
Het vermogen om tijd
vrij te maken
Yamaha ontwikkelt voortdurend innovatieve manieren

om de Europese steden mobiel te houden - en de Tricity

155 is een belangrijk model in onze groeiende serie voor

stadsmobiliteit.

Deze slimme scooter op drie wielen, aangedreven door

een responsieve en zuinige EURO4 compatibele 155 cc

motor, is ontworpen om je sneller, gemakkelijker en

goedkoper naar je werk te brengen. Met zijn drie wielen

geeft deze gebruiksvriendelijke stadsscooter een sterk

gevoel van stabiliteit en vertrouwen tijdens het rijden -

en dankzij het compacte chassis en de twee voorwielen

pro teer je ook van de wendbaarheid van een scooter,

met extra grip.

Neem de touwtjes in handen en maak tijd vrij met de

Tricity 155.

Stijlvolle en trendy stadsscooter met 3

wielen

3 wielen voor een groter gevoel van

stabiliteit

Uniek ontwerp van Yamaha met

Leaning Multi Wheel (LMW)

Dicht bij elkaar geplaatste dubbele

voorwielen voor gemakkelijk sturen

Ontworpen voor rijden in de stad, op

de snelweg en op de ringweg

Achterwiel van 13 inch met brede

130/70 achterband

ABS en Uni ed Brake System

Remschijven vóór (220 mm) en achter

(230 mm)

Comfortabele rechte zitpositie en

buddyseat

Veel opbergruimte voor en onder de

stoel

Ledkoplamp en positielichten

155 cc viertaktmotor - ideaal voor

gebruik op de snelweg
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Het vermogen om tijd vrij te maken
Dus maak nu je keuze. Je kunt je tijd doorbrengen bij de bushalte, in de metro of op zoek naar een

parkeerplaats, of van de vrijheid genieten om je tijd door te brengen zoals jij dat wilt. Misschien is het

slechts het begin van een beter leven.

Alles aan de Tricity 155 is ontworpen met jou, de forens, in gedachten. Je kunt vertrouwen op de 3

wielen, wat ideaal is voor onervaren rijders, waardoor je een goed gevoel van stabiliteit hebt op

kasseien en tramlijnen.

De lichte en wendbare Tricity 155 heeft een grotere actieradius, zodat de stadsgrenzen worden

verlegd en je zo veel mogelijk van het stadsleven kunt genieten. Verplaats je op een nieuwe manier.
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'Leaning' driewielindeling

De driewielindeling van de Tricity 155 is

een ideale keuze als je nog geen ervaring

hebt met dit soort voertuigen. Dankzij de

dubbele voorwielen kun je leunen in

bochten met een groot stabiliteitsgevoel.

En met twee voorbanden met een solide

wegligging en een brede 130 achterband -

gecombineerd met dubbele schijfremmen -

zorgt de Tricity 155 voor vertrouwen op

uiteenlopende soorten wegdek.

Het eenvoudigste vervoer voor
woon-werkverkeer

Dankzij het compacte chassis, het lage

gewicht en standaard ABS combineert de

driewielige Tricity 155 de wendbaarheid

van een scooter met extra vertrouwen en

gevoelens van stabiliteit. Door de dicht bij

elkaar geplaatste voorwielen is het geen

probleem om door het verkeer heen te

komen - en voor extra gemak is er een

nieuwe parkeerrem. Gemakkelijk woon-

werkverkeer!

Krachtige 155 cc motor conform
EURO4 met variabele
klepbediening

De Tricity 155 wordt aangedreven door de

nieuwste generatie EURO4 compatibele

viertaktmotor met variabele klepbediening

(VVA) voor snellere acceleratie met een

hoog brandstofzuinigheidsniveau. De

responsieve 155 cc motor geeft je het extra

vermogen dat je nodig hebt op de snelweg

en de ringweg, waardoor dit een ideale

scooter is voor de korte tot middellange

afstand.

Functioneel, praktisch en
betaalbaar

Onder de hoogwaardige buddyseat

bevindt zich een groot opbergvak voor een

integraalhelm plus kleinere voorwerpen -

en voor extra functionaliteit is het

opbergvak aan de voorzijde voorzien van

een 12 V uitgang voor het opladen van

diverse apparaten. Met de grote

brandstoftank van 7,2 liter biedt de Tricity

155 een grotere actieradius.

Dynamische stijl met rijcomfort

Met zijn strakke windscherm en prachtig

vormgegeven kuipwerk is dit één van de

meest dynamische stadsscooters. De

brede en platte voetplaat gecombineerd

met een lange, hoogwaardige buddyseat

zorgen voor comfortabel reizen van en

naar de stad - en met zijn geïntegreerde

voetsteunen en handgreep is de Tricity

155 gebouwd voor twee!

Ledverlichting

Ter onderstreping van het prachtige uiterlijk

en de eigentijdse stijl is de Tricity 155

uitgerust met een krachtige ledkoplamp die

de weg voor je verlicht. Geïntegreerde voor-

en achterknipperlichten lopen naadloos over

in het dynamische kuipwerk, en voor extra

zichtbaarheid in stadsverkeer wordt deze

scooter met drie wielen van de nieuwe

generatie voorzien van heldere

ledpositielichten.
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Motor

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

Cilinderinhoud 155cc
Boring x slag 58.0 mm x 58.7 mm
Compressieverhouding 10.5 : 1
Max. vermogen 11.1 kW @ 8,000 rpm
Max. koppel 14.4 Nm @ 6,000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 2.52l/100km
CO2 emission 58g/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 90/80-14M/C43P
Bandenmaat achter 130/70-13M/C63P

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 165kgABS
Inhoud brandstoftank 7.2litres
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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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