
A legokosabb
választás a városi
közlekedéshez
A Yamaha új szintre emeli a városi mobilitást a vadonatúj

Tricity 300 modellel. Gazdaságos, 300 cm³-es Blue Core

EURO5 motorja hatalmas teljesítményt biztosít a

hosszabb távú országúti motorozáshoz. Nagy

nyomatékának és egyenletes gyorsulásának

köszönhetően ez a legokosabb és leggyorsabb módja a

városon belüli és a város környéki közlekedésnek.

Kategóriájában ez a legkisebb súlyú modell, amit

különösen értékelni fogsz a városban, mert így igazán

fürge és könnyen irányítható – a dőlésgátló rendszer

pedig leveszi a terhet a válladról, amikor a forgalomban

meg kell állnod. A nagy méretű, 267 mm-es tárcsafékek

erőteljesen fékezik a járművet, míg a 14 colos két első

kerék fokozza a magabiztosság és a stabilitás érzését.

Stílus tekintetében semmi sem érhet a Tricity 300

nyomába. Dinamikus megjelenését a Yamaha prémium

kategóriás sportrobogói ihlették – a  noman kidolgozott

funkciók és a kompakt, áramvonalas burkolat pedig

kiegészíti a sportos…

Városi közlekedés 3 keréken a Tricity

DNA-val

Gazdaságos és nagy teljesítményű,

EURO5 előírásoknak is megfelelő, 300

cm³-es Blue Core motor

Kipörgésgátló rendszer (TCS)
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Kategóriájában a legkönnyebb /

kedvező fogyasztású

Nagy méretű csomagtartó

LCD-műszerek és kiváló minőségű

kidolgozás

Nagy átmérőjű tárcsafékek
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A legokosabb választás a városi
közlekedéshez
és fürge jellegét. Ez a legokosabb választás a városi közlekedéshez.

A Tricity 300 kész megváltoztatni az életed. Háromkerekű kialakítása a stabilitás és a magabiztosság új

érzetét biztosítja – kategóriájában a legkönnyebb és legstílusosabb modellként a városi közlekedés

legokosabb módját nyújtja. És a jó hír az, hogy a teljes körű B kategóriás vezetői engedélyeddel

vezetheted!*

E prémium kategóriás, városi közlekedésre alkalmas jármű minden jellemzőjét úgy tervezték, hogy az

ingázás egyszerű, könnyű és élvezetes legyen. A kettős dönthető első kerekei jobb úttartást

biztosítanak az egyenletes kanyarodáshoz – könnyű kormányozhatóságának és keskeny méreteinek

köszönhetően pedig könnyedén átverekedheted magad a zsúfolt városi utcákon.

A dőlésgátló rendszer minden megálláskor jóleső kényelmet biztosít – és amikor a lámpák zöldre

váltanak, akkor a gyorsan reagáló 300 cm³-es, EURO5-kompatibilis BLUE CORE motor rekordidő alatt

elrepít a célodhoz. Tetszetős kialakítású karosszériájával és kategóriájának leggazdagabb

felszereltségével a Tricity 300 a legjobb választás a városi közlekedéshez. *A vonatkozó helyi

törvények korlátozásokat és megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes országokban.

Tricity 300



Városi közlekedés 3 keréken a
Tricity DNA-val

A Tricity 300 modell révén a Yamaha még

szélesebb közönség számára megnyitja a

városi mobilitás világát. Ezt a dinamikus

stílusjegyekkel és sokoldalú

teljesítménnyel, valamint kategóriájának

leggazdagabb felszereltségével és

felhasználóbarát technológiával

rendelkező, mindenki számára elérhető,

új, háromkerekű robogót Magyarországon

A2 kategóriás vezetői engedéllyel lehet

vezetni*, így többeknek nyílik lehetősége

a szabad városi mozgásra. * A vonatkozó

helyi törvények korlátozásokat és

megkötéseket fogalmazhatnak meg az

egyes országokban

Gazdaságos és nagy
teljesítményű, EURO5
előírásoknak is megfelelő, 300
cm³-es Blue Core motor

A nagy teljesítményű és gazdaságos, 300

cm³-es Blue Core EURO5 motorral

hajtott, új Tricity 300 új szintre emeli a

városi mobilitást. A folyadékhűtéses,

egyhengeres, 4 ütemű motor nagy

mennyiségű energiát termel hosszabb

távú országúti motorozáshoz – alacsony

fordulatszámon is nagy és egyenletes

nyomatékot és optimalizált automatikus

váltást biztosít, így csak meg kell húznod

a gázkart, és már mehetsz is!

Standing Assist system

A városi ingázás általában sok megállással

és elindulással jár, ezért a Yamaha

kifejlesztette a dőlésgátló rendszert, hogy

kényelmesebb legyen a motorozás a

lámpáknál vagy kereszteződésekben való

megállásoknál.

Kategóriájában a legkönnyebb
/ kedvező fogyasztású

A Tricity 300 modellt úgy tervezték, hogy

egyszerre nyújtsa a robogók könnyű

súlyából adódó mozgékonyságot és a

háromkerekű kialakítással együtt járó

extra magabiztosság- és

stabilitásérzetet. Kategóriájában ez a

legkönnyebb modell, ugyanakkor az egyik

legjobb műszaki adatokkal rendelkezik –

13 literes tartályával és aerodinamikus

formatervezésével és szélvédőjével pedig

ez a legokosabb választás hosszú

utazásokhoz.

Nagy méretű csomagtartó

Sportos megjelenése, karcsú karosszériája

és kategóriájának leggazdagabb

felszereltsége mellett a dinamikus Tricity

300 rendkívül praktikus és funkcionális

jármű is egyben. A csomagtartóban elfér

két zárt bukósisak vagy egy A4 méretű

aktatáska, a gyújtást és a zárakat pedig a

kényelmes Smart Key kulccsal kezelheted.

Készülékeid számára egy DC aljzatot is

elhelyeztünk az elülső panelen.

LCD-műszerek és kiváló
minőségű kidolgozás

A Tricity 300 egy remek megjelenésű és

prémium kivitelű, csúcskategóriás jármű.

Kategóriaelső felszereltségéhez tartozik

egy autókéhoz hasonló műszerfal, amely

világos és könnyen érthető formában jeleníti

meg a legfontosabb információkat.

Visszajelző lámpák mutatják az ABS, a

dőlésgátló rendszer és a TCS működését,

továbbá a környezeti levegő hőmérsékletét

– amely 3 °C vagy annál alacsonyabb

hőmérsékleten kigyullad, ezzel  gyelmezteti

a motorost.

Tricity 300



Motor

Motor típusa
4 szelepes, 4 ütemű, Egyhengeres, Folyadékhűtéses,
EURO5, SOHC

Lökettérfogat 292 cc
Furat x löket 70.0 x 75.9 mm
Kompresszióviszony 10.9:1
Maximális teljesítmény 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximális nyomaték 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó V-szíjas automata
Fuel consumption 3.3 l / 100 km
CO2 emission 77 g / km

Alváz

Első felfüggesztés Kettős teleszkópos villa
Első rugóút 100 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Hátsó rugóút 84 mm
Első fék Hydraulic disc brake, Ø267 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc brake, Ø267 mm
Első gumi 120/70-14M/C 55P Tubeless
Hátsó gumi 140/70-14M/C 62P Tubeless

Méretek

Teljes hossz 2,250 mm
Teljes szélesség 815 mm
Teljes magasság 1,470 mm
Ülésmagasság 795 mm
Tengelytáv 1,595 mm
Minimális hasmagasság 130 mm
Nedves tömeg 239 kg
Üzemanyagtank kapacitása 13 L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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