Tricity 300

De slimste keuze voor
Urban Mobility
Yamaha tilt Urban Mobility naar een hoger niveau met de
geheel nieuwe Tricity 300. De zuinige 300cc Blue Core
EURO5 motor geeft je voldoende vermogen om langere
afstanden op de snelweg te rijden. En door het sterke
koppel en de soepele acceleratie is dit de slimste en
snelste manier om je in en rond de stad te verplaatsen.
In de stad zul je het laagste gewicht in zijn klasse
waarderen waardoor het zo wendbaar en gemakkelijk te
manoeuvreren is – en het Standing Assist-systeem helpt
de machine overeind te houden als je stopt. Grote
remschijven van 267 mm leveren veel remkracht en de
dubbele voorwielen met een diameter van 14 inch
dragen bij aan het gevoel van vertrouwen en stabiliteit.
Niets komt in de buurt van de Tricity 300 qua styling. De
dynamische carrosserie is geïnspireerd op Yamaha's
premium Sport Scooters – en de gestroomlijnde
eigenschappen en het compacte kuipwerk

Urban Mobility met 3 wielen en TricityDNA
Zuinige en krachtige 300cc Blue Core
krachtbron die voldoet aan de EURO5norm
Traction control system (TCS)
Standing Assist System
Lichtste in zijn klasse / Autonomie
Grote opbergruimte
LCD-instrumenten en hoogwaardige
afwerking
Grote schijfremmen

Tricity 300
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Tricity 300
Motor

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Brandstofverbruik
CO2 emission

4-kleppen;4-takt;1cilinder;Vloeistofgekoeld;EURO5;SOHC
292cc
70,0 mm x 75,9 mm
10,9:1
20,6 kW bij 7.250 tpm
29,0 Nm bij 5.750 tpm
Wet sump
Brandsto njectie
TCI
Elektrisch
Automaat met V-snaar
3,3 l/100 km
77 g/km

Type
Wielophanging, voor
Veerweg, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Dubbele telescopische voorvork
100 mm
Achterbrug
84 mm
Hydraulische remschijf, Ø 267 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø 267 mm
120/70-14M/C 55P tubeless
140/70-14M/C 62P tubeless

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

2.250 mm
815 mm
1.470 mm
795 mm
1.595 mm
130 mm
239 kg
13 liter

Motortype

Tricity 300
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van
Yamaha-producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel
uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten zijn uitsluitend ter illustratie
weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.

