
Urban Mobility için en
akıllı seçim
Yamaha, yepyeni Tricity 300 ile Urban Mobility'yi bir üst

seviyeye taşıyor. Ekonomik BLUE CORE 300 cc motoru,

otoyolda daha uzun mesafeli sürüşler için size oldukça

fazla güç kazandırır. Güçlü torku ve pürüzsüz hızlanması

da Tricity 300'ü şehir içinde ve dışında hareket etmenin

en akıllıca ve en hızlı yolu haline getirir.

Şehir içinde, son derece çevik olmasını ve kolayca

manevra yapabilmesini sağlayan sınıfının en düşük

ağırlığını ve durduğunuzda gerginliği alan Standing Assist

System'ı çok beğeneceksiniz. Büyük 267 mm disk frenler,

oldukça fazla durdurma gücü sunar ve ikili 14 inç ön

tekerlekler, güven ve denge hissi sağlar.

Tarz açısından Tricity 300'ün yakınına yaklaşacak başka bir

model yoktur. Dinamik gövdesi, Yamaha'nın üstün Sport

Scooter'larından ilham alırken biçimli özellikleri ve

kompakt karenajı, sportif ve çevik karakterini tamamlar.

Urban Mobility için en akıllıca seçimdir.

Tricity DNA'sı ile 3 tekerlekli Urban

Mobility

Ekonomik ve güçlü EURO4 uyumlu 300

cc Blue Core motor

Çekiş  kontrol sistemi (TCS)

Standing Assist System

Sınıfının en ha   / Otonomi

Geniş  saklama alanı

LCD göstergeler ve yüksek kaliteli

kaplama

Geniş  çaplı disk frenleri
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Urban Mobility için en akıllı seçim
Tricity 300, hayatınızı değiştirmeye hazır. 3 tekerlekli yapısı, yeni bir denge ve güven hissi sunar. Ayrıca,

sınıfının en ha f ve en şık modeli olması itibarıyla şehir içinde hareket etmenin en akıllıca yoludur.

Bu birinci sınıf şehir içi ulaşım aracıyla ilgili her şey, seyahat etmeyi basit, kolay ve eğlenceli hale

dönüştürmek için tasarlandı. İkili yatabilen ön tekerlekler, sorunsuz viraj alma için ekstra kavrama

sağlar ve ha f direksiyon ile dar boyutları, sıkışık caddelerde aralardan ilerlemesini kolaylaştırır.

Her durduğunuzda otomatik Standing Assist System denge ve kolaylık sağlar ve yeşil ışık yandığında, iyi

tepki veren 300 cc BLUE CORE motor sizi varış noktanıza rekor bir sürede ulaştırır. Şık tasarımlı gövdesi

ve sınıfının lideri teknik özellikleri ile Tricity 300, şehirdeki en iyi ulaşım çözümüdür.
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Tricity DNA'sı ile 3 tekerlekli
Urban Mobility

Yamaha, Tricity 300 ile Urban Mobility

dünyasını daha da geniş bir kitlenin

hizmetine sunuyor. Sınıfının en iyisi teknik

özellikler ve kullanıcı dostu teknolojisi ile

birlikte dinamik tarz ve çok yönlü

performans sunan, kolayca erişebileceğiniz

bu yeni 3 tekerlekli scooter, şehir içinde

özgürce hareket edebilme imkanı sağlar.

<root/>

Ekonomik ve güçlü 300 cc BLUE
CORE motor

Güçlü ve ekonomik 300 cc BLUE CORE

motorundan güç alan yeni Tricity 300,

Urban Mobility'yi bir üst seviyeye taşıyor.

Sıvı soğutmalı tek silindirli 4 zamanlı

motor, daha uzun mesafeli otoyol sürüşü

için oldukça fazla güç üretir. Ayrıca, güçlü

ve sorunsuz düşük hız torku ve optimize

edilmiş otomatik şanzımanı ile sadece

kontağı çevirir ve gidersiniz!

Standing Assist Sistemi

Şehir içi ulaşımda genellikle birçok kez dur-

kalk yapmanız gerekir. Bu nedenle Yamaha,

tra k ışıklarında veya kavşaklarda

durduğunuzda kilitlenerek herhangi bir kolu

çekmeden ya da tuşa basmadan otomatik

devreye giren Standing Assist sistemi

geliştirmiştir.

Sınıfının en ha   / Otonomi

Tricity 300, 3 tekerlekle gelen daha fazla

güven ve denge hissiyle scooter'ın ha  ik

ve çevikliğini size sunmak için

tasarlanmıştır. Sınıfının en ha f modeli

olmasının yanı sıra en yüksek teknik

özellik kombinasyonlarından birine de

sahiptir. 13 litrelik deposu ve aerodinamik

gövdesi ve ön camıyla uzun yolculuklar için

akıllı bir seçimdir.

Geniş saklama alanı

Güzel sportif görünümü, şık gövdesi ve

sınıfının en iyisi teknik özelliklerinin yanı

sıra dinamik Tricity 300, son derece pratik

ve işlevsel bir araçtır. İki kapalı kask veya

bir A4 evrak çantası için saklama alanı

bulunur. Kontak ve kilitleri kullanışlı Akıllı

Anahtar ile çalıştırabilirsiniz. Cihazlarınız

için ön panelde bir DC çıkışı da vardır.

LCD göstergeler ve yüksek
kaliteli kaplama

Tricity 300, kaliteli bir görünüm ve birinci

sınıf kaplamaya sahip lüks bir araçtır.

Sınıfının lideri teknik özellikleri arasında

temel bilgileri net ve kolay anlaşılır bir

şekilde görüntüleyen otomatik tarzlı bir

gösterge paneli bulunur. Gösterge lambaları;

ABS, Standing Assist Sistemi, TCS'nin yanı

sıra ortam sıcaklığı 3ºC ve altına

düştüğünde yararlı bir uyarı sunan ortam

hava sıcaklığı bilgilerini gösterir.
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Motor

Motor tipi Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap
Motor hacmi 292 cc
Çap x Strok 70.0 x 75.9 mm
Sıkıştırma oranı 10.9:1
Maksimum güç 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maksimum tork 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman V-Kayışı Otomatik
Yakıt tüketimi 3.3 l / 100 km
CO2 emission 77 g / km

Şasi

Ön süspansiyon Çift teleskopik çatal
Ön teker hareketi 100 mm
Arka süspansiyon Tek kol
Arka teker hareketi 84 mm
Ön fren Hydraulic disc brake, Ø267 mm
Arka fren Hydraulic single disc brake, Ø267 mm
Ön lastik 120/70-14M/C 55P Tubeless
Arka lastik 140/70-14M/C 62P Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,250 mm
Toplam genişlik 815 mm
Toplam yükseklik 1,470 mm
Sele yüksekliği 795 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,595 mm
Minimum yerden yükseklik 130 mm
Islak ağırlık 239 kg
Yakıt tankı kapasitesi 13 L
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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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