
Módní tvář mobility do
města
Už řadu let vyrábíme prvotřídní skútry. Měli jsme ale pocit,

že bychom mohli ještě více vyjít vstříc těm, kteří dojíždějí

do města a hledají dosažitelnou a cenově dostupnou

alternativu k hromadné dopravě.

Každá součást této jedinečné tříkolky se zdvihovým

objemem 125 ccm byla zkonstruována tak, aby

odpovídala potřebám jezdců, kteří chtějí mít při jízdě na

skútru pocit jistoty. Díky hbitosti dané nízkou hmotností

a dvěma předním kolům poskytuje Tricity pocit stability,

která přispívá k bezpečí při jízdě – a to i když nemáte

žádné zkušenosti.

Tricity je se svými snadno obsluhovatelnými ovládacími

prvky, pohodlnou jízdní pozicí a aerodynamickou kapotáží

ideálním dopravním prostředkem do města pro nové

jezdce.

Módní a cenově dostupný městský

dopravní prostředek

3 kola přináš í vyš ší pocit stability

Výjimečná konstrukce vícekolového

podvozku s náklonem (Leaning Multi

Wheel – LMW)

Úzký rozchod předních kol zvyšuje

hbitost v provozu

Určeno pro nové i stávající jezdce na

skútrech

Nízká hmotnost, kompaktní rozměry

a snadné ovládání

Stylová a moderní kapotáž se spoustou

úložného prostoru

Sdružený brzdný systém (UBS) ve

standardní výbavě

Uvolněná jízdní poloha a pohodlné sedlo

Kapalinou chlazený motor Blue Core

o objemu 125 ccm plnící emisní normu

EURO4

Přední a zadní kotoučové brzdy se

systémem ABS

Výkonný a efektivní světlomet LED

Tricity 125



Módní tvář mobility do města
Komu se někdy nezavřely dveře tramvaje před nosem nebo kdo se někdy netísnil v přeplněném metru?

Neztrácejte naději, staňte se pánem svého času a začněte si opět užívat všechny výhody života ve

městě.

Bavte se překonáváním překážek, které vám město připraví, na modelu Yamaha Tricity 125. Díky

pohodlné jízdní pozici a vyšší jistotě při jízdě po tramvajových kolejích nebo dlažebních kostkách se na

třech kolech budete ihned cítit jako doma.

Hospodárný motor Blue Core o objemu 125 ccm nabízí dostatečné zrychlení a velmi nízkou spotřebu

paliva. Ve spojení se systémem ABS a sdruženým brzdovým systémem v základní výbavě představuje

Yamaha Tricity 125 ten nejjednodušší a nejpříjemnější způsob cestování po městě.

Tricity 125
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Systém ABS a sdružený brzdový
systém

Dva přední kotouče o průměru 220 mm a

zadní 230mm kotouč zajišťují dostatečný

brzdný účinek – a standardně montovaný

systém ABS přináší ještě větší jistotu.

Sdružený brzdový systém automaticky

optimalizuje brzdnou sílu dopředu

a dozadu při stisknutí levé páčky nebo

stisknutí obou páček současně, takže

brzdění je plynulé a účinné.

Krásně  provedená kapotáž

Elegantní kapotáž modelu Tricity dodává

lehkému tříkolovému vozidlu ještě

dynamičtější a modernější vzhled. Plynulé

křivky a štíhlá silueta přináší elegantnější

a kultivovanější vzhled, který zvýrazňuje

hbitost tohoto městského dopravního

prostředku. Díky sportovnímu štítu

a rozšiřujícím se krytům nohou je

zajištěna kvalitní ochrana před větrem

a jinými vlivy počasí.

Výkonný a hospodárný čtyřtaktní
motor Blue Core o objemu
125 ccm

Pro dosažení živého zrychlení a mimořádně

nízké spotřeby paliva pohání model

Tricity 125 nejmodernější kapalinou chlazený

motor Yamaha o objemu 125 ccm využívající

technologii Blue Core. Konstrukce Blue Core

zajišťuje výkon 9 kW, přičemž tohoto

vyššího výkonu je dosahováno při ještě nižší

spotřebě paliva. Tricity 125 proto patří

k nejefektivnějším a nejhospodárnějším

způsobům přepravy!

Systém vícekolového podvozku
s náklonem

Exkluzivní systém vícekolového podvozku

s možností náklonu vyvinula společnost

Yamaha tak, aby umožňoval snadné řízení,

bezproblémové zatáčení a přirozenou

ovladatelnost, kterou se vyznačují skútry.

Tento důmyslný systém, který je vybaven

rovnoběžníkovým mechanismem a dvěma

nezávislými teleskopickými vidlicemi,

umožňuje předním kolům naklánět se do

zatáček a vytvořit tak z jízdy radostný

zážitek.

Pohodlná a přirozená jízdní
pozice

Široké a ploché nášlapy a dlouhé dvojité

sedlo přináší uvolněnou ergonomii. Toto

uspořádání u modelu Tricity umožňuje

pohodlnou jízdní pozici a umožňuje rovněž

rychlé a snadné nastupování i vystupování.

Pod sedlem se nachází velký úložný

prostor pro integrální přilbu, vpředu pak

naleznete praktický háček.

Tříkolový podvozek

Tricity je jedinečný městský dopravní

prostředek s nízkou hmotností disponující

inovativním tříkolovým podvozkem, který

poskytuje dokonalý pocit stability a jistoty

při jízdě na nejrůznějších typech povrchů.

Dvě blízko sebe umístěná přední kola

modelu Tricity jsou zárukou hbitosti

a snadné ovladatelnosti, kterou ocení muži

i ženy.
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Motor

Typ motoru
4ventilový, 4taktní, Jednoválec, Kapalinou chlazený,
EURO4, SOHC

Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 9.0 kW @ 7,500 rpm
Maximální točivý moment 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 2.5l/100km
CO2 emission 55g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Dvojitá teleskopická vidlice
Přední zdvih 90 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 90 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø230 mm
Přední pneumatika 90/80-14
Zadní pneumatika 130/70-13

Rozměry

Celková délka 1,980 mm
Celková šířka 750 mm
Celková výška 1,210 mm
Výška sedla 780 mm
Rozvor kol 1,350 mm
Minimální světlá výška 125 mm
Mokrá hmotnost 164kg (ABS)
Kapacita palivové nádrže 7.2litres
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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