Tricity 155

Puterea de a vă face
timp
La Yamaha, dezvoltăm mereu modalităţi inovatoare de a
pune în mişcare oraşele europene - iar Tricity 155 este
un model cheie în linia noastră de mobilitate urbană în
dezvoltare.
Propulsat de un motor prompt şi economic compatibil
EU4, de 155 cmc, acest vehicul pentru navetă inteligent
cu 3 roţi este conceput pentru a vă face drumul de la
muncă mai rapid, mai uşor şi mai ieftin. Designul său cu 3
roţi înseamnă că acest vehicul pentru navetă uşor de
utilizat oferă o senzaţie puternică de stabilitate şi
siguranţă în timpul pilotajului - iar datorită şasiului său
compact şi roţilor frontale duble, bene ciaţi şi de
agilitatea speci că scuterelor, cu aderenţă îmbunătăţită.
Preluaţi controlul zilei dvs. şi faceţi-vă mai mult timp cu
Tricity 155.

Vehicul pentru navetă urbană cu 3 roţi,
elegant şi la modă
Dispunere cu 3 roţi, pentru o senzaţie
sporită de stabilitate
Designul unic Leaning Multi Wheel
(LMW - cu mai multe roţi cu înclinare)
Roţi frontale duble apropiate pentru
pilotare mai uşoară
Motor în 4 timpi de 155 cmc - ideal
pentru autostradă
Conceput pentru pilotaj urban, pe
autostradă şi şosele de centură
Roată spate de 13 inch, cu anvelope
late de 130/70
ABS şi Sistem de frânare combinată
Discuri frână faţă (220 mm) şi spate
(230 mm)
Poziţie de pilotare verticală
confortabilă şi şa dublă
Spaţiu mare de depozitare în faţă şi sub
şa
Faruri şi lumini de poziţie cu LED

Tricity 155
Puterea de a vă face timp
Deci, iată alegerea. Puteţi

obligat(ă) să petreceţi mai mult timp blocat(ă) în staţia de autobuz, de

metrou, căutând un loc de parcare sau aveţi libertatea de a alege să-l petreceţi aşa cum doriţi. Poate
doar începutul pentru o viaţă de zi cu zi mai bună.
La modelul Tricity 155, totul a fost conceput cu dvs., navetiştii urbani, în gând. Ideal pentru piloţii
neexperimentaţi, puteţi să vă găsiţi siguranţa pe cele 3 roţi ale sale, care vă oferă o senzaţie reală de
stabilitate pe pavaj şi liniile de tramvai.
Uşor şi agil, Tricity 155 are forţa de a vă duce mai departe, depășind limitele orașului, pentru a vă
permite să experimentaţi la maximum tot ceea ce are viaţa urbană mai bun de oferit. Actualizaţi modul
în care vă deplasaţi.
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Tricity 155

Design cu 3 roţi cu înclinare
Designul cu 3 roţi al Tricity 155 este o

Cel mai uşor transport dintr-un
loc în altul

alegere ideală dacă sunteţi începător în

Cu şasiul său compact, greutatea scăzută

acest tip de pilotaj. Roţile sale frontale

şi ABS ca dotare standard, modelul cu 3

duble vă permit să vă înclinaţi în viraje şi

roţi Tricity 155 combină agilitatea

vă oferă o senzaţie mai puternică de

speci că scuterelor cu siguranţă sporită în

stabilitate. Iar cu cele două anvelope care

timpul pilotării şi senzaţia de stabilitate.

au un contact bun cu suprafaţa de rulare şi

Roţile sale frontale apropiate vă permit să

cu o jantă lată de 130 pe spate -

vă strecuraţi prin tra c fără probleme - iar

combinată cu discuri duble de frânare -

pentru confort suplimentar, a fost echipat

Tricity 155 inspiră încredere pe multe

cu o frână nouă pentru parcare. Naveta

suprafeţe.

dintr-un loc în altul simpli cată!

Funcţional, practic, accesibil

Lumini cu LED

Sub şaua dublă de înaltă calitate se a ă

Pentru a sublinia aspectul frumos şi stilul

un compartiment de depozitare conceput

contemporan al modelului Tricity 155,

pentru a depozita o cască integrală şi alte

acesta este echipat cu faruri puternice cu

obiecte mai mici, iar pentru

LED, care iluminează drumul.

funcţionalitate suplimentară, spaţiul de

Semnalizatoarele pe faţă şi spate

depozitare frontal este echipat cu o priză

integrate se îmbină armonios cu carena

de 12 V pentru încărcarea diferitelor

dinamică şi, pentru prezenţă suplimentară

dispozitive. Cu rezervorul său mare de 7,2

în tra cul urban, acest model de vehicul

litri, Tricity 155 vă oferă o autonomie

pentru navetă de ultimă generaţie, cu 3

sporită între alimentări.

roţi, este echipat cu lumini de poziţie cu
LED.
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Motor puternic de 155 cmc
compatibil EU4, cu VVA
Tricity 155 este propulsat de cel mai modern
motor al nostru compatibil EU4, în 4 timpi,
cu un sistem de distribuţie variabilă
(Variable Valve Actuation) pentru accelerare
mai rapidă cu niveluri mai mari de economie
la combustibil. Motorul prompt de 155 cmc
vă oferă forţa suplimentară de care aveţi
nevoie pentru utilizare pe autostrăzi şi
şosele de centură, făcându-l un vehicul
pentru navetă ideal din gama scurtă-medie.

Stil dinamic cu confort de pilotaj.
Cu carena sa aerodinamică netedă şi
frumoasă, acesta este unul dintre vehiculele
pentru navetă urbană cu cel mai dinamic
aspect. Suportul pentru picioare lat şi plat,
combinat cu o şa dublă lungă, de înaltă
calitate, asigură un transport urban
confortabil - iar cu suportul pentru
picioarele pasagerului şi mânere integrate,
Tricity 155 este conceput pentru două
persoane!

Tricity 155
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Sistem combustibil
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Fuel consumption
CO2 emission

Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC, 4-supape
155cc
58.0 mm x 58.7 mm
10.5 : 1
11.1 kW @ 8,000 rpm
14.4 Nm @ 6,000 rpm
Carter umed
Injecţie de carburant
TCI
Electric
Automat, curea trapezoidală
2.52l/100km
55g/km

Şasiu
Sistem suspensie faţă
Cursă faţă
Sistem suspensie spate
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Furcă telescopică
90 mm
Unitate oscilantă
90 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
Hydraulic single disc, Ø230 mm
90/80-14
130/70-13

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

1,980 mm
750 mm
1,210 mm
780 mm
1,350 mm
125 mm
165kgABS
7.2litres
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Tricity 155
Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu
prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor
Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și
condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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