
Det smartaste valet för
stadsrörlighet
Yamaha tar stadskörning till nästa nivå med den helt nya

Tricity 300. Den ekonomiska Blue Core EURO5-motorn på

300 kubik ger dig även massor av kraft för att köra längre

sträckor på motorvägen. Det starka vridmomentet och

den smidiga accelerationen gör den till det smartaste

och snabbaste sättet att ta sig runt i stan.

I stan kommer du att uppskatta vikten som är lägst i

klassen och gör den smidig och lättmanövrerad, och

Standing Assist-systemet som avlastar dig när du stannar.

Stora 267 mm skivbromsar ger gott om bromsförmåga

och de dubbla 14-tums framhjulen bidrar till en känsla av

trygghet och stabilitet.

Det  nns ingen annan cityskoter som kan jämföras med

Tricity 300 när det gäller stil. Det dynamiska chassit har

inspirerats av Yamahas premiumsportskotrar, och de

distinkta detaljerna och den kompakta frontkåpan

kompletterar den sportiga och smidiga stilen. Tricity 300

är det smartaste valet för stadskörning.

Trehjulig stadsrörlighet med Tricity-

DNA

Ekonomisk och kraftfull 300 cc Blue

Core EURO5-kompatibel motor

Antispinnsystem (TCS)

Standing Assist System

Lättast i klassen – frihetskänsla

Stort förvaringsutrymme

LCD-instrument och  nish av hög

kvalitet

Skivbromsar, Ø 267 mm
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Det smartaste valet för stadsrörlighet
Tricity 300 är redo att förändra ditt liv. Layouten med tre hjul ger en ny känsla av stabilitet och

trygghet. Tricity 300 är dessutom den lättaste och snyggaste modellen i klassen och det smartaste

sättet att ta sig runt i stan. Den goda nyheten är att du kan köra den med ett B-körkort!*

Allt med den här förstklassiga cityskotern är utformat för att du ska kunna pendla på ett enkelt och

roligt sätt. De dubbla lutande framhjulen ger extra grepp för jämn kurvtagning och den lätta

styrningen i kombination med en smal utformning gör att du enkelt kan manövrera dig framåt i

bilköer.

Varje gång du stannar är Standing Assist-systemet en välkommen bekvämlighet och när det blir grönt

igen tar den följsamma, EURO5-kompatibla Blue Core-motorn på 300 kubik dig till ditt resmål på

nolltid. Med sitt utformade chassi och klassledande speci kation är Tricity 300 det bästa

transportmedlet i stan. *Begränsningar och restriktioner kan vara landsspeci ka och föremål för

tillämpliga lagar.
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Trehjulig stadsrörlighet med
Tricity-DNA

Yamaha öppnar upp en ny värld av

stadskörning för en ännu bredare

målgrupp med Tricity 300. Den dynamiska

designen och den mångsidiga prestandan i

kombination med de bästa

speci kationerna och den användarvänliga

tekniken gör att den här nya skotern med

tre hjul kan köras med ett B-körkort.*

Detta ger  er möjligheten att kunna röra

sig fritt i stan. *Begränsningar och

restriktioner kan vara landsspeci ka och

föremål för tillämpliga lagar.

Ekonomisk och kraftfull 300 cc
Blue Core EURO5-kompatibel
motor

Den nya Tricity 300 tar stadskörning till en

helt ny nivå med sin kraftfulla och

ekonomiska Blue Core EURO5-motor på

300 kubik. Den vätskekylda encylindriga

fyrtaktsmotorn ger gott om kraft för

långa resor på motorvägen, och med sitt

starka, smidiga och låga vridmoment och

optimerade automatväxellåda behöver du

bara vrida på gasen och köra iväg!

Standing Assist-system

Pendling i städer innebär oftast en hel del

stopp och starter, så Yamaha har utvecklat

ett Standing Assist-system som ger extra

bekvämlighet när du stannar vid rödljus eller

i korsningar.

Lättast i klassen – frihetskänsla

Tricity 300 är utformad för att ge dig en

skoters lätta smidighet och en extra

känsla av trygghet och stabilitet tack vare

de tre hjulen. Förutom att vara den

lättaste modellen i klassen har den också

en av de bästa speci kationerna, och med

sin 13-liters tank och aerodynamiska

chassi och vindruta är den det smarta

valet för långa resor.

Stort förvaringsutrymme

Utöver det sportiga snygga utseendet,

det eleganta chassit och de klassledande

speci kationerna är Tricity 300 även ett

extremt praktiskt och funktionellt fordon.

Det  nns förvaringsutrymme för två

integralhjälmar eller en A4-portfölj, och

för tändning och lås använder du en

praktisk Smart Key. Det  nns även ett

DC-uttag i frontpanelen för dina enheter.

LCD-instrument och  nish av hög
kvalitet

Tricity 300 är ett premiumfordon med

klassisk stil och  nish i toppklass. Den

klassledande speci kationen omfattar en

instrumentpanel som liknar den i en bil och

som visar viktig information på ett tydligt

och lättförståeligt sätt. Det  nns

kontrollampor för ABS, Standing Assist-

system, antispinnsystem (TCS) och

omgivningstemperatur (med en användbar

varning som visas vid en temperatur på 3 °C

eller lägre).
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Motor

Motortyp
4 ventiler, 4-takts, Encylindrig, Vätskekylning, EURO5,
SOHC

Slagvolym 292 cc
Borrning och slag 70.0 x 75.9 mm
Kompression 10.9:1
Max e ekt 20.6 kW @ 7,250 rpm
Max vridmoment 29.0 Nm @ 5,750 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Automat, kilrem
Bensinförbrukning 3.3 l / 100 km
CO2 utsläpp 77 g / km

Chassi

Fjädringssystem fram Dubbel teleskopga el
Fjädringsväg fram 100 mm
Fjädringssystem bak Enhet sving
Fjädringsväg bak 84 mm
Frambroms Hydraulic disc brake, Ø267 mm
Bakbroms Hydraulic single disc brake, Ø267 mm
Framdäck 120/70-14M/C 55P Tubeless
Bakdäck 140/70-14M/C 62P Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2,250 mm
Totalbredd 815 mm
Totalhöjd 1,470 mm
Sitthöjd 795 mm
Hjulbas 1,595 mm
Min. markfrigång 130 mm
Våtvikt 239 kg
Bränsletanksvolym 13 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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