Tricity 300

A escolha mais
inteligente para a
mobilidade urbana
Com a novíssima Tricity 300 a Yamaha eleva a mobilidade
urbana a um novo nível. O económico motor Blue Core
EURO5 de 300 cc oferece uma enorme potência para
também conduzir longas distâncias na autoestrada. E
com um binário potente e uma aceleração suave, esta é
a forma mais inteligente e mais rápida de deslocação na
cidade e arredores.
Na cidade, vai gostar do pouco peso da Tricity, o menor
na sua classe, que lhe confere uma enorme agilidade e
facilidade de condução, e do sistema bloqueio Tilt-lock,
que alivia o esforço quando pára. Os grandes travões de
disco de 267 mm garantem uma grande potência de
travagem e as duas grandes rodas dianteiras de 14"
aumentam a sensação de con ança e estabilidade.
Nada se compara ao design da Tricity 300. A sua
carroçaria aerodinâmica inspirou-se nas scooters
desportivas de elevada qualidade da Yamaha, com as
suas caraterísticas bem de nidas e a carenagem
compacta a…

Mobilidade urbana de 3 rodas com o
ADN da Tricity
Motor Blue Core de 300 cc económico
e potente em conformidade com a
EURO5
Sistema de controlo de tração (TCS)
Standing Assist System
A mais leve da sua classe/autonomia
Grande espaço de arrumação
Instrumentos LCD e acabamento de
elevada qualidade
Travões de disco de grande diâmetro

Tricity 300
A escolha mais inteligente para a
mobilidade urbana
complementarem o seu caráter desportivo e ágil. É a escolha mais inteligente para a mobilidade
urbana.
A Tricity 300 está pronta para transformar a sua vida. O design de 3 rodas oferece uma nova sensação
de estabilidade e con ança. E ao ser o modelo mais leve e mais elegante na sua classe, é a forma
mais inteligente de deslocar-se na cidade. E a boa notícia é que pode conduzi-la com a sua carta de
ligeiros tipo B!*
Tudo neste veículo de mobilidade urbana, topo de gama, foi concebido para as deslocações diárias
serem simples, fáceis e divertidas. As duas rodas dianteiras inclináveis oferecem uma maior aderência
para fazer curvas suaves - a direção leve e o facto de ser mais estreita facilitam bastante a circulação
em estradas congestionadas.
Sempre que pára, o sistema automático Standing Assist é uma grande ajuda. E quando os semáforos
mudam para verde, o motor BLUE CORE EURO5 de 300 cc com a grande capacidade de resposta levao até ao seu destino em tempo recorde. Com uma carenagem elegante e as melhores
especi cações da classe, a Tricity 300 é a melhor forma de deslocar-se na cidade. *Poderão aplicarse limitações e restrições consoante o país e em função das leis locais aplicáveis.
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inferiores para o avisar de possível gelo no
piso.

Tricity 300
Motor

Sistema de lubri cação
Sistema de combustível
Sistema de ignição
Sistema de arranque
Sistema de transmissão

4 válvulas;4 tempos;Monocilíndrico;Refrigeração
líquida;EURO5;SOHC
Cárter húmido
Injeção de Combustível
TCI
Eléctrico
Automática, com correia trapezoidal

Chassis
Sistema de suspensão dianteira
Sistema de suspensão traseira

Forquilha telescópica dupla
Braço

Tipo de motor

Tricity 300
Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma
condução segura e respeito pelos outros condutores e pelo ambiente. As especi cações e o aspeto dos
produtos Yamaha apresentados aqui podem sofrer alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo
com eventuais requisitos e condições. Para obter mais informações, consulte o seu concessionário
Yamaha.

