Tricity 155

Zaman kazandıran güç
Yamaha olarak Avrupa şehirlerinde ulaşımı kolaylaştırmak
için sürekli yenilikçi yollar geliştiriyoruz. Tricity 155
günden güne genişleyen Urban Mobility serimizin önemli
bir üyesi oldu.
Hassas ve ekonomik EURO4 uyumlu 155 cc motordan güç
alan bu akıllı ve 3 tekerlekli şehir içi ulaşım aracı; daha
hızlı, daha kolay ve daha ucuz bir şekilde işe gidip
gelmeniz için geliştirildi. Bu kullanıcı dostu şehir içi ulaşım
aracının 3 tekerlekli tasarımı, güçlü bir denge hissi
kazandırır ve sürüşe güven katar. Kompakt şasi ve iki ön
tekerlek ise scooter'ları aratmayan çeviklik ve tutuşa
sahip olmanıza yardımcı olur.
Tricity 155 ile zaman kazanın; gününüz size kalsın.

Şık ve tarz sahibi, 3 tekerlekli şehir içi
ulaşım aracı
Üst düzey denge hissi için 3 tekerlekli
tasarım
Yamaha'nın benzersiz Yatabilen Üç
Tekerlekli (LMW) tasarımı
Kolay yönlendirme için birbirine yakın iki
ön tekerlek
Şehir, otoyol ve çevre yolunda sürüş
için tasarlandı
13 inç arka tekerlek ve geniş 130/70
arka lastik
ABS ve Birleşik Fren Sistemi
Ön (220 mm) ve arka (230 mm) disk
frenleri
Konforlu dik sürüş konumu ve çift sele
Selenin önünde ve altında geniş
saklama alanı
LED ön far ve sinyal lambaları
155 cc 4 zamanlı motor, otobanda
kullanım için ideal

Tricity 155
Zaman kazandıran güç
İki seçeneğiniz var. Zamanınızı otobüs durağında, metroda sıkışarak, park yeri arayarak harcamak
zorunda kalabilirsiniz veya zamanınızı dilediğiniz gibi geçirme özgürlüğüne sahip olabilirsiniz. Daha iyi bir
günlük yaşamın başlangıcı olabilir.
Tricity 155 ile ilgili her şey sizi, yani şehir içi sürücülerini göz önünde tutarak tasarlanmıştır. Deneyimsiz
sürücüler için ideal olan, kaldırım taşları ve tramvay hatlarında gerçek bir denge hissine sahip 3
tekerlekli motosikletle kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
Ha f ve çevik olan Tricity 155, şehir yaşamını en iyi şekilde yaşamak için şehrin sınırlarını ortadan
kaldırma gücüne sahiptir. Sürüşünüzü iyileştirin.
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Tricity 155

Yatabilen 3 tekerlekli tasarım
Tricity 155'in 3 tekerlekli tasarımı, bu

Kapıdan kapıya en kolay
taşımacılık çözümü

sürüş tipine yeni olanlar için ideal

Kompakt şasisi, ha

iği ve standart ABS

tercihtir. Aracın iki ön tekerleği, virajları

donanımıyla 3 tekerlekli Tricity 155,

kolayca almanızı sağlar ve üst düzey denge

scooter'ları aratmayan çevikliği daha

hissi sunar. Yolu sıkıca tutan iki ön lastik,

güvenli bir sürüş ve denge hissiyle bir

geniş 130 arka lastik ve ikili disk frenleri

araya getirir. Birbirine yakın olan ön

sayesinde Tricity 155 birçok zeminde güven

tekerlekler sayesinde tra ğe asla

duygusu verir.

takılmazsınız. Yeni park freni ise kullanımı
daha da kolaylaştırır. Şehir içinde kapıdan

VVA sistemine sahip güçlü 155 cc
EURO4 uyumlu motor
Tricity 155, hızlanma performansını
artırırken yakıt ekonomisine katkıda
bulunan Değişken Valf Hareketi sistemine
sahip yeni nesil EURO4 uyumlu 4 zamanlı
motorumuzdan güç alır. Otoyol ve çevre
yolunda ihtiyacınız olan ekstra gücü sunan
hassas 155 cc motoruyla bu araç, kısa ve
orta mesafeli şehir içi ulaşım için idealdir.

kapıya ulaşım artık çok kolay!

İşlevsel, pratik, uygun maliyetli
Yüksek kaliteli çift selenin altında tam

Dinamik tarz ve konforlu sürüş
deneyimi

kapalı kask ve küçük eşyaları taşımak için

Rüzgara geçit vermeyen zarif gövdesi ve

tasarlanan geniş bir saklama bölmesi

şık tasarımlı arka gövdesiyle bu model, en

bulunur. Çeşitli cihazları şarj etmek için

dinamik görünümlü şehir içi ulaşım

kullanabileceğiniz ön cepteki 12 V priz,

araçlarından biridir. Geniş ve düz ayaklık

aracın işlevselliğini artıran bir diğer

ve uzun yüksek kaliteli çift sele, şehir

ayrıntıdır. 7,2 litre kapasiteli büyük yakıt

içinde yaptığınız seyahatlerin konfor içinde

deposu sayesinde Tricity 155'i benzin

geçmesini sağlar. Entegre yolcu ayaklıkları

istasyonuna uğramadan daha uzun süre

ve elcikler sayesinde Tricity 155'e iki kişi

kullanabilirsiniz.

de binebilirsiniz!
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LED farlar
Tricity 155'in güzel görünümünü ve modern
tarzını tamamlayan güçlü LED ön far,
önünüzde uzanıp giden yolu aydınlatır.
Entegre ön ve arka sinyaller, dinamik gövdesi
ile kusursuz bir şekilde bir araya gelir. Ayrıca
şehir tra ğinde daha kolay fark edilmeniz
için bu yeni nesil 3 tekerlekli şehir içi ulaşım
aracı parlak LED konum lambaları ile birlikte
gelir.

Tricity 155
Motor

Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Yağlama
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Yakıt tüketimi
CO2 emission

4-subap, 4-zamanlı, Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, EURO4,
SOHC
155cc
58.0 mm x 58.7 mm
10.5 : 1
11.1 kW @ 8,000 rpm
14.4 Nm @ 6,000 rpm
Islak karter
Yakıt Enjeksiyon
TCI
Elektrik
V-Kayışı Otomatik
2.52l/100km
58g/km

Şasi
Ön süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka süspansiyon
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Çift teleskopik çatal
90 mm
Tek kol
90 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
Hydraulic single disc, Ø230 mm
90/80-14M/C43P
130/70-13M/C63P

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Islak ağırlık
Yakıt tankı kapasitesi

1,980 mm
750 mm
1,210 mm
780 mm
1,350 mm
125 mm
165kgABS
7.2litres

Motor tipi
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Tricity 155
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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