Tricity 300

Urban Mobility için en
akıllı seçim
Yamaha, yepyeni Tricity 300 ile Urban Mobility'yi bir üst
seviyeye taşıyor. Ekonomik Blue Core EURO5 300 cc
motoru, otoyolda daha uzun mesafeli sürüşler için size
oldukça fazla güç kazandırır. Güçlü torku ve pürüzsüz
hızlanması da Tricity 300'ü şehir içinde ve dışında hareket
etmenin en akıllıca ve en hızlı yolu haline getirir.
Şehir içinde, son derece çevik olmasını ve kolayca
manevra yapabilmesini sağlayan sınıfının en düşük
ağırlığını ve durduğunuzda gerginliği alan Standing Assist
System'ı çok beğeneceksiniz. Büyük 267 mm disk frenler,
oldukça fazla durdurma gücü sunar ve ikili 14 inç ön
tekerlekler, güven ve denge hissi sağlar.
Tarz açısından Tricity 300'ün yakınına yaklaşacak başka bir
model yoktur. Dinamik gövdesi, Yamaha'nın üstün Sport
Scooter'larından ilham alırken biçimli özellikleri ve
kompakt karenajı, sportif ve çevik karakterini tamamlar.
Urban Mobility için en akıllıca seçimdir.

Tricity DNA'sı ile 3 tekerlekli Urban
Mobility
Ekonomik ve güçlü EURO5 uyumlu 300
cc Blue Core motor
Çekiş kontrol sistemi (TCS)
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Sınıfının en ha
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Geniş saklama alanı
LCD göstergeler ve yüksek kaliteli
kaplama
Geniş çaplı disk frenleri

Tricity 300
Urban Mobility için en akıllı seçim
Tricity 300, hayatınızı değiştirmeye hazır. 3 tekerlekli yapısı, yeni bir denge ve güven hissi sunar. Ayrıca,
sınıfının en ha f ve en şık modeli olması itibarıyla şehir içinde hareket etmenin en akıllıca yoludur.
Bu birinci sınıf şehir içi ulaşım aracıyla ilgili her şey, seyahat etmeyi basit, kolay ve eğlenceli hale
dönüştürmek için tasarlandı. İkili yatabilen ön tekerlekler, sorunsuz viraj alma için ekstra kavrama
sağlar ve ha f direksiyon ile dar boyutları, sıkışık caddelerde aralardan ilerlemesini kolaylaştırır.
Her durduğunuzda Standing Assist System denge ve kolaylık sağlar ve yeşil ışık yandığında, iyi tepki
veren 300 cc Blue Core EURO5 uyumlu motor sizi varış noktanıza rekor bir sürede ulaştırır. Şık tasarımlı
gövdesi ve sınıfının lideri teknik özellikleri ile Tricity 300, şehirdeki en iyi ulaşım çözümüdür.
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Tricity 300
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

