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125 cm3 prostornina,
vrhunska izkušnja MAX
Pri Yamahi smo mnenja, da bi vožnja morala biti zabavna. Z
idealno kombinacijo športa, praktičnosti in funkcionalnosti
je skuter X-MAX 125 izdelan tako, da je vsaka pot
prijetnejša.

Ne glede na to, ali ste novi na področju skuterjev ali iščete
nov model, vam bo ta ob podrobnejšem ogledu zagotovo
všeč. Model 2018 se ponaša z vžigom s pametnim ključem
"Smart Key", ki omogoča enostavno in mirno upravljanje,
ter z velikim prostorom za shranjevanje, ki se nahaja pod
sedežem.

Ekskluzivne dvojne sprednje LED-luči in dinamična zasnova
poudarjata vrhunsko kakovost skuterja X-MAX 125, poleg
tega pa vam sistem za preprečevanje zdrsa koles in sistem
ABS zagotavljata ves nadzor. Izberite model X-MAX 125.
Začnite z najboljšim.

Na novo oblikovan vrhunski
športni skuter s prostornino
125 cm3

Kompaktno zasnovana oblika
ohišja MAX s preprosto
ergonomijo

Dvojne sprednje LED-luči in zadnje
LED-luči

Vžig s pametnim ključem "Smart
Key"

Sistem za preprečevanje zdrsa
koles (TCS)

Sprednje vilice v slogu motornih
koles

Velik osvetljen prostor pod
sedežem za shranjevanje dveh
čelad

Prostoren dvojni sedež z ločenim
voznikovim naslonom

Zmogljiv in varčen agregat s
125 cm3, skladen s standardom
EU4

Nastavljivo krmilo in vizir z dvema
položajema

Elegantni instrumenti z velikim
zaslonom LCD

12-voltna vtičnica na levi strani v
sprednjem prostoru za
shranjevanje
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Pridružite se družini
MAX

Skuter X-MAX 125 je naš najboljši mestni
skuter za vsakodnevno vožnjo. Močan in
varčen 4-taktni agregat s prostornino 125 cm3
je varčen in hkrati zelo zmogljiv, njegove
sprednje vilice v slogu motornih koles pa
zagotavljajo odlično udobje.

Sistem za preprečevanje zdrsa koles, kolutne
zavore in sistem ABS zagotavljajo dodatno
samozavest in stabilnost na spolzkih cestnih
površinah, vožnja pa je enostavnejša
zahvaljujoč vžigu s pametnim ključem "Smart
Key". V velikem osvetljenem prostoru za
shranjevanje, ki se nahaja pod sedežem, je
dovolj prostora za dve čeladi.

Športni skuter X-MAX 125 je opremljen z 12-
voltno vtičnico, nastavljivim vizirjem in
krmilom ter vam nudi vse, kar potrebujete za
boljši dan.
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Športen, eleganten in praktičen skuter s prostornino

125 cm3
Vsak Yamahin skuter X-MAX je bil zasnovan s čisto DNK modela
MAX. Takoj, ko boste sedli na svoj novi skuter X-MAX 125,
boste izkusili spretno vodljivost skupaj z izjemnim
pospeševanjem, zaradi česar je sodoben in praktičen športni
skuter hiter ter zanesljiv spremljevalec na vsakodnevnih
vožnjah – tako kot vaš vstop v družino MAX.

Upravljanje pametnega ključa "Smart Key"
Pri vsakodnevni vožnji si želite, da bi bila vsaka pot čim bolj
enostavna in brezskrbna. Zato smo skuter X-MAX 125 opremili s
sistemom vžiga s pametnim ključem "Smart Key". Skuter lahko
odklenete in zaženete, prav tako lahko odprete velik prostor za
shranjevanje pod sedežem, ne da bi ključ dejansko vstavili v
ključavnico.

Sistem za preprečevanje zdrsa koles
Na običajni vožnji na delo lahko naletimo na vse, od mokrih cest,
spolzkih pokrovov jaškov in tlakovanih ulic do blata in umazanije v
bližini gradbišč. Zahvaljujoč sistemu za preprečevanje zdrsa koles se
lahko s skuterjem X-MAX 125 peljete samozavestno, saj vam z
oprijemom zadnjih koles na spolzkih površinah zagotavlja še več
nadzora.

Velik predal za shranjevanje pod sedežem
Skuter X-MAX 125 ni le najbolj eleganten in športen skuter v svojem
razredu, temveč je zaradi velikega predala za shranjevanje pod sedežem
tudi eden izmed najbolj praktičnih! Sedež le dvignite in v prostor za
shranjevanje lahko spravite dve čeladi ali prenosni računalnik in še več,
za dodatno priročnost pa poskrbi vgrajena notranja luč.

Popolna LED-osvetlitev
Že na prvi pogled lahko ugotovite, da so športni videz skuterja X-
MAX 125 navdihnili naši visokozmogljivi skuterji MAX. Koničaste
sprednje luči imajo LED-osvetlitev, ki zagotavljajo zmogljiv snop in
zmanjšujejo porabo energije, zato skuter X-MAX 125 s sprednjimi in
zadnjimi pozicijskimi lučmi ter z zadnjimi LED-lučmi zagotavlja dobro
vidljivost in opaznost.

Sprednje vilice v slogu motornih koles
Med vožnjo po avtocesti ne morete videti, kako vzmetenje deluje,
vendar zagotovo lahko občutite razliko, ki jo pri modelu X-MAX 125
naredijo vilice s slogu motornih koles. S 110 mm hoda blažijo udarce in
poskrbijo za mirno vožnjo, zasnovane pa so tako, da vam zagotavljajo
najboljše udobje in nadzor med zaviranjem in zavijanjem.
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Agregat X-MAX 125
Tip agregata 4-taktni, Tekočinsko hlajen, SOHC

Prostornina 124ccm

Vrtina x gib 52,0 mm x 58,6 mm

Kompresijsko razmerje 11,2 : 1

Maksimalna moč 10,5 kW @ 8.750 obr/min

Maksimalen navor 12,0 Nm  @ 6.500 obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos jermenski avtomatski

Poraba goriva 2,7 l/100km

CO2 emission 63 g/km

Šasija X-MAX 125
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Hod prednjega vzmetenja 110 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna enota

Hod zadnjega vzmetenja 75 mm

Prednja zavora disk, Ø 267 mm

Zadnja zavora disk, Ø 245 mm   /   Ø  mm  (ABS)

Prednja pnevmatika 120/70-15

Zadnja pnevmatika 140/70-14

Dimenzije X-MAX 125
Skupna dolžina 2.185 mm

Skupna širina 775 mm

Skupna višina 1.415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)

Višina sedeža 795 mm

Medosovinski razmak 1.526 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 130 mm

Skupna teža (s polnimi
rezervoarji)

175 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

13,0 L



Barve 
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Radical Red Sonic Grey Phantom Blue Blazing Grey

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini agregati so zasnovani

tako, da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

https://www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha X-MAX 125 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


