
Η απόλυτη ευκαιρία για
να εξοικονομήσετε
χρόνο
Στη Yamaha αναπτύσσουμε διαρκώς πρωτοποριακούς

τρόπους για τις μετακινήσεις σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης -

και το Tricity 155 είναι ένα από τα βασικά μοντέλα στην

ολοένα και μεγαλύτερη σειρά οχημάτων Urban Mobility.

Εξοπλισμένο με έναν άμεσα ανταποκρινόμενο και οικονομικό

κινητήρα 155 κ.εκ. που συμμορφώνεται με το πρότυπο EU4,

αυτό το έξυπνο τρίτροχο μέσο μεταφοράς έχει σχεδιαστεί για

γρήγορες, άνετες και οικονομικές μετακινήσεις μέσα στην

πόλη. Χάρη στην τρίτροχη σχεδίασή του, αυτό το εύχρηστο

μέσο μεταφοράς για την πόλη προσφέρει μια έντονη αίσθηση

ευστάθειας και σιγουριάς κατά την οδήγηση, ενώ το compact

πλαίσιο και οι διπλοί μπροστινοί τροχοί προσφέρουν την

ευελιξία ενός scooter αλλά με επιπλέον πρόσφυση.

Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο της καθημερινότητάς σας και

εξοικονομήστε περισσότερο χρόνο με το Tricity 155.

Κομψό και μοντέρνο τρίτροχο μέσο για

τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη

Τρίτροχη σχεδίαση για ενισχυμένη

αίσθηση ευστάθειας

Μοναδική σχεδίαση συνδυασμένης

κλίσης τροχών (LMW) της Yamaha

Διπλοί μπροστινοί τροχοί με μικρή

ενδιάμεση απόσταση για εύκολη

οδήγηση

Τετράχρονος κινητήρας 155 κ .εκ. -

ιδανικός για χρήση σε

αυτοκινητόδρομους

Σχεδίαση για οδήγηση στην πόλη, στον

αυτοκινητόδρομο αλλά και σε

περιφερειακές οδούς

Πίσω τροχός 13 ιντσών με φαρδύ πίσω

ελαστικό 130/70

ABS και ενοποιημένο σύστημα πέδησης

Δισκόφρενα εμπρός (220 mm) και πίσω

(230 mm)

Άνετη όρθια θέση οδήγησης και διπλή

σέλα

Άφθονος χώρος αποθήκευσης μπροστά

και κάτω από τη σέλα

Προβολέας και φώτα θέσης LED
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Η απόλυτη ευκαιρία για να
εξοικονομήσετε χρόνο
Οι επιλογές σας είναι οι εξής: Μπορείτε να περνάτε το χρόνο σας καθηλωμένοι στη στάση του λεωφορείου,

μέσα στο μετρό, αναζητώντας θέση να παρκάρετε ή μπορείτε να επιλέξετε εσείς πώς θα ξοδέψετε το χρόνο

σας. Ίσως αυτό να είναι το ξεκίνημα μιας καλύτερης καθημερινής ζωής.

Τα πάντα στο Tricity 155 έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα εσάς, που μετακινείστε καθημερινά μέσα στην πόλη.

Είναι ιδανικό για μη έμπειρους αναβάτες. Βρείτε την αυτοπεποίθησή σας πάνω στους 3 τροχούς του, οι οποίοι

παρέχουν πραγματική αίσθηση ευστάθειας κατά το πέρασμα από λιθόστρωτες επιφάνειες και γραμμές του

τραμ.

Ελαφρύ και ευκίνητο, το Tricity 155 έχει τη δύναμη να σας μεταφέρει πιο μακριά, ακόμα και έξω απο τα όρια

της πόλης, για να απολαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις καλές στιγμές της αστικής ζωής.

Αναβαθμίστε τις μετακινήσεις σας.

Tricity 155

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



Τρίτροχη σχεδίαση με κλίση

Η τρίτροχη σχεδίαση του Tricity 155 είναι η

ιδανική επιλογή εάν δεν έχετε ιδιαίτερη

εμπειρία με αυτόν τον τύπο οδήγησης. Οι

διπλοί τροχοί μπροστά σάς επιτρέπουν την

άνετη κλίση στις στροφές και προσφέρουν

αξεπέραστη αίσθηση ευστάθειας. Τα δύο

μπροστινά ελαστικά εξασφαλίζουν

εξαιρετική πρόσφυση στο οδόστρωμα, ενώ

το φαρδύ πίσω ελαστικό 130, σε

συνδυασμό με τα διπλά δισκόφρενα,

επιτρέπουν στο Tricity 155 να εμπνέει

σιγουριά σε οποιοδήποτε οδόστρωμα.

Ο ευκολότερος τρόπος
μεταφοράς "από πόρτα σε
πόρτα"

Χάρη στο compact πλαίσιο, το χαμηλό

βάρος και το ABS στο στάνταρ εξοπλισμό,

το τρίτροχο Tricity 155 συνδυάζει την

ευελιξία ενός scooter με την ενισχυμένη

αίσθηση ασφάλειας και ευστάθειας κατά την

οδήγηση. Η μικρή ενδιάμεση απόσταση

των μπροστινών τροχών προσφέρει

ευελιξία κίνησης στο μποτιλιάρισμα, ενώ για

μεγαλύτερη άνεση το φρένο στάθμευσης

έχει ανασχεδιαστεί. Εύκολες μετακινήσεις

στην πόλη "από πόρτα σε πόρτα"!

Ισχυρός κινητήρας 155 κ.εκ. με
VVA, ο οποίος συμμορφώνεται
με το πρότυπο EU4

Το Tricity 155 διαθέτει έναν τετράχρονο

κινητήρα τελευταίας γενιάς με σύστημα

μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, ο οποίος

συμμορφώνεται με το πρότυπο EU4, για

περισσότερη επιτάχυνση και μεγαλύτερη

εξοικονόμηση καυσίμου. Ο δυνατός κινητήρας

155 κ.εκ. προσφέρει την επιπλέον ισχύ που

χρειάζεστε για την οδήγηση στον

αυτοκινητόδρομο και σε περιφερειακές οδούς,

καθιστώντας το ιδανικό μέσο μεταφοράς για

μικρές και μεσαίες αποστάσεις.

Λειτουργικό, πρακτικό,
οικονομικό

Κάτω από την υψηλής ποιότητας διπλή

σέλα κρύβεται ένας μεγάλος χώρος

αποθήκευσης σχεδιασμένος για να χωρά

ένα κράνος full-face μαζί με

μικροαντικείμενα, ενώ για ακόμα

μεγαλύτερη λειτουργικότητα, ο μπροστινός

χώρος αποθήκευσης διαθέτει μια έξοδο 12

V για τη φόρτιση διάφορων συσκευών.

Χάρη στο μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 7,2

λίτρων, το Tricity 155 προσφέρει εξαιρετική

αυτονομία μεταξύ των ανεφοδιασμών

καυσίμου.

Φώτα LED

Για να ενισχυθεί η όμορφη εμφάνιση και το

μοντέρνο στυλ, το Tricity 155 είναι

εξοπλισμένο με έναν δυνατό προβολέα

LED που φωτίζει το δρόμο μπροστά. Τα

ενσωματωμένα μπροστινά και πίσω φλας

συνδυάζονται αρμονικά με το δυναμικό

κουστούμι του πλαισίου. Και για ακόμα πιο

αισθητή παρουσία μέσα στην κίνηση της

πόλης, αυτό το τρίτροχο μέσο νέας γενιάς

για τις καθημερινές μετακινήσεις είναι

εξοπλισμένο με ισχυρά φώτα θέσης LED.

Δυναμικό στυλ και άνετη
οδήγηση

Χάρη στο κομψό αντιανεμικό φέρινγκ και το

όμορφο πλαίσιο, αυτό το μέσο μεταφοράς για

την πόλη ξεχωρίζει με τη δυναμική του

εμφάνιση. Το πλατύ και επίπεδο μαρσπιέ σε

συνδυασμό με τη μακριά διπλή σέλα υψηλής

ποιότητας εξασφαλίζουν άνετη οδήγηση μέσα

στην πόλη, ενώ τα ενσωματωμένα μαρσπιέ

συνεπιβάτη και η χειρολαβή δείχνουν

ξεκάθαρα ότι το Tricity 155 έχει κατασκευαστεί

για δύο!
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 155cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 58.0 mm x 58.7 mm
Σχέση συμπίεσης 10.5 : 1
Μέγιστη ισχύς 11.1 kW @ 8,000 rpm
Μέγιστη ροπή 14.4 Nm @ 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 2.52l/100km
Εκπομπές ρύπων 55g/km

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 165kgABS
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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