
Schopnosť ušetriť čas
V spoločnosti Yamaha neustále vyvíjame nové spôsoby,

aby sme udržali európske mestá v pohybe – a Tricity 155

je kľúčový model nášho rozrastajúceho sa radu na jazdu v

meste.

Tento inteligentný 3-kolesový mestský motocykel

poháňaný pohotovým a úsporným motorom s objemom

155 cm3, ktorý spĺňa požiadavky normy EURO4, je

skonštruovaný tak, aby vaša cesta do práce bola

rýchlejšia, jednoduchšia a lacnejšia. Trojkolesová

koncepcia znamená, že tento jednoducho ovládateľný

mestský motocykel poskytuje silný pocit stability a istoty

pri jazde – a vďaka kompaktnému podvozku a dvojitým

predným kolesám máte aj výhodu pohyblivosti ako na

skútri so zvýšenou priľnavosťou.

Prevezmite kontrolu nad svojím dňom a ušetrite viac času

s modelom Tricity 155.

Štýlový a elegantný 3-kolesový mestský

motocykel

3-kolesová koncepcia zabezpečujúca

zvýšený pocit stability

Jedinečná konštrukcia LMW (Leaning

Multi Wheel, nakláňací systém pre

viackolesové vozidlá) spoločnosti

Yamaha

Dvojité predné kolesá s tesným

odstupom zabezpečujúce jednoduché

riadenie

Navrhnutý na jazdu v meste, na diaľnici

a na obchvatoch

13-palcové zadné koleso so š irokou

zadnou pneumatikou 130/70

ABS a systém UBS (Uni ed Brake

System, zjednotený brzdový systém)

Predné (220 mm) a zadné (230 mm)

diskové brzdy

Pohodlná vzpriamená poloha pri jazde a

dvojmiestne sedadlo

Veľa úložného priestoru vpredu a pod

sedadlom

Predné svetlomety a polohové svetlá

LED

Tricity 155



Schopnosť ušetriť čas
Takže tu je voľba. Môžete byť prinútení tráviť čas čakaním na autobusovej zastávke, v metre, hľadaním

miesta na parkovanie, alebo sa môžete slobodne rozhodnúť a tráviť čas, ako sa vám páči. Môže to byť

len začiatok lepšie každodenného života.

Všetko, čo súvisí s modelom Tricity 155, bolo navrhnuté s ohľadom na vás, mestských jazdcov. Je

ideálny pre neskúsených jazdcov, na jeho troch kolesách nájdete istotu, poskytujú pocit skutočnej

stability na dlažobných kockách a koľajniciach električiek.

Ľahký a pohyblivý skúter Tricity 155 má silu dostať vás ďalej, odsunúť obmedzenia mesta a poskytnúť

vám naplno zážitok najlepšieho života v meste. Modernizujte spôsob, ktorým cestujete.
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Nakláňacia 3-kolesová
koncepcia

3-kolesová koncepcia modelu Tricity 155 je

ideálny výber, ak ste nováčik v tomto

druhu jazdy. Dvojité predné kolesá

umožňujú nakláňať sa v zákrutách a

poskytujú vysoký pocit stability. S dvomi

prednými pneumatikami s dobrou

priľnavosťou a širokou zadnou

pneumatikou s prierezom 130 mm – spolu

s dvojitými diskovými brzdami – model

Tricity 155 prináša pocit istoty na

mnohých povrchoch.

Najjednoduchšia doprava z
domu do domu

Vďaka kompaktnému podvozku, nízkej

hmotnosti a štandardnému systému ABS

sa v 3-kolesovom modeli Tricity 155 spája

pohyblivosť skútra so zvýšenou istotu pri

jazde a pocitom stability. Dvojité predné

kolesá s tesným odstupom znamenajú, že

jazda v premávke nie je problém – a

o zvýšené pohodlie sa postará nová

parkovacia brzda. Jednoduché

dochádzanie z domu do domu.

Výkonný motor s objemom
155 cm3 s VVA spĺňajúci
požiadavky normy EURO4

Model Tricity 155 poháňa náš 4-taktný

motor najnovšej generácie spĺňajúci

požiadavky normy EURO4 vybavený

systémom VVA (Variable Valve Actuation,

premenlivá aktivácia ventilov), ktorý

zabezpečuje rýchlejšiu akceleráciu s vysokou

úrovňou palivovej úspornosti. Pohotový

motor s objemom 155 cm3 poskytuje

zvýšený výkon, ktorý potrebujete pri jazde

na diaľnici a na obchvatoch, vďaka čomu je

model Tricity 155 ideálny na krátke a

stredné vzdialenosti.

Funkčný, praktický, cenovo
výhodný

Za dvojitým sedadlom vysokej kvality sa

nachádza veľká príručná schránka určená

na uloženie celotvárovej prilby a menších

predmetov – funkčnosť predného úložného

vrecka dopĺňa elektrický 12 V konektor na

nabíjanie rôznych zariadení. S veľkou

palivovou nádržou objemu 7,2 l model

Tricity 155 dosahuje väčšiu vzdialenosť bez

tankovania.

Dynamický štýl s pohodlím pri
jazde

Aj vďaka štíhlemu vetruvzdornému krytu a

nádherne štýlovej karosérii je to mestský

motocykle s jedným z najdynamickejších

vzhľadov. Široká a rovná opierka na nohy

spolu s dlhým dvojmiestnym sedadlom

vysokej kvality zaručujú pohodlnú jazdu

mestom – a s integrovanými stúpačkami a

držadlom pre spolujazdca je model

Tricity 155 vyrobený pre dvoch.

LED svetlá

Dobrý vzhľad a moderný štýl modelu

Tricity 155 podčiarkujú výkonné svetlomety

LED, ktoré osvetľujú cestu vpredu.

Integrované predné a zadné smerovky

dokonale splývajú s dynamickou karosériou.

Vzhľadom na zvýšenú prítomnosť v mestskej

premávke sa tento 3-kolesový stroj novej

generácie dodáva s jasnými obrysovými

svetlami LED.
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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 variátorom
Fuel consumption 2.52l/100km
CO2 emission 58g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Dvojitá teleskopická vidlica
Přední zdvih 90 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
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 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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