
Η μοντέρνα
προσέγγιση για τις
μετακινήσεις στην
πόλη
Κατασκευάζουμε κορυφαία scooter εδώ και πολλά χρόνια.

Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη

περισσότερα για τους αναβάτες πόλης που αναζητούν μια

προσιτή εναλλακτική λύση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα πάντα σε αυτήν τη μοναδική τρίτροχη μοτοσυκλέτα των 125

κ.εκ. έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα όσους θέλουν να

αισθάνονται σιγουριά όταν οδηγούν ένα scooter. Χάρη στην

ευκινησία λόγω μικρού βάρους και τους δύο μπροστινούς

τροχούς του, το Tricity προσφέρει μια αίσθηση ευστάθειας για

μεγαλύτερη αίσθηση σιγουριάς κατά την οδήγηση, ακόμη και

αν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία.

Με τα εύχρηστα χειριστήρια, την άνετη θέση οδήγησης και την

αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση, το Tricity είναι το ιδανικό

μεταφορικό μέσο πόλης για νέους αναβάτες.

Μοντέρνο και οικονομικό μεταφορικό

μέσο για την πόλη

3 τροχοί για ενισχυμένη αίσθηση

ευστάθειας

Μοναδική σχεδίαση τρίτροχου οχήματος

(LMW)

Κοντά τοποθετημένοι μπροστινοί τροχοί

για ευελιξία στην κίνηση

Για νέους και έμπειρους αναβάτες

σκούτερ

Ελαφρύ, μικρό και εύκολο στο χειρισμό

Έξυπνη και μοντέρνα εξωτερική

σχεδίαση με μεγάλο χώρο αποθήκευσης

Ευρύχωρη θέση οδήγησης και άνετη

σέλα

Αποδοτικός υγρόψυκτος κινητήρας Blue

Core 125 κ .εκ. με ισχύ 9 kW

Δισκόφρενα με ABS μπροστά και πίσω

Ενοποιημένο σύστημα πέδησης (UBS)

στον στάνταρ εξοπλισμό

Ισχυρός και αποδοτικός προβολέας LED
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Η μοντέρνα προσέγγιση για τις
μετακινήσεις στην πόλη
Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που μετακινούμαστε και ζούμε

μέσα στην πόλη. Και αποφασίζουμε να πάρουμε τον έλεγχο του χρόνου μας ώστε να μπορούμε να

απολαμβάνουμε τα καλύτερα που μπορεί να μας προσφέρει η αστική ζωή.

Όταν έρθει για εσάς αυτή η στιγμή, το όχημα μεταφοράς για την πόλη Tricity 125 της Yamaha θα είναι εκεί και

θα σας περιμένει. Θα νιώσετε αμέσως άνετα στην αναπαυτική θέση οδήγησης - και η διάταξη των 3 τροχών

του προσφέρει έντονη αίσθηση σιγουριάς και ευστάθειας.

Ο αποδοτικός, νέος κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. παρέχει άφθονη επιτάχυνση με εξαιρετική οικονομία

καυσίμου - και με το ABS και το Ενοποιημένο σύστημα πέδησης ως στάνταρ εξοπλισμό, η τελευταία έκδοση

του Tricity 125 αποτελεί τον πιο εύκολο και τον πιο απολαυστικό τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη.
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Τρίτροχο πλαίσιο

Το Tricity 125 είναι ένα μοναδικό, ελαφρύ

μέσο μεταφοράς για την πόλη με

πρωτοποριακή σχεδίαση τρίτροχου

πλαισίου, η οποία παρέχει πραγματική

αίσθηση ευστάθειας και σιγουριάς κατά την

οδήγηση σε διάφορα οδοστρώματα. Οι δύο

μπροστινοί τροχοί χαρίζουν στο Tricity

ευελιξία και ευκολία χρήσης. Η ιδανική λύση

τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες.

Ελαφρύ και ευέλικτο

Εκτός από το ότι είναι εκπληκτικά ελαφρύ -

μόνο 156 κιλά με γεμάτο το ρεζερβουάρ

καυσίμου -  ο κινητήρας και το πλαίσιο του

Tricity έχουν σχεδιαστεί για να

προσφέρουν ισορροπημένη αίσθηση

χειρισμού με ευκολία και σιγουριά. Αυτό

σημαίνει ότι είναι ένας από τους

ευκολότερους και πιο απολαυστικούς

τρόπους μετακίνησης στην πόλη. Επίσης,

οι 3 τροχοί κάνουν τη στάθμευση

ευκολότερη από ποτέ!

ABS και Ενοποιημένο σύστημα
πέδησης

Τα διπλά δισκόφρενα διαμέτρου 220 χλστ.

μπροστά και το δισκόφρενο 230 χλστ. πίσω

εξασφαλίζουν άφθονη δύναμη πέδησης -  και,

για ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά, το σύστημα

ABS περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό.

Το ενοποιημένο σύστημα πέδησης

βελτιστοποιεί αυτόματα την μπροστινή και

πίσω δύναμη φρεναρίσματος όταν πατάτε την

αριστερή μανέτα ή και τις δύο μανέτες

ταυτόχρονα, για ομαλό και αποτελεσματικό

φρενάρισμα.

Κομψό, πρακτικό και
διασκεδαστικό

Με την κομψή σχεδίασή, την ελαφριά

αίσθηση χειρισμού και την ευελιξία τύπου

σκούτερ, το Tricity είναι έτοιμο να

μεταμορφώσει τις καθημερινές διαδρομές

προς τη δουλειά σας. Ο όμορφος, κομψός

σκελετός του και η ευρύχωρη θέση

οδήγησης, σας επιτρέπουν να μετακινείστε

άνετα, ενώ τα φιλικά προς το χρήστη

χαρακτηριστικά του και το χαμηλό κόστος

χρήσης, το κάνουν τον πιο αποδοτικό και

διασκεδαστικό τρόπο μετακίνησης.

Άνετη θέση οδήγησης

Το νέο πλαίσιο του Tricity διαθέτει πλατύ

και επίπεδο μαρσπιέ, το οποίο, σε

συνδυασμό με τη μακρύτερη και πιο

επίπεδη διπλή σέλα, δημιουργεί μια άνετη

θέση οδήγησης και επιτρέπει στον αναβάτη

να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το

Tricity 125 γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει

επίσης μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος

για ένα κράνος full-face κάτω από τη σέλα,

καθώς και ένας βολικός γάντζος  μπροστά.

Σύστημα τρίτροχης
μοτοσυκλέτας

Το αποκλειστικό σύστημα τρίτροχης

μοτοσυκλέτας της Yamaha είναι σχεδιασμένο

για να παρέχει ευκολία στην οδήγηση και

αξιοπιστία στις στροφές, με μια φυσική

αίσθηση οδήγησης σκούτερ. Με το

παράλληλο μοχλικό και τα ανεξάρτητα διπλά

τηλεσκοπικά πιρούνια, αυτό το έξυπνο

σύστημα επιτρέπει στους δίδυμους

μπροστινούς τροχούς να γέρνουν στις

στροφές, κάνοντας το Tricity απολαυστικό

στην οδήγηση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, SOHC,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.0 mm x 58.7 mm
Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1
Μέγιστη ισχύς 9.0 kW @ 7,500 rpm
Μέγιστη ροπή 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 90 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή πίσω τροχού 90 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø220 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø230 mm
Εμπρός ελαστικό 90/80-14
Πίσω ελαστικό 130/70-13

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,980 mm
Συνολικό πλάτος 750 mm
Συνολικό ύψος 1,210 mm
Ύψος σέλας 780 mm
Μεταξόνιο 1,350 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 mm
Βάρος πλήρες υγρών 164kg (ABS)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7.2litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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