
Love the way I move.
Tricity 155 is zo bijzonder omdat het een van de lichtste

en meest compacte scooters in de driewielercategorie

is. Met twee leunende voorwielen die dichter bij elkaar

staan dan veel grotere modellen, is deze modieuze

stadsscooter opmerkelijk wendbaar en gemakkelijk te

manoeuvreren als u door drukke stadsstraten rijdt.

Yamaha's handige Smart Key-systeem stelt u in staat om

de Tricity 155 sleutelloos te bedienen - en met zijn

volautomatische 'twist and go'-transmissie is de Tricity

155 zo eenvoudig te besturen. En er is voldoende

draagvermogen met het verlichte compartiment onder

de zitting en het voorvak dat ook is voorzien van een

handig stopcontact.

De nieuwste EURO5-motor is uitgerust met intelligente

Start & Stop-technologie die uw motor automatisch

uitschakelt wanneer u stilstaat voor een stillere en

schonere stad - en met een maximaal vermogen van 11,1

kW biedt deze stadsscooter met smartphoneverbinding

een geweldige prestatie in de stad en op de snelweg.

Nieuwe 11,1 kW 155 cc EURO5 Blue

Core-motor

Geoptimaliseerde lay-out met drie

wielen

Nieuw chassis voor meer comfort

Start & Stop motortechnologie

Nieuw ontwikkelde achtervering met

dubbele schokdemper

Schijfremmen vóór en achter met ABS

Nieuw LCD-instrumentenpaneel met

smartphone-connectiviteit

Nieuwe Smart Key bediening zonder

sleutel

Groter voetplaatoppervlak

LED-koplamp met bredere lichtbundel

Parkeerrem

Opbergruimte onder het zadel met

LED-verlichting

Voorvak met stopcontact
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Love the way I move.
Het belangrijkste kenmerk van de Tricity 155 is het driewielige chassis met twee leunende

voorwielen die voor meer stabiliteit en vertrouwen zorgen, vooral op hobbelige of natte wegen.

Deze betrouwbare bestuurdervriendelijke scooter is slim, stijlvol en handig en geeft u 24/7 volledige

toegang tot de stad.

Alles aan deze wendbare en manoeuvreerbare stadsscooter is ontworpen om het woon-

werkverkeer aangenaam en betaalbaar te maken. De ruime voetplaat en het voorgevormde

duozadel zorgen voor een natuurlijke en ontspannen rijpositie - en de prachtig vormgegeven

carrosserie en het scherm helpen u te beschermen tegen weer en wind.

Blijf verbonden wanneer u onderweg bent door Yamaha's MyRide-app op uw smartphone te

downloaden en realtime meldingen van inkomende oproepen, sociale media, e-mails en teksten op

de LCD-instrumenten te bekijken. En met zijn levendige en zuinige 155 cc EURO5 Blue Core-motor

heeft u het vermogen om elke keer eerder dan gepland te arriveren.
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Nieuwe 155 cc EURO5 Blue
Core-motor

De nieuwe Tricity 155 wordt aangedreven

door een 155 cc vloeistofgekoelde

viertaktmotor die voldoet aan EURO5.

Met Yamaha's Variable Valve Actuation

(VVA)-technologie voor krachtige

acceleratie, ontwikkelt deze stille,

emissiearme krachtbron 11,1 kW voor

levendige prestaties en een goede

kruissnelheid op de snelweg.

Geoptimaliseerde lay-out met
drie wielen

De twee leunende voorwielen van de

Tricity 155 geven u een beter gevoel van

stabiliteit in bochten en op hobbelige

wegen - en als een van de lichtste en

meest compacte driewielige scooters, is

hij zo wendbaar en gemakkelijk te

manoeuvreren. Het nieuwste model

pro teert van een ver jnd LMW

Ackermann-stuursysteem dat een

natuurlijker en zekerder gevoel geeft in

bochten.

Nieuw chassis voor meer comfort

Als u eenmaal de Tricity 155 hebt ervaren,

wilt u nooit meer terug naar het openbaar

vervoer! Het nieuwe frame is ontworpen om

nog meer rijcomfort te garanderen en de

grotere sterkte van het chassis geeft een

natuurlijk rijgevoel waardoor de Tricity 155

een genot is om mee te rijden.

Motorblok met start-
stoptechnologie

Voor meer rijplezier in het stadsverkeer is

de nieuwe Tricity 155 uitgerust met een

intelligent Start & Stop-systeem.

Wanneer u stilstaat bij verkeerslichten,

stopt de motor automatisch, waardoor

brandstof wordt bespaard en de uitstoot

wordt verminderd. Zodra u het gaspedaal

draait, start de scooter automatisch voor

een gemakkelijke en ontspannen rit -

zelfs in druk verkeer.

Nieuw ontwikkelde
achtervering met dubbele
schokdemper

De Tricity 155 is niet alleen

gebruiksvriendelijk, maar ook een van de

meest comfortabele scooters dankzij de

nieuwe achtervering. Langere

schokdempers achteraan vangen de

hobbels op om soepel en stabiel te rijden,

of u nu alleen reist of een passagier

vervoert.

Schijfremmen voor en achter met
ABS

Voor sterke en betrouwbare remprestaties

is de Tricity 155 uitgerust met dubbele 220

mm schijfremmen vooraan en een 230 mm

schijfrem achteraan. Dit met ABS uitgeruste

systeem geeft u het gevoel en de controle

die u nodig heeft om te stoppen/starten in

de stad.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen, 1-cilinder
Cilinderinhoud 155 cc
Boring x slag 58.0 × 58.7mm
Compressieverhouding 11.6:1
Max. vermogen 11.1kW @ 8000rpm
Max. koppel 14.0Nm @ 6500rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 2.5L/100km
CO2 emission 57g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 90mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg achter 90mm
Remmen voor Hydraulic disc brake
Remmen achter Hydraulic single disc brake
Bandenmaat voor 90/80-14M/C 43P Tubeless
Bandenmaat achter 130/70-13M/C 63P Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 1995mm
Totale breedte 750mm
Totale hoogte 1215mm
Zithoogte 785mm
Wielbasis 1410mm
Grondspeling 125mm
Rijklaargewicht 172kg
Inhoud brandstoftank 7.2L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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