YAMAHA N-MAX

Cu noul scuter sportiv NMAX de la Yamaha, drumul dvs. zilnic în oraş este pe cale să
devină mai degrabă o plăcere decât o probă de rezistenţă.
Acest utilizator urban sportiv este special conceput pentru a oferi o plăcere sporită
în timpul pilotării, dublată de performanţa uimitoare şi economia extraordinară.
Caroseria compactă vă oferă dvs. şi pasagerului care vă însoţeşte agilitatea de care
aveţi nevoie pentru a parcurge străzile congestionate, iar cu ajutorul noului motor
puternic în 4 timpi, de 125 cc, NMAX asigură o accelerare mai puternică cu un
consum mai mic de combustibil.
Cu un aspect dinamic şi specificaţii la standarde superioare - inclusiv ABS - acest
scuter urban elegant conferă un design premium categoriei pentru începători. Noul
NMAX este un mijloc de transport care vă schimbă viaţa.

Detalii













Scuter urban de calitate premium pentru începători
Motor SOHC puternic, răcit cu lichid, cu 4 supape, de 125 cc
Acţionarea variabilă a supapelor asigură o accelerare intensă
Eficienţă excelentă a combustibilului: până la 45,7km/litru conform
WMTC
Şasiu compact, cu o manevrabilitate sportivă
Stabilitate excelentă şi agilitate ridicată
ABS ca dotare standard, cu discuri faţă şi spate cu diametrul de 230 mm
Interior generos, cu spaţiu mare pentru picioare
Spaţiu generos de depozitare [a căştii] sub şa
Caroserie sportivă şi aerodinamică
Roţi de 13" cu pneu spate cu secţiune de 130
LED-uri şi instrumente LCD
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YAMAHA N-MAX

Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Alimentare combustibil
Sistem de aprindere
Transmisie

Monocilindru, Răcit cu aer, 4 timpi, SOHC, 4-supape
125 cmc
52,0 mm x 58,7 mm
11,2 : 1
9,0 kW @ 7.500 rpm
11,7 Nm @ 7.250 rpm
Carter umed
Injecţie de carburant
TCI, Electronic
Automată, curea trapezoidală

Şasiu
Suspensie faţă
Cursă faţă
Sistem suspensie spate
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate

Furcă telescopică
100 mm
Unitate oscilantă
90 mm
Hidraulică, mono disc, Ø 230 mm
Hidraulică, mono disc, Ø 230 mm

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţime şa
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate fără sarcină
Capacitate rezervor carburant

1.955 mm
740 mm
1.115 mm
765 mm
1.350 mm
135 mm
127 kg
6,6 Litri

Pret Vanzare (incl. TVA)

2.990 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.
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