
Výkon, který vám
ušetří čas
Ve společnosti Yamaha používáme novátorské postupy

a vyvíjíme nové způsoby, jak udržet města v pohybu.

Model Tricity 155 je v naší stále se rozrůstající nabídce

dopravních prostředků do města klíčový.

Důmyslné městské tříkolové vozidlo, poháněné živým

a úsporným motorem kubatury 155 ccm splňujícím

požadavky emisní normy EURO4, je jako stvořené ke

zrychlení, usnadnění a zlevnění vašich cest do

zaměstnání. Tříkolová konstrukce je zárukou uživatelské

přívětivosti tohoto městského dopravního prostředku,

který nabízí intenzivní pocit stability a jistoty při jízdě. Díky

kompaktnímu podvozku se dvěma předními koly můžete

využívat i jeho hbitosti na úrovni skútru, navíc s vyšší

přilnavostí.

Mějte díky Tricity 155 vše pod kontrolou a získejte tak více

času.

Elegantní a stylový dopravní prostředek

do města na třech kolech

Tři kola přinášejí dokonalejš í pocit

stability

Jedinečná konstrukce vícekolového

podvozku s náklonem (LMW, Leaning

Multi Wheel) Yamaha

Dvě blízko u sebe umístěná přední kola

pro snadné řízení

Určen do města, na dálnice i jízdu po

obchvatech

13palcové zadní kolo s š irokou zadní

pneumatikou rozměru 130/70

Systém ABS a sdružený brzdový systém

Kotoučové brzdy přední (220 mm)

a zadní (230 mm)

Pohodlná vzpřímená jízdní pozice,

dvojité sedlo

Spousta úložného prostoru vpředu

a pod sedlem

LED světlomet a obrysová světla

Čtyřtaktní motor o objemu 155 ccm –

ideální pro jízdu po rychlostních

silnicích
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Výkon, který vám ušetří čas
Volba je na vás. Můžete trávit čas dlouhým čekáním na autobusové zastávce, v metru či hledáním

parkovacího místa, nebo se svobodně rozhodnout a trávit ho podle svých představ. To by mohl být

začátek nového lepšího života.

Vše na modelu Tricity 155 bylo navrženo pro potřeby těch, kteří dojíždějí do města. Je ideální pro

nezkušené jezdce, kterým jeho 3 kola poskytnou jistotu dokonalým pocitem stability na dlažebních

kostkách a tramvajových kolejích.

Model Tricity 155 je lehký a hbitý a má dost výkonu dovézt vás až na hranice města a dopřát vám

možnost naplno si vychutnat to nejlepší, co život ve městě nabízí. Objevte nový způsob dopravy.
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Tříkolová konstrukce
s možností náklonu

Konstrukční řešení modelu Tricity 155 se

třemi koly představuje ideální volbu,

pokud jste na dopravním prostředku

tohoto typu nováčkem. Dvě přední kola

umožňují náklon do zatáček a zajišťují

vynikající stabilitu. Díky dvěma

pneumatikám vpředu, které drží stopu,

široké zadní pneumatice rozměru 130

a dvojitým kotoučovým brzdám přináší

Tricity 155 jistotu na nejrůznějším

povrchu.

Nejsnazší způsob dopravy až
na místo

Tricity 155 se třemi koly, kompaktním

podvozkem, nízkou hmotností a systémem

ABS ve standardní výbavě spojuje hbitost

odpovídající skútrům s vyšší jízdní jistotou

a pocitem stability. Úzký rozchod předních

kol je zárukou, že proplétání hustým

provozem není žádný problém a pro větší

pohodlí je zde nová parkovací brzda.

Dojezd až na místo je nyní jednoduchý.

Výkonný motor o objemu 155 ccm
plnící emisní normu EURO4 se
systémem variabilního řízení
ventilů (VVA)

Tricity 155 pohání náš čtyřtaktní motor

nejnovější generace splňující požadavky

emisní normy EURO4 vybavený systémem

variabilního řízení ventilů, který zajišťuje

rychlejší akceleraci a nízkou spotřebu paliva.

Živý motor o objemu 155 ccm vám nabídne

více výkonu, který potřebujete při jízdě po

dálnici a obchvatech, což z něj dělá ideální

dopravní prostředek pro dojíždění na kratší

a střední vzdálenosti.

Funkční, praktický, dostupný

Pod špičkovým dvojitým sedlem najdete

velký úložný prostor, který pojme

integrální helmu spolu s dalšími drobnými

předměty. Pro zvýšení praktičnosti je

přední úložná schránka vybavena 12V

zásuvkou pro nabíjení různých zařízení.

Díky velké 7,2litrové palivové nádrži nabízí

Tricity 155 delší dojezd na jedno

natankování.

Dynamický styl a pohodlí při
jízdě

Elegantní aerodynamické kryty a tvar

kapotáže činí z tohoto stroje jeden

z nejdynamičtěji vyhlížejících městských

dopravních prostředků. Široké ploché

nášlapy v kombinaci s dlouhým, špičkovým

dvojitým sedlem jsou zárukou pohodlného

dojíždění do města. Díky integrovaným

stupačkám a madlům pro spolujezdce je

model Tricity 155 určený pro dvě osoby.

LED světla

K dotvoření elegantního vzhledu

a moderního stylu je model Tricity 155

vybaven výkonným LED světlometem.

Integrované přední a zadní ukazatele směru

splývají s dynamickou kapotáží a pro vyšší

viditelnost v městském provozu je tato nová

generace tříkolového dopravního prostředku

do města vybavena jasnými obrysovými LED

světly.
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Motor

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

Zdvihový objem 155cc
Vrtání x zdvih 58.0 mm x 58.7 mm
Kompresní poměr 10.5 : 1
Maximální výkon 11.1 kW @ 8,000 rpm
Maximální točivý moment 14.4 Nm @ 6,000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem
Fuel consumption 2.52l/100km
CO2 emission 58g/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 90/80-14M/C43P
Zadní pneumatika 130/70-13M/C63P

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 165kgABS
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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