litá hliníková kola s novým
vzhledem

Velký úložný prostor pod sedlem pro dvě
integrální helmy

Ideální rovnováha mezi výkonem
a praktičností

Velká kola pro stabilní jízdu vysokými
rychlostmi

Nové zadní světlo LED
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Udělejte dojem ve
svém městě

Dynamický nový styl a prvotřídní zpracování modelu X-
MAX 125 vás nemůže nechat chladnými. Pod
nádherným zevnějškem však bije srdce nefalšovaného
sportovního skútru vytvořeného pro zábavu a svobodu
při dojíždění ve městě.

Když nasednete na skútr X-MAX 125, město se
najednou zmenší a stane přívětivějším. Stačí otočit
plynem a tichý, úsporný motor vás plynule proveze
městskými ulicemi.

Tento prémiový skútr se vyznačuje vzpřímenější jízdní
pozicí a elegantní aerodynamickou kapotáží s ochranou
proti větru, která zajišťuje mimořádné pohodlí. Z jízdy
po městě se náhle stane nádherné dobrodružství.
Vítejte do světa X-MAX!
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Dynamická sportovní kapotáž
Nejnovější model X-MAX 125 je opatřen agresivnější, štíhlejší a dynamičtější

kapotáží, která podtrhuje vzhled tohoto sportovního skútru s vysokým

výkonem. Tento elegantní model nejen že dobře vypadá, ale jeho

aerodynamická kapotáž a větrný štít také pomáhají chránit jezdce před

větrem a vlivy počasí – a kompaktní rozměry zase zajišťují mrštnost, s níž se

propletete každou zácpou.

Kompaktní sportovní podvozek
Speciální kombinace kompaktního sportovního podvozku s velkými koly a vysoce

kvalitním odpružením přináší vyšší jistotu a stabilitu při vyšších rychlostech. Když

si uvědomíte, že modely řady X-MAX se inspirovaly naším legendárním skútrem

TMAX, bude vám jasné, proč je skútr X-MAX 125 tak všestranný stroj.

Sportovní a přesto praktický
Skútr X-MAX 125 představuje kombinaci vynikajícího výkonu s každodenní

praktičností. Trubkový rám a velká hliníková kola s novým vzhledem a štíhlejšími

paprsky zaručují vynikající ovladatelnost při nízkých i vysokých rychlostech. Díky

kapotáži s ochranou proti větru a velkému odkládacímu prostoru pod sedlem, který

pojme dvě integrální helmy, má model X-MAX 125 co nabídnout.

Okamžitý výkon a snadná ovladatelnost
Hnací silou, díky které je jízda na sportovním skútru X-MAX 125 tak zábavná, je

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválcový motor o objemu 125 ccm. Je vybaven

elektronickým vstřikováním paliva a vyznačuje se nízkou spotřebou. Plně automatická

převodovka zajišťuje okamžité a mohutné zrychlení, výkonné kotoučové brzdy a široké

pneumatiky pak dodávají pocit jistoty a naprosté kontroly.

Jízda ve vzpřímené pozici
Pro bezprostřední pocit jistoty a dobrý výhled na cestu je jízdní pozice na skútru X-

MAX 125 vzpřímenější. Tvarované dvojité sedlo je vybaveno novou integrovanou

opěrkou zvyšující pohodlí jezdce a prostorné nášlapy umožňují jezdci zvolit celou

řadu různých jízdních pozic.

Špičková kvalita
Kvalita montáže a zpracování podvozku i kapotáže potvrzují pozici skútru X-MAX 125

jako prémiového sportovního modelu společnosti Yamaha v kubatuře 125 ccm. Nový

přístrojový panel má praktické ovládání pomocí 2 tlačítek. Zahrnuje digitální rychloměr

doplněný ukazatelem spotřeby paliva a denním počitadlem kilometrů, které doplňují

kompletní výbavu tohoto technicky vyspělého skútru pro jízdu po městě.
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Motor XMAX125
Typ motoru jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC

Zdvihový objem 124cc

Vrtání x zdvih 52mm x 58,6mm

Kompresní poměr 11,2 : 1

Maximální výkon 10,55 kW @ 9 000 ot/min

Maximální točivý moment 11,94 Nm  @ 6 750 ot/min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka automatická s variátorem

Podvozek XMAX125
Systém předního odpružení teleskopická vidlice

Přední zdvih 110 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Zadní zdvih 84 mm

Přední brzda Jednoduchá kotoučová, Ø 267 mm

Zadní brzda jednokotoučová, Ø 240 mm

Přední pneumatika 120/70-15

Zadní pneumatika 140/70-14

Rozměry XMAX125
Celková délka 2 160 mm

Celková šířka 790 mm

Celková výška 1 385 mm

Výška sedla 792 mm

Rozvor kol 1 525 mm

Minimální světlá výška 125 mm

Mokrá hmotnost 169 kg / ABS 173 kg

Kapacita palivové nádrže 13,2 Litry



Barvy 
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Matt Grey Absolute White Midnight Black

 

Nasazovací titanový
tlumič výfuku pro
model X-MAX 125

Katalyzátor pro
model X-MAX

Černý nasazovací
tlumič výfuku pro
model X-MAX 125

50l horní box City Vnitřní zavazadlo do
50l horního boxu
City

Vnitřní zavazadlo do
39l horního boxu
City

For all X-MAX 125 accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality 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 high-tech 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
rozsáhlá řada ležérního oblečení. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha X-MAX 125 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


