
Miluji svůj způsob
pohybu.
Tricity 125 je tak atraktivní pro širokou škálu zákazníků,

protože je to jediný tříkolový skútr v objemové třídě 125

ccm, což z něj dělá nejlehčí a nejagilnější vozidlo pro

městskou mobilitu svého typu. Tento snadno použitelný

prostředek pro dojíždění je navržen tak, aby při jízdě

poskytoval skutečný pocit jistoty a zvýšený pocit stability,

díky čemuž je ideální pro úplně každého.

Přirozená jízdní pozice a prostorná oblast nášlapů

poskytují  exibilní ergonomii, která vyhoví jezdcům

různých velikostí, a chrániče nohou a štít poskytují

vynikající ochranu proti větru. Jednoduše „nastartujte a

jeďte“, abyste si vychutnali živý a ekonomický výkon plně

automatického 125ccm motoru EURO5 Blue Core,

zatímco vám sdružený brzdový systém vždy zajistí plynulé

a stabilní zastavení.

Díky systému Smart Key, který umožňuje bezklíčové

ovládání, už zahájení jízdy nemůže být snazší, a nové LCD

přístroje s možností připojení chytrého telefonu vám

umožňují v reálném čase zobrazovat upozornění na

příchozí hovory, sociální sítě, e-maily a texty. Chytrý,
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Miluji svůj způsob pohybu.
módní a zábavný – Tricity 125 je dokonalým prostředkem pro dojíždění ve městě.

Mnozí z nás se odvrací od přeplněných systémů veřejné dopravy – a s rostoucími náklady na palivo a

poplatky za městské silnice není cestování autem vždy realistické. Takže nikdy nebyl lepší čas zjistit,

jak vám Tricity 125 může poskytnout naprostou svobodu pohybu po vašem městě.

Tento stylový tříkolový skútr poháněný nejnovějším motorem EURO5 Blue Core s objemem 125 ccm a

novým systémem Stop & Start nabízí živý výkon s působivou spotřebou paliva. Jeho dvě naklápěcí

přední kola vám dodají větší pocit stability a jistoty v zatáčkách a protože na něm můžete jezdit

s řidičským průkazem kategorie B*, je s Tricity 125 snadné začít hned jezdit! (*V různých zemích mohou

existovat různá omezení podle platných místních zákonů. Navíc společnost Yamaha doporučuje, aby

všichni řidiči před jízdou na dvoukolovém či tříkolovém vozidle absolvovali kurz jízdy na motocyklu.)

Jeho nový podvozek s vylepšeným zadním odpružením a větší oblastí nášlapů zajišťují nejvyšší úroveň

jízdního komfortu a s novými připojenými LCD přístroji si můžete po stažení bezplatné aplikace Yamaha

MyRide v reálném čase prohlížet upozornění na příchozí hovory, sociální sítě, e-maily a texty. Tricity

125: Miluji svůj způsob pohybu.

Tricity 125



Nový motor EURO5 Blue Core
125 ccm

Nový motor EURO5 modelu Tricity 125 je

vybaven pokročilou technologií Blue Core

společnosti Yamaha, která minimalizuje

emise a zajišťuje vysoce účinný výkon.

Tato pohonná jednotka s tichým chodem

nabízí dobré zrychlení s živým výkonem,

díky kterému je tento tříkolový skútr

spadající pod řidičské oprávnění kategorie

B* ideální pro nové jezdce, kteří hledají

chytrý a módní způsob pohybu ve městě.

(*V různých zemích mohou existovat různá

omezení podle platných místních zákonů.

Navíc společnost Yamaha doporučuje, aby

všichni řidiči před jízdou na dvoukolovém

či tříkolovém vozidle absolvovali kurz jízdy

na motocyklu.)

Optimalizované tříkolové
provedení

Tricity 125 je jediný tříkolový skútr

v kategorii 125 ccm a jeho dvě naklápěcí

přední kola vám poskytnou lepší pocit

stability – zejména v zatáčkách nebo na

hrbolatých silnicích. Nejnovější model těží

z propracovaného systému řízení LMW

Ackermann, který poskytuje přirozenější a

jistější pocit v zatáčkách.

Nový podvozek pro vyšší komfort

Jakmile Tricity 125 jednou zažijete, už se

nikdy nebudete chtít vrátit k veřejné

dopravě! Jeho nový rám byl navržen tak, aby

zajistil ještě vyšší úroveň jízdního komfortu,

a zvýšená pevnost podvozku poskytuje

přirozený pocit z řízení, díky kterému je jízda

na Tricity 125 radost.

Motor s technologií Start & Stop

Pro větší požitek z jízdy v městském

provozu je nový Tricity 125 vybaven

inteligentním systémem Start & Stop.

Když stojíte na semaforech, motor se

automaticky zastaví, čímž šetří palivo a

snižuje emise. Jakmile otočíte plynem,

skútr se automaticky nastartuje a

poskytuje tak snadnou a pohodovou jízdu i

v dopravní zácpě.

Nově  vyvinuté zadní odpružení
se dvěma tlumiči

Kromě toho, že se snadno používá, je

Tricity 125 díky novému zadnímu odpružení

také jedním z nejpohodlnějších skútrů.

Delší zadní tlumiče absorbují nerovnosti a

zajišťují hladkou a stabilní jízdu, ať už

jedete sami nebo vezete spolujezdce.

Přední a zadní kotoučové brzdy
s optimalizovaným systémem
UBS

Brzdový systém Tricity 125 navržený

s ohledem na nové jezdce je vytvořen tak,

aby poskytoval vyvážený a spolehlivý brzdný

výkon. Kdykoli použijete brzdy, sdružený

brzdový systém (UBS) automaticky rozdělí

sílu mezi přední a zadní kotoučovou brzdu,

aby zajistil hladké a stabilní brzdění.
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Motor

Typ motoru
4taktní;Kapalinou
chlazený;SOHC;Jednoválec;4ventilový;EURO5

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorem

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se

mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním

popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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