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Maksymalne możliwości w
mieście
Dynamiczne nadwozie, zwrotna konstrukcja i rasowe geny
modelu X-MAX – dzięki tym cechom nowy, wszechstronny
skuter o doskonałych osiągach fascynuje i sprawia radość z
jazdy!

Mocny silnik o pojemności 400 cm3, zgodny z normą EU4 i
lekka rama to klucz do sportowych właściwości oraz
niezwykłej zwrotność i sprawnego wyprzedzania. Czy
chodzi o duże prędkości, krążenie po mieście czy o
weekendowe wycieczki — ten maksiskuter o drapieżnym
wyglądzie sprawdzi się wszędzie.

Pod siedzeniem zmieszczą się dwa integralne kaski, dzięki
czemu model X-MAX 400 jest nie tylko stylowy lecz
również praktyczny. Przednie hamulce z podwójnymi,
pływającymi tarczami, diodowe światła z przodu i z tyłu
oraz nowoczesne wskaźniki na każdym zrobią imponujące
wrażenie. Dzięki standardowemu układowi ABS model X-
MAX 400 daje kierowcy jeszcze więcej!

Dynamiczny i wszechstronny
skuter

Sportowe i zaawansowane
aerodynamiczne nadwozie

Wydajny silnik o pojemności 400
cm3 zgodny z normą EU4

Dobre przyspieszenie i wysoka
prędkość podróżna

Doskonała równowaga między
stylem, wydajnością i
funkcjonalnością

Najlżejszy i najmniejszy skuter w
swojej klasie

Łatwe i lekkie prowadzenie

Duża stabilność przy wysokich
prędkościach

Schowek na dwa integralne kaski
pod siedzeniem

Podwójne przednie tarcze
hamulcowe i pojedyncza tylna
tarcza hamulcowa, układ ABS

Wysoka jakość wykończenia i
tablica wskaźników jak w
samochodach

Światła pozycyjne LED i tylne
światła LED
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Maksymalne osiągi Innowacyjne Yamahy linii MAX w całej Europie
urozmaicają życie zarówno tym, którzy
codziennie krążą po mieście, jak i pasjonatom
zamiejskich wycieczek. Dynamiczna Yamaha X-
MAX 400 zostawia konkurencję daleko z tyłu.
Ten klasowy maksiskuter powstał po to, by
przenieść wysoką jakość, osiągi i design na
ulice miast.

Mocny silnik o pojemności 400 cm3 zgodny z
normą EU4 zapewnia najlepszą w swojej klasie
moc, możliwość sprawnego wyprzedzania oraz
wysoką prędkość maksymalną. Zwarta rama
nośna i niewielka waga to cechy, dzięki którym
model X-MAX 400 łatwo się prowadzi i okazuje
zwrotny w mieście.

Pod luksusowym, podwójnym siedzeniem
mieszczą się dwa integralne kaski. Smukłe,
chroniące przed wiatrem nadwozie oraz
przednie i tylne światła diodowe stanowią
dodatkowe atuty tego nowego,
wszechstronnego skutera o wysokich
osiągach.
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Dynamiczna stylistyka
Model X-MAX 400 został stworzony po to, by brylować.
Nowoczesne, sportowe nadwozie zostało opracowane na
podstawie modeli X-MAX i TMAX. Przy dużych prędkościach
smukła przednia czasza i szyba pomagają chronić kierowcę i
pasażera przed wiatrem, a wygodny podnóżek oraz
dwupoziomowe, podwójne siodełko zapewniają wysoki
komfort.

Zwrotność klasy średniej, moc klasy 400 cm3
Wystarczy przyjrzeć się dokładniej skuterowi X-MAX 400, aby
przekonać się, że jest to maszyna klasy premium - dla
wymagających klientów. Niewielka waga i rozmiary sprawiają, że
ten najlepszy w swojej klasie model jest wystarczająco zwrotny na
zatłoczonych ulicach miasta. Zwarta rama nośna najwyższej klasy
zapewnia dużą stabilność przy wysokich prędkościach.

Doskonała równowaga
Skuter, który sprawdza się w różnych sytuacjach, siedem dni w
tygodniu, to marzenie wielu kierowców. X-MAX 400 został
zaprojektowany, by na nie odpowiedzieć. Mocny silnik, lekka rama
nośna oraz wysoki poziom komfortu i schowek na dwa integralne
kaski doskonale łączą osiągi, oszczędność, styl i funkcjonalność.

Mocny i oszczędny silnik 400 cm3
Ten dynamiczny i wszechstronny motocykl jest napędzany przez
jednocylindrowy, czterosuwowy, czterozaworowy, chłodzony cieczą
silnik DOHC, który wytwarza znacznie więcej mocy niż modele z
silnikiem o pojemności 250 cm3. Silnik zgodny z normą EU4 umożliwia
szybkie przyspieszanie od najniższej prędkości i oferuje moc tak
potrzebną przy sprawnym wyprzedzaniu. Wysoka prędkość maksymalna
przyda się na autostradzie.

Podwójne przednie tarcze hamulcowe z układem ABS i

obręcze kół z aluminium
Aby zapewnić optymalną pracę zawieszenia i zrównoważone
właściwości jezdne, model X-MAX 400 został wyposażony w lekkie
obręcze kół z aluminium — 15-calową z przodu i 13-calową z tyłu.
Podwójne przednie tarcze hamulcowe o średnicy 267 mm i tylne
tarcze hamulcowe o średnicy 267 mm gwarantują krótką drogę
hamowania. ABS jest w standardzie.

Najwyższa jakość i wysokie parametry
Ten dynamiczny maksiskuter oferuje nie tylko najlepsze osiągi w swojej
klasie, ale dużo więcej. To jeden z najbardziej luksusowych skuterów
klasy premium na rynku. Dwupoziomowe, podwójne siedzisko pozwala
przyjąć wygodną, wyprostowaną pozycję podczas jazdy, a tablica
wskaźników w samochodowym stylu oraz przednie i tylne światła LED
podkreślają nacisk na jakość w modelu X-MAX 400.
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Silnik X-MAX 400
Typ silnika Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC

Pojemność 395 cm3

Średnica x skok tłoka 83,0 mm x 73,0 mm

Stopień sprężania 10,6 : 1

Moc maksymalna 24,5 kW przy 7 000 obr./min

Maksymalny moment
obrotowy

36,0 Nm   przy 6 000 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 400
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 110 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe

Skok tylnego zawieszenia 92 mm

Hamulec przedni Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 267 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 267 mm

Opona przednia 120/70-15

Opona tylna 150/70-13

Wymiary X-MAX 400
Długość całkowita 2 190 mm

Szerokość całkowita 780 mm

Wysokość całkowita 1 385 mm

Wysokość siodełka 785 mm

Rozstaw osi 1 565 mm

Minimalny prześwit 103 mm

Waga w stanie gotowym do
jazdy

215 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów
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Stonehenge Grey Absolute White Matt Grey

Yamaha – sieć wysokiej jakości
Autoryzowane Serwisy Yamahy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i 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 zdecydowanie 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 wygodę w każdych warunkach. Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Aby

dowiedzieć się więcej, odwiedź:

www.yamaha-motor-accessories.com

Więcej informacji

o X-MAX 400 na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska

Aleje Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Polska


