
Najrozumnejšia voľba
na prepravu v meste
Novým modelom Tricity 300 posúva spoločnosť Yamaha

prepravu v meste na novú úroveň. Úsporný motor Blue

Core EURO5 s objemom 300 cm3 vám poskytne dostatok

energie pri jazde na dlhé vzdialenosti po verejných

komunikáciách. Vďaka mohutnému krútiacemu

momentu a plynulému zrýchleniu ide o ten najrozumnejší

a najrýchlejší spôsob prepravy v meste a jeho okolí.

V meste oceníte najnižšiu hmotnosť v danej triede, vďaka

ktorej je stroj taký svižný a ľahko sa ovláda, a asistenčný

systém zaistenia náklonu zaistí, aby ste sa pri zastavení

tak nenamáhali. Veľké kotúčové brzdy s priemerom 267

mm poskytujú dostatok brzdného výkonu a dvojité 14-

palcové predné kolesá zvyšujú pocit istoty a stability.

Pokiaľ ide o štýl, model Tricity 300 nemá konkurenciu.

Jeho dynamická karoséria sa inšpiruje prémiovými

športovými skútrami značky Yamaha. A jeho tvarované

prvky a kompaktná kapotáž dopĺňajú športový charakter

a svižnosť stroja. Je to tá najrozumnejšia voľba na

prepravu v meste.

Trojkolka na jazdu v meste s DNA radu

Trinity

Úsporný a výkonný motor Blue Core

s objemom 300 ccm v súlade s normou

EURO5

Systém kontroly trakcie (TCS)

Standing Assist System

Najľahš ie vo svojej

triede/samostatnosť

Veľký úložný priestor

LCD prístroje a povrchová úprava

vysokej kvality

Kotúčové brzdy s veľkým priemerom
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Najrozumnejšia voľba na prepravu v
meste
Trojkolka Tricity 300 je pripravená zmeniť vám život. 3-kolesové usporiadanie vám prináša nový pocit

stability a sebavedomia, a pretože ide o najľahší a najštýlovejší model v danej triede, je to

najelegantnejší spôsob, ako cestovať v meste. Dobrou správou je, že na nej môžete jazdiť s

plnohodnotným oprávnením pre vozidlá skupiny B!*

Všetky vlastnosti tohto špičkového vozidla radu Urban Mobility sú navrhnuté tak, aby bolo

dochádzanie v ňom jednoduché, ľahké a zábavné. Dve predné kolesá s náklonom prinášajú vyššiu

priľnavosť, čím umožňujú plynulé zatáčanie. Ľahké riadenie a malé rozmery uľahčujú prechádzanie

preplnenými ulicami.

Vždy, keď sa zastavíte, asistenčný systém zaistenia náklonu je vítanou praktickou pomôckou. Keď sa

rozsvieti zelená, citlivý motor BLUE CORE s objemom 300 cm3 spĺňajúci normu EURO5 vás dostane do

cieľa v rekordnom čase. Vďaka krásnemu štýlu karosérie a špičkovým parametrom je Tricity 300 tým

najlepším mestským dopravným prostriedkom. *V rozličných krajinách môžu existovať rôzne

obmedzenia v rámci príslušných právnych predpisov.
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Trojkolka na jazdu v meste s
DNA radu Trinity

Spoločnosť Yamaha otvára pomocou

modelu Tricity 300 svet prepravy v meste

ešte širšej cieľovej skupine jazdcov. Tento

dostupný nový trojkolesový skúter ponúka

dynamický štýl a všestranný výkon spolu

so špičkovými parametrami a ľahko

použiteľnými technológiami, pretože sa

na ňom dá jazdiť s plnohodnotným

oprávnením skupiny B*. Vďaka tomu

umožňuje väčšiemu počtu ľudí voľne sa

pohybovať po meste. * V rozličných

krajinách môžu existovať rôzne

obmedzenia v rámci príslušných právnych

predpisov

Úsporný a výkonný motor Blue
Core s objemom 300 ccm
v súlade s normou EURO5

Nový model Tricity 300 poháňa výkonný a

úsporný motor Blue Core EURO5 s

objemom 300 cm3, ktorým sa jazda v

meste dostáva na novú úroveň.

Jednovalcový 4-taktný motor chladený

kvapalinou ponúka dostatok výkonu na

jazdu po verejných komunikáciách na dlhé

vzdialenosti. Vďaka intenzívnemu a

hladkému krútiacemu momentu pri

nízkych otáčkach a optimalizovanej

automatickej prevodovke stačí

jednoducho otočiť rukoväťou a vyraziť!

Standing Assist System

Dochádzanie do práce a domov v meste

zvyčajne zahŕňa časté zastavovanie a

štartovanie, preto spoločnosť Yamaha

vyvinula asistenčný systém zaistenia

náklonu, ktorý poskytuje väčšie pohodlie pri

zastavení na semaforoch alebo

križovatkách.

Najľahšie vo svojej triede /
úžasná samostatnosť

Model Tricity 300 je navrhnutý tak, aby

poskytoval ľahkosť a svižnosť skútra spolu

s doplnenou istotou a stabilitou, ktoré mu

prinášajú 3 kolesá. Nejde len o najľahší

model v danej triede. Tento stroj navyše

prináša jedny z najvyšších parametrov a

vďaka 13-litrovej nádrži,

aerodynamickému telu a čelnému sklu

predstavuje tú rozumnejšiu voľbu pri

cestách na veľké vzdialenosti.

Veľký úložný priestor

Dynamický model Tricity 300 prináša

okrem športového vzhľadu, elegantnej

karosérie a najlepších parametrov v danej

triede aj mimoriadne vysokú mieru

praktickosti a funkčnosti. Ponúka úložný

priestor na dve integrálne prilby alebo na

aktovku formátu A4 a pomocou

praktického systému Smart Key môžete

ovládať zapaľovanie a zámky. Na prednom

paneli sa nachádza aj zásuvka s

jednosmerným prúdom na napájanie vašich

zariadení.

LCD prístroje a povrchová úprava
vysokej kvality

Trojkolka Tricity 300 je špičkové vozidlo s

kvalitným vzhľadom a prvotriednym

prevedením. Jej špičkové parametre

zahŕňajú prístrojový panel v štýle osobného

vozidla, ktorý zreteľne a zrozumiteľne

zobrazuje základné informácie. Kontrolky

signalizujú stav systému ABS, asistenčného

systému zaistenia náklonu, systému TCS a

teplotu okolitého vzduchu s praktickým

upozornením, keď sa kontrolka rozsvieti pri

teplote 3 °C alebo nižšej.
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Motor

Typ motoru
4ventilový, 4taktní, Jednoválec, Kapalinou chlazený,
EURO5, SOHC

Zdvihový objem 292 cc
Vrtání x zdvih 70.0 x 75.9 mm
Kompresní poměr 10.9:1
Maximální výkon 20.6 kW @ 7,250 rpm
Maximální točivý moment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 3.3 l / 100 km
CO2 emission 77 g / km

Podvozek

Systém předního odpružení Dvojitá teleskopická vidlica
Přední zdvih 100 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 84 mm
Přední brzda Hydraulic disc brake, Ø267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc brake, Ø267 mm
Přední pneumatika 120/70-14M/C 55P Tubeless
Zadní pneumatika 140/70-14M/C 62P Tubeless

Rozměry

Celková délka 2,250 mm
Celková šířka 815 mm
Celková výška 1,470 mm
Výška sedla 795 mm
Rozvor kol 1,595 mm
Minimální světlá výška 130 mm
Mokrá hmotnost 239 kg
Kapacita palivové nádrže 13 L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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