Tricity 300

Najpametnejša izbira
za mestno vožnjo
Z novim skuterjem Tricity 300 je podjetje Yamaha mestno
vožnjo popeljalo na višjo raven. Varčen agregat Blue
Core EURO5 s prostornino 300 cm3 ponuja veliko moči za
vožnjo na daljše razdalje po avtocesti. Zaradi zmogljivega
navora in gladkega pospeševanja je to najpametnejša in
najhitrejša izbira za vožnjo po mestu.
Pri mestni vožnji boste navdušeni nad najnižjo težo
modela v razredu, zaradi katere je tako okreten in
preprost za upravljanje. In ko se ustavite, vam je na voljo
sistem za pomoč pri zaklepanju v nagibu. Velike 267-mm
kolutne zavore zagotavljajo odlično zaviranje, dvojni 14palčni sprednji kolesi pa povečujeta občutek samozavesti
in stabilnosti.
V smislu videza se z modelom Tricity 300 ne more kosati
prav nič. Dinamični oklep tega skuterja so navdahnili
Yamahini vrhunski športni skuterji, njegove izklesane
lastnosti in kompakten zaslon pa dopolnjujejo občutek
športnosti in okretnosti. To je najpametnejša izbira za
mestno vožnjo.

Sistem za preprečevanje zdrsa koles
(TCS)
Kolutne zavore velikega premera
Mestna vožnja s tremi kolesi v
značilnem slogu modela Tricity
Standing Assist System
Najlažji v razredu/avtonomija
Velik prostor za shranjevanje
LCD-merilniki in visokokakovostna
končna obdelava
Varčen in zmogljiv agregat Blue Core s
300 cm3, skladen z EURO5

Tricity 300
Najpametnejša izbira za mestno vožnjo
Model Tricity 300 bo zagotovo spremenil vaše življenje. Ta trikolesnik ponuja nov občutek stabilnosti
in samozavesti in ker gre za najlažji in najelegantnejši model v razredu, je gotovo najpametnejša izbira
za vožnjo po mestu. In dobra novica je, da ga lahko vozite z vozniškim izpitom kategorije B!*
Vse na tem vrhunskem vozilu za mestno vožnjo je zasnovano za preprostejšo in zabavnejšo vožnjo.
Dvojni nagibni sprednji kolesi zagotavljata dodaten oprijem za gladko zavijanje, krmiljenje brez napora
in ozke dimenzije pa zagotavljajo lažje prebijanje skozi prometne ceste.
Sistem za pomoč pri zaklepanju v nagibu (Standing Assist) je priročen pri vsaki zaustavitvi in ko se na
semaforju prižge zelena luč, odziven agregat Blue Core, skladen s standardom EURO5, s prostornino
300 cm3, poskrbi, da v rekordno hitrem času prispete do svojega cilja. Zaradi čudovito oblikovanega
oklepa in vodilnih značilnosti v razredu je Tricity 300 najboljši način transporta v mestih. *V skladu z
veljavno zakonodajo lahko glede na posamezno državo v zvezi s tem veljajo določene omejitve.

Tricity 300

Mestna vožnja s tremi kolesi v
značilnem slogu modela Tricity
Z modelom Tricity 300 ponuja podjetje

Varčen in zmogljiv agregat Blue
Core s 300 cm3, skladen z
EURO5
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Sistem za pomoč pri zaklepanju v
nagibu
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Najlažji v razredu / Odlična
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opozorilo, ki se pojavi pri temperaturi 3 ºC
ali nižji.

Tricity 300
Agregat

Sistem podmazovanja
oskrba z gorivom
Sistem vžiga
Zagon
Prenos

4-ventilski;4-taktni;Eno valjni;Tekočinsko
hlajen;EURO5;SOHC
Moker karter
Vbrizg goriva
TCI
Električni
jermenski avtomatski

Šasija
Sistem prednjega vzmetenja
Sistem zadnjega vzmetenja

Dvojne teleskopske vilice
Nihajna enota

Tip agregata

Tricity 300
Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju
drugih voznikov v prometu. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se
obrnite na pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

