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100% mobilności
Przychodzi taki moment w życiu, że pragniesz zmienić
sposób, w jaki żyjesz i poruszasz się w mieście. Przejmij
kontrolę nad swoim czasem i poznaj najlepsze strony
miejskiego życia.
Kiedy ten moment nadejdzie, skuter miejski Yamaha
Tricity 125 będzie czekać na Ciebie. Dzięki wygodnej
pozycji podczas jazdy błyskawicznie się odprężysz, a 3kołowa konstrukcja zapewni Ci większe poczucie pewności
i stabilność na drodze.
Dzięki nowemu, wydajnemu silnikowi Blue Core 125
zapewniającemu bardzo dobre przyśpieszenie i niezwykle
niskie zużycie paliwa oraz montowanym w standardzie
układom ABS i UBS najnowszy model Tricity 125 to
najłatwiejszy i najprzyjemniejszy sposób na poruszanie się
po mieście.

Stylowy, miejski środek transportu
oferowany w przystępnej cenie
3 koła zapewniają poczucie
stabilności
Unikatowa technologia Leaning
Multi Wheel (LMW)
Mały rozstaw przednich kół
zapewnia wyjątkową zwinność w
mieście
Przeznaczony dla początkujących i
doświadczonych kierowców
skuterów
Lekki, kompaktowy, łatwy w
obsłudze
Ciekawe, nowoczesne nadwozie z
licznymi schowkami
Dużo miejsca za kierownicą i
wygodna kanapa
Wydajny, chłodzony cieczą silnik
Blue Core o pojemności 125 cm3 i
mocy 9 kW
Przedni i tylny hamulec tarczowy z
układem ABS
Zintegrowany układ hamulcowy
(UBS) w standardzie
Mocne i skuteczne reflektory LED
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Modne oblicze
mobilności w mieście

Od wielu lat projektujemy skutery, które
wyznaczają światowe trendy w swoich klasach.
Nasi inżynierowie chcieli jednak pójść o krok
dalej i stworzyli model, który wymyka się
wszelkim konwenansom.
Wszystkie elementy tego dynamicznego
trójkołowca, wyposażonego w silnik o
pojemności 125 cm3, zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby wzbudzać zaufanie
kierowcy. Niska masa i podwójne przednie
koło sprawiają, że Yamaha Tricity daje
poczucie stabilności i wzbudza zaufanie
kierowcy — nawet w przypadku całkowitego
braku doświadczenia z jednośladami.
Intuicyjna obsługa, komfortowa pozycja
podczas jazdy i nadwozie zapewniające
skuteczną ochronę przed wiatrem sprawiają,
że Yamaha Tricity to idealny wybór dla
początkujących motocyklistów, którzy szukają
skutecznego środka transportu do miasta.
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Stylowe nadwozie
Stylowe, zaprojektowane na nowo nadwozie Tricity zachwyca
dynamiczną, nowoczesną linią. Płynne linie i przebudowany tył
tworzą elegancką i niepowtarzalną formę podkreślającą
zwinność tego miejskiego skutera. Sportowa szyba i
rozszerzane osłony na nogi zapewniają dobrą ochronę przed
wiatrem i warunkami pogodowymi.

Mocny i oszczędny 4-suwowy silnik Blue Core o
pojemności 125 cm3
Aby zapewnić dobre przyśpieszenie i niezwykle niskie zużycie
paliwa, najnowszy model Tricity 125 jest napędzany 4-suwowym,
chłodzonym cieczą silnikiem Blue Core o pojemności 125 cm3.
Silnik Blue Core, generujący moc 9 kW, zapewnia lepsze osiągi,
zużywając mniej paliwa. Dzięki temu Yamaha Tricity 125 to jeden z
najwydajniejszych i najoszczędniejszych środków transportu.

Technologia Leaning Multi Wheel
Opracowana przez inżynierów firmy Yamaha technologia Leaning
Multi Wheel zapewnia łatwe kierowanie i daje poczucie
bezpieczeństwa podczas skręcania: prowadzenie pojazdu przypomina
jazdę skuterem. Układ składa się z równoległego układu drążków i
dwóch niezależnych widelców teleskopowych. Umożliwia to
pochylanie przednich kół podczas skręcania, co zapewnia wyjątkowe
wrażenia z jazdy.

Wygodna pozycja do jazdy
Nowa rama Yamahy Tricity 125 ma szeroki i płaski podest, a dłuższe i
bardziej płaskie dwuosobowa kanapa zapewnia wysoki komfort i
umożliwia szybkie i łatwe wsiadanie i zsiadanie. Pod kanapą znajduje się
obszerny schowek na integralny kask. W przedniej części pojazdu
umieszczono praktyczny zaczep na bagaż.

3-kołowe podwozie
Yamaha Tricity 125 to unikalny, lekki środek transportu miejskiego,
wyposażony w 3-kołowe podwozie, który zapewnia wyjątkową
stabilność i wzbudza zaufanie kierowcy na wszystkich rodzajach
nawierzchni. Dwa przednie koła ustawione w niewielkiej odległości
od siebie sprawiają, że Yamaha Tricity łatwo się prowadzi i jest
niezwykle zwrotna. To doskonały środek transportu dla kobiet i
mężczyzn.

Lekki i zwinny
Yamaha Tricity waży zaledwie 156 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. Silnik
i podwozie zostały zaprojektowane tak, aby pojazd był stabilny podczas
jazdy, łatwy w prowadzeniu i wzbudzał zaufanie kierowcy. Dzięki temu
możesz być pewny, że pokonujesz miasto w najprostszy i
najprzyjemniejszy sposób – dzięki 3 kołom parkowanie nigdy nie było
takie łatwe!
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Silnik

Tricity 125

Typ silnika

Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy

Pojemność

125 cm3

Średnica x skok tłoka

52,0 mm x 58,7 mm

Stopień sprężania

11,2 : 1

Moc maksymalna

9,0 kW przy 7 500 obr./min

Maksymalny moment
obrotowy

11,7 Nm przy 7 250 obr./min

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Układ paliwowy

Wtrysk paliwa

Układ zapłonu

TCI

Układ rozrusznika

Elektryczny

Skrzynia biegów

Automatyczna z pasem klinowym

Fuel consumption

Niedostępny

CO2 emission

Niedostępny

Podwozie

Tricity 125

Układ przedniego zawieszenia

Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia

90 mm

Układ tylnego zawieszenia

Wahaczowe

Skok tylnego zawieszenia

90 mm

Hamulec przedni

Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm

Hamulec tylny

Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 230 mm

Opona przednia

90/80-14

Opona tylna

130/70-13

Wymiary

Tricity 125

Długość całkowita

1 980 mm

Szerokość całkowita

750 mm

Wysokość całkowita

1 210 mm

Wysokość siodełka

780 mm

Rozstaw osi

1 350 mm

Minimalny prześwit

125 mm

Waga w stanie gotowym do
jazdy

164 kg ( ABS )

Pojemność zbiornika paliwa

7,2 litrów

Tricity 125
www.yamaha-motor.pl

Kolory

Sunny Yellow

Aqua Blue

Matt Grey

Milky White

Jakość w stylu Yamaha
Autoryzowane Serwisy Yamaha dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i wiedzą. Dlatego Yamaha zaleca, aby
wszelkie prace serwisowe były wykonywane w autoryzowanych serwisach.
Yamaha zdecydowanie zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Yamaha zaleca również
stosowanie produktów Yamalube®. Yamalube to oferowana przez Yamaha gama najwyższej jakości środków
smarnych. Opracowane z myślą o niezawodnej pracy praktycznie w każdych warunkach stanowią o prawdziwej mocy
silników Yamaha.
Oprócz funkcjonalnych i stylowych akcesoriów Yamaha oferuje również gamę wysokiej jakości innowacyjnego
wyposażenia, zapewniającego wygodę w każdych warunkach. Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem:

www.yamaha-motor.pl/accessories

Więcej informacji
o Tricity 125 na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
Polska

