Tricity 125

Štýlová tvár jazdy
v meste
Vytvorili sme skútre špičkové vo svojej triede na mnohé
roky. Mali sme však pocit, že pre mestských jazdcov, ktorí
hľadajú realistickú a cenovo dostupnú alternatívu
verejnej dopravy, môžeme urobiť ešte viac.
Všetko na tejto jedinečnej trojkolke s objemom 125 cm3
je navrhnuté tak, aby uspokojovalo potreby ľudí, ktorí
chcú mať istotu pri riadení skútra. Skúter Tricity
s pohyblivosťou zabezpečenou nízkou hmotnosťou
a dvojitými prednými kolesami poskytuje pocit stability
a zvýšenú istotu pri jazde – a to aj v prípade, ak nemáte
predchádzajúce skúsenosti.
S jednoduchým používaním ovládacích prvkov,
pohodlnou polohou pri jazde a vetruvzdornou karosériou
je skúter Tricity ideálnym mestským motocyklom pre
nových jazdcov.

Fashionable and a ordable urban
commuter
3 wheels for enhanced feeling of
stability
Exclusive Leaning Multi Wheel (LMW)
design
Closely spaced front wheels for agility
in tra c
Aimed at new and existing scooter
riders
Lightweight, compact and easy to
handle
Smart and modern bodywork with
plenty of storage
Uni ed Brake System (UBS) as
standard equipment
Spacious riding position and
comfortable seat
EURO4-compliant Blue Core 125cc
liquid-cooled engine
Front and rear disc brakes equipped
with ABS
Powerful and e cient LED headlight

Tricity 125
Štýlová tvár jazdy v meste
Kto ešte nevidel dvere električky, ktoré sa pred ním zatvorili, kto sa ešte necítil nepríjemne
v preplnenom metre? Necíťte sa bezmocní, buďte pánom svojho času a znovu sa začnite tešiť z toho
najlepšieho, čo dokáže mestský život ponúknuť.
Bavte sa pretvorením mesta podľa svojich predstáv so skútrom Yamaha Tricity 125. Ihneď sa budete
cítiť nenútene vďaka pohodlnej polohe pri jazde a istejšie na električkových koľajniciach a dlažobných
kockách vďaka 3 kolesám.
Výkonný motor Blue Core s objemom 125 cm3 poskytuje dostatočnú akceleráciu a mimoriadne nízku
spotrebu paliva – a s ABS a UBS (Uni ed Braking System, zjednotený brzdový systém) v štandardnej
výbave je skúter Yamaha Tricity 125 najjednoduchším a najpríjemnejším spôsobom dopravy v meste.
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Tricity 125

ABS a systém UBS (Uni ed
Brake System, zjednotený
brzdový systém)
Dvojité predné diskové brzdy s priemerom
220 mm a zadná disková brzda
s priemerom 230 mm poskytujú dostatok
brzdnej sily – a istotu zvyšuje systém ABS
v štandardnej výbave. Systém UBS
(Uni ed Brake System, zjednotený brzdový
systém) automaticky optimalizuje prednú

Nádherná, štýlová karoséria
zabezpečuje tejto ľahkej trojkolke

Výkonný a úsporný 4-taktný
motor Blue Core s objemom
125 cm3

dynamický a moderný vzhľad. Plynulé línie

Skúter Tricity 125 je poháňaný najnovším

a štíhly pro l vytvárajú elegantný

vodou chladeným 4-taktným motorom

a dokonalý vzhľad, ktorý podčiarkuje

spoločnosti Yamaha Blue Core s objemom

pohyblivosť toho mestského motocykla.

125 cm3. S výkonom 9 kW konštrukcia

Športové sklo a rozšírené chrániče nôh

motora Blue Core dosahuje väčší výkon

poskytujú ochranu pred vetrom a vplyvmi

s menšou spotrebou paliva, a skúter

počasia.

Tricity 125 tak predstavuje jeden

Nádherná, štýlová karoséria skútra Tricity

a zadnú brzdnú silu, keď potiahnete ľavú

z najúčinnejších a najúspornejších spôsobov

páčku a keď potiahnete obe páčky naraz,

dopravy.

a zabezpečuje tak plynulé a účinné
brzdenie.

Systém LMW (Leaning Multi
Wheel, nakláňací systém pre
viackolesové vozidlá)

Pohodlná a prirodzená poloha
pri jazde

Exkluzívny systém LMW (Leaning Multi

dlhé dvojmiestne sedadlo zabezpečujú

Wheel, nakláňací systém pre viackolesové

pohodlnú ergonómiu. Takéto usporiadanie

vozidlá) spoločnosti Yamaha bol navrhnutý

poskytuje pohodlnú polohu pri jazde

tak, aby zabezpečoval jednoduché riadenie

a umožňuje tiež rýchle a jednoduché

spolu s istotu jazdy v zákrutách

nastupovanie na skúter Tricity

a prirodzený pocit pri ovládaní, ako pri

a zostupovanie. K dispozícii je aj veľký

jazde skútrom. Tento dômyselný systém

úložný priestor na celotvárovú prilbu pod

vybavený paralelogramovým tiahlom

sedadlom, ako aj pohodlná zapínacia

a nezávislými dvojitými teleskopickými

predná časť.

vidlicami umožňuje, aby sa dvojité predné
kolesá nakláňali v zákrutách, a prináša
tak radosť z jazdy na skútri Tricity.
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Široká a rovná opierka na nohy, ako aj

3-kolesový podvozok
Skúter Tricity je jedinečný ľahký mestský
motocykel vybavený inovatívnou
konštrukciou 3-kolesového podvozka, ktorý
poskytuje skutočný pocit stability a istoty
pri jazde na cestách s rôznymi povrchmi.
Skúter Tricity s dvojitými kolesami
umiestnenými blízko pri sebe je pohyblivý
a jednoducho sa ovláda. Je ideálnym
výberom pre mužov aj pre ženy.

Tricity 125
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Fuel consumption
CO2 emission

4ventilový, 4taktní, Jednoválec, Kapalinou chlazený,
EURO4, SOHC
125cc
52.0 mm x 58.7 mm
11.2 : 1
9.0 kW @ 7,500 rpm
11.7 Nm @ 7,250 rpm
zásoba oleje v klikové skříni
Vstřikování paliva
TCI
Elektrický
automatická s variátorom
2.5l/100km
55g/km

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Dvojitá teleskopická vidlica
90 mm
kyvná vidlica
90 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
Hydraulic single disc, Ø230 mm
90/80-14
130/70-13

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost
Kapacita palivové nádrže

1,980 mm
750 mm
1,210 mm
780 mm
1,350 mm
125 mm
164kg (ABS)
7.2litres

Typ motoru
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Tricity 125
Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste
jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov
spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov
spoločnosti Yamaha.
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