
Обичам начина, по
който се
придвижвам.
Tricity 125 е толкова привлекателен за широк кръг

клиенти, защото е единственият триколесен 125‑кубиков

скутер – най-лекото и пъргаво превозно средство от този

тип за придвижване в града. Това лесно за използване

градско превозно средство внушава истинско чувство за

увереност и повишена стабилност по време на движение,

което го прави идеално за всеки пътуващ.

Естествената позиция за управление и просторната

подложка за краката осигуряват гъвкавост и

ергономичност при ездачи с различни размери, а

щитовете за краката и предното стъкло предпазват

отлично от вятъра. Просто „завъртете и тръгнете“, за да

се насладите на пъргавата и икономична работа на

напълно автоматичния 125‑кубиков EURO5 Blue Core

двигател и на плавното и стабилно спиране, гарантирано

от унифицираната спирачна система.

Потеглянето няма как да е по-лесно благодарение на…

Нов двигател Blue Core, 125 куб.см,

EURO5

Оптимизирана триколесна

конструкция

Ново шаси за повишен комфорт

Технология на двигателя Start & Stop

Новоразработено задно окачване с

двоен амортисьор

Предни и задни дискови спирачки с

оптимизирана UBS

Нов LCD индикатор с възможност  за

свързване със смартфон

Нова система за безключово

запалване Smart Key

Увеличена площ на подножието

Светодиоден (LED) фар с по-широк

лъч

Багажник под седалката и преден

джоб

Tricity 125



Обичам начина, по който се
придвижвам.
системата Smart Key, която позволява работа без ключ, а новият LCD индикатор с възможност за

свързване със смартфон позволява да преглеждате в реално време известия за входящи обаждания и

от социалните медии, имейли и текстови съобщения. Умен, лесен, модерен и забавен, Tricity 125 е

най-доброто средство за придвижване в града.

Много от нас се отказват от претъпканите системи за обществен транспорт, но с нарастващите

разходи за гориво и градските пътни такси пътуването с кола не винаги е реалистичен вариант.

Поради това сега е най-подходящото време да научите как Tricity 125 може да ви даде пълна свобода

във вашия град.

Задвижван от най-новия EURO5 125‑кубиков Blue Core двигател с нова Stop & Start система, този

стилен триколесен скутер се отличава с пъргаво поведение и впечатляващо нисък разход на гориво.

Двете наклоняващи се предни колела дават повишено усещане за стабилност и увереност при

завиване, а тъй като може да го управлявате със свидетелство от категория B*, преминаването към

Tricity 125 е много лесно! (*В отделните държави се прилагат ограничения и рестрикции според

действащия местен закон. Освен това Yamaha препоръчва на всички водачи да преминат курс за

управление на мотоциклети преди да започнат да управляват превозни средства с две или три

колела.)

Новото шаси с усъвършенствано задно окачване и по-голямата площ на подножието осигуряват най-

високо ниво на комфорт при каране, а новият LCD индикатор с възможност за безжична връзка дава

възможност да преглеждате в реално време известия за входящи обаждания и от социалните медии,

имейли и текстови съобщения, като изтеглите безплатното приложение MyRide на Yamaha. Tricity 125:

Обичам начина, по който се придвижвам.
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Нов двигател Blue Core,
125 куб.см, EURO5

Новият двигател EURO5 на Tricity 125

разполага с усъвършенстваната

технология Blue Core на Yamaha, която

намалява до минимум вредните емисии

и гарантира високоефективна работа.

Тихият двигател осигурява добро

ускорение и пъргаво поведение на пътя,

което прави този триколесен скутер от

категория B* идеален за начинаещи,

които търсят интелигентен и модерен

начин за придвижване в  града. (*В

отделните държави се прилагат

ограничения и рестрикции според

действащия местен закон. Освен това

Yamaha препоръчва на всички водачи

да преминат курс за управление на

мотоциклети преди да започнат да

управляват превозни средства с две

или три колела.)

Оптимизирана триколесна
конструкция

Tricity 125 е единственият триколесен

125‑кубиков скутер; двете  наклоняващи

се предни колела създават  подобрено

усещане за стабилност – особено при

завиване или по неравни пътища.

Последният модел притежава

усъвършенствана кормилна  система

LMW Ackermann, която дава по-

естествено и уверено усещане при

завиване.

Ново шаси за повишен
комфорт

След като изпробвате Tricity 125, никога

няма да поискате да се върнете към

обществения транспорт! Новата рамка е

проектирана да осигури още по-високи

нива на комфорт при движение, а

повишената здравина на шасито дава

усещане за естествено поведение и

прави управляването на Tricity 125

истинско удоволствие.

Технология Start & Stop на
двигателя

За по- голямо удоволствие при

движение в  градски условия новият

Tricity 125 е оборудван с интелигентна

система Start & Stop. Докато чакате на

светофара, двигателят автоматично

спира – пести гориво и намалява

вредните емисии. Веднага след като

завъртите дросела, скутерът стартира

автоматично за лесно и релаксиращо

пътуване, дори в  условията на

натоварено градско движение.

Новоразработено задно
окачване с двоен
амортисьор

Освен че е лесен за използване,

Tricity 125 е и един от най- комфортните

скутери благодарение на новото си

задно окачване. По-дългите задни

амортисьори поглъщат неравностите и

осигуряват плавно и стабилно

движение – независимо дали сте сам

или превозвате пътник.

Предни и задни дискови
спирачки с оптимизирана UBS

Проектирана с грижа за начинаещите

ездачи, спирачната  система на Tricity 125

осигурява балансирано и уверено

спиране. Всеки път когато натиснете

спирачката, унифицираната спирачна

система (Uni ed Braking System, UBS)

автоматично разпределя  спирачното

усилие между предните и задните

дискови спирачки и осигурява плавно и

стабилно спиране.
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Двигател

Тип на двигателя
4-тактов, с водно охлаждане, SOHC, 4-клапанов,
Едноцилиндров

Кубатура 125cc
Диаметър х ход 52.0×58.7mm
Степен на сгъстяване 11.2:1
Максимална мощност 9.0 kW @ 8000 rpm
Максимален въртящ  момент 11.2 Nm @ 6000 rpm
Мазилна уредба Картер
Горивна система Горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Автоматична, V-образен ремък
Fuel consumption 2.3L/100km
CO2 emission 54g/km

Шаси

Система на предното очакване Телескопични вилки
Преден ход 90mm
Система на задното очакване Плаваща вилка
Заден ход 90mm
Предна спирачка Hydraulic disc brake
Задна спирачка Hydraulic single disc brake
Предна гума 90/80-14M/C 43P Tubeless
Задна гума 130/70-13M/C 63P Tubeless

Размери

Обща дължина 1995mm
Обща ширина 750mm
Обща височина 1215mm
Височина на седалката 785mm
Колесна база 1410mm
Минимален просвет 125mm
Мокро тегло 168kg
Капацитет на горивен резервоар 7.2L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви насърчава да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, показани тук, подлежат на промяна без предварително известие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности се

консултирайте със своя представител на Yamaha.
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