YAMAHA Tricity ABS
Timpul este prea pretios pentru a-l pierde. Totusi, in fiecare zi pierdem o multime de timp si bani
ca sa ajungem si sa ne intoarcem de la serviciu, insa lucrurile nu mai trebuie sa stea asa. Yamaha
Tricity aici ca sa va ofere alternativa accesibila si placuta.
Echipat cu un sasiu unic cu 3 roti, Tricity este un scuter urban usor care raspunde uimitor noilor
nevoi de deplasare urbana.
Echipat cu un motor de 125 cmc si oferind agilitatea specifica unui scuter insa dublata de
siguranta stabilitatii data de cele 3 roti, inovativul Tricity te aduce din nou la controlul propriului
tau timp. Cu varianta echipata cu ABS, vei calatori intotdeauna in siguranta.
Detalii:













Scuter urban elegant si accesibil
Sasiu cu 3 roti pentru o stabilitate crescuta
Concept exclusiv de inclinare la viraj „Leaning Multi Wheel (LMW)”
Ecartament redus al rotilor fata, pentru mai multa agilitate
Conceput pentru cei mai pretentiosi utilizatori de scuter
Usor, compact, manevrabil
Spatiu generos pentru depozitare
Pozitie comoda de pilotaj, sa comfortabila
Motor agil de 125 cmc, racit cu lichid
Frane cu disc, fata si spate, pentru o franare eficienta
Sistem de franare unificat fata / spate (UBS) – echipament standard
Disponibila versiune cu ABS
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YAMAHA Tricity ABS

Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Alimentare combustibil
Sistem de aprindere
Transmisie

Monocilindru, Răcit cu aer, 4 timpi, SOHC, 2-supape
124,8cc
52,4 mm x 57,9 mm
10,9 : 1
8,1 kW @ 9.000 rpm
10,4 Nm @ 5.500 rpm
Carter umed
Injecţie benzină
TCI, Electronic
Automată, curea trapezoidală

Şasiu
Suspensie faţă
Suspensie spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Furcă telescopică
Unitate oscilantă
Hidraulică, dublu disc, Ø 220 mm
Hidraulică, mono disc, Ø 230 mm
90/80-14
110/90-12

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţime şa
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate fără sarcină
Capacitate rezervor carburant

1.905 mm
735 mm
1.215 mm
780 mm
1.310 mm
120 mm
156 kg
6,6 Litri

Pret Vanzare (incl. TVA)

4.100 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.
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