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Ruszaj na podbój miasta

Sportowy, stylowy i funkcjonalny
skuter wyposażony w silnik o
pojemności 125 cm3

Yamaha X-MAX 125 przyciąga wzrok aerodynamicznym
nadwoziem o ostro zarysowanych liniach. To bez
wątpienia jeden z najbardziej stylowych i poszukiwanych
skuterów miejskich.

Najwyższa jakość wykonania i
wykończenia

Ten sportowy skuter, zaprojektowany, aby dostarczać
maksymalną satysfakcję z jazdy, idealnie sprawdza się na
zatłoczonych ulicach dużych miast.
Zasilany wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą silnik o
pojemności 125 cm3 jest zrywny. Dzięki doskonałemu
przyspieszeniu zawsze pierwszy ruszasz spod świateł.
Aluminiowe obręcze kół o dużej średnicy, ulepszone
zawieszenie i układ ABS zapewniają płynne prowadzenie i
wzorową stabilność. Dodaj do tego przestronny schowek i
wysoki komfort jazdy, a okaże się, że X-MAX 125,
spełniający wymogi normy EU4, ma wszystko, czego
trzeba!

Pełny komfort kierowcy i pasażera
Chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik
o pojemności 125 cm3 zgodny z
normą EU4
Zwarte nadwozie o sportowym
zacięciu
Oryginalne, aluminiowe obręcze
kół o dużej średnicy
Pojemny schowek na dwa kaski
integralne pod kanapą
Idealne połączenie osiągów i
funkcjonalności
Duże koła zapewniają stabilność
podczas jazdy z większą
prędkością
Tylne światło LED
Tarczowe hamulce przednie i tylne
oraz układ ABS
Duży schowek na dwa kaski
integralne pod kanapą
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Zachwyć swoje
miasto

Nikt nie pozostanie obojętny na dynamiczną
stylistykę i wysokiej klasy wykończenie
modelu X-MAX 125. W nowoczesnym
nadwoziu bije serce sportowego skutera. To
ono sprawia, że poruszając się po ulicach
miasta, poczujesz pełną swobodę.
Wsiądź na Yamahę X-MAX 125 i przekonaj się,
że dotarcie w dowolne miejsce w mieście
zajmie Ci tylko chwilę. Po prostu odkręć
manetkę gazu, a cichy, ekonomiczny silnik
szybko dowiezie Cię do celu.
Na tym skuterze możesz przyjąć bardziej
wyprostowaną pozycję. Opływowe nadwozie
skutecznie ochroni przed wiatrem, zwiększając
komfort jazdy po mieście. To może być
naprawdę ekscytujące przeżycie. Witamy w
świecie X-MAX!
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Dynamiczne nadwozie o sportowej linii
Stylowy X-MAX 125 przyciąga wzrok dynamicznymi, ostrymi
liniami. Nadwozie doskonale podkreśla jego sportowy
charakter i osiągi. On nie tylko dobrze wygląda.
Aerodynamiczna owiewka i szyba skutecznie chronią kierowcę
przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, a kompaktowe
wymiary oferują niezwykłą zwinność.

Zwarte, sportowe podwozie
Połączenie kompaktowego, sportowego podwozia, kół o dużej
średnicy i udoskonalonego zawieszenia zaowocowało lepszymi
właściwościami jezdnymi i większą stabilnością przy szybkiej
jeździe. Jeżeli sobie uświadomisz, że X-MAX został stworzony na
bazie naszego legendarnego modelu TMAX, natychmiast
zrozumiesz, dlaczego X-MAX 125 jest taki dobry.

Sportowy i funkcjonalny
Yamaha X-MAX 125 idealnie łączy doskonałe osiągi z
funkcjonalnością, której potrzebujesz na co dzień. Rurowa rama i
oryginalne, duże obręcze kół z aluminium gwarantują wyśmienite
prowadzenie przy zarówno przy niskiej jak i wysokiej prędkości, przy
której poczujesz również zalety aerodynamicznego nadwozia. X-MAX
125 jest też wyposażony w przestronny schowek pod siedzeniem, w
którym zmieścisz dwa kaski integralne.

Moc pod kontrolą
Aby zapewnić dynamiczną moc i łatwe sterowanie, model X-MAX 125,
spełniający wymogi normy EU4, został wyposażony w chłodzony cieczą
4-suwowy silnik o pojemności 125 cm3. Elektroniczny układ wtrysku
paliwa pomaga oszczędnie obchodzić się z benzyną. Całkowicie
zautomatyzowana skrzynia biegów zapewnia natychmiastowe, dobre
przyspieszenie, a wydajne hamulce tarczowe, standardy układ ABS oraz
szerokie opony pozwalają zachować kontrolę i bezpieczeństwo.

Wygodna, wyprostowana pozycja
Bardziej wyprostowana pozycja za kierownicą Yamahy X-MAX 125
zapewnia lepsze wyczucie skutera i lepszą widoczność.
Wyprofilowana, podwójna kanapa ma zintegrowane oparcie dla
kierowcy, a podest o dużej powierzchni umożliwia ustawienie stóp na
wiele sposobów.

Najwyższa jakość
Jakość wykonania i wykończenia podwozia i nadwozia potwierdza
pozycję Yamahy X-MAX 125 w segmencie sportowych skuterów 125 cm3
klasy premium. Wygodny zestaw wskaźników ma dwa przyciski
sterujące, cyfrowy prędkościomierz, wskaźnik zużycia paliwa i licznik
przejechanych kilometrów. Skuter jest idealnie przystosowany do jazdy
miejskiej.
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Silnik

X-MAX 125

Typ silnika

Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność

124 cm3

Średnica x skok tłoka

52,0 mm x 58,6 mm

Stopień sprężania

11,2 : 1

Moc maksymalna

10,6 kW przy 8 750 obr./min

Maksymalny moment
obrotowy

12,14 Nm przy 6 750 obr./min

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Układ paliwowy

Wtrysk paliwa

Układ zapłonu

TCI

Układ rozrusznika

Elektryczny

Skrzynia biegów

Automatyczna z pasem klinowym

Fuel consumption

Niedostępny

CO2 emission

Niedostępny

Podwozie

X-MAX 125

Układ przedniego zawieszenia

Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia

110 mm

Układ tylnego zawieszenia

Wahaczowe

Skok tylnego zawieszenia

84 mm

Hamulec przedni

Jednotarczowy, Ø 267 mm

Hamulec tylny

Jednotarczowy, Ø 240 mm

Opona przednia

120/70-15

Opona tylna

140/70-14

Wymiary

X-MAX 125

Długość całkowita

2 160 mm

Szerokość całkowita

790 mm

Wysokość całkowita

1 385 mm

Wysokość siodełka

785 mm

Rozstaw osi

1 525 mm

Minimalny prześwit

125 mm

Waga w stanie gotowym do
jazdy

173 kg

Pojemność zbiornika paliwa

13,2 litrów
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Kolory

Stonehenge Grey

Absolute White

Matt Grey

Yamaha – sieć wysokiej jakości
Autoryzowane serwisy Yamahy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym oraz wiedzą, aby służyć klientom
najlepszymi usługami i poradami na temat produktów Yamaha. Dlatego Yamaha zaleca, aby wszelkie prace serwisowe
były wykonywane przez autoryzowane serwisy.
Yamaha rekomenduje stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Zalecamy również stosowanie olejów i
środków smarnych Yamalube®. To gama własnych, najwyższej jakości produktów, pozwalających w pełni wykorzystać
potencjał silników marki Yamaha. Zostały opracowanych z myślą o niezawodnej pracy praktycznie w każdych
warunkach.
Oprócz funkcjonalnych i stylowych akcesoriów, Yamaha oferuje również gamę wysokiej jakości innowacyjnego
wyposażenia, zapewniającego bezpieczeństwo i komfort. Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Aby dowiedzieć
się więcej, odwiedź:

www.yamaha-motor.pl/accessories

Więcej informacji
o X-MAX 125 na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska

