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Szeretem, ahogyan
közlekedek
Íme a választási lehetőségek: Eltöltheted az idődet a
buszmegállóban, a metróban, keresgélhetsz
parkolóhelyet vagy rengeteg időt szabadíthatsz fel, és
eldöntheted, hogy mire fordítsd azt. Ez akár egy jobb
minőségű mindennapi élet kezdete is lehet.

A Tricity 155 minden egyes eleme a városi ingázók igényei
szerint készült. A tapasztalatlan motorosok számára is
ideális, a háromkerekű kialakítás hamar meghozza majd az
önbizalmad, hiszen a macskaköveken és a villamossíneken
is valós stabilitásérzést biztosít.

A könnyű és mozgékony Tricity 155-tel magad mögé
utasíthatod a város korlátait, és kiélvezheted a városi élet
legteljesebb élményét. Válts jobb közlekedési módra.

Elegáns és divatos, háromkerekű
városi robogó

Háromkerekes kialakítás a
nagyobb stabilitásérzetért

A Yamaha egyedi dönthető
többkerekű (LMW) kialakítása

Szűk nyomtávú dupla első kerekek
a könnyű kormányozhatóságért

155 cm³-es négyütemű motor –
ideális az autópályán való
használatra

Városi utakon, autópályán és
körgyűrűn való használatra
tervezve

13 colos hátsó kerék széles,
130/70-es gumiabronccsal

ABS és egyesített fékrendszer

Első (220 mm) és hátsó (230 mm)
tárcsafékek

Kényelmes, egyenes üléshelyzet
és kettős ülés

Nagy első és ülés alatti tárolóhely

LED-es fényszórók és helyzetjelző
lámpák
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Az idő
felszabadításának

ereje

A Yamahánál folyamatosan innovatív módokat
fejlesztünk ki Európa városainak mozgásban
tartására – a Tricity 155 a legfontosabb modell
a folyamatosan növekvő, városi közlekedésre
szánt kínálatunkban.

A jó gázreakciójú és gazdaságos, EU4-
kompatibilis, 155 cm³-es motorral szerelt
háromkerekű robogó minden utazást
gyorsabbá, könnyebbé és
költséghatékonyabbá tesz. Háromkerekes
kialakításával ez a felhasználóbarát városi
robogó erős stabilitásérzetet és önbizalmat ad
– kompakt méreteivel és két első kerekével
ugyanazokat az előnyöket élvezheted, mint
egy hagyományos robogó esetében, de jobb
úttartás mellett.

Vedd át az uralmat mindennapjaid felett, és
szabadíts fel időt a Tricity 155-tel.
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Dönthető háromkerekes kialakítás
A Tricity 155 háromkerekű kialakítása ideális választás, ha még
kezdő vagy a közlekedés ezen területén. Dupla első kerekének
köszönhetően bedőlhetsz a kanyarokban, és megőrizheted a
stabilitás érzetét. A remek úttartást biztosító két első
kerekével és a széles, 130-as hátsó kerekével – dupla
tárcsafékkel – a Tricity 155 számos felületen magabiztos
motorozást tesz lehetővé.

A háztól-házig való közlekedés legkönnyebb módja
Kompakt külső méreteivel, kis tömegével és az
alapfelszereltségbe tartozó ABS rendszerével a háromkerekű
Tricity 155 remekül ötvözi a robogók mozgékonyságát a nagyobb
magabiztossággal és stabilitásérzettel. Az egymáshoz közel lévő
első kerekekkel nem jelent problémát átmanőverezni a
forgalmon, a még nagyobb kényelem érdekében pedig új
rögzítőféket is szereltünk rá. A háztól-házig való ingázás sosem
volt ilyen egyszerű!

Erőteljes 155 cm³-es, EU4-kompatibilis motor, VVA-val
A Tricity 155 meghajtásáról a legújabb generációs, EU4-kompatibilis,
négyütemű motorunk gondoskodik, mely a jobb gyorsulás és a
gazdaságosabb üzemelés érdekében változtatható szelepvezérléssel
rendelkezik. A jó gázreakciójú 155 cm³-es motor megfelelő
teljesítményt nyújt az autópályán és körgyűrűn való használathoz,
ami ideálissá teszi ezt a robogót a rövid és közepes távú utakra.

Funkcionális, praktikus, megfizethető
A csúcsminőségű kettős ülés alatt egy nagy tárolórekesz található,
melyben elfér egy teljes méretű bukósisak és néhány kisebb tárgy – a
még jobb funkcionalitás érdekében pedig az első tárolózsebben egy 12
V-os csatlakozóaljzat is található, mellyel töltheted elektromos
eszközeidet. Nagy, 7,2 literes üzemanyagtartályával a Tricity 155-tel
nagyobb távokat is megtehetsz két tankolás között.

Dinamikus stílus és vezetői kényelem
Elegáns és szélterelő fejidomával és szép kialakítású burkolatával ez
az egyik legdinamikusabb kinézetű városi robogó. A széles és lapos
lábtartó lemez, valamint a hosszú és csúcsminőségű kettős ülés
kombinációja kényelmessé teszi az ingázást, a beépített utaslábtartó
és a kapaszkodó pedig ideálissá teszi a Tricity 155-öt akár két
személy számára is!

LED világítás
A Tricity 155 tetszetős külsejét és kortárs stílusát még inkább kiemeli az
erőteljes LED fényszóró, mely kiválóan bevilágítja előtted az utat. A
beépített első és hátsó irányjelzők remekül beleolvadnak a dinamikus
külső burkolatba, a városi közlekedésben való még meghatározóbb
jelenlét érdekében pedig egy a háromkerekű robogó fényes LED
helyzetjelzőkkel készül.
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Motor Tricity 155
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 155cc

Furat x löket 58,0 mm x 58,7 mm

Kompresszióviszony 10,5 : 1

Maximális teljesítmény 11,1 kW @ 8 000 rpm

Maximális nyomaték 14,4 Nm  @ 6 000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó V-szíjas automata

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz Tricity 155
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 90 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység

Hátsó rugóút 90 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 220 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 230 mm

Első gumi 90/80-14

Hátsó gumi 130/70-13

Méretek Tricity 155
Teljes hossz 1 980 mm

Teljes szélesség 750 mm

Teljes magasság 1 210 mm

Ülésmagasság 780 mm

Tengelytáv 1 350 mm

Minimális hasmagasság 125 mm

Nedves tömeg 165 kg ABS

Üzemanyagtank kapacitása 7,2 liter
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Cyber Blue Matt Grey Milky White

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékek tulajdonosait. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos

márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztettük ki, terveztük és

teszteltük. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű

kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan

működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További

információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha Tricity 155 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


