
Trendy stadsscooter
We ontwerpen al vele jaren toonaangevende scooters.

Maar we hadden het gevoel dat we meer konden doen

voor mensen die een realistisch en betaalbaar

alternatief zoeken voor het openbaar vervoer.

Ieder aspect van deze unieke 125 cc-driewieler is

ontworpen om te voldoen aan de behoeften van

mensen die vol vertrouwen op een scooter willen rijden.

Dankzij de lichte wendbaarheid en dubbele voorwielen

biedt de Tricity een bijzonder gevoel van stabiliteit en

vertrouwen, ook als je nog geen ervaring hebt.

Dankzij de gebruiksvriendelijke bedieningselementen,

de comfortabele rijhouding en het gestroomlijnd

kuipwerk is de Tricity de ideale stadsscooter voor nieuwe

rijders.

Modieuze en betaalbare stadsscooter

Drie wielen voor groter gevoel van

stabiliteit

Exclusief LMW-ontwerp (Leaning Multi

Wheel)

Minimale ruimte tussen voorwielen

voor wendbaarheid in het verkeer

Bedoeld voor nieuwe en ervaren

scooterrijders

Lichtgewicht, compact en gemakkelijk

te besturen

Slim en modern kuipwerk met veel

opbergruimte

Standaard UBS-remsysteem (Uni ed

Brake System)

Ruime rijpositie en comfortabele

zitting

EURO4-compliant Blue Core 125cc

liquid-cooled engine

Schrijfremmen vóór en achter voorzien

van ABS

Krachtige en e ciënte LED-koplamp

Tricity 125



Trendy stadsscooter
Wie heeft nog nooit meegemaakt dat de tramdeuren net voor zijn neus dichtgingen, of zich

onprettig gevoeld in een volle metro? Voel je niet langer hulpeloos, krijg controle over uw tijd en

geniet weer van het allerbeste dat het stadsleven te bieden heeft!

Ervaar en geniet van de stad zoals jij dat wilt, met de Yamaha Tricity 125. Je voelt je meteen op je

gemak dankzij de comfortabele zitpositie en meer zelfverzekerd op tramrails of kasseien dankzij de 3

wielen.

De e ciënte Blue Core 125 cc motor biedt veel acceleratie en is zeer zuinig in verbruik. De Yamaha

Tricity 125 is met zijn ABS en het standaard gemonteerde Uni ed Braking System het gemakkelijkste

en meest plezierige vervoersmiddel voor in de stad.

Tricity 125

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



ABS/Uni ed Brake System

Twee 220 mm-remschijven vóór en een 230

mm-remschijf achter bieden veel

remkracht en voor nog meer vertrouwen is

de Tricity standaard uitgerust met ABS.

Het Uni ed Brake System optimaliseert

automatisch de remkracht voor en achter

wanneer je de linkerremhendel aantrekt

of beide remmen tegelijk bedient. Dit

zorgt voor soepel en e ectief remmen.

Prachtig vormgegeven
kuipwerk

Het prachtig vormgegeven, lichtgewicht

kuipwerk van de Tricity geeft deze

lichtgewicht driewieler een dynamischer

en moderner uiterlijk. De vloeiende lijnen

en het gestroomlijnde pro el bieden een

slimme en gera neerde uitstraling die de

wendbaarheid van deze stadsscooter

benadrukt. Het sportscherm en de

gewelfde beenbeschermers bieden extra

bescherming tegen weer en wind.

Krachtige en zuinige Blue Core
125 cc 4-taktmotor

Voor vlot optrekken en een uitstekende

brandstofzuinigheid wordt de nieuwste

Tricity 125 aangedreven door de nieuwste

Blue Core 125 cc vloeistofgekoelde

viertaktmotor van Yamaha. Met een

vermogen van 9 kW levert het Blue Core-

ontwerp betere prestaties met een lager

brandstofverbruik, waardoor de Tricity 125

een van de meest e ciënte en zuinigste

vervoersmiddelen is!

Leaning Multi Wheel-systeem

Het exclusieve Leaning Multi Wheel-

systeem van Yamaha is ontworpen voor

gemakkelijke bestuurbaarheid in

combinatie met zelfverzekerd

bochtenwerk en natuurlijk rijgedrag.

Dankzij de parallellogramverbinding en

onafhankelijke dubbele telescopische

vorken van dit systeem kunnen de dubbele

voorwielen in de bochten schuin staan,

waardoor rijden op de Tricity een waar

genoegen is.

Comfortabele en natuurlijke
zitpositie

Voor relaxte ergonomie is er een brede en

platte voetplaat - evenals een lange

buddyseat. Deze indeling geeft een

comfortabele zitpositie en stelt u ook in

staat om snel en gemakkelijk op en af de

Tricity te stappen. Onder het zadel is er

ook een grote opbergruimte voor een

integraalhelm en aan de voorkant is een

bagagehaak aangebracht.

Chassis met 3 wielen

De Tricity is een unieke lichtgewicht

stadsscooter. Met het innovatieve

chassisontwerp met 3 wielen biedt de

Tricity een bijzonder gevoel van stabiliteit

en vertrouwen op uiteenlopende soorten

wegdek. De twee voorwielen zijn dicht

naast elkaar geplaatst, waardoor de Tricity

eenvoudig te besturen en wendbaar is.

Hierdoor is het de ideale keuze voor

iedereen.
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Motor

Motortype
4-kleppen, 4-takt, 1-cilinder, Vloeistofgekoeld,
EURO4, SOHC

Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 52.0 mm x 58.7 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 9.0 kW @ 7,500 rpm
Max. koppel 11.7 Nm @ 7,250 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 2.5l/100km
CO2 emission 55g/km

Chassis

Wielophanging voor Dubbele telescopische voorvork
Veerweg voor 90 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 90 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø220 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø230 mm
Bandenmaat voor 90/80-14
Bandenmaat achter 130/70-13

Afmetingen

Totale lengte 1,980 mm
Totale breedte 750 mm
Totale hoogte 1,210 mm
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1,350 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 164kg (ABS)
Inhoud brandstoftank 7.2litres

Tricity 125

www.yamaha-motor-

acc.com



Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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