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MOVE
 

Het tijdperk van de nieuwe persoonlijke mobiliteit begint vandaag

De stadsscooters van Yamaha bieden een 
toegankelijke en betrouwbare oplossing voor 
pendelverkeer in en rond de stad. Elk model is 
uitgerust met een volautomatische “twist-and-go” 
transmissie en is dus uiterst makkelijk te besturen. 
In vele Europese landen* volstaat het rijbewijs 
B voor deze gloednieuwe NMAX en D’elight 
scooters. Autobestuurders schakelen hierdoor snel 
en soepel over naar een tweewieler.

De scooters van de Tricity familie hebben twee 
voorwielen en dit systeem biedt een betere tractie 

en remkracht. Dit is de ideaal voor pendelaars 
die de grotere stabiliteit en het gevoel van 
zelfvertrouwen dat een scooter met drie wielen 
biedt, bijzonder waarderen. Voor de Tricity 300 en 
de Tricity 125 volstaat het rijbewijs B*. Dit maakt 
het voor vele pendelaars gemakkelijker, goedkoper 
en aangenamer om zich in de stad te verplaatsen.

Elke stadsscooter van Yamaha biedt een echt 
alternatief aan pendelaars die hun levensstijl 
willen veranderen voor een betere balans tussen 
het werk en privéleven. Met zijn nieuwe, sportieve 

kuipwerk brengt de gloednieuwe NMAX als 
instapmodel premium kwaliteit en levendige 
prestaties. De moderne stijl van de nieuwe D’elight 
zal ook veel vrouwelijke rijders aanspreken, die 
een lichte en trendy scooter zoeken om zich vlot te 
verplaatsen. De Tricity 300 is nu uitgerust met een 
volledig EU5-conforme motor. Voor deze scooter 
volstaat het rijbewijs B*.

* Toepasselijke wetgevingen kunnen beperkingen 
inhouden en verschillen van land tot land 



 

Het beste voertuig
voor stadsverkeer.

 

De Tricity 300 zal uw leven veranderen. Zijn 
driewielig ontwerp geeft een nieuw gevoel van 
stabiliteit en vertrouwen. Het is het lichtste 
en meest stijlvolle model in deze klasse en is 
ideaal voor verplaatsingen in de stad. U hebt 
bovendien slechts een rijbewijs B nodig!*

Alles aan dit perfecte voertuig voor 
stadsverkeer werd speciaal ontworpen om 
het pendelen eenvoudiger, gemakkelijker en 
vlotter te maken. De twee leunende voorwielen 
bieden een aanvullende grip om soepel door de 
bochten te gaan en dankzij zijn wendbaarheid en 
zijn geringe afmetingen rijdt u gemakkelijk door 
de drukste straten.

Telkens als je stopt, zorgt het handige 
Standing Assist System voor een automatische 
vergrendeling die het nodige comfort 
oplevert. Als je opnieuw groen licht krijgt, 
brengt de responsieve 300 cm³ BLUE CORE 
EURO5-conforme motor je gezwind naar je 
bestemming. Met zijn stijlvolle chassis en zijn 
toonaangevende specificaties in deze klasse is 
de Tricity 300 de beste keuze voor je stedelijke 
verplaatsingen. 
 
*De wetgevingen in verschillende landen 
kunnen beperkingen voorzien.
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Driewieler Urban Mobility met Tricity 
DNA
Yamaha opent de weg naar Urban Mobility voor 
een nog groter publiek met de Tricity 300. Deze 
nieuwe en toegankelijke driewieler scooter biedt 
een dynamische stijl, veelzijdige prestaties, 
toonaangevende specificaties en een bijzonder 
gebruiksvriendelijke technologie. 

U hebt alleen een rijbewijs B* nodig voor alle 
vlotte verplaatsingen in een druk stadsverkeer. * 
De wetgevingen in verschillende landen kunnen 
beperkingen voorzien

De lichtste in zijn klasse / Grote 
autonomie
De Tricity 300 werd speciaal ontworpen om 
de vlotte wendbaarheid van een scooter te 
combineren met het extra gevoel van vertrouwen 
en stabiliteit van het driewieler systeem. Het is 
het lichtste model in zijn klasse en biedt ook de 
beste specificaties.

Dankzij zijn tank van 13 liter en zijn 
aerodynamische chassis en scherm is het duidelijk 
de beste keuze voor lange ritten.

Standing Assist System
Bij stadsverkeer moet u vaak stoppen en dan weer 
verder rijden. Yamaha heeft daarom een Standing 
Assist System voorzien om het stoppen voor 
verkeerslichten of kruispunten comfortabeler te 
maken. 

Zuinige en krachtige 300 cm³ Blue Core-
motor die voldoet aan de EURO5-norm
De nieuwe Tricity 300 is uitgerust met een 
krachtige en zuinige 300 cm³ Blue Core EURO5 
motor en legt de lat veel hoger voor Urban 
Mobility.

De vloeistofgekoelde viertaktmotor met één 
cilinder biedt ruim voldoende vermogen voor 
lange ritten op autosnelwegen en met zijn 
sterk en soepel koppel bij lage snelheden en 
zijn geoptimaliseerde automatische transmissie 
staat de Tricity 300 borg voor een ongeëvenaard 
rijcomfort!

Groot opbergvak
De dynamische Tricity 300 heeft natuurlijk een 
sportieve look, een gestroomlijnd chassis en 
toonaangevende specificaties. Het is echter 
ook een uitzonderlijk praktisch en functioneel 
vervoermiddel.

Er is ruimte beschikbaar voor het opbergen van 
twee integraalhelmen of een A4 tas en u kunt 
deze scooter starten en vergrendelen met een 
handige Smart Key. In het frontpaneel is ook een 
DC contact voorzien voor uw toestellen.

Rijbewijs B volstaat
De eerste Yamaha met een grote motor voor 
houders van een rijbewijs B*

* Toepasselijke wetgevingen kunnen beperkingen 
inhouden en verschillen van land tot land. 

Schijfremmen met grote diameter
Het driewieler ontwerp van de Tricity 300 geeft 
een nieuw gevoel van stabiliteit en vertrouwen, 
en werd speciaal ontworpen voor het rijden 
op diverse oppervlakken en in verschillende 
omstandigheden.

De 267 mm diameter voor- en achterschijven 
hebben ruim voldoende remvermogen en het 
Unified Brake System van Yamaha en het ABS 
bieden een betere stuurvaardigheid in vochtige of 
gladde omstandigheden.

LCD instrumenten en hoogwaardige 
afwerking
De Tricity 300 is een klassevoertuig met een 
stijlvolle look en een hoogwaardige afwerking. 
Zijn toonaangevende specificaties omvatten een 
instrumentenpaneel in auto-stijl met belangrijke 
informatie in een duidelijke en gemakkelijk te 
begrijpen stijl.

Verklikkerlampjes voor ABS, Standing Assist 
System, TCS en omgevingstemperatuur met een 
waarschuwing bij 3°C en lager.

 

Tech Kamo
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Tricity 300 Urban Pack

Wij weten hoe het voelt om meer ruimte te willen om essentiële zaken op te 
bergen. Daarom hebben wij het Urban Pack uitgerust met een geïntegreerde 
bagagedrager en prachtig ontworpen topkoffer van 39 L. met plaats voor uw 
helm, extra bagage of andere voorwerpen. Een geïntegreerd rugkussen geeft 
uw passagier meer ncomfort tijdens het rijden en het hoge scherm zorgt voor 
extra bescherming terwijl u een goed zicht op de weg houdt. Nu verkrijgbaar 
bij uw Yamaha-verdeler die deze merkaccessoires van topkwaliteit met 
plezier op uw Tricity 300 zal monteren. 

Tricity 300 Winter Pack

Met het driewielige ontwerp zorgt de Tricity 300 voor een nieuw gevoel van 
stabiliteit en vertrouwen, waardoor het een ideaal voertuig is om het hele 
jaar door te rijden, zelfs bij koud of slecht weer. Nu u een scooter heeft die 
u in verschillende omstandigheden kan gebruiken, hebben wij het Winter 
Pack gecreëerd met een waterbestendige schort en handvatverwarming. 
Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha-verdeler die deze merkaccessoires van 
topkwaliteit met plezier op uw Tricity 300 zal monteren. 

Tricity 300 Sport Pack

De lichte en stijlvolle Tricity 300 beschikt over topspecificaties in zijn klasse en die zorgen ervoor dat het een trendy en dynamische 
driewielige scooter is. Voor nog meer dynamiek en een extra sportieve look bestaat het Sport Pack uit een krasbestendig 
sportscherm, een minimalistische nummerplaathouder met LED-verlichting en verlaagde voetplaten uit gegoten aluminium met 
rubberen pads voor een hoge grip. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha-verdeler die deze merkaccessoires van topkwaliteit met plezier op 
uw Tricity 300 zal monteren. 

Tricity 300 Accessoires



   

Tricity 300 Accessoires

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Schort
BX9-F47L0-00-00

Sportschermkit
BX9-F83J0-A0-00

Hoog windscherm
BX9-F83J0-B0-00

Comfortzadel
B74-F4730-A2-00

Laag zadel
B74-F47C0-L0-00

Voetpanelenset
BX9-F74M0-00-00

Kit Handbescherming
BX9-F85F0-00-00

Nummerplaathouder
BX9-F16E0-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Topkoffer City van 50 liter
34B-F84A8-10-00

Rugsteun voor de 50 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-B0-00

Eindgreep
B9Y-F6246-U0-00

Consoletas
B9Y-F0750-00-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Rugsteun basiskit
BX9-F84U0-00-00

Achterdrager
B74-F48D0-00-00

LED-richtingaanwijzers
YME-H0789-00-20

Compartimentverdeler met tas 
voor opbergruimte onder het 
zadel
B74-F85M0-00-00

Afdekking voor 
kentekenplaathouder
B74-F163A-00-00

Gashendel geleidings kit
B74-F6240-00-00

Slot set standaard topkoffer City
52S-21780-09-00

Passagiersrugsteunkussen
BV1-F843F-00-00

Passagiersrugsteunkussen
B74-F843F-A0-00



  



 

De beste manier van 
verplaatsen.

 

U kunt uw tijd doorbrengen bij de bushalte, in de metro of op zoek naar een 
parkeerplaats, of van de vrijheid genieten om uw tijd door te brengen zoals u dat 
wilt. Misschien is het slechts het begin van een beter leven.

Alles aan de Tricity 155 is ontworpen met u, de forens, in gedachten. U kunt 
vertrouwen op de 3 wielen, wat ideaal is voor onervaren rijders, waardoor u een 
goed gevoel van stabiliteit heeft op kasseien en tramlijnen.

De lichte en wendbare Tricity 155 heeft een grotere actieradius, zodat de 
stadsgrenzen worden verlegd en u zo veel mogelijk van het stadsleven kunt 
genieten. Verplaats u op een nieuwe manier.

‘Leaning’ driewielindeling
De driewielindeling van de Tricity 155 is een 
ideale keuze als u nog geen ervaring hebt met dit 
soort voertuigen. Dankzij de dubbele voorwielen 
kunt u leunen in bochten met een groot 
stabiliteitsgevoel.

En met twee voorbanden met een solide 
wegligging en een brede 130 achterband - 
gecombineerd met dubbele schijfremmen - zorgt 
de Tricity 155 voor vertrouwen op uiteenlopende 
soorten wegdek.

Functioneel, praktisch en betaalbaar
Onder de hoogwaardige buddyseat bevindt zich 
een groot opbergvak voor een integraalhelm 
plus kleinere voorwerpen - en voor extra 
functionaliteit is het opbergvak aan de voorzijde 
voorzien van een 12 V uitgang voor het opladen 
van diverse apparaten.

Met de grote brandstoftank van 7,2 liter biedt de 
Tricity 155 een grotere actieradius.

Krachtige 155 cm³ motor conform EURO4 
met variabele klepbediening
De Tricity 155 wordt aangedreven door de 
nieuwste generatie EURO4 compatibele 
viertaktmotor met variabele klepbediening 
(VVA) voor snellere acceleratie met een hoog 
brandstofzuinigheidsniveau.

De responsieve 155 cm³ motor geeft u het extra 
vermogen dat u nodig hebt op de snelweg en de 
ringweg, waardoor dit een ideale scooter is voor 
de korte tot middellange afstand.

Het eenvoudigste vervoer voor woon-
werkverkeer
Dankzij het compacte chassis, het lage gewicht en 
standaard ABS combineert de driewielige Tricity 
155 de wendbaarheid van een scooter met extra 
vertrouwen en gevoelens van stabiliteit.

Door de dicht bij elkaar geplaatste voorwielen 
is het geen probleem om door het verkeer heen 
te komen - en voor extra gemak is er een nieuwe 
parkeerrem. Gemakkelijk woon-werkverkeer!

Icon Grey
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Tricity 155



 

Wie heeft nog nooit meegemaakt dat de tramdeuren net voor zijn neus 
dichtgingen, of zich onprettig gevoeld in een volle metro? Voel u niet langer 
hulpeloos, krijg controle over uw tijd en geniet weer van het allerbeste dat het 
stadsleven te bieden heeft!

Ervaar en geniet van de stad zoals u dat wilt, met de Yamaha Tricity 125. U 
voelt zich meteen op uw gemak dankzij de comfortabele zitpositie en meer 
zelfverzekerd op tramrails of kasseien dankzij de 3 wielen.

De efficiënte Blue Core 125 cm³ motor biedt veel acceleratie en is zeer zuinig in 
verbruik. De Yamaha Tricity 125 is met zijn ABS en het standaard gemonteerde 
Unified Braking System het gemakkelijkste en meest plezierige vervoersmiddel 
voor in de stad.

ABS/Unified Brake System
Twee 220 mm-remschijven vóór en een 230 
mm-remschijf achter bieden veel remkracht en 
voor nog meer vertrouwen is de Tricity standaard 
uitgerust met ABS.

Het Unified Brake System optimaliseert 
automatisch de remkracht voor en achter 
wanneer u de linkerremhendel aantrekt of beide 
remmen tegelijk bedient. Dit zorgt voor soepel en 
effectief remmen.

Leaning Multi Wheel-systeem
Het exclusieve Leaning Multi Wheel-systeem 
van Yamaha is ontworpen voor gemakkelijke 
bestuurbaarheid in combinatie met zelfverzekerd 
bochtenwerk en natuurlijk rijgedrag.

Dankzij de parallellogramverbinding en 
onafhankelijke dubbele telescopische vorken van 
dit systeem kunnen de dubbele voorwielen in 
de bochten schuin staan, waardoor rijden op de 
Tricity een waar genoegen is.

Krachtige en zuinige Blue Core 125 cm³ 
4-taktmotor
Voor vlot optrekken en een uitstekende 
brandstofzuinigheid wordt de nieuwste Tricity 
125 aangedreven door de nieuwste Blue Core 125 
cm³ vloeistofgekoelde viertaktmotor van Yamaha.

Met een vermogen van 9 kW levert het Blue 
Core-ontwerp betere prestaties met een 
lager brandstofverbruik, waardoor de Tricity 
125 een van de meest efficiënte en zuinigste 
vervoersmiddelen is!

Prachtig vormgegeven kuipwerk
Het prachtig vormgegeven, lichtgewicht kuipwerk 
van de Tricity geeft deze lichtgewicht driewieler 
een dynamischer en moderner uiterlijk. De 
vloeiende lijnen en het gestroomlijnde profiel 
bieden een slimme en geraffineerde uitstraling 
die de wendbaarheid van deze stadsscooter 
benadrukt.

Het sportscherm en de gewelfde 
beenbeschermers bieden extra bescherming 
tegen weer en wind.

 

De beste manier van 
verplaatsen.
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Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer 
voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires 
is ook beschikbaar op onze website.

Schort Tricity
2CM-F47L0-00-00

Sportscherm
2CM-F61C0-00-00

Hoog scherm Tricity
BB8-F83J0-00-00

Hoog windscherm
2CM-F83J0-01-00

Handbeschermers
2CM-F85F0-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-00-00

Gashendel geleidings kit
B74-F6240-00-00

GPS-houder
2CM-F34A0-00-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Rugsteun
2CM-F84U0-00-00

Rugsteun kussen
1SD-F843F-00-00

Achterdrager
2CM-F4841-A0-00

Tricity 125 / 155 Accessoires



 

Eén worden met
de stad.

 

De tijden veranderen en we moeten allemaal nadenken over de verstandigste 
manier om ons in en rond de stad te verplaatsen. De nieuwe NMAX 155 wordt 
aangedreven door een krachtige 155 cm³ motor die goed is voor een snellere 
acceleratie om vlot te kunnen inhalen, en voor een hogere topsnelheid om 
het verkeer bij te houden op de snelwegen. Dit is Yamaha’s visie op de nieuwe 
persoonlijke mobiliteit.

Het sportieve nieuwe kuipwerk is uitgerust met de nieuwste LED-lampen en bevat 
een aerodynamische frontkuip die een goede bescherming biedt tegen wind en 
regen. Het nieuwe frame zorgt voor een gemakkelijkere besturing in het verkeer 
en biedt een comfortabeler en ontspannen rijpositie.

Maar de NMAX 155 is echter vooral de ultieme stadsscooter omdat hij u altijd 
en overal geconnecteerd houdt. Zijn nieuwe Communication Control Unit (CCU) 
zoekt via Bluetooth contact met uw smartphone om u toegang te geven tot 
belangrijke gegevens, en functies zoals de Smart Key om te starten zonder sleutel, 
een stopcontact en een opbergruimte onder het zadel maken het leven zoveel 
aangenamer.

155 cm³ EURO5 Blue Core motor
De 155 cm³ Blue Core motor van de NMAX 
geeft u een sterkere acceleratie en een hogere 
topsnelheid. Dit is dus een ideale scooter om 
bussen in te halen in het stadsverkeer en om 
voldoende snelheid te halen in het sneller rijdend 
verkeer op een snelweg.

Deze EURO5-conforme motor is ook bijzonder stil 
en zuinig. Met de grotere brandstoftank van 7.1 
liter kunt u ongeveer 300 km rijden zonder bij te 
tanken.

Smart Key systeem
NMAX is een van de meest geavanceerde 
scooters in zijn klasse en wordt geleverd met 
Yamaha’s Smart Key systeem als standaard 
uitrusting. Zolang u de Smart Key bij u hebt in 
uw zak of tas, kunt u uw NMAX starten met dit 
sleutelloos systeem.

U bespaart op die manier veel tijd en het hele 
proces is veel eenvoudiger en praktischer. U moet 
‘s nachts nooit meer zoeken naar uw klassieke 
sleutels in een donker parkeergebouw!

CCU Communication Control Unit
NMAX is de eerste scooter die uitgerust is met 
Yamaha’s nieuwe Communication Control Unit 
(CCU) die u de nodige informatie bezorgt en 
waarbij elke rit een aangename ervaring wordt. 
Download de “MyRide” app op uw smartphone en 
maak een verbinding via Bluetooth.

U krijgt toegang tot een enorme hoeveelheid 
technische en bedrijfsinformatie en u kunt zelfs 
uw scooter terugvinden met de parkeerlocator 
van de app!*

* Gebruik de laatst geconnecteerde locatie van 
uw smartphone, niet GPS.

Sportief nieuw kuipwerk
Yamaha plaatst de nieuwe NMAX 155 een trapje 
hoger met een nieuw kuipwerk en een stijlvolle 
voorkuip met een nieuwe, dynamische twin-eye 
LED koplamp en ingebouwde contourverlichting. 

Het nieuwe LED-achterlicht en de geïntegreerde 
voor- en achterrichtingaanwijzers verhogen de 
premium look en gevoel van Yamaha’s ultieme 
scooter van de instapklasse.

Phantom Blue

Anodized Red Power Grey
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NMAX 155



 

Eén worden met
de stad.

 

De tijd is gekomen om aandacht te besteden 
aan de manier waarop u u verplaatst in de 
stad. De gloednieuwe NMAX 125 is Yamaha’s 
visie op een nieuwe persoonlijke mobiliteit. 
Deze gemakkelijk te besturen scooter voor 
pendelaars wordt aangedreven door een 
krachtige en zuinige Blue Core 125 cm³ EURO5 
motor die u ongeveer 300 km ver kan brengen 
met één brandstoftank. Hij is voorzien van een 
premium afwerking en biedt hoge specificaties 
tegen een betaalbare prijs.

Het sportieve en dynamische nieuwe kuipwerk 
van de NMAX 125 is vooraan en achteraan 
uitgerust met slanke LED-lampen. De 
aerodynamische voorkuip biedt een betere 
bescherming tegen wind en regen. Het 
gloednieuwe chassis verbetert de besturing 
in druk stadsverkeer en dankzij de soepele 
ergonomie is dit een zeer comfortabel 
vervoermiddel.

U zult versteld staan van de high-tech in de 
standaard uitrusting! De Communication Control 
Unit (CCU) van de NMAX 125 zoekt via Bluetooth 
contact met uw smartphone om u toegang te 
geven tot belangrijke gegevens, en functies 
zoals de Smart Key om te starten zonder sleutel, 
een stopcontact en een opbergruimte onder het 
zadel maken het leven zoveel aangenamer.

NMAX 125
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125 cm³ EURO5 Blue Core motor
U pendelt door drukke stadsstraten? U gaat naar 
vrienden in de buitenwijken? De sportieve nieuwe 
NMAX 125 is de ideale combinatie van prestaties, 
ontspanning en zuinigheid.

De stille 125 cm³ Blue Core EURO5-conforme 
motor verbruikt weinig brandstof en is goed voor 
een sterke acceleratie om het gewone verkeer 
in te halen. De grote brandstoftank van 7.1 liter 
brengt u ongeveer 300 km ver zonder bij te 
tanken.

Smart Key systeem
NMAX is een van de meest geavanceerde 
scooters in zijn klasse en wordt geleverd met 
Yamaha’s Smart Key systeem als standaard 
uitrusting. Zolang u de Smart Key bij u hebt in 
uw zak of tas, kunt u uw NMAX starten met dit 
sleutelloos systeem.

U bespaart op die manier veel tijd en het hele 
proces is veel eenvoudiger en praktischer. U moet 
‘s nachts nooit meer zoeken naar uw klassieke 
sleutels in een donker parkeergebouw!

CCU Communication Control Unit
NMAX is de eerste scooter die uitgerust is met 
Yamaha’s nieuwe Communication Control Unit 
(CCU) die u de nodige informatie bezorgt en 
waarbij elke rit een aangename ervaring wordt. 
Download de “MyRide” app op u smartphone en 
maak een verbinding via Bluetooth.

U krijgt toegang tot een enorme hoeveelheid 
technische en bedrijfsinformatie en u kunt zelfs 
uw scooter terugvinden met de parkeerlocator 
van de app!*
* Gebruik de laatst geconnecteerde locatie van 
uw smartphone, niet GPS.

Sportief nieuw kuipwerk
Yamaha plaatst de nieuwe NMAX 125 een trapje 
hoger met een nieuw kuipwerk en een stijlvolle 
voorkuip met een nieuwe, dynamische twin-eye 
LED koplamp en ingebouwde contourverlichting. 

Het nieuwe LED-achterlicht en de geïntegreerde 
voor- en achterrichtingaanwijzers verhogen de 
premium look en gevoel van Yamaha’s ultieme 
125 scooter van de instapklasse.

Nieuw ontworpen frame
Het gloednieuwe frame zit verborgen achter 
het nieuwe, dynamische kuipwerk en speelt een 
sleutelrol in de verklaring waarom NMAX een van 
de beste Yamaha stadsscooters is. In het volledig 
nieuwe ontwerp werd de grotere brandstoftank 
van 7.1 liter in de middentunnel geplaatst. 

Dit levert een betere gewichtsverdeling op 
en dit maakt de besturing veel vlotter. Het 
nieuwe chassis en het kuipwerk bieden een 
meer comfortabele rijpositie met een betere 
bescherming tegen de wind en een beperking van 
het geluidsniveau.

Opbergruimte onder het zadel
De NMAX is de meest sportieve en dynamische 
Yamaha 125 cm³ scooter in de categorie van 
de stadsscooters. Hij biedt bovendien enkele 
praktische voordelen en is daarom een ideale 
partner voor werk en ontspanning.

Klap het ergonomische duozadel naar boven en 
ontdek het ruime opbergvak dat groot genoeg 
is voor uw helm en enkele andere persoonlijke 
spullen als uw scooter geparkeerd is.

Start & Stop
Als u met zo’n zuinige scooter rijdt, vermindert u 
natuurlijk al uw ecologische voetafdruk. Om de 
stadsvervuiling nog meer te beperken en om het 
brandstofverbruik te minimaliseren, is de NMAX 
uitgerust met een Start & Stop systeem dat 
geactiveerd wordt als u stopt bij verkeerslichten 
of in drukke straten.

Wanneer de lichten weer op groen springen, 
lost u gewoon de remmen en draait u aan de 
gashendel. De EURO5 motor zal meteen starten.

Traction Control System
De nieuwe NMAX wordt nu geleverd met een 
Traction Control System dat u meer vertrouwen 
geeft op losse of gladde oppervlakken zoals 
vochtige kasseien of tramrails. Wanneer de TCS 
voelt dat het achterwiel zal slippen, vermindert 
het even de aandrijfkracht naar dit wiel zodat de 
band zijn tractie behoudt. 

U rijdt dus vol vertrouwen in verschillende 
weersomstandigheden en op alle mogelijke 
wegoppervlakken.
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NMAX 125 Accessoires

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Öhlins set achterschokdempers
YA0-10000-00-00

Hoog windscherm NMAX
B6H-F83J0-00-00

Voetplaten boven
B6H-F74M0-00-00

Voetplaten onder
B6H-F74M0-10-00

Consoletas
B9Y-F0750-00-00

Gashendel geleidings kit
B74-F6240-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Universele steun
B74-F81A0-00-00

City-topkoffer 30 liter
2DP-284A8-A0-00

Slot set standaard topkoffer City
52S-21780-09-00

YEC Indicatorpaneel 150
YME-YECIP-15-00

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

NMAX bagagedrager
B6H-F48D0-00-00

Binnentas voor topkoffer City van 
39 liter
YME-BAG39-00-00

Oplader voor USB-apparaten 5 V
B4T-H6600-00-00

NMAX Urban pack

Met zijn compacte afmetingen en zuinig brandstofverbruik is de NMAX ideaal voor het drukke stadsverkeer. Het Urban pack biedt extra ruimte en 
comfort bij het rijden in een drukke stadsomgeving. Het hoge windscherm zorgt voor een stevige bescherming tegen de wind en is zowel kras- als 
impactbestendig dankzij het ontwerp in polycarbonaat met harde coating. De topkoffer van 39L biedt extra bagageruimte. Hij wordt op een mooi 
ontworpen bagagedrager geplaatst en zijn knappe vormgeving en uitstekende testresultaten garanderen uw veiligheid en gemoedsrust, jaar na 
jaar, rit na rit.

Dit pack bevat ook een slotenset voor de topkoffer en een rugsteun die extra comfort biedt voor de passagier. Dankzij het Urban pack wordt de 
NMAX uw beste reisgezel in de stad. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha dealer die deze merkaccessoires van topkwaliteit met plezier op uw NMAX zal 
monteren. 

 

NMAX 125



* Gebruik de laatst geconnecteerde locatie van uw smartphone, 
niet GPS.

  

NMAX & MyRide App

NMAX is de eerste scooter die uitgerust is 
met Yamaha’s nieuwe Communication Control 
Unit (CCU) die u de nodige informatie bezorgt 
en waarbij elke rit een aangename ervaring 
wordt. Download de “MyRide” app op uw 
smartphone en maak een verbinding via 
Bluetooth. U krijgt toegang tot een enorme 
hoeveelheid technische en bedrijfsinformatie 
en u kunt zelfs uw scooter terugvinden met de 
parkeerlocator van de app!*

Gebruik gewoon de camera van uw 
smartphone om de hier getoonde QR-code te 
scannen en bekijk een video waarin getoond 
wordt hoe u een verbinding kunt maken tussen 
uw Yamaha NMAX en de MyRide app.



 

Licht bewegen.

 

Tijd is uw meest waardevolle bezit. U wilt u ook zo stijlvol en efficiënt mogelijk 
in en rond de stad kunnen verplaatsen. Deze aantrekkelijke en gemakkelijk te 
besturen nieuwe stadsscooter is een van de snelste en zuinigste oplossingen voor 
persoonlijke mobiliteit.

De nieuwste D’elight scooter heeft een frisse en nieuwe uniseks look en biedt 
talrijke voordelen. Het is de lichtste stadsscooter. Hij is bijzonder gemakkelijk te 
besturen en te manoeuvreren, en zijn compacte afmetingen loodsen u door alle 
verkeersopstoppingen.

Zijn stille en zuinige 125 cm³ motor is nu uitgerust met een automatische Stop 
& Start functie om de emissie te beperken en milieuvriendelijker te rijden. De 
opbergruimte onder het dubbele zadel is groot genoeg voor een integraalhelm. 
De Yamaha badge staat borg voor betrouwbaarheid en zijn bijzonder 
aantrekkelijke prijs is een bijkomende troef voor de nieuwe D’elight.

125 cm³ Blue Core EURO5 motor
De nieuwste generatie 125 cm³ Blue 
Core EURO5 motor van Yamaha is een 
staaltje van spitstechnologie dat maximale 
efficiëntie combineert met een uitstekende 
betrouwbaarheid.

Het maximumkoppel wordt geproduceerd bij veel 
lagere toerentallen dan bij andere modellen in 
deze klasse. Dit levert een bijzondere zuinigheid 
en een indrukwekkende acceleratie op.

Grote opbergruimte onder het zadel
De D’elight biedt zeer veel opbergruimte onder 
het zadel. Het is eigenlijk een van de weinige 
scooters in zijn klasse waarvan de opbergruimte 
groot genoeg is voor een integraalhelm.

Bij langere trajecten is het een perfecte plaats 
voor uw persoonlijke spullen en als u snel 
even naar de winkel moet, stopt u er wat extra 
boodschappen in.

De lichtste in zijn klasse
De D’elight weegt rijklaar slechts 101 kg en is 
daarmee de lichtste scooter in zijn klasse. 

Het lage gewicht van deze nieuwe uniseks 
scooter biedt meerdere voordelen: bijzonder 
aangenaam om mee te rijden, wendbaar en vlot 
manoeuvreerbaar in het verkeer, en gemakkelijk 
te parkeren.

Nieuw design met nieuwe lichten en LCD-
instrumentenpaneel
Met zijn volledig hertekende kuipwerk ziet 
de D’elight er beter uit dan ooit. Deze lichte 
stadsscooter heeft een hertekende voorkuip, een 
rondere koplamp, nieuwe LED-contourverlichting 
en nieuwe richtingaanwijzers.

Het is een van de coolste scooters in de 
125 cm³ categorie. Er is ook een nieuwe 
analoge meter voorzien met een LCD-display en 
waarschuwingslampjes.

Pearl White

Power Black Lava Red
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Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw  plaatselijke Yamaha dealer 
voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires 
is ook beschikbaar op onze website.

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Binnentas voor topkoffer City van 
39 liter
YME-BAG39-00-00

City-topkoffer 30 liter
2DP-284A8-A0-00

D’elight bagagedrager
B3Y-F48D0-00-00

Universele bevestigingsplaat voor 
City-topkoffers
37P-F84X0-00-00

Slot set standaard topkoffer City
52S-21780-09-00

D’elight Accessoires



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

  

NMAX 155 D’elight

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 4-takt, 4-kleppen EURO5, SOHC, 4-takt, Luchtgekoeld, 4-kleppen

Cilinderinhoud 155 cm³ 125 cm³

Boring x slag 58,0 mm x 58,7 mm 52,4 mm ×57,9 mm

Compressieverhouding 11,6:1 10,2:1

Max. vermogen 11,1 kW (15,1 pk)/8.000 t/min 6,2 kW (8,4 pk)/7.000 t/min

Max. koppel 14,0 Nm (1,4 kg fm)/6.500 t/min 9,8 Nm (1,0 kg fm)/5.000 t/min

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar

Fuel consumption n.v.t 1,8L /100 km

CO2 emission n/a 43 g/km

Chassis
Wielophanging voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork

Veerweg voor 100 mm 81 mm

Wielophanging achter Swingarm Swingarm

Veerweg achter 85 mm 68 mm

Remmen voor Hydraulische enkele schijfrem Hydraulische enkele schijfrem

Remmen achter Hydraulische enkele schijfrem Mechanische oplopende en aflopende trommelrem

Bandenmaat voor 110/70-13M/C 48P Tubeless 90/90-12 44J Tubeless

Bandenmaat achter 130/70-13M/C 63P Tubeless 100/90-10 56J Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 1 935 mm 1 805 mm

Totale breedte 740 mm 685 mm

Totale hoogte 1 160 mm 1 160 mm

Zithoogte 765 mm 800 mm

Wielbasis 1 340 mm 1 275 mm

Grondspeling 125 mm 125 mm

Rijklaargewicht 131 kg 101 kg

Inhoud brandstoftank 7,1 l 5,5 l

Specificaties
Tricity 300 Tricity 155 Tricity 125

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen Vloeistofgekoeld, EURO4, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen Vloeistofgekoeld, EURO4, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen

Cilinderinhoud 292 cm³ 155 cm³ 125 cm³

Boring x slag 70,0 mm x 75,9 mm 58.0 mm x 58.7 mm 52,0 mm x 58,7 mm

Compressieverhouding 10.9:1 10.5 : 1 11.2 : 1

Max. vermogen 20,6 kW bij 7.250 tpm 11.1 kW @ 8,000 tpm 9.0 kW @ 7,500 tpm

Max. koppel 29,0 Nm bij 5.750 tpm 14.4 Nm @ 6,000 rpm 11.7 Nm @ 7,250 rpm

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter Oliecarter

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar Automaat met V-snaar

Fuel consumption 3,3 l / 100 km 2,52 l/100 km 2.5l/100km

CO2 emission 77 g/km 58 g/km 55g/km

Chassis
Wielophanging voor Dubbele telescopische voorvork Dubbele telescopische voorvork Dubbele telescopische voorvork

Veerweg voor 100 mm 90 mm 90 mm

Wielophanging achter Swingarm Swingarm Swingarm

Veerweg achter 84 mm 90 mm 90 mm

Remmen voor Hydraulische schijfrem, Ø267 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø220 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø220 mm

Remmen achter Hydraulische enkelvoudige schijfrem, Ø267 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø230 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø230 mm

Bandenmaat voor 120/70-14M/C 55P Tubeless 90/80-14 90/80-14

Bandenmaat achter 140/70-14M/C 62P Tubeless 130/70-13 130/70-13

Afmetingen
Totale lengte 2 250 mm 1 980 mm 1 980 mm

Totale breedte 815 mm 750 mm 750 mm

Totale hoogte 1 470 mm 1 210 mm 1 210 mm

Zithoogte 795 mm 780 mm 780 mm

Wielbasis 1 595 mm 1 350 mm 1 350 mm

Grondspeling 130 mm 125 mm 125 mm

Rijklaargewicht 239 kg 165 kg (ABS) 164 kg (ABS)

Inhoud brandstoftank 13 l 7,2 l 7,2 l



  

Stadsscooter

In elk seizoen en in elke omgeving draagt 
u best aangepaste motorkleding. Sinds de 
lancering van ons bedrijf in 1955 hebben we 
onze technische expertise en onze creativiteit, 
samen met onze inzet voor innovatie 
toegepast op onze motorkleding omdat we 
willen dat al onze producten uw hart nog 
sneller doen slaan. 

De prestaties, de bescherming en de 
duurzaamheid die onze producten bieden, 
zijn een inspiratie om comfortabel en stijlvol 
de weg op te gaan,  onderweg naar nieuwe 
avonturen.

Winter Riding Jacket Men
A21-BJ104-B0-0L

4-seizoenen motorjack (heren)
A20-BJ105-B0-0L

Net motorjack voor de zomer 
(heren)
A21-BJ106-B0-0L

Softshell voor stadsverkeer (heren)
A21-UR105-B0-0L

On road - textile



Get it on

  

Stel uw droomverzameling 
samen met de gratis 
MyGarage app

De MyGarage app is de beste manier om uw 
droomverzameling van Yamaha motorfietsen 
samen te stellen. Hij is bovendien volledig 
gratis en beschikbaar voor iOS en voor 
Android! Download de app en u kunt meteen 
uw eigen gepersonaliseerde Yamaha maken.

Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma 
van originele accessoires toevoegen of 
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit 
alle hoeken.

Zodra u uw droommotorfiets hebt 
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen 
met uw vrienden. En als u uiteindelijk beslist 
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon 
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal 
zorgen dat uw droom werkelijkheid wordt.

MyRide: Til uw 
rijervaringen naar een 
hoger niveau!

De MyRide app werd exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor 
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan 
elke rijder met om het even welk merk van 
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen 
en verbeteren.

Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders 
in real time hun rijgegevens zoals de 
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid, 
het hoogteverschil en de remkracht volgen 
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog 
interessanter wordt.

Elke rijervaring kan bovendien worden 
gedeeld met andere MyRide gebruikers 
of op sociale media en de route kan 
worden geëxporteerd in een GPX-bestand. 
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe 
routes en avonturen vinden en geconnecteerd 
blijven met de wereldwijde gemeenschap van 
de motorfans.



   

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat 
alle aspecten van het eigenaar zijn van een Yamaha. 
Het biedt een hoge mate van bescherming tegen 
aantrekkelijke tarieven, zodat u zorgeloos kunt 
genieten van het rijden.

Met Yamaha Motor Verzekering profiteert u van een 
exclusief programma en krijgt u eersteklas service van 
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Als u ooit met pech langs de weg staat, zijn wij 
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met 
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor 
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer u ons nodig hebt, 
staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Wanneer u een nieuwe Yamaha koopt, kunt u 
erop vertrouwen dat hoogwaardige kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard 
zijn. U profiteert ook van extra gemoedsrust met 
een volledige Yamaha Motor Fabrieksgarantie 
die alle onderdelen- en arbeidskosten dekt in het 
onwaarschijnlijke geval dat uw Yamaha onverwachte 
reparaties nodig heeft. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van 
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij 
goed nieuws als uw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud is. 
U komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24 
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor 
Selected Occasion. Waarom niet? *

Yamaha Motor Verlengde garantie

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha 
Motor Verlengde garantie, zodat u zorgeloos kunt 
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden 
garantie! *

Yamaha Motor Financiering

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die 
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker 
maken. Yamaha Motor Financiering kan op uw 
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor 
maximale flexibiliteit.  *

Yamaha introduceert You

YOU is een volledige reeks premiumservices 
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten 
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij 
willen ervoor zorgen dat u altijd geniet van uw 
Yamaha-product.

YOU services maken de aankoop van elke 
Yamaha toegankelijker. Yamaha-eigenaars 
profiteren met elk YOU product van meer 
gemoedsrust.

Als u goed naar de YOU services kijkt, ziet 
u dat het meer is dan het kopen van een 
Yamaha: het is het begin van een lange relatie.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verdeler.



Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

   

Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha 
onderdelen aan om te verzekeren dat 
uw Yamaha optimale prestaties levert in 
combinatie met betrouwbaarheid op lange 
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van 
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze 
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha 
onderdelen passen perfect en zijn zeer 
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.

Als u de onderhoudswerkzaamheden door een 
officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet 
u zeker dat deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs 
die originele onderdelen en Yamalube® 
producten gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid 
en beschikken over de modernste middelen 
om u de allerbeste service voor en het 
allerbeste advies te kunnen geven over 
uw Yamaha product. Raadpleeg voor meer 
informatie de Yamahadealer bij u in de buurt 
of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.eu

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van uw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de 
verbrandingsmotor, en het Yamalube® 
assortiment omvat volledig en semi-
synthetische oliën voor twee- en 
viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee u uw 
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor 
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte 
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u 
adviseren over het beste Yamalube® product 
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze 
website:

www.yamalube.be
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www.yamaha-motor.eu Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol, Nederland

Tel: +31 20 654 6001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor 
andere weggebruikers en het milieu. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw 
Yamaha dealer voor meer informatie.

Volg ons op:

Dealer


