
Λατρεύω τον τρόπο
που κινούμαι.
Το Tricity 155 είναι τόσο ιδιαίτερο γιατί είναι ένα από τα

ελαφρύτερα και μικρότερων διαστάσεων scooter στην

κατηγορία των 3-τροχών οχημάτων. Διαθέτοντας δύο

κεκλιμένους μπροστινούς τροχούς που βρίσκονται πιο κοντά

μεταξύ τους συγκριτικά με πολλά μεγαλύτερου κυβισμού

μοντέλα, αυτό το μοντέρνο όχημα αστικής μετακίνησης είναι

εξαιρετικά ευέλικτο και εύκολο στις μανούβρες, όταν οδηγείτε

σε πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το βολικό σύστημα Smart Key της Yamaha σάς δίνει τη

δυνατότητα να χειρίζεστε το Tricity 155 χωρίς κλειδί. Και με το

πλήρως αυτόματο σύστημα μετάδοσης “twist and go”, το

Tricity 155 είναι πολύ απλό στην οδήγηση. Και φυσικά, στη

διάθεσή σας υπάρχει άφθονος, φωτιζόμενος χώρος

αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, αλλά και μπροστινή θήκη

που περιλαμβάνει εύχρηστη πρίζα.

Ο νεότερος κινητήρας EURO5 είναι εξοπλισμένος με έξυπνη

τεχνολογία Start & Stop που σβήνει αυτόματα τον κινητήρα

όταν είστε σταματημένοι, συμβάλλοντας σε μια πιο ήσυχη και

καθαρή πόλη. Με μέγιστη ισχύ 11,1 kW, αυτό το όχημα…

Νέος 11,1kW κινητήρας EURO5 Blue

Core 155 κ .εκ.

Βελτιστοποιημένη διάταξη 3 τροχών

Νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη άνεση

Τεχνολογία εκκίνησης/διακοπής

κινητήρα

Νέας σχεδίασης πίσω ανάρτηση με δύο

αμορτισέρ

Δισκόφρενα με ABS μπροστά και πίσω

Νέα όργανα LCD με συνδεσιμότητα

smartphone

Νέο σύστημα Smart Key για χειρισμό

χωρίς κλειδί

Μεγαλύτερο δάπεδο

Προβολέας LED με ευρύτερη δέσμη

φωτός

Φρένο στάθμευσης

Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα

με φωτισμό LED

Μπροστινή θήκη με πρίζα
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Λατρεύω τον τρόπο που κινούμαι.
αστικής μετακίνησης που συνδέεται με smartphone, προσφέρει εξαιρετική απόδοση στην πόλη και στον

αυτοκινητόδρομο.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Tricity 155 είναι η διάταξη 3 τροχών με δύο κεκλιμένους μπροστινούς τροχούς

που προσφέρουν αυξημένη αίσθηση σταθερότητας και αυτοπεποίθηση, ειδικά σε κακής ποιότητας ή

βρεγμένο οδόστρωμα. Έξυπνο, κομψό και βολικό, αυτό το φιλικό προς τον αναβάτη scooter εμπνέει

εμπιστοσύνη και σας προσφέρει πλήρη πρόσβαση στην πόλη κάθε στιγμή μέσα στη μέρα σας.

Τα πάντα σχετικά με αυτό το εύχρηστο και ευέλικτο αστικό μέσο μετακίνησης έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν

ευχάριστη και προσιτή την κάθε διαδρομή. Το ευρύχωρο δάπεδο και η διθέσια σέλα δίνουν μια φυσική και

ξεκούραστη θέση οδήγησης, ενώ το όμορφα διακοσμημένο εξωτερικό περίβλημα και ο ανεμοθώρακας σάς

προστατεύουν από τον αέρα και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Μείνετε συνδεδεμένοι όταν βρίσκεστε εν κινήσει κάνοντας λήψη της εφαρμογής MyRide της Yamaha στο

smartphone σας και δείτε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για εισερχόμενες κλήσεις, μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, email και μηνύματα, στα όργανα LCD. Και με τον ζωηρό και οικονομικό κινητήρα EURO5 Blue

Core 155 κ.εκ., μπορείτε κάθε φορά, να φτάνετε πιο γρήγορα στον προορισμό σας.
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Νέος κινητήρας EURO5 Blue
Core 155 κ.εκ.

Το νέο Tricity 155 είναι εφοδιασμένο με

έναν υγρόψυκτο 4-χρονο κινητήρα 155

κ.εκ. που είναι συμβατός με τις

προδιαγραφές EURO5. Διαθέτοντας την

τεχνολογία Variable Valve Actuation (VVA)

της Yamaha για ισχυρή επιτάχυνση, αυτός ο

αθόρυβος κινητήρας χαμηλής εκπομπής

ρύπων αποδίδει 11,1 kW που

εξασφαλίζουν ζωηρή επιτάχυνση και

εξαιρετική ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο.

Βελτιστοποιημένη διάταξη 3
τροχών

Οι δύο κεκλιμένοι μπροστινοί τροχοί του

Tricity 155 σάς δίνουν βελτιωμένη αίσθηση

σταθερότητας στις στροφές και σε κακής

ποιότητας οδόστρωμα. Ως ένα από τα

ελαφρύτερα και μικρότερων διαστάσεων 3-

τροχα scooter, είναι πολύ ευέλικτο και

εύκολο στο χειρισμό. Το νεότερο μοντέλο

διαθέτει ένα εκλεπτυσμένο σύστημα

διεύθυνσης LMW Ackermann που

προσφέρει αυτοπεποίθηση στην οδήγηση

και μια πιο φυσική αίσθηση στις στροφές.

Νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη
άνεση

Μόλις ζήσετε την εμπειρία που προσφέρει το

Tricity 155, δεν θα θέλετε ποτέ να

επιστρέψετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς! Το

νέο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που

εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα άνεσης και η

αυξημένη αντοχή του δίνει μια φυσική

αίσθηση στον χειρισμό, η οποία κάνει το

Tricity 155 απολαυστικό στην οδήγηση.

Τεχνολογία κινητήρα Start &
Stop

Για αυξημένη απόλαυση στην αστική

μετακίνηση, το νέο Tricity 155 είναι

εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα Start

& Stop. Όταν σταματήσετε σε φανάρι, ο

κινητήρας σβήνει αυτόματα,

εξοικονομώντας καύσιμο και μειώνοντας τις

εκπομπές ρύπων. Μόλις ανοίξετε το γκάζι,

το scooter ξεκινά αυτόματα προσφέροντας

αυξημένα επίπεδα άνεσης, ακόμη και σε

συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Νέας σχεδίασης πίσω
ανάρτηση με δύο αμορτισέρ

Εκτός από εύκολο στη χρήση, το Tricity 155

είναι και ένα από τα πιο άνετα scooter,

χάρη στη νέα του πίσω ανάρτηση. Τα

μεγαλύτερης διαδρομής πίσω αμορτισέρ

απορροφούν τους κραδασμούς και

προσφέρουν ομαλή και σταθερή οδήγηση,

με ή χωρίς συνεπιβάτη.

Δισκόφρενα με ABS μπροστά
και πίσω

Για ισχυρό και αξιόπιστο φρενάρισμα, το

Tricity 155 είναι εξοπλισμένο με δύο

μπροστινά δισκόφρενα 220 χιλ. καθώς και με

πίσω δισκόφρενο 230 χιλ. Αυτό το

εξοπλισμένο με ABS σύστημα σάς δίνει την

αίσθηση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για τις

συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις στο αστικό

περιβάλλον.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC, τετραβάλβιδος,
Μονοκύλινδρος

Κυβισμός 155 cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 58.0 × 58.7mm
Σχέση συμπίεσης 11.6:1
Μέγιστη ισχύς 11.1kW @ 8000rpm
Μέγιστη ροπή 14.0Nm @ 6500rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 2.5L/100km
Εκπομπές ρύπων 57g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 90mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή πίσω τροχού 90mm
Εμπρός φρένο Hydraulic disc brake
Πίσω φρένο Hydraulic single disc brake
Εμπρός ελαστικό 90/80-14M/C 43P Tubeless
Πίσω ελαστικό 130/70-13M/C 63P Tubeless

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1995mm
Συνολικό πλάτος 750mm
Συνολικό ύψος 1215mm
Ύψος σέλας 785mm
Μεταξόνιο 1410mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125mm
Βάρος πλήρες υγρών 172kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7.2L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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