
A városi közlekedés
divatos oldala
Évek óta építünk kategóriaelső robogókat. Mégis úgy

éreztük, még többet tehetnék azokért a városi

ingázókért, akik egy realisztikus és meg zethető

alternatívát keresnek a tömegközlekedés helyett.

Ennek az egyedülálló 125 cm³-es háromkerekűnek

minden tulajdonsága arra szolgál, hogy megfeleljen

azoknak, akik magabiztos robogósok szeretnének lenni.

A Tricity könnyű mozgékonysága és két első kereke a

stabilitás érzését nyújtja, és így magabiztosabb vezetést

garantál – még akkor is, ha még nincs tapasztalatod a

robogóvezetésben.

A könnyen használható vezérlők, a kényelmes vezetési

pozíció és az áramvonalas külső ideális városi robogóvá

teszi a Tricity modellt a kezdő motorosok számára.

Divatos és kedvező árú városi robogó

3 kerék a még nagyobb stabilitásért

Exkluzív dönthető többkerekű (LMW)

kialakítás

Az egymáshoz közel álló első kerekek

mozgékonyságot biztosítanak a

forgalomban

Kezdő és tapasztalt robogósok

számára is

Könnyű, kompakt és egyszerűen

kezelhető

Stílusos és modern karosszéria

rengeteg tárolóhellyel

Az egyesített fékrendszer (UBS) az

alapfelszereltség része

Tágas és kényelmes ülés

EURO4-compliant Blue Core 125cc

liquid-cooled engine

Első és hátsó tárcsafékek ABS-szel

Nagy teljesítményű, hatékony LED

fényszóró
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A városi közlekedés divatos oldala
Kivel ne fordult volna még elő, hogy a villamosajtó az orra előtt csukódott be, vagy kellemetlenül

érezte magát a tömött metrón? Ne érezd magad tehetetlennek, vedd át az uralmat saját időd fölött,

és tanuld meg újra élvezni mindazt, amit a városi élet nyújtani tud!

A Yamaha Tricity 125-tel szórakozva formálhatod saját kedvedre a várost. A kényelmes üléshelyzet

azonnal ellazít, a háromkerekes kialakítás miatt pedig a villamossínek vagy macskakövek jelentette

akadályokat is könnyedén veheted.

Hatékony 125 cm³-es Blue Core motorja jó gyorsulást és gazdaságos üzemanyag-felhasználást kínál –

ráadásul az ABS és az egyesített fékrendszer az alapfelszereltség része, így a legújabb Tricity 125

valóban a városi közlekedés legkönnyebb és legélvezetesebb módja.
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ABS és egyesített fékrendszer

A dupla 220 mm átmérőjű első tárcsák és

a 230 mm-es hátsó tárcsa kiváló fékerőt

biztosít – az alapfelszereltség részét

képező ABS pedig még nagyobb

magabiztosságot nyújt. Az egyesített

fékrendszer automatikusan optimalizálja

az első és a hátsó fékerőt, amikor a bal

oldali kart húzod meg vagy egyszerre

húzod meg mindkét kart, így egyenletes

és hatékony fékezést biztosít.

Gyönyörű kialakítású külső

A Tricity tetszetős kialakítású külseje

dinamikus és modern kinézetet kölcsönöz

ennek a könnyű háromkerekűnek.

Hullámzó vonalai és elegáns pro lja okos

és ki nomult kinézetté állnak össze,

kihangsúlyozva a városi robogó

mozgékonyságát. A sportszélvédő és a

kiszélesedő lábvédők pedig további

védelmet nyújtanak a széllel és az

időjárással szemben.

Nagy teljesítményű, gazdaságos
125 cm³-es, négyütemű Blue Core
motor

A kiváló gyorsulás és a gazdaságos

üzemanyag-fogyasztást érdekében a Tricity

125 robogót a Yamaha legújabb Blue Core

125 cm³-es, folyadékhűtéses, négyütemű

motorja hajtja. A 9 kW-os teljesítményt

leadó Blue Core kialakítás kevesebb

üzemanyag felhasználásával nyújt nagyobb

teljesítményt, ezért a Tricity 125 robogó a

közlekedés egyik leghatékonyabb és

gazdaságosabb módja!

Dönthető többkerekű rendszer

A Yamaha exkluzív dönthető többkerekű

rendszerét úgy terveztük, hogy könnyű

kormányzást, biztos kanyarodást és

természetes, robogó jellegű kezelést

biztosítson. A zseniális rendszer egy

parallelogrammás kapcsolattal és

független, dupla teleszkópos villákkal

teszi lehetővé, hogy a két első kerék

bedőljön a kanyarban, így igazán

élvezetessé teszi a Tricity vezetését.

Kényelmes és természetes
üléshelyzet

A pihentető ergonómiát tovább erősíti a

széles és lapos lábtartó lemez és a hosszú

kettős ülés. Ez a kialakítás kényelmes

üléshelyzetet eredményez, és elősegíti a

könnyű és gyors fel- és leszállást. Az ülés

alatt egy nagy tárolórekesz található,

amelyben egy zárt bukósisak is elfér, elöl

pedig van egy praktikus akasztó is.

Háromkerekű váz

A Tricity egy egyedülálló, könnyű városi

robogó, amelynek innovatív, háromkerekű

vázkialakítása különféle útfelületeken is

stabil és magabiztos érzetet nyújt. Az

egymáshoz közel elhelyezett két első

kerékkel ellátott Tricity mozgékony és

könnyen vezethető, ezért ideális választás

fér  és női vezetők számára is.
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Motor

Motor típusa
4 szelepes, 4 ütemű, Egyhengeres, Folyadékhűtéses,
EURO4, SOHC

Lökettérfogat 125cc
Furat x löket 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresszióviszony 11.2 : 1
Maximális teljesítmény 9.0 kW @ 7,500 rpm
Maximális nyomaték 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 2.5l/100km
CO2 emission 55g/km

Alváz

Első felfüggesztés Kettős teleszkópos villa
Első rugóút 90 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 90 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø220 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø230 mm
Első gumi 90/80-14
Hátsó gumi 130/70-13

Méretek

Teljes hossz 1,980 mm
Teljes szélesség 750 mm
Teljes magasság 1,210 mm
Ülésmagasság 780 mm
Tengelytáv 1,350 mm
Minimális hasmagasság 125 mm
Nedves tömeg 164kg (ABS)
Üzemanyagtank kapacitása 7.2litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden

motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban

feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat,

illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További

részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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