XMAX 300 Tech MAX

Onnavolgbaar modern
en sportief!
Bent u op zoek naar de slimste en exclusiefste
oplossing? De XMAX 300 Tech MAX is zowel rationeel als
emotioneel de beste keuze. Als u eenmaal deze scooter
hebt geprobeerd, wilt u geen andere meer!
Vanuit logisch en praktisch oogpunt is deze krachtige,
zuinige en veelzijdige scooter gemaakt om je zo snel en
e

ciënt mogelijk naar je werk te brengen. En in het

weekend is er geen leukere manier om nieuwe plekken
te ontdekken.
De stijlvolle carrosserie met twee koplampen is puur
MAX DNA. Een reeks exclusieve kenmerken, waaronder
een speciaal zadel, aluminium voetsteunen en een met
leer afgewerkte polstering, maken deze scooter
buitengewoon speciaal.

Krachtige en e ciënte EURO5 Blue
Core motor
Hoge stabiliteit dankzij vork zoals bij
een motor ets
15-inch voorwiel en 14-inch achterwiel
Schijfremmen vóór en achter,
standaard voorzien van ABS
Speciaal duozadel en met leer
afgewerkte polstering
Aluminium voetsteunen, een speciale
binnenafwerking en meer
Dubbele LED-koplampen en getint
LED-achterlicht
Starten zonder sleutel en Traction
Control System (TCS)
Grote opbergruimte onder het zadel
voor twee integraalhelmen
LCD-instrumentenpaneel en 12 Vuitgang
Sportief MAX-ontwerp met exclusieve
Tech MAX-onderdelen

XMAX 300 Tech MAX
Onnavolgbaar modern en sportief!
De exclusieve XMAX 300 Tech MAX is ontwikkeld uit de legendarische TMAX. Geen wonder dus dat
deze scooter een van indrukwekkendste binnen zijn klasse is. Dankzij de unieke kenmerken van deze
speciale editie kunt u echt scherp zijn op de weg.
De exclusieve Tech MAX-kenmerken omvatten een speciaal zadel, speciaal afgewerkte deksels,
speciale eindgrepen, aluminium voetsteunen en een speciale binnenafwerking. En om het helemaal
af te maken is er het getinte achterlicht en de optionele strakke kleuren Power Grey of Dark Petrol.
De dubbele LED-koplampen, de aerodynamische carrosserie en de boomerangmotieven aan de
zijkant zijn typisch MAX. Aan zijn krachtige en zuinige nieuwe 300cc Blue Core EURO5-conforme
motor, zijn speciale motor etsvorken en zijn geavanceerde elektronica ontleent de XMAX 300 Tech
MAX zijn hypermoderne dynamica en unieke charisma.

XMAX 300 Tech MAX

Beperkte editie,
motor etsprestaties

Exclusieve Tech MAXkenmerken

Dit is een erg speciale sportscooter die u

Naast zijn speciale zadel, aluminium

Opbergruimte voor twee
integraalhelmen en nog veel
meer

veel stijl, exclusiviteit, kracht en

voetsteunen en met leer afgewerkte

De grote opbergruimte onder het zadel

zuinigheid biedt. De XMAX 300 Tech MAX

polstering beschikt de XMAX 300 Tech

heeft LED-verlichting binnenin en heeft met

is gebouwd met het legendarische MAX

MAX over een aantal exclusieve

twee integraalhelmen nog ruimte over - dat

DNA van Yamaha en uitgerust met een

onderdelen, waaronder chromen

is handig en functioneel voor dagelijks

reeks hoogwaardige snufjes. Hij verenigt

snelheidsmeterringen, graphics aan de

woon-werkverkeer. Voor een toerrit is het

het gemak en de veelzijdigheid van een

zijkant en een getint achterlicht. Met de

de perfecte opbergruimte voor alles wat u

sportscooter met de prestaties van een

kleur Dark Petrol trekt deze dynamische

wilt meenemen, van zwemkleding tot een

motor ets.

en trendy scooter de aandacht, net als u.

heerlijke picknick!

Smart Key-systeem

Traction Control System (TCS)

Het sleutelloze Smartkey-

De XMAX 300 Tech MAX wordt standaard

ontstekingssysteem bied u meer gemak

geleverd met een Traction Control System

Krachtige en e ciënte 300 cc
Blue Core-motor die voldoet aan
de EURO5-norm

en comfort. Wanneer u de Smartkey bij de

(TCS). Dankzij dit geavanceerde

Met de geavanceerde Blue Core-technologie

hand hebt, kan u de X-MAX 300 Tech MAX

elektronische systeem verliest de

van Yamaha beschikt u over meer vermogen

inschakelen, de stuurkolom en het zadel

achterband geen trekkracht doordat de

en verbruikt u minder brandstof. De motor

ontgrendelen en heeft u toegang tot de

aandrijfkracht van het wiel wordt

van de XMAX 300 Tech MAX beschikt over

brandstoftank en de opbergruimte. Er is

verminderd wanneer de sensoren slip

geoptimaliseerde klepvormen, een compacte

bovendien een afstandsbediening om uw

opmerken. Dat biedt meer zelfvertrouwen

verbrandingskamer en optimale timing. Dat

scooter met één druk op de knop te

en een veilig gevoel op een glad wegdek.

beperkt vermogensverliezen en verhoogt de

vergrendelen en lokaliseren.

e

ciëntie, waardoor deze vloeistofgekoelde

300 cc-motor beter presteert en minder
kost!

XMAX 300 Tech MAX
Motor

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Fuel consumption
CO2 emission

4-kleppen;4-takt;1cilinder;Vloeistofgekoeld;EURO5;SOHC
292cc
70.0×75.8mm
10.9 : 1
20.6 kW @ 7,250 tpm
29.0 Nm @ 5,750 rpm
Oliecarter
Brandsto njectie
TCI
Elektrisch
Automaat met V-snaar
3.0L/100km
70 g/km

Chassis
Wielophanging voor
Veerweg voor
Wielophanging achter
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Telescopische voorvork
110 mm
Swingarm
79 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø267 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm
120/70-15
140/70-14

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

2,185 mm
775 mm
1,415 mm (adjustable screen 1,465mm)
795 mm
1,540 mm
135 mm
180kg
13liter

Motortype

XMAX 300 Tech MAX
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,
met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier
getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen
afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.

