
Det smarteste valget
for urban mobilitet
Yamaha tar urban mobilitet et steg videre med helt nye

Tricity 300. Den drivsto økonomiske Blue Core EURO5

300 cc-motoren gir deg rikelig med krefter til lange turer

langs motorveien. Og det sterke dreiemomentet og den

myke akselerasjonen gjør dette til den smarteste og

raskeste måten å bevege seg i og rundt byen på.

I byen vil du sette pris på den laveste vekten i klassen,

noe som gjør den så smidig og enkel å manøvrere – og

vippelåssystemet tar belastningen når du stopper. Store

267 mm skivebremser gir rikelig med bremsekraft, og de

to 14-tommers forhjulene gir en følelse av selvtillit og

stabilitet.

Ingenting kommer i nærheten av Tricity 300 når det

gjelder utforming. Det dynamiske karosseriet er inspirert

av Yamahas førsteklasses sportscootere – og de

renskårne funksjonene og den kompakte kledningen

kompletterer den sporty og smidige karakteren. Det er

det smarteste valget for urban mobilitet.

Trehjuls urban mobilitet med Tricity-

DNA

Økonomisk og kraftig Blue Core-motor

på 300 cc i samsvar med EURO5-

forskriften

Antispinnsystem (Traction Control

System – TCS)

Standing Assist System

Lettest i sin klasse / Autonomy

Stort oppbevaringsrom

LCD-instrumenter og  nish av høy

kvalitet

Skivebrems med stor diameter

Tricity 300



Det smarteste valget for urban mobilitet
Tricity 300 er klar til å forandre livet ditt. Konstruksjonen med tre hjul gir en ny opplevelse av stabilitet

og trygghet – og siden den er den letteste og stiligste modellen i klassen, er det en optimal måte for

bykjøring. Og den gode nyheten er at du kan kjøre den med førerkort klasse B!*

Alt ved denne førsteklasses Urban Mobility-modellen er designet for å gjøre pendlingen enkel og

morsom. De doble forhjulene gir ekstra godt grep i svinger – og den lette styringen og de små

dimensjonene gjør det enkelt å sno seg gjennom tra kkerte gater.

Hver gang du stopper, vil du erfare velsignelsen fra Standing Assist System – og når lyset blir grønt vil

den responsive 300cc Blue Core EURO5-kompatible motoren få deg til bestemmelsesstedet på

rekordtid. Med et vakkert utformet karosseri og klasseledende spesi kasjoner, erTricity 300 den

beste i byen. * Begrensninger og restriksjoner kan gjelde i henhold til gjeldende lover.

Tricity 300



Trehjuls urban mobilitet med
Tricity-DNA

Yamaha åpner opp en verden av urban

mobilitet for et enda bredere publikum

med Tricity 300. Denne tilgjengelige nye

trehjuls scooteren har dynamisk styling og

allsidig ytelse, sammen med klassens

beste spesi kasjoner, og brukervennlig

teknologi, og den kan kjøres med

førerkort klasse B*, noe som gir  ere

mennesker mulighet til å bevege seg fritt

rundt i byen. * Begrensninger og

restriksjoner kan være forskjellige i hvert

land, i henhold til lokale lover.

Økonomisk og kraftig Blue
Core-motor på 300 cc i samsvar
med EURO5-forskriften

Den nye Tricity 300 drives av en kraftig og

økonomisk 300 cc Blue Core EURO5-

motor, og den tar urban mobilitet til et

nytt nivå. Den væskekjølte énsylindrede

 retaktsmotoren leverer rikelig med kraft

til lange kjøreturer på motorveier – og

med sitt sterke og myke lavhastighets

dreiemoment og optimaliserte

automatiske girkasse, kan du bare vri og

kjør!

Standing Assist system

Bypendling innebærer vanligvis mange stopp

og start, så Yamaha har utviklet et

vippelåssystem for å gjøre det ekstra

bekvemmelig når du stopper ved lys eller

kryss.

Lettest i sin klasse / Stor
autonomy

Tricity 300 er utformet for å gi deg den

lette  eksibiliteten til en scooter, med

den ekstra følelsen av trygghet og

stabilitet som følger med tre hjul. I tillegg

til å være den letteste modellen i klassen,

har den også en av de beste

spesi kasjonene – og med sin 13-liters

tank og aerodynamiske karosseri og

skjerm, er den det smarteste valget for

lange kjøreturer.

Stort oppbevaringsrom

I tillegg til det sporty utseendet, det

slanke karosseriet og de beste

spesi kasjonene, er den dynamiske Tricity

300 også et svært praktisk og funksjonelt

kjøretøy. Det er lagringsplass for to

helhjelmer eller en dokumentmappe, og

du kan betjene tenning og låser med den

praktiske Smart Key. Det er også en

likestrømskontakt i frontpanelet, for

enhetene dine.

LCD-instrumenter og  nish av
høy kvalitet

Tricity 300 er et kjøretøy i toppklasse, med

kvalitetsutseende og førsteklasses  nish.

Dens klasseledende spesi kasjon omfatter

et instrumentpanel av biltype, som viser

viktig informasjon i en klar og lett forståelig

stil. Indikatorlampene viser ABS,

vippelåssystem, TCS (sporingskontroll) og

utetemperatur – med en nyttig advarsel som

lyser ved 3 ºC og lavere.

Tricity 300



Motor

Motortype
4-ventilers, Firetakt, Ensylindret, Væskekjølt, EURO5,
SOHC

Slagvolum 292 cc
Boring x slag 70.0 x 75.9 mm
Kompresjonsforhold 10.9:1
Maks. e ekt 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maks. dreiemoment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Smøresystem Våtsump
Drivsto ssystem Bensininnsprøytning
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Automatisk, variatordrift
Drivsto orbruk 3.3 l / 100 km
CO2-utslipp 77 g / km

Chassis

Fjæringssystem foran Dobbel teleskopisk ga el
Fjæringsvei foran 100 mm
Fjæringssystem bak Enhetssving
Fjæringsvei bak 84 mm
Bremser foran Hydraulic disc brake, Ø267 mm
Bremser bak Hydraulic single disc brake, Ø267 mm
Dekk foran 120/70-14M/C 55P Tubeless
Dekk bak 140/70-14M/C 62P Tubeless

Dimensjoner

Lengde 2,250 mm
Bredde 815 mm
Høyde 1,470 mm
Setehøyde 795 mm
Akselavstand 1,595 mm
Minimum bakkeklaring 130 mm
Vekt 239 kg
Tankvolum 13 L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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