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Pertença ao mundo MAX

A TMAX criou a classe Sport Scooter e 
dominou totalmente o mercado desde 
o primeiro dia. Com mais de 270.000 
unidades vendidas, esta lendária scooter 
é considerada como o melhor modelo em 
termos de performance. Através de um 
processo de constante evolução, a TMAX 
continua a oferecer os níveis mais elevados 
de performance, manobrabilidade, estilo 
e funcionalidade, os principais atributos 
que ajudaram a fazer deste o modelo mais 
vendido desde 2001.

Para 2020, a nova TMAX 560 conta com o 
visual mais dinâmico e as especificações 
mais elevadas do segmento. O novo design 
agressivo da carenagem eleva este modelo 
icónico a um novo nível. O maior e mais 
potente motor de 560 cc proporciona uma 
aceleração ainda mais forte.

Mas se isto ainda não for suficiente, conheça 
a nova TMAX 560 Tech MAX. Equipada de 
série com praticamente todos os extras 

imagináveis, incluindo um para-brisas 
elétrico, banco e punhos aquecidos, controlo 
da velocidade de cruzeiro e o My TMAX 
Connect, esta é a mais exclusiva Sport 
Scooter de sempre da Yamaha.

Yamaha é sinónimo da mais ampla seleção, 
e a gama dos novos modelos de elevada 
especificação XMAX Tech MAX junta-se à 
gama XMAX em 2020 para oferecer uma 
gama ainda mais apelativa e acessível de 
Sport Scooters a partir de 125 cc.



 

Você pertence à MAX



 

A icónica scooter desportiva TMAX é o modelo 
de maior sucesso na Europa e o mais vendido há 
duas décadas. Agora, com a TMAX 560 a Yamaha 
está a levar a performance desportiva para o 
nível seguinte. Mais rápida, mais desportiva e 
mais dinâmica, a TMAX da nova geração será a 
melhor opção para si.

A nova carenagem com piscas dianteiros em 
LED integrados confere a este modelo icónico 
um visual mais agressivo que impõe respeito na 
estrada. A ergonomia melhorada garante mais 
conforto e um acesso mais fácil, enquanto o 
ADN desportivo puro é evidente na traseira mais 
estreita e nas fantásticas luzes traseiras em LED 
com a forma de um T.

Assim que rodar o acelerador, vai sentir a 
potência superior do motor que permite 
ultrapassagens ainda mais rápidas e uma 
aceleração mais rápida. Quando faz longas 
distâncias em autoestrada, esta é uma das 
formas mais confortáveis e práticas de se 
deslocar. E na cidade é incomparável.
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Potente motor de 560 cc em 
conformidade com a norma EU5
A nova TMAX é mais rápida, mais desportiva e 
mais dinâmica graças ao seu maior motor de 
560 cc, em conformidade com a norma EU5, que 
trabalha e soa como nunca. Com mais de 6% de 
binário adicional, vai sentir uma aceleração ainda 
mais rápida. E com o mecanismo de equilíbrio 
especial, este leve motor de 2 cilindros é um dos 
mais suaves e compactos da categoria.

Piscas dianteiros integrados em LED
Os painéis dianteiros com novo design, bem como 
as coberturas laterais em “boomerang” revistas e 
uma traseira mais elegante projetam uma imagem 
mais desportiva e agressiva. Os novos piscas 
dianteiros compactos em LED estão totalmente 
integrados nos painéis redesenhados para uma 
sensação de mais leveza e agilidade, enquanto 
um novo farolim traseiro exclusivo em forma de T 
mostra a todos que a TMAX ainda está à frente!

Acessibilidade ao solo melhorada
A ergonomia revista garante níveis ainda 
mais elevados de conforto na condução e o 
novo design das áreas para os pés melhora a 
acessibilidade ao solo para condutor e passageiro. 
Os novos painéis da carenagem conferem à 
TMAX uma sensação mais desportiva e dinâmica, 
enquanto a secção traseira mais estreita facilita 
o acesso às áreas para os pés do passageiro, para 
viagens mais confortáveis e agradáveis.

Design da carenagem dinâmico e 
agressivo
A TMAX de nova geração vem também com um 
novo visual mais agressivo que reforça o seu 
estatuto emblemático de scooter desportiva 
líder na Europa. Os novos painéis da carenagem, 
incluindo as secções laterais em “boomerang” 
redesenhadas, proporcionam uma aparência mais 
dinâmica e refinada, enquanto a extremidade 
traseira super desportiva inclui um novo conjunto 
de luzes traseiras em forma de T e tampas laterais 
de baixo peso com ventilação.

Quadro leve em alumínio
A TMAX está equipada com um chassis tipo moto 
que inclui um leve quadro em alumínio fundido 
com duas longarinas e um longo braço oscilante. 
O motor de 560 cc está montado diretamente 
no quadro para proporcionar elevados níveis 
de rigidez do chassis, para uma performance de 
condução precisa e ágil. A sensação de conduzir 
na autoestrada ou passear pela cidade é a melhor.

Ignição sem chave Smart Key
Seja para ligar o motor, abrir o assento, bloquear 
ou libertar o descanso central, a ignição sem 
chave torna tudo muito mais fácil. Desde que 
tenha a Smart Key consigo, poderá sempre 
acionar a TMAX com poupança de tempo para um 
dia mais fácil!

Grande espaço de arrumação
Além de ser a mais desportiva e leve do 
segmento, a TMAX também lhe oferece o 
maior espaço de arrumação. O compartimento 
iluminado por baixo do assento pode acomodar 
um capacete integral ou dois capacetes não 
integrais, mas este espaçoso “cacifo” à prova de 
intempéries é também ideal para transportar uma 
mala, equipamento desportivo ou as compras de 
supermercado.

Sistema de controlo de tração e D-MODE
A TMAX está totalmente equipada com a 
eletrónica mais avançada para lhe proporcionar o 
melhor nível de controlo. O sistema de controlo 
de tração ajuda a evitar a derrapagem da roda 
quando acelera em estradas de superfícies soltas 
ou molhadas, enquanto o D-MODE de 2 níveis lhe 
oferece a opção de alternar para uma produção 
de potência suave para andar na cidade ou para 
uma performance mais potente e desportiva para 
a estrada.
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Pertencer ao mundo 
MAX



 

Se aprecia o verdadeiro valor da tecnologia 
avançada, do design inovador e da qualidade 
excecional, a nova TMAX Tech MAX é a melhor 
scooter desportiva para si. As especificações 
topo de gama incluiem um para-brisas elétrico, 
controlo da velocidade de cruzeiro e punhos e 
banco aquecidos, além de conectividade total 
com a My TMAX Connect.

Este modelo premium totalmente equipado 
possui um novo motor de 560 cc que produz 
níveis mais elevados de binário para uma 
aceleração notável e uma velocidade de cruzeiro 
elevada, ideal para quem faz muitas viagens 
longas em estrada. E o chassis leve torna-a ideal 
para se desembaraçar no trânsito intenso das 
cidades.

A nova carenagem agressiva inclui luzes LED 
integradas e um novo estilo na dianteira, 
resultando numa TMAX Tech MAX com um 
visual imponente que não passa despercebido, 
enquanto a ergonomia melhorada e o 
equipamento adicional tornam as viagens longas 
ainda mais desejadas.

TMAX Tech MAX
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Potente motor de 560 cc em 
conformidade com a norma EU5
A nova TMAX Tech MAX é mais rápida, mais 
desportiva e mais dinâmica graças ao seu motor 
de 560 cc, em conformidade com a norma EU5, 
que trabalha e soa como nunca. Com mais de 6% 
de binário adicional, vai sentir uma aceleração 
ainda mais rápida. E com o mecanismo de 
equilíbrio especial, este leve motor de 2 cilindros 
é um dos mais suaves e compactos da categoria.

Controlo da velocidade de cruzeiro
Nenhuma outra scooter desportiva se aproxima 
da TMAX Tech MAX totalmente equipada. Com o 
seu motor mais potente de 560 cc e a ergonomia 
de primeira classe, é a máquina perfeita para 
viagens longas e, para mais conforto e prazer, 
o controlo da velocidade de cruzeiro faz parte 
do equipamento de série. Utilizável acima de 
50 km/h, pode ajudá-lo também a conduzir dentro 
dos limites de velocidade impostos.

Para-brisas elétrico
Se pretender uma scooter desportiva premium 
com a especificação mais elevada da categoria, 
a TMAX Tech MAX é a escolha óbvia. Uma das 
caraterísticas que mais contribuem para o 
conforto é o para-brisas elétrico exclusivo que 
pode ser ajustado em 135 mm para cima ou para 
baixo, permitindo selecionar a configuração ideal 
para maximizar o conforto na estrada e na cidade.

Design da carenagem dinâmico e 
agressivo
A nova TMAX Tech MAX vem também com um 
novo visual mais agressivo que reforça o seu 
estatuto emblemático de scooter desportiva 
líder na Europa. Os novos painéis da carenagem, 
incluindo as secções laterais em “boomerang” 
redesenhadas, proporcionam uma aparência mais 
dinâmica e refinada, enquanto a extremidade 
traseira super desportiva inclui um novo conjunto 
de luzes traseiras em forma de T e tampas laterais 
de baixo peso com ventilação.

Punhos e assento aquecidos
Mesmo num dia razoavelmente ameno, é 
surpreendente como o frio causado pela 
deslocação de ar pode afetar o condutor, 
especialmente quando conduz com velocidades 
mais elevadas. Mas a TMAX Tech MAX mantém 
o calor e conforto em todas as viagens, 
independentemente do tempo, graças aos 
punhos e ao assento aquecidos que tornam todas 
as viagens mais agradáveis.

Totalmente equipada com as melhores 
especificações do segmento
A TMAX Tech MAX oferece as melhores 
especificações do segmento. A My TMAX Connect 
proporciona-lhe controlo total com um sistema 
de localização por GPS para segurança reforçada 
e o controlo da velocidade de cruzeiro elimina 
o esforço nas viagens mais longas. E com o 
para-brisas elétrico, punhos aquecidos e assento 
aquecido, esta scooter desportiva premium 
totalmente equipada foi concebida para ser 
utilizada durante todo o ano.

Indicadores de direção dianteiros 
integrados em LED
Os painéis dianteiros com novo design, bem como 
as coberturas laterais em “boomerang” revistas e 
uma traseira mais elegante projetam uma imagem 
mais desportiva e agressiva. Os novos indicadores 
de direção dianteiros compactos em LED estão 
totalmente integrados nos painéis redesenhados 
para uma sensação de mais leveza e agilidade, 
enquanto um novo farolim traseiro exclusivo em 
forma de T mostra a todos que a TMAX Tech MAX 
ainda está à frente!

Acessibilidade ao solo melhorada
A ergonomia revista garante níveis ainda 
mais elevados de conforto na condução e o 
novo design das áreas para os pés melhora 
a acessibilidade ao solo para o condutor e o 
passageiro. Os novos painéis da carenagem 
conferem à TMAX Tech MAX uma sensação mais 
desportiva e dinâmica, enquanto a secção traseira 
mais estreita facilita o acesso às áreas para os pés 
do passageiro, para viagens mais confortáveis e 
agradáveis.
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Pack Urban da TMAX

Nada o transporta como a TMAX. Os acessórios 
cuidadosamente selecionados do Pack Urban 
da Yamaha foram concebidos para desfrutar 
ainda mais das suas viagens diárias na cidade. O 
Pack Urban da TMAX é composto por uma mala 
Top Case de 39 litros, com almofada de encosto 
de passageiro, suporte de apoio ao suporte 
de top case, um suporte de smartphone, uma 
proteção contra riscos e um conversor USB 
com cabo de ligação. Agora já disponível no seu 
concessionário Yamaha, que terá todo o gosto 
em instalar estes Acessórios Genuínos de alta 
qualidade na sua scooter. 

Pack Winter da TMAX

Com os acessórios cuidadosamente 
selecionados do Pack Winter da Yamaha, 
poderá preparar a sua TMAX para qualquer 
dia frio de inverno. O Pack Winter é composto 
por uma capa de proteção Apron, defletores 
de mãos e punhos aquecido para desfrutar dos 
níveis mais elevados de conforto de condução 
ao longo de todo o ano. Agora já disponível no 
seu concessionário Yamaha, que terá todo o 
gosto em instalar estes Acessórios Genuínos de 
alta qualidade na sua scooter. 

TMAX Acessórios



 

Pack Sport da TMAX

Se pretende elevar a sua TMAX a um nível superior, os acessórios cuidadosamente selecionados do Pack Sport da Yamaha são 
o caminho a seguir. Composto por um para-brisas desportivo, um suporte de matrícula, chapas de piso, um suporte traseiro, um 
suporte de encosto e um encosto de passageiro, o Pack Sport confere à sua TMAX um visual ainda mais agressivo e elegante. Agora 
já disponível no seu concessionário Yamaha, que terá todo o gosto em instalar estes Acessórios Genuínos de alta qualidade na sua 
scooter. 



  

TMAX Acessórios

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do 
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

Sistema completo com ponteira 
preta TMAX
90798-30907-00

Sistema completo de escape, com 
ponteira em titânio TMAX
90798-30908-00

Suporte da chapa de matrícula
B3T-F16E0-00-00

Visor em carbono
B3T-F83J0-00-00

Mala Top Case City de 50L
34B-F84A8-10-00

Painéis da tampa coloridos para as 
malas Top Case City de 50L
34B-F843F-0F-00

Base de fixação para malas Top 
Case City
BV1-F84X0-00-00

Suporte traseiro
BV1-F48D0-00-00

Suporte de encosto
BV1-F84U0-00-00

Apoio para os pés do estilo moto
B3T-F74M0-00-00

Protetor contra riscos da 
carenagem
B3T-F1980-00-00

Tampa maquinada para o 
reservatório do líquido dos travões
BV1-FBFLC-00-00

Almofada do encosto para o 
passageiro
BV1-F843F-00-00

Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00

Painéis da tampa coloridos para as 
malas Top Case City de 39L
52S-F842M-00-00

Tampa da correia
BV1-FBTCV-00-00

Tampa do motor
BV1-F5410-00-00

Tampa do motor traseira
BV1-F5499-00-00

Suporte universal
BV1-F83P0-00-00

Deflectores de mãos
BV1-F85F0-00-00

Proteção para a manete do travão 
traseiro
BV1-FFBRP-00-00

Kit de proteção do eixo traseiro
BV1-FRAXP-00-00

Tampa maquinada para o depósito 
de óleo
2PP-FE0LC-00-00

Banco desportivo
BC3-247C0-B0-00



  



 



 



 

Precisa de mais 
performance?



 

Esta scooter desportiva tem a capacidade de transformar a sua vida. Desde as 
deslocações de longa distância até às viagens de fim de semana, nada melhor do 
que a dinâmica e versátil X-MAX 400.

Sendo o modelo mais compacto na sua classe, esta scooter premium é muito 
fácil e agradável de conduzir nas ruas congestionadas da cidade. E o seu motor 
de 400 cc permite-lhe deslocar-se com rapidez, bem como tornar as manobras de 
ultrapassagem rápidas e com confiança.

Construída com o puro ADN MAX, a X-MAX 400 proporciona-lhe uma performance 
forte, mais conforto e maior agilidade em todas as viagens. E, com o enorme 
espaço de armazenamento, especificações líderes da sua classe e qualidade de 
construção incomparável, esta scooter desportiva é nada mais do MAX!

Design versátil e dinâmico com ADN MAX
Seja de que ângulo for, é evidente que a X-MAX 
400 foi concebida tendo como inspiração a 
extremamente bem-sucedida nova X-MAX 
300. Desde o boomerang e os painéis laterais 
aos faróis LED dianteiros duplos e carenagem 
elegante, esta scooter dinâmica e versátil é mais 
MAX do que nunca.

Smart Key
O sistema de ignição sem chave Smart Key torna 
a sua vida mais simples e conveniente. Quando 
tem consigo a Smart Key, pode ligar a X-MAX 
400, destrancar a direção e o banco e aceder ao 
depósito de combustível e ao compartimento 
de armazenamento. Existe igualmente um 
controlo remoto para trancar e localizar a scooter, 
bastando para tal carregar uma vez no botão.

Sistema de controlo de tração (TCS)
A X-MAX 400 vem com uma das mais elevadas 
especificações na classe e inclui agora um sistema 
de controlo de tração (TCS) como parte do 
equipamento de série. O TCS proporciona-lhe 
níveis acrescidos de confiança e de sensação de 
segurança ao evitar que o pneu traseiro perca a 
tração em superfícies escorregadias, como pisos 
molhados, tampas de drenagem, calçada e carris 
de elétrico.

Potente motor de 400 cc, em 
conformidade com a norma EU4
O potente motor de 400 cc produz uma forte 
aceleração para ultrapassagens decisivas e dá-lhe 
a potência necessária para manter velocidades 
de cruzeiro elevadas. Pode ter a certeza de que a 
X-MAX 400 é um dos modelos mais económicos e 
fiáveis na classe, graças à sofisticada tecnologia 
dos motores Yamaha e ao eficiente sistema de 
injeção de combustível.
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Nenhuma outra scooter desportiva compacta consegue oferecer uma combinação 
tão impressionante em termos de estilo, desempenho, versatilidade e 
exclusividade. Desde as deslocações de longa distância até às viagens de fim de 
semana, a XMAX 400 Tech MAX oferece sempre mais!

O equipamento especial inclui um assento confortável e poisa-pés em alumínio, 
bem como almofadas interiores elegantes em couro. E, para destacar a alta 
especificação desta scooter desportiva de qualidade superior, vem com a elegante 
e moderna cor Tech Kamo.

Construída com puro ADN MAX, a XMAX 400 Tech MAX proporciona um 
desempenho dinâmico com muito conforto e extraordinária agilidade em todas 
as viagens. E, com o grande espaço de armazenamento, especificações líderes da 
sua classe e qualidade incomparável, esta scooter desportiva é nada mais do que a 
MAX!

Especificação exclusiva de edição limitada
Equipada com uma gama de caraterísticas 
de qualidade superior, incluindo um assento 
confortável, almofadas interiores em couro e 
poisa-pés em alumínio, a XMAX 400 Tech MAX 
oferece uma das especificações mais altas da 
classe. Potente, compacta e ágil, esta scooter 
desportiva exclusiva é fácil de conduzir e faz com 
que cada viagem seja mais agradável, quer seja 
em deslocações diárias ou em viagens longas.

Design versátil e dinâmico com ADN MAX
Construída com ADN MAX; a XMAX 400 Tech MAX 
é a scooter desportiva de qualidade superior para 
deslocações diárias e condução de lazer. Desde 
os elementos decorativos com bumerangues 
aos faróis LED dianteiros duplos e carenagem 
elegante, esta scooter dinâmica e versátil é mais 
MAX do que nunca.

Potente motor de 400 cc, em 
conformidade com a norma EU4
O potente motor de 400 cc produz uma forte 
aceleração para ultrapassagens decisivas e dá-lhe 
a potência necessária para manter velocidades 
de cruzeiro elevadas. Também pode ter a certeza 
de que a XMAX 400 Tech MAX é um dos modelos 
mais económicos e fiáveis na classe, graças à 
sofisticada tecnologia dos motores Yamaha e ao 
eficiente sistema de injeção de combustível.

Equipamento Tech MAX especial
A XMAX 400 Tech MAX está equipada com um 
assento duplo especial de elevada qualidade com 
um encosto independente para o condutor que 
confere maior apoio lombar para uma posição de 
condução vertical e ativa. A Tech MAX também 
vem com almofadas interiores em couro, poisa-
pés em alumínio e elementos gráficos especiais 
para reforçar o aspeto e a sensação de qualidade 
superior desta scooter desportiva líder de classe.

Tech Kamo

Power Black

XMAX 400 Tech MAX



 

XMAX 400 Tech MAX. 
Precisão absoluta.
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Deseje o que precisa



 

Construída com o puro ADN TMAX, a XMAX 300 oferece-lhe o estilo, o estado e 
a qualidade superior de uma maxi scooter com a comodidade e acessibilidade de 
uma scooter leve.

O quadro compacto equipado com suspensões tipo moto para uma maior 
estabilidade proporciona-lhe uma condução desportiva ágil com conforto 
business class. O seu novo motor Blue Core potente e económico oferece toda a 
performance de que necessita para deslocações diárias rápidas ou escapadelas ao 
fim de semana.

Com o banco e painel de instrumentos LCD novos de elevada qualidade, 
carenagem dinâmica, faróis duplos dianteiros LED e design da família MAX, a 
scooter desportiva Yamaha XMAX 300 de elevadas especificações satisfaz os seus 
desejos e necessidades. Viaje de forma inteligente. Viaje rapidamente. Viaje com a 
MAX.

ADN da série MAX desportivo e dinâmico
Quando olha para a XMAX 300, não fique 
surpreendido se lhe parecer familiar, uma vez 
que foi concebida com o puro ADN TMAX! Com 
faróis duplos LED, uma carenagem aerodinâmica 
e painéis laterais em forma de boomerang, 
a origem da XMAX 300, com o seu aspeto 
desportivo e dinâmico e acabamento superior, 
remonta à icónica maxi scooter da Yamaha.

Sistema Smart Key
O sistema de ignição sem chave Smart Key torna 
a sua vida mais simples e conveniente. Desde que 
tenha consigo a Smart Key, pode ligar a XMAX 
300 ou destrancar a direção e o banco e aceder 
ao depósito de combustível e ao compartimento 
de armazenamento. Existe igualmente um 
controlo remoto para trancar e localizar a scooter, 
bastando para tal carregar uma vez no botão.

Sistema de controlo de tração (TCS)
A XMAX 300 vem equipada de série com um 
sistema de controlo de tração (TCS). Este sistema 
eletrónico avançado evita a perda de tração no 
pneu traseiro ao reduzir a potência à roda traseira 
se os sensores detetarem alguma derrapagem, 
proporcionando confiança e uma sensação de 
segurança em superfícies escorregadias.

Amplo espaço de armazenamento por 
baixo do banco para 2 capacetes integrais 
e outros bens pessoais
O amplo compartimento de armazenamento 
inclui iluminação LED interna e dispõe de 
espaço suficiente para 2 capacetes integrais e 
outros objetos pessoais, tornando-a um veículo 
prático e funcional para as deslocações diárias. 
É também perfeito para transportar tudo o que 
necessita, quer pense em ir até à praia ou fazer 
um piquenique!
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XMAX 300 Tech MAX. 
Precisão absoluta.



 

A exclusiva XMAX 300 Tech MAX foi 
desenvolvida com base na lendária TMAX - não é 
nenhuma surpresa que se trate de uma das mais 
impressionantes scooters do seu segmento. 
Com as caraterísticas verdadeiramente 
exclusivas desta edição especial, a sua condução 
na estrada será extremamente precisa.

As caraterísticas exclusivas da Tech MAX 
incluem um banco especial, poisa-pés traseiros 
em alumínio, gráficos modernos e um aro 
cromado no velocímetro. E este conjunto único é 
complementado com uma elegante opção de cor 
Tech Kamo e um farolim traseiro fumado.

O seu farol LED duplo, carenagem aerodinâmica 
e elementos decorativos laterais com 
boomerangs são caraterísticas  MAX. Movida 
por um potente e económico motor de 300 cc 
e equipada com suspensões tipo moto e um 
sistema eletrónico avançado, a XMAX 300 Tech 
MAX apresenta uma dinâmica de vanguarda e 
uma precisão única.

XMAX 300 Tech MAX
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Edição limitada, performance de moto
Esta scooter desportiva muito especial oferece 
muito estilo, exclusividade, potência e economia. 
Construída com base no lendário ADN MAX 
da Yamaha e equipada com uma panóplia de 
caraterísticas de alta qualidade, a XMAX 300 
Tech MAX disponibiliza toda a comodidade e 
versatilidade de uma scooter desportiva em 
paralelo com a performance de uma mota.

Sistema Smart Key
O sistema de ignição sem chave Smart Key torna a 
sua vida mais simples e cómoda. Desde que tenha 
consigo a Smart Key, pode ligar a XMAX 300 Tech 
MAX ou destrancar a direção e o banco e aceder 
ao depósito de combustível e ao compartimento 
de armazenamento. Existe igualmente um 
controlo remoto para trancar e localizar a scooter, 
bastando para tal carregar uma vez no botão.

Compartimento de armazenamento 
para 2 capacetes integrais e outros bens 
pessoais
O amplo compartimento de armazenamento 
inclui iluminação LED interna e dispõe de espaço 
suficiente para 2 capacetes integrais e outros 
objetos pessoais, tornando-a um veículo prático e 
funcional para as deslocações diárias. É também 
o local perfeito para transportar tudo o que 
necessita, desde fatos de mergulho a um almoço 
de piquenique, quando sair para dar um passeio!

Caraterísticas Tech MAX exclusivas
Além do seu banco especial, poisa-pés em 
alumínio e almofadas interiores em couro, a 
XMAX 300 Tech MAX apresenta uma gama de 
peças exclusivas, incluindo anéis de velocímetro 
cromados, gráficos laterais e um farolim traseiro 
fumado. Com acabamento em Sword Grey, 
esta dinâmica e moderna scooter atrai todas as 
atenções, tal como o condutor.

Sistema de controlo de tração (TCS)
A XMAX 300 Tech MAX vem equipada de série 
com um Sistema de controlo de tração (TCS). 
Este sistema eletrónico avançado evita a 
perda de tração no pneu traseiro ao reduzir a 
transmissão na roda se os sensores detetarem 
alguma derrapagem, proporcionando confiança 
e uma sensação de segurança em superfícies 
escorregadias.

Painel de instrumentos multifunções
O painel de instrumentos multifunções realça a 
qualidade da scooter e inclui várias informações 
apresentadas de forma clara. Além do tacómetro 
e do velocímetro analógicos de grandes 
dimensões, o ecrã LCD multifunções dispõe de um 
indicador de nível combustível, um relógio, um 
conta-quilómetros, entre outros; um interruptor 
de controlo no guiador facilita a mudança de 
funções.

Condução suave e desportiva 
Inspirada na alta performance da TMAX, a XMAX 
300 Tech MAX está equipada com suspensões 
telescópicas dianteiras estilo moto que 
proporcionam uma condução confortável com 
uma direção fácil e uma manobrabilidade ágil. 
Com um grande curso da roda dianteira, estas 
forquilhas de especificação elevada absorvem os 
impactos e proporcionam uma manobrabilidade e 
estabilidade equiparáveis às das motos.

Motor de 300 cc, potente e eficiente
A avançada tecnologia Blue Core da Yamaha 
permite obter maior potência utilizando menos 
combustível. O motor da XMAX 300 Tech MAX 
apresenta formas de válvulas otimizadas, 
uma câmara de combustão compacta e uma 
distribuição ideal, medidas que reduzem as 
perdas de potência e aumentam a eficiência, 
proporcionando uma melhor performance e um 
reduzido consumo de combustível por parte deste 
motor de 300 cc de refrigeração líquida!
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Na Yamaha acreditamos que as deslocações diárias devem ser sempre divertidas. A 
X-MAX 125 foi construída para tornar cada viagem mais agradável, proporcionando 
o equilíbrio perfeito entre caráter desportivo, sentido prático e funcionalidade.

Quer seja um novato em termos de scooters ou esteja à procura do seu próximo 
modelo, vai gostar do que irá ver quando a observar com atenção. O modelo 
de 2020 inclui a nossa ignição sem chave Smart Key para um funcionamento 
fácil e sem problemas e por baixo do banco encontra-se um compartimento de 
armazenamento de grandes dimensões.

Os faróis LED duplos exclusivos e o design dinâmico salientam a qualidade 
superior da X-MAX 125 e com o controlo de tração e ABS de série assumirá o 
controlo. Escolha a X-MAX 125. Comece com a melhor.

Scooter de 125 cc desportiva, elegante e 
prática
Todas as scooters X-MAX da Yamaha foram 
desenvolvidas com o puro e genuíno ADN MAX. 
Por isso, assim que pegar na nova X-MAX 125 
irá desfrutar de uma condução ágil em conjunto 
com uma forte aceleração, tornando esta scooter 
desportiva, elegante e prática um veículo para 
deslocações diárias rápido e eficaz que lhe 
permite entrar para a família MAX.

Armazenamento de grandes dimensões 
por baixo do banco
A X-MAX 125 pode ser uma das scooters mais 
elegantes e desportivas da sua classe, mas é 
também uma das mais práticas graças ao espaço 
de armazenamento de grandes dimensões por 
baixo do banco! Basta abrir o banco e pode 
guardar 2 capacetes integrais ou um computador 
portátil e muito mais. E para uma maior 
conveniência, a prática luz para a caixa ilumina o 
compartimento.

Sistema de controlo de tração
Numa habitual viagem para o trabalho pode 
deparar-se com todo o tipo de situações, desde 
pisos molhados até tampas de saneamento e 
calçada polidas, e até mesmo lama ou sujidade 
perto de locais de construção. Graças ao sistema 
de controlo de tração da X-MAX 125, pode agora 
conduzir com confiança, porque este lhe confere 
um maior controlo através da manutenção 
da aderência da roda traseira em superfícies 
escorregadias.

Ignição sem chave Smart Key
Quando está a deslocar-se, pretende que cada 
viagem seja tão fácil e descontraída quanto 
possível. É por isso que equipámos a X-MAX 125 
com um sistema de ignição sem chave Smart 
Key. Desde que tenha a chave consigo, pode 
destrancar e ligar a sua scooter e aceder ao 
armazenamento por baixo do banco sem ter de 
colocar fisicamente a chave na ignição.

Sonic Grey

Blazing Grey

XMAX 125



 

Capacidade de 125 cc, 
experiência MAX
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XMAX 125 Tech MAX. 
Precisão absoluta.



 

Equipada com uma gama de caraterísticas exclusivas, a XMAX 125 Tech MAX 
especial é uma scooter desportiva de 125 cc e qualidade superior que foi 
concebida para condutores práticos que conhecem o valor da exclusividade.

Com um acabamento aerodinâmico da moderna carenagem em Tech Kamo, 
este modelo de qualidade superior é uma das soluções mais inteligentes para 
se deslocar. Este modelo é uma das soluções mais inteligentes para se deslocar 
graças ao quadro de elevada qualidade, que vem com um banco duplo especial 
e almofadas interiores em couro para conforto de primeira classe, destacado 
pelos poisa-pés em alumínio, terminações de punhos maquinadas e um aro de 
velocímetro cromado.

Criada com um ADN MAX integral, esta scooter desportiva de 125 cc e elevada 
qualidade permite um equilíbrio ideal entre o carácter desportivo, prático e 
funcional, garantindo ao mesmo tempo a exclusividade MAX.

Scooter desportiva maxi de 125 cc de 
edição limitada
Disponível num acabamento exclusivo e equipada 
com uma gama de caraterísticas exclusivas, 
incluindo poisa-pés em alumínio, um assento 
especial e almofadas interiores em couro, bem 
como terminações dos punhos maquinadas, 
farolim fumado e anel de velocímetro cromado, 
a XMAX 125 Tech MAX é a scooter desportiva de 
125 cc de excelência da Yamaha.

Ignição sem chave Smart Key
Quando está a deslocar-se, pretende que cada 
viagem seja tão fácil e descontraída quanto 
possível. É por isso que equipámos a XMAX 125 
Tech MAX com um sistema de ignição sem chave 
Smart Key. Desde que tenha a chave consigo, 
pode destrancar e ligar a sua scooter e aceder ao 
armazenamento por baixo do assento sem ter de 
colocar fisicamente a chave na ignição.

A solução desportiva e elegante para se 
deslocar!
A XMAX 125 Tech MAX foi desenvolvida com o 
puro e genuíno ADN MAX para proporcionar a 
combinação perfeita de estilo, funcionalidade e 
desempenho. Basta rodar o punho do acelerador 
para desfrutar de uma aceleração forte em 
conjunto com uma condução ágil, o que torna 
esta scooter desportiva, prática e elegante numa 
solução rápida e eficaz para deslocações diárias. 
Bem-vindo à família exclusiva MAX!

Interior exclusivo
A XMAX 125 Tech MAX possui um interior 
exclusivo que reforça o seu estatuto de qualidade 
superior. Um tratamento preto lustroso nos 
principais painéis interiores proporciona um 
acabamento acetinado de elevada qualidade. E, 
juntamente com as luxuosas almofadas interiores 
em couro e poisa-pés em alumínio, melhoram o 
aspeto e a sensação desta scooter desportiva 
topo de gama.

Tech Kamo
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Pack Urban da XMAX

Nada o transporta como a XMAX. Os acessórios 
cuidadosamente selecionados do Pack Urban da 
Yamaha foram concebidos para desfrutar ainda 
mais das suas viagens diárias na cidade. O Pack 
Urban da XMAX é composto por uma divisória 
e bolsa de compartimento, um para-brisas alto, 
um suporte traseiro top case, uma mala top 
case de 39 litros com kit de fechadura, incluído 
uma almofada de encosto de passageiro. Agora 
já disponível no seu concessionário Yamaha, 
que terá todo o gosto em instalar estes 
Acessórios Genuínos de alta qualidade na sua 
scooter. 

Pack Winter da XMAX

Com os acessórios cuidadosamente 
selecionados do Pack Winter da Yamaha, 
poderá preparar a sua XMAX para qualquer dia 
frio de inverno. O Pack Winter é composto por 
uma capa de proteção Apron, punhos aquecidos 
com cabo de ligação, kit de guia do acelerador, 
painel indicador da bateria e um carregador de 
bateria Yamaha que permitem desfrutar dos 
níveis mais elevados de conforto de condução 
ao longo de todo o ano. Agora já disponível no 
seu concessionário Yamaha, que terá todo o 
gosto em instalar estes Acessórios Genuínos de 
alta qualidade na sua scooter. 

XMAX Acessórios



 

Pack Sport da XMAX

Se pretende elevar a sua XMAX a um nível superior, os acessórios cuidadosamente selecionados do Pack Sport da Yamaha são 
o caminho a seguir. Composto por um para-brisas desportivo, painéis de poisa-pés em alumínio e um suporte de matrícula com 
cobertura, o Pack Sport confere à sua XMAX um visual ainda mais agressivo e elegante. Agora já disponível no seu concessionário 
Yamaha, que terá todo o gosto em instalar estes Acessórios Genuínos de alta qualidade na sua scooter. 



  

XMAX  Acessórios

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do 
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

Ponteira em titânio Akrapovič
90798-33471-00

Ponteira preta Akrapovič
90798-33472-00

Suporte da chapa de matrícula
B74-F16E0-00-00

Vidro desportivo
B74-F83J0-00-00

Poisa pés
B74-F74M0-00-00

Vidro alto
B74-F837J-01-00

Banco Comfort
B74-F4730-A0-00

Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00

Suporte traseiro
B74-F48D0-00-00

Mala Top Case City de 50L
34B-F84A8-10-00

Painéis da tampa coloridos para as 
malas Top Case City de 50L
34B-F843F-0F-00

Almofada do encosto para o 
passageiro
BV1-F843F-00-00

Painéis da tampa coloridos para as 
malas Top Case City de 39L
52S-F842M-00-00

Almofada do encosto para o 
passageiro
B74-F843F-A0-00

Suporte de encosto para 
passageiro
B74-F84U0-00-00

Proteções para as mãos
B74-F85F0-00-00

Divisória para o compartimento 
por baixo do banco com saco
B74-F85M0-00-00

SACO DE CONSOLA
B74-F0750-00-00

Painel indicador 150 YEC
YME-YECIP-15-00

Indicador de carga da bateria YEC
YME-YECPL-05-00

Suporte para TPMS
B74-F34A1-00-00

Conversor catalítico
90798-33471-01

Apron
B74-F47L0-00-00

Tampa para o suporte da chapa de 
matrícula
B74-F163A-00-00



  



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

 

Especificações
TMAX TMAX Tech MAX XMAX 400 XMAX 400 Tech MAX

Motor
Tipo de motor refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, 2 

cilindros em paralelo, DOHC
refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, 2 

cilindros em paralelo, DOHC
Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 

DOHC
Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 

DOHC

Cilindrada 562 cc 562 cc 395cc 395cc

Diâmetro x curso 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm 83.0 mm x 73.0 mm 83.0 mm x 73.0 mm

Taxa de compressão 10.9:1 10.9:1 10.6 : 1 10.6 : 1

Potência máxima 35,0 kW às 7500 rpm 35,0 kW às 7500 rpm 24.5 kW às 7,000 rpm 24.5 kW às 7,000 rpm

Binário máximo 55,7 Nm às 5250 rpm 55,7 Nm às 5250 rpm 36.0 Nm às 6,000 rpm 36.0 Nm às 6,000 rpm

Sistema de lubrificação Cárter seco Cárter seco Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível

Sistema de ignição TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal

Consumo de combustível 4,8 l / 100 km 4,8 l / 100 km 4.18l/100km 4.18l/100km

emissões CO2 112 g / km 112 g / km 96g/km 96g/km

Chassis
Sistema de suspensão dianteira Suspensão telescópica Suspensão telescópica Suspensão telescópica Suspensão telescópica

Curso dianteiro 120 mm 120 mm 110 mm 110 mm

Sistema de suspensão traseira Braço oscilante Braço oscilante Braço Braço

Curso traseiro 117 mm 117 mm 107 mm 107 mm

Travão dianteiro Disco duplo hidráulico, Ø 267 mm Disco duplo hidráulico, Ø 267 mm Disco duplo hidráulico, Ø267 mm Disco duplo hidráulico, Ø267 mm

Travão traseiro Monodisco hidráulico, Ø 282 mm Monodisco hidráulico, Ø 282 mm Monodisco hidráulico, Ø267 mm Monodisco hidráulico, Ø267 mm

Pneu dianteiro 120/70R15 120/70R15 120/70-15 120/70-15

Pneu traseiro 160/60R15 160/60R15 150/70-13 150/70-13

Dimensões
Comprimento total 2200 mm 2200 mm 2,185 mm 2,185 mm

Largura total 765 mm 765 mm 766 mm 766 mm

Altura total 1420 mm - 1555 mm (para-brisas ajustável) 1420 mm - 1555 mm (para-brisas ajustável) 1,415-1,465 mm (para-brisas ajustável) 1,415-1,465 mm (para-brisas ajustável)

Altura do assento 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Distância entre eixos 1575 mm 1575 mm 1,567 mm 1,567 mm

Distância mínima ao solo 125 mm 125 mm 90 mm 90 mm

Peso 218 kg 220 kg 210kg 210kg

Capacidade Dep. Combustível 15 Litros 15 Litros 13Litros 13Litros



 

XMAX 300 XMAX 300 Tech MAX XMAX 125 XMAX 125 Tech MAX

Motor
Tipo de motor Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 

válvulas, SOHC
Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 

válvulas, SOHC
Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 

válvulas, SOHC
refrigeração líquida, 4 tempos, SOHC

Cilindrada 292cc 292cc 124cc 124cc

Diâmetro x curso 70.0 mm x 75.9 mm 70.0 mm x 75.9 mm 52.0 mm x 58.6 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Taxa de compressão 10.9 : 1 10.9 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Potência máxima 20.6 kW às 7,250 rpm 20.6 kW às 7,250 rpm 10.5 kW às 8,750 rpm 10.5 kW às 8,750 rpm

Binário máximo 29.0 Nm às 5,750 rpm 29.0 Nm às 5,750 rpm 12.0 Nm às 6,500 rpm 12.0 Nm às 6,500 rpm

Sistema de lubrificação Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível Injeção de Combustível

Sistema de ignição TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal Automática, com correia trapezoidal

Consumo de combustível 3.2 l/100km 3.2 l/100km 2.7l/100km 2.7l/100km

emissões CO2 74 g/km 74 g/km 63g/km 63g/km

Chassis
Sistema de suspensão dianteira Suspensão telescópica Suspensão telescópica Suspensão telescópica Suspensão telescópica

Curso dianteiro 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Sistema de suspensão traseira Braço Braço Braço Braço

Curso traseiro 79 mm 79 mm 75 mm 75 mm

Travão dianteiro Monodisco hidráulico, Ø267 mm Monodisco hidráulico, Ø267 mm Monodisco hidráulico, Ø267 mm Monodisco, Ø267 mm

Travão traseiro Monodisco hidráulico, Ø245 mm Monodisco hidráulico, Ø245 mm Monodisco hidráulico, Ø245 mm Monodisco, Ø245 mm

Pneu dianteiro 120/70-15 120/70-15 120/70-15 120/70-15

Pneu traseiro 140/70-14 140/70-14 140/70-14 140/70-14

Dimensões
Comprimento total 2,185 mm 2,185 mm 2,185 mm 2,185 mm

Largura total 775 mm 775 mm 775 mm 775 mm

Altura total 1,415 mm / 1,465mm 1,415 mm / 1,465mm 1,415mm / 1,465mm 1,415 mm (1,465mm with adjustable windscreen)

Altura do assento 795 mm 795 mm 795 mm 795 mm

Distância entre eixos 1,540 mm 1,540 mm 1,526 mm 1,526 mm

Distância mínima ao solo 135 mm 135 mm 130 mm 130 mm

Peso 179kg 179kg 175kg 175kg

Capacidade Dep. Combustível 13Litros 13Litros 13.0Litros 13.0Litros



Get it on

 

Construa a sua coleção 
de sonho com a aplicação 
gratuita MyGarage

A aplicação MyGarage é a melhor forma de 
construir a sua coleção de sonho de motos da 
Yamaha – totalmente grátis! Descarregue a 
aplicação e está pronto a criar a sua própria 
Yamaha personalizada.

Com a MyGarage pode adicionar e remover 
uma vasta gama de acessórios de opções 
genuínas e pode visualizar a sua moto de 
vários ângulos. Após criar as suas motas de 
sonho, pode guardá-las e partilhá-las com 
amigos – e quando tomar a decisão final 
na versão ideal para si, envie-a para um 
concessionário Yamaha que irá tornar o seu 
sonho em realidade.



 

My TMAX Connect: 
Conectividade remota

Os condutores de Yamaha TMAX Tech MAX 
são os primeiros proprietários a entrar num 
mundo completamente ligado, através de uma 
parceria com o Vodafone Automotive. Um 
mundo em que os veículos conectados estão 
a mudar a forma como vivemos e trabalhamos. 
Com um sistema telemático incorporado, 
os condutores de TMAX podem gerir 
remotamente a sua scooter e mantê-la segura 
com uma aplicação móvel dedicada: My TMAX 
Connect.

A aplicação dá aos condutores acesso a um 
localizador da moto para poderem localizar a 
respetiva TMAX em qualquer altura e, caso a 
moto seja deslocada com o motor desligado, o 
proprietário recebe um alerta diretamente no 
seu telemóvel!

Em caso de furto do veículo, o sistema 
telemático envia um alerta para o centro 
operacional de segurança Vodafone 
Automotive, que ativa o procedimento 
de seguimento, segue os movimentos do 
veículo em tempo real e ajuda as autoridades 
policiais locais na sua recuperação. O serviço 
está disponível 24 horas por dia e 7 dias por 
semana em 44 países europeus e no seu 
idioma, mesmo quando está no estrangeiro.

A aplicação My TMAX Connect é gratuita no 
primeiro ano de utilização ao adquirir uma 
nova TMAX Tech MAX. Decorrido o primeiro 
ano, os clientes terão de pagar uma taxa de 
subscrição.

A aplicação My TMAX Connect é compatível com a maioria dos 
smartphones Android e iOS e está disponível para transferência 
gratuita na Play Store (Android) ou na Apple Store (iOS).



 

Yamaha disponibiliza YOU

YOU é uma gama completa de serviços 
premium que torna todos os aspetos de 
compra e propriedade de uma YAMAHA ainda 
mais fáceis. Queremos assegurar que tem 
sempre uma experiência agradável quando se 
depara com um produto YAMAHA.

Os serviços YOU tornam a aquisição de 
qualquer Yamaha acessível e os proprietários 
podem beneficiar da paz de espírito associada 
a cada produto YOU.

Obtenha mais informações sobre a gama 
de serviços YOU e verá que é mais do que 
comprar uma Yamaha, mas sim o início de uma 
relação duradoura.



Yamaha Motor Factory Warranty

Quando adquire uma nova Yamaha, pode ter a certeza 
de que a qualidade premium e a fiabilidade líder da 
sua classe são de série. Também poderá beneficiar 
da tranquilidade adicional de uma Yamaha Motor 
Factory Warranty que cobre todas as peças e custos 
de reparação na improbabilidade de a sua Yamaha 
necessitar de reparações inesperadas. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Queremos certificar-nos de que desfruta ao máximo 
da sua nova Yamaha; por isso, no momento da compra, 
a Yamaha proporciona uma Yamaha Motor Extended 
Warranty, para que possa desfrutar de uma condução 
sem preocupações e da paz de espírito adicional 
associada a 36 meses de garantia adicional. *

Yamaha Motor Finance

A Yamaha disponibiliza diversos serviços financeiros 
para tornar a aquisição de uma Yamaha ainda mais 
acessível. O Yamaha Motor Finance pode ser adaptado 
às suas circunstâncias e ao seu estilo de vida, 
proporcionando-lhe total flexibilidade. *

  

* Aplicam-se termos e condições. Para mais informações contacte o concessionário Yamaha.



 

Seja inteligente. Escolha o 
que é genuíno.

Para garantir que a sua Yamaha proporciona 
uma performance ideal com fi abilidade a 
longo prazo, utilize sempre peças genuínas 
da Yamaha. As nossas peças sobressalentes 
de alta qualidade cumprem padrões de 
segurança comprovados, encaixam na 
perfeição e dispõem de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando toda a 
tranquilidade.

Ao recorrer a um concessionário ofi cial 
da Yamaha para obter assistência, pode 
estar seguro de que toda a manutenção 
é realizada por técnicos qualifi cados da 
Yamaha, utilizando peças genuínas e produtos 
Yamalube.

Os nossos técnicos participam regularmente 
em formações na Yamaha Technical Academy, 
o que lhes confere os conhecimentos e a 
experiência necessários para manter a sua 
Yamaha como nova. Para informações mais 
detalhadas, consulte o seu concessionário 
Yamaha local ou aceda ao nosso website.



  

Um componente líquido do 
motor

Na Yamaha, regozijamo-nos com o facto de 
os nossos produtos incutirem nos clientes 
um sentimento único de orgulho. Como 
reconhecimento da sua fidelidade à marca, 
desenvolvemos a gama Yamalube de produtos 
de cuidados de lubrificação e manutenção.

Os engenheiros da Yamaha consideram o óleo 
um componente líquido do motor e uma das 
peças mais importantes nos motores Yamaha. 
Optar por produtos Yamalube faz toda a 
diferença.

Ao utilizar constantemente produtos 
Yamalube, garantimos que o seu motor 
tem o potencial de funcionar com a máxima 
performance e proporcionar a durabilidade 
e fiabilidade previstas de todas as Yamaha. 
Também fabricamos uma gama de produtos 
de cuidados que o mantêm orgulhoso e 
satisfeito relativamente ao seu motor. O seu 
concessionário Yamaha local pode aconselhá-
lo.
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito 
pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um piloto profissional em 

condições controladas ou num circuito fechado. As informações são de caráter geral e todos os produtos e especificações 
podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.

Concessionário:

Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova,1
2610-038 Alfragide

Portugal
Telf.:214 722 100 

www.yamaha-motor.eu/pt

www.yamaha-motor.eu/pt Siga-nos em:

Concessionário:

 Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito 
pelos outros utilizadoras da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um piloto profi ssional em 

condições controladas ou num circuito fechado. As informações são de caráter geral e todos os produtos e especifi cações 
podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha. 
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Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Alfragide Portugal

Telef.: 214 722 100
www.yamaha-motor.pt
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito 
pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um piloto profissional em 

condições controladas ou num circuito fechado. As informações são de caráter geral e todos os produtos e especificações 
podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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