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Vožnja po mojem okusu
Torej, na izbiro imate, da: se na delo vozite v jeklenih
škatlah, skupaj z vsemi ostalimi, ali pa svobodomiselno
razmislite o alternativi. Vzelo vam bo samo nekaj minut.
Toda končni rezultat bo morda začetek boljšega življenja.

Vse podrobnosti na modelu Tricity 155 so zasnovane za
mestne voznike – tako kot vam, je namreč tudi nam dovolj.
Zaradi dostopne oblike s 3 kolesi s serijskim sistemom ABS
je popoln za neizkušene voznike – dve nagibni sprednji
kolesi omogočata lahkotno okretnost in zagotavljata
poseben občutek stabilnosti.

Model Tricity 155 je enostaven za uporabo, cenovno
dostopen in varčen – dovolj zmogljiv, da spremeni vaš
način prevažanja. In samo vi lahko to uresničite.

Eleganten in moderen mestni
skuter s 3 kolesi

Oblika s 3 kolesi za večjo
stabilnost

Yamahin edinstven sistem
"Leaning Multi Wheel" (LMW)

Majhen razmak dveh sprednjih
koles za preprosto krmiljenje

4-taktni agregat s prostornino 155
cm3 za boljšo moč

Zasnovan za mestno vožnjo,
vožnjo po avtocestah in
obvoznicah

13-palčno zadnje kolo s široko
zadnjo pnevmatiko 130/70

Sistem ABS in centralni zavorni
sistem

Sprednje (220 mm) in zadnje
(230 mm) kolutne zavore

Udoben pokončni položaj vožnje
in dvojni sedež

Veliko prostora za shranjevanje
spredaj in pod sedežem

LED-luči in pozicijske luči
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Zmogljivost
ustvarjanja časa

Pri družbi Yamaha razvijamo inovativne nove
načine za ohranjanje mobilnosti evropskih
mest – in model Tricity 155 je najnovejši model
v naši rastoči ponudbi modelov za mestno
vožnjo.

Poganja ga odziven in varčen agregat s
prostornino 155 cm3, poleg tega pa je ta
pametni mestni skuter s 3 kolesi ustvarjen, da
skrajša, poenostavi in poceni vašo pot na delo.
Njegova oblika s 3 kolesi pomeni, da ta
uporabniku prijazen mestni skuter daje
zanesljiv občutek stabilnosti in pripomore k
večji samozavesti voznika – zahvaljujoč njegovi
kompaktni šasiji in dvema sprednjima
kolesoma zagotavlja tudi okretnost,
primerljivo s skuterjem, z boljšim oprijemom.

Postanite gospodar svojega dneva in si
ustvarite več prostega časa z modelom Tricity
155.
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Nagibna zasnova s 3 kolesi
Oblika s 3 kolesi modela Tricity 155 je popolna izbira, če ste
novinec pri tem načinu vožnje. Dve sprednji kolesi omogočata
nagibanje pri zavijanju in zagotavljata boljši občutek
stabilnosti. Model Tricity 155 vzbuja zaupanje na številnih
površinah, saj oprijem cestišča zagotavljajo dve sprednji
pnevmatiki in široka zadnja pnevmatika 130 – skupaj s
kolutnimi zavorami.

Najenostavnejši prevoz od vrat do vrat
S kompaktno šasijo, nizko težo in serijskim sistemom ABS združuje
model Tricity 155 s 3 kolesi okretnost, primerljivo s skuterjem, a z
izboljšanim oprijemom ter občutkom stabilnosti. Sprednja kolesa z
majhnim razmakom omogočajo lahkotno vožnjo skozi gost
promet, dodana pa je še priročna nova parkirna zavora. Preprosta
vožnja od vrat do vrat!

Zmogljiv agregat s 155 cm3 s sistemom VVA
Model Tricity 155 poganja naš najnovejši 4-taktni agregat s sistemom
nastavljivega delovanja ventilov za hitrejše pospeševanje in z izredno
varčno porabo goriva. Odziven agregat s prostornino 155 cm3
zagotavlja potrebno moč za vožnjo po avtocestah in obvoznicah,
zaradi česar je to popoln mestni skuter za kratke do srednje dolge
razdalje.

Funkcionalen, praktičen, cenovno dostopen
Pod kakovostnim dvojnim sedežem je velik predal za shranjevanje, v
katerega lahko shranite čelado in razne manjše predmete. V sprednji
žep za shranjevanje je priročno dodana še 12-voltna vtičnica za polnjenje
različnih naprav. Rezervoar za gorivo modela Tricity 155 sprejme 7,2
litrov goriva, zato so razponi med polnjenji še daljši.

Dinamičen slog z udobno vožnjo
Z elegantnim oklepom, ki kljubuje vetru, in prenovljenim zadnjim
oklepom je to eden najbolj dinamičnih mestnih skuterjev. Novo
zasnovana ravna plošča za noge skupaj s prenovljenim kakovostnim
dvojnim sedežem zagotavlja udobno mestno vožnjo – z vgrajenimi
stopalkami za sopotnika ter držalom je tako model Tricity 155 izdelan
za dve osebi!

LED-luči
Dober videz in sodoben slog modela Tricity 155 poudarja zmogljiva LED-
luč, ki osvetljuje cesto pred vami. Vgrajeni sprednji in zadnji smerniki se
brezhibno prepletajo z dinamičnim oklepom. Prisotnost tega skuterja s 3
kolesi v mestnem vrvežu poudarjajo svetle pozicijske LED-luči in LED-luči
v izboljšanih zadnjih lučeh.
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Agregat Tricity 155
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, SOHC, 4-ventilski

Prostornina 155ccm

Vrtina x gib 58,0 mm x 58,7 mm

Kompresijsko razmerje 10,5 : 1

Maksimalna moč 11,1 kW @ 8.000 obr/min

Maksimalen navor 14,4 Nm  @ 6.000 obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos jermenski avtomatski

Poraba goriva N/A

CO2 emission N/A

Šasija Tricity 155
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Hod prednjega vzmetenja 90 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna enota

Hod zadnjega vzmetenja 90 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 220 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 230 mm

Prednja pnevmatika 90/80-14

Zadnja pnevmatika 130/70-13

Dimenzije Tricity 155
Skupna dolžina 1.980 mm

Skupna širina 750 mm

Skupna višina 1.210 mm

Višina sedeža 780 mm

Medosovinski razmak 1.350 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 125 mm

Skupna teža (s polnimi
rezervoarji)

165 kg ABS

Prostornina rezervoarja za
gorivo

7,2 L



 
Cena 
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Tricity 155 ABS 4.395,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>4.695,00</s> €</b> Akcija traja do razprodaje zalog.



Barve 

Tricity 155
www.yamaha-motor.si

Cyber Blue Oxford Grey Milky White

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,

da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha Tricity 155 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


