2021 Urban Mobility

MOVE
Doba nové osobní mobility je zde
Modely Yamaha Urban Mobility nabízejí
každému dojíždějícímu přístupný a spolehlivý
způsob pohybu po městě i okolí. Každý model
je vybaven plně automatickou převodovkou
typu „nastartuj a jeď“, která usnadňuje jízdu,
a zcela nové modely NMAX a D’elight lze v
mnoha evropských zemích řídit s oprávněním
skupiny B* a nabízí řidičům automobilů rychlý
a jednoduchý přechod na dvě kola.
Řada Tricity se dvěma předními koly, které
zajišťují lepší trakci i brzdění, je ideální volbou

pro dojíždějící, kteří ocení zvýšený pocit
stability a sebevědomí vycházející z uspořádání
se třemi koly. Modely Tricity 300 a Tricity
125 lze řídit také s oprávněním skupiny B*,
což dává současným dojíždějícím ve městech
příležitost usnadnit, zlevnit a zpříjemnit
každou cestu
Každý model Yamaha Urban Mobility poskytuje
skutečnou alternativu každému dojíždějícímu,
který chce změnit svůj životní styl a dosáhnout
lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým

životem. Zcela nový model NMAX v novém
sportovním designu kapotáže přináší
prvotřídní kvalitu a svižný výkon základní
třídě skútrů, moderní nový styl zcela nového
modelu D’elight je navržen se zvláštním
důrazem na řidičky, které hledají lehký a módní
způsob pohybu, a model Tricity 300 je nyní
vybaven motorem plně vyhovujícím EU5 a lze
na něm jezdit také s oprávněním skupiny B*.
*V různých zemích mohou existovat různá
omezení podle platných místních zákonů.

Nejlepší dopravní
prostředek ve městě

Tricity 300

Vše v tomto prémiovém vozidle Urban Mobility
je navrženo tak, aby dojíždění bylo jednoduché,
snadné a zábavné. Dvojitá naklápěcí přední
kola poskytují dodatečnou přilnavost pro
plynulé zatáčení – a lehké řízení a úzké rozměry
usnadňují průjezd přetíženými ulicemi.
Pokaždé, když zastavíte, je systém asistenčního
blokování náklonu vítaným komfortem – a
když se rozsvítí zelená, rychle reagující 300ccm
motor Blue Core vyhovující požadavkům normy
EURO5 vás dostane do cíle v rekordním čase.
Díky nádherně tvarované kapotáži a špičkovým
technickým parametrům je Tricity 300 nejlepším
dopravním prostředkem ve městě.
*V dané zemi mohou existovat různá omezení
podle platných místních zákonů.

Tricity 300

Tricity 300 je připraven změnit váš život.
Jeho tříkolové uspořádání přináší nový pocit
stability a sebevědomí – a protože je nejlehčím
a nejstylovějším modelem ve třídě, představuje
nejchytřejší způsob pohybu po městě. Dobrou
zprávou je, že s ním můžete jezdit s řidičským
průkazem skupiny B!*

Městská mobilita se 3 koly a DNA Tricity
S modelem Tricity 300 otevírá společnost Yamaha
svět městské mobility ještě širšímu publiku.
Tento nový dostupný 3kolový skútr s dynamickým
stylem a všestranným výkonem spolu s nejlepšími
vlastnostmi ve třídě a uživatelsky přívětivou
technologií lze řídit s řidičským průkazem skupiny
B*, což dává možnost volného pohybu po městě
více lidem. * V dané zemi mohou existovat různá
omezení podle platných místních zákonů.

Úsporný a výkonný motor Blue Core
o objemu 300 ccm vyhovující emisním
požadavkům normy EURO5
Nový model Tricity 300, poháněný výkonným a
ekonomickým motorem Blue Core EURO5 300
ccm, posouvá městskou mobilitu na novou úroveň.
Kapalinou chlazený jednoválcový čtyřtaktní motor
produkuje dostatek výkonu pro dálkovou jízdu
po dálnici – a díky silnému a hladkému točivému
momentu při nízkých otáčkách a optimalizované
automatické převodovce stačí otočit rukojetí a
vyrazit!

Standing Assist

Nejlehčí ve své třídě / Velká autonomie

Městské dojíždění obvykle zahrnuje spoustu
zastavování a rozjíždění, takže Yamaha vyvinula
systém asistenčního blokování náklonu, který
poskytuje lepší pohodlí při zastavení na světlech
nebo křižovatkách.

Model Tricity 300 je navržen tak, aby vám poskytl
svižnou obratnost skútrů s vylepšeným pocitem
jistoty a stability, které přicházejí se 3 koly. Kromě
toho, že je nejlehčím modelem ve své třídě, má
také jedny z nejlepších technických parametrů – a
díky 13litrové nádrži a aerodynamické kapotáži a
štítu je chytřejší volbou na dlouhé cesty.

Velký úložný prostor

LCD přístroje a vysoce kvalitní provedení

Velké kotoučové brzdy

Lze řídit s řidičským průkazem skupiny B

Dynamický model Tricity 300 je kromě svého
sportovního vzhledu, elegantní kapotáže a
nejlepších parametrů ve své třídě také velmi
praktickým a funkčním vozidlem. K dispozici je
úložný prostor pro dvě integrální přilby nebo
kufřík ve velikosti A4 a pomocí praktického
inteligentního klíče můžete ovládat zapalování a
zámky. Na předním panelu je také stejnosměrná
zásuvka pro vaše zařízení.

Tricity 300 je špičkové vozidlo s kvalitním
vzhledem a prvotřídním provedením. Jeho
špičkové technické parametry zahrnují přístrojový
panel v automatickém provedení, který zobrazuje
klíčové informace jasným a snadno srozumitelným
stylem. Kontrolky ukazují stav ABS, systému
asistenčního blokování náklonu, TCS a teplotu
okolního vzduchu – s užitečnou výstrahou, která
se rozsvítí při teplotě 3 °C a nižší.

3kolová koncepce modelu Tricity 300 poskytuje
lepší pocit stability a jistoty a vozidlo je navrženo
tak, aby zvládlo širokou škálu povrchů a jízdních
podmínek. Přední a zadní kotouče o průměru
267 mm jsou nejlepší ve své třídě a poskytují
spoustu brzdného výkonu – a jednotný brzdový
systém Yamaha a ABS vám poskytuje lepší
kontrolu ve vlhkých nebo kluzkých podmínkách.

První stroj Yamaha s velkoobjemovým motorem
dostupný pro majitele řidičského průkazu skupiny
B*
* V dané zemi mohou existovat různá omezení
podle platných místních zákonů.

Tricity 300

Gunmetal Grey

Tricity 300

Tech Kamo

Nimbus Grey

Tricity 300 Příslušenství

Sada do města Tricity 300 Urban Pack
Víme, jaké to je, když toužíte po dalším místě k uložení nezbytných věcí,
a proto jsme sadu Urban Pack vybavili integrovaným zadním nosičem a
krásně navrženým horním 39litrovým horním kufrem, do kterého uložíte
helmu, další zavazadla nebo cokoli jiného, co právě potřebujete. Integrovaná
opěrka zad zaručuje spolujezdci pohodlnou jízdu a vysoký štít poskytuje
zvýšenou ochranu před větrem a zároveň vám udržuje volný výhled. Již nyní
je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš stroj Tricity 300
tímto vysoce kvalitním originálním příslušenstvím.

Zimní sada Tricity 300 Winter Pack
Díky tříkolovému uspořádání poskytuje stroj Tricity 300 nový pocit stability
a sebevědomí. Je to proto ideální vozidlo pro celoroční jízdu i za chladného
a nepříznivého počasí. Teď, když máte skútr, který se dá použít v různých
podmínkách, jsme si řekli, že bychom mohli vytvořit zimní sadu Winter Pack,
obsahující nepromokavou zástěru a vyhřívané rukojeti. Již nyní je k dispozici
u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš stroj Tricity 300 tímto vysoce
kvalitním originálním příslušenstvím.

Sportovní sada Tricity 300 Sport Pack
Lehký a stylový stroj Tricity 300 přichází s nejlepšími parametry ve své třídě, díky kterým je to módní a dynamický tříkolový skútr.
Sada Sport Pack přidává větší dávku dynamiky a sportovnější vzhled. Tvoří ji sportovní štít odolný proti poškrábání, minimalistický
držák registrační značky s LED osvětlením zadní registrační značky a hliníkové dolní stupačky s gumovými podložkami s vysokou
přilnavostí. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš stroj Tricity 300 tímto vysoce kvalitním originálním
příslušenstvím.

Tricity 300 Příslušenství

Zástěra

Sada sportovního štítu

Vysoký štít

Pohodlné sedlo

Nízké sedlo

Sada nášlapů

BX9-F47L0-00-00

BX9-F83J0-A0-00

BX9-F83J0-B0-00

B74-F4730-A2-00

B74-F47C0-L0-00

BX9-F74M0-00-00

Sada chráničů rukou

Držák registrační značky

Vyhřívané rukojeti 120

Těžítko řídítek

Brašna pod přístrojový panel

39l horní box City

BX9-F85F0-00-00

BX9-F16E0-00-00

YME-F2960-10-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

52S-F84A8-00-00

Opěrka spolujezdce na 39l horní
box City

50l horní box City

Opěrka spolujezdce na 50l horní
box City

Sada základny opěrky

Polštář bederní opěrky spolujezdce

BX9-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

Polštářek bederní opěrky
spolujezdce

34B-F84A8-10-00

37P-F84U0-A0-00

37P-F84U0-B0-00

Zadní nosič

Směrová světla LED

B74-F48D0-00-00

YME-H0789-00-20

Přepážka úložného prostoru
s taškou

B74-F843F-A0-00

Kryt pro držák registrační značky

Throttle Guide Kit

B74-F163A-00-00

B74-F6240-00-00

B74-F85M0-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Standardní sada zámku pro horní
boxy City
52S-21780-09-00

Miluji svůj způsob
dopravy

Tricity 155
Volba je na vás. Můžete trávit čas dlouhým čekáním na autobusové zastávce,
v metru či hledáním parkovacího místa, nebo se svobodně rozhodnout a trávit ho
podle svých představ. To by mohl být začátek nového lepšího života.

Matt Grey

Milky White

Vše na modelu Tricity 155 bylo navrženo pro potřeby těch, kteří dojíždějí do města.
Je ideální pro nezkušené jezdce, kterým jeho 3 kola poskytnou jistotu dokonalým
pocitem stability na dlažebních kostkách a tramvajových kolejích.

Tricity 155

Model Tricity 155 je lehký a hbitý a má dost výkonu dovézt vás až na hranice města
a dopřát vám možnost naplno si vychutnat to nejlepší, co život ve městě nabízí.
Objevte nový způsob dopravy.

Icon Grey

Tříkolová konstrukce s možností náklonu

Nejsnazší způsob dopravy až na místo

Konstrukční řešení modelu Tricity 155 se třemi
koly představuje ideální volbu, pokud jste na
dopravním prostředku tohoto typu nováčkem.
Dvě přední kola umožňují náklon do zatáček
a zajišťují vynikající stabilitu. Díky dvěma
pneumatikám vpředu, které drží stopu, široké
zadní pneumatice rozměru 130 a dvojitým
kotoučovým brzdám přináší Tricity 155 jistotu na
nejrůznějším povrchu.

Tricity 155 se třemi koly, kompaktním podvozkem,
nízkou hmotností a systémem ABS ve standardní
výbavě spojuje hbitost odpovídající skútrům
s vyšší jízdní jistotou a pocitem stability. Úzký
rozchod předních kol je zárukou, že proplétání
hustým provozem není žádný problém a pro větší
pohodlí je zde nová parkovací brzda. Dojezd až na
místo je nyní jednoduchý.

Výkonný motor o objemu 155 ccm plnící
emisní normu EURO4 se systémem
variabilního řízení ventilů (VVA)
Tricity 155 pohání náš čtyřtaktní motor nejnovější
generace splňující požadavky emisní normy
EURO4 vybavený systémem variabilního řízení
ventilů, který zajišťuje rychlejší akceleraci a nízkou
spotřebu paliva. Živý motor o objemu 155 ccm
vám nabídne více výkonu, který potřebujete při
jízdě po dálnici a obchvatech, což z něj dělá ideální
dopravní prostředek pro dojíždění na kratší
a střední vzdálenosti.

Funkční, praktický, dostupný
Pod špičkovým dvojitým sedlem najdete velký
úložný prostor, který pojme integrální helmu
spolu s dalšími drobnými předměty. Pro zvýšení
praktičnosti je přední úložná schránka vybavena
12V zásuvkou pro nabíjení různých zařízení. Díky
velké 7,2litrové palivové nádrži nabízí Tricity 155
delší dojezd na jedno natankování.

Tricity 125
Komu se někdy nezavřely dveře tramvaje před nosem nebo kdo se někdy netísnil
v přeplněném metru? Neztrácejte naději, staňte se pánem svého času a začněte si
opět užívat všechny výhody života ve městě.

Matt Grey

Milky White

Bavte se překonáváním překážek, které vám město připraví, na modelu Yamaha
Tricity 125. Díky pohodlné jízdní pozici a vyšší jistotě při jízdě po tramvajových
kolejích nebo dlažebních kostkách se na třech kolech budete ihned cítit jako doma.
Hospodárný motor Blue Core o objemu 125 ccm nabízí dostatečné zrychlení
a velmi nízkou spotřebu paliva. Ve spojení se systémem ABS a sdruženým
brzdovým systémem v základní výbavě představuje Yamaha Tricity 125 ten
nejjednodušší a nejpříjemnější způsob cestování po městě.

Icon Grey

Systém ABS a sdružený brzdový systém

Krásně provedená kapotáž

Dva přední kotouče o průměru 220 mm a zadní
230mm kotouč zajišťují dostatečný brzdný
účinek – a standardně montovaný systém ABS
přináší ještě větší jistotu. Sdružený brzdový
systém automaticky optimalizuje brzdnou sílu
dopředu a dozadu při stisknutí levé páčky nebo
stisknutí obou páček současně, takže brzdění je
plynulé a účinné.

Elegantní kapotáž modelu Tricity dodává
lehkému tříkolovému vozidlu ještě dynamičtější
a modernější vzhled. Plynulé křivky a štíhlá silueta
přináší elegantnější a kultivovanější vzhled, který
zvýrazňuje hbitost tohoto městského dopravního
prostředku. Díky sportovnímu štítu a rozšiřujícím
se krytům nohou je zajištěna kvalitní ochrana před
větrem a jinými vlivy počasí.

Výkonný a hospodárný čtyřtaktní motor
Blue Core o objemu 125 ccm

Systém vícekolového podvozku
s náklonem

Pro dosažení živého zrychlení a mimořádně
nízké spotřeby paliva pohání model Tricity 125
nejmodernější kapalinou chlazený motor Yamaha
o objemu 125 ccm využívající technologii Blue
Core. Konstrukce Blue Core zajišťuje výkon 9 kW,
přičemž tohoto vyššího výkonu je dosahováno
při ještě nižší spotřebě paliva. Tricity 125 proto
patří k nejefektivnějším a nejhospodárnějším
způsobům přepravy!

Exkluzivní systém vícekolového podvozku
s možností náklonu vyvinula společnost Yamaha
tak, aby umožňoval snadné řízení, bezproblémové
zatáčení a přirozenou ovladatelnost, kterou se
vyznačují skútry. Tento důmyslný systém, který
je vybaven rovnoběžníkovým mechanismem
a dvěma nezávislými teleskopickými vidlicemi,
umožňuje předním kolům naklánět se do zatáček
a vytvořit tak z jízdy radostný zážitek.

Tricity 125

Miluji svůj způsob
dopravy

Tricity 125 / 155 Příslušenství

Deka Tricity

Sportovní štít

Vysoký štít Tricity

2CM-F47L0-00-00

2CM-F61C0-00-00

BB8-F83J0-00-00

Vysoký štít

Knuckle Visors

Vyhřívané rukojeti 120

2CM-F83J0-01-00

2CM-F85F0-00-00

YME-F2960-00-00

Throttle Guide Kit

GPS Stay

39l horní box City

B74-F6240-00-00

2CM-F34A0-00-00

52S-F84A8-00-00

Nosič horního kufru

Polštářek bederní opěrky
spolujezdce pro model X-MAX

Opěradlo spolujezdce

2CM-F84U0-00-00

2CM-F4841-A0-00

1SD-F843F-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám
rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem
webu.

Ve městě je ve svém
živlu

NMAX 155
Doba se mění a my všichni musíme přemýšlet o tom, jak po městě a jeho okolí
cestovat co nejchytřeji. Nový NMAX 155, poháněný výkonným motorem o objemu
155 ccm, který vám zajistí rychlejší akceleraci pro snazší předjíždění a také vyšší
maximální rychlost pro náskok před hustou dopravou, představuje vizi společnosti
Yamaha na poli nové osobní mobility.

Anodized Red

Power Grey

Jeho nová sportovní kapotáž je vybavena nejnovějšími LED světly a má
aerodynamickou přední část, která poskytuje zvýšenou ochranu před větrem
a deštěm, zatímco nový rám zajišťuje snadnější ovladatelnost v provozu
a pohodlnější a uvolněnější polohu jezdce.

NMAX 155

Při pohybu po městě však na skútru NMAX 155 nejvíc oceníte to, že vám dokáže
zajistit neustálé připojení. Jeho nová komunikační řídicí jednotka Communication
Control Unit (CCU) se pomocí Bluetooth spáruje s vaším chytrým telefonem
a zajistí vám přístup k důležitým informacím. A díky funkcím, jako je bezklíčové
zapalování Smart Key, napájecí zásuvka a úložný prostor pod sedlem, bude váš
každodenní život mnohem snazší.

Phantom Blue

Motor EURO5 Blue Core o objemu 155 ccm

Nový sportovní design kapotáže

Motor Blue Core o objemu 155 ccm poskytuje
silnější akceleraci a vyšší maximální rychlost, což
ze skútru NMAX činí ideální stroj pro předjíždění
autobusů ve městě a udržení náskoku před
rychlejší dopravou na dálnici. Tento motor
vyhovující EURO5 je také mimořádně tichý
a ekonomický a díky větší 7.1litrové palivové
nádrži můžete mezi zastávkami u čerpacích stanic
ujet kolem 300 km.

Yamaha pozvedla nový NMAX 155 na vyšší úroveň
novým designem kapotáže, který se vyznačuje
stylovou přední částí s novým dynamickým
dvojitým LED světlometem a zabudovanými
obrysovými světly, zatímco nové LED zadní
světlo a integrovaná přední a zadní směrová
světla vylepšují jeho prémiový vzhled a dojem
z prvotřídního skútru základní úrovně značky
Yamaha.

Komunikační řídicí jednotka
Communication Control Unit (CCU)
NMAX je první skútr vybavený novou komunikační
řídicí jednotkou Communication Control Unit
(CCU), která vás udrží ve spojení a zpříjemní vám
každou jízdu. Stáhněte si do svého chytrého
telefonu aplikaci „MyRide“ a připojte se přes
Bluetooth. Získáte přístup k obrovskému množství
technických a provozních informací – a svůj
skútr můžete dokonce najít pomocí vyhledávače
parkování v této aplikaci!**Za použití posledního
připojeného umístění telefonu, nikoli GPS.

Systém zapalování Smart Key
NMAX je jedním z nejsofistikovanějších skútrů
ve své třídě a v rámci standardní výbavy je
dodáván se systémem Yamaha Smart Key. Pokud
máte bezklíčový systém zapalování Smart Key
u sebe v kapse nebo v tašce, můžete svůj NMAX
nastartovat mnohem jednodušeji a pohodlněji
bez zbytečného ztrácení času. Už žádné otravné
hledání klíčků v noci na temném parkovišti!

Ve městě je ve svém
živlu

NMAX 125

Sportovní a dynamická nová kapotáž modelu
NMAX 125 má elegantní přední a zadní
LED světla a aerodynamickou přední část,
která poskytuje lepší ochranu před větrem
a deštěm. Zcela nový podvozek poskytuje lepší
ovladatelnost v rušném městském provozu
a díky příjemné ergonomii představuje ten
nejpohodlnější způsob cestování.
Budete ohromeni špičkovou technologií, která je
součástí standardní výbavy! Komunikační řídicí
jednotka Communication Control Unit (CCU)
modelu NMAX 125 se pomocí Bluetooth spáruje
s vaším chytrým telefonem a zajistí vám přístup
k důležitým informacím. A díky funkcím, jako
je bezklíčové zapalování Smart Key, napájecí
zásuvka a úložný prostor pod sedlem, bude váš
každodenní život mnohem snazší.

NMAX 125

Nastal čas znovu zvážit způsob našeho pohybu
po městě a zcela nový NMAX 125 představuje
vizi společnosti Yamaha na poli nové osobní
mobility. Tento snadno ovladatelný skútr pro
dojíždění je poháněn živým a ekonomickým
motorem EURO5 Blue Core o objemu 125 ccm,
který na jednu palivovou nádrž ujede kolem
300 km, a dodává se s prvotřídní povrchovou
úpravou a vysokou specifikací za dostupnou
cenu.

Motor EURO5 Blue Core o objemu 125 ccm

Nový sportovní design kapotáže

Ať už dojíždíte do práce rušnými ulicemi města
nebo míříte na předměstí, abyste se setkali
s přáteli, nový sportovní NMAX 125 vám poskytne
ideální kombinaci výkonu, zábavy a úspornosti.
Tichý motor Blue Core vyhovující standardu
EURO5 s objemem 125 ccm, spotřebovává velmi
málo paliva a poskytuje silné zrychlení, které vám
zajistí náskok před silničním provozem, a díky
7,1litrové palivové nádrži s větší kapacitou urazíte
mezi zastávkami u čerpacích stanic kolem 300 km.

Yamaha pozvedla nový NMAX 125 na vyšší úroveň
novým designem kapotáže, který se vyznačuje
stylovou přední částí s novým dynamickým
dvojitým LED světlometem a zabudovanými
obrysovými světly, zatímco nové LED zadní
světlo a integrovaná přední a zadní směrová
světla vylepšují jeho prémiový vzhled a dojem
z prvotřídního 125ccm skútru základní úrovně
značky Yamaha.

Komunikační řídicí jednotka
Communication Control Unit (CCU)

Nový design rámu

Systém kontroly trakce

Systém Start & Stop

Úložný prostor pod sedlem

Za novou dynamickou kapotáží se ukrývá zcela
nový rám, který dělá ze skútru NMAX jeden
z nejvýkonnějších modelů značky Yamaha pro
jízdu po městě a jeho okolí. Jeho zcela nový
design s větší 7.1litrovou palivovou nádrží
umístěnou ve středovém tunelu přináší lepší
rozložení hmotnosti pro vynikající ovladatelnost
a nový podvozek a kapotáž zajišťují pohodlnější
pozici jezdce, zlepšenou ochranu proti větru
a sníženou hlučnost.

Nový NMAX nyní přichází se systémem kontroly
trakce (TCS), který vám zaručí jistější jízdu na
nezpevněných nebo kluzkých površích, jako jsou
mokré dlažební kostky nebo tramvajové koleje.
Když TCS zjistí, že by mohlo dojít k proklouznutí
zadní pneumatiky, na okamžik sníží hnací sílu na
zadní kolo, aby si pneumatika udržela trakci, což
vám umožní sebevědomou jízdu za nejrůznějších
povětrnostních a povrchových podmínek.

Jízdou na tak ekonomickém skútru pomáháte
snižovat svou uhlíkovou stopu a znečištění ve
městech a minimalizovat spotřebu paliva. NMAX
je navíc vybaven systémem Start & Stop, který
se aktivuje při zastavení na semaforech nebo
v přeplněných ulicích. Když se rozsvítí zelená,
jednoduše uvolněte brzdy a otočte plynem
a motor EURO5 okamžitě nastartuje.

Kromě toho, že je NMAX nejsportovnějším
a nejdynamičtějším 125ccm skútrem v kategorii
městské mobility, má také svou praktickou
stránku, díky které je ideálním společníkem pro
práci i zábavu. Když vyklopíte tvarované dvojité
sedlo, získáte přístup do úložného prostoru, který
je dostatečně velký, abyste si do něj mohli po
zaparkování uložit helmu a další osobní věci.

NMAX je první skútr vybavený novou komunikační
řídicí jednotkou Communication Control Unit
(CCU), která vás udrží ve spojení a zpříjemní vám
každou jízdu. Stáhněte si do svého chytrého
telefonu aplikaci „MyRide“ a připojte se přes
Bluetooth. Získáte přístup k obrovskému množství
technických a provozních informací – a svůj
skútr můžete dokonce najít pomocí vyhledávače
parkování v této aplikaci!**Za použití posledního
připojeného umístění telefonu, nikoli GPS.

Systém zapalování Smart Key
NMAX je jedním z nejsofistikovanějších skútrů
ve své třídě a v rámci standardní výbavy je
dodáván se systémem Yamaha Smart Key. Pokud
máte bezklíčový systém zapalování Smart Key
u sebe v kapse nebo v tašce, můžete svůj NMAX
nastartovat mnohem jednodušeji a pohodlněji
bez zbytečného ztrácení času. Už žádné otravné
hledání klíčků v noci na temném parkovišti!

NMAX 125

Power Grey

NMAX 125

Phantom Blue

Anodized Red

NMAX 125 Příslušenství
Sada NMAX Urban Pack
Díky svým kompaktním rozměrům a skvělé spotřebě paliva vyniká skútr NMAX ve shonu městského prostředí. Součástí sady do města Urban Pack
jsou prvky zajišťující dostatek prostoru a pohodlí pro ten nejlepší zážitek z jízdy v zastavěných oblastech. Robustní ochranu proti větru poskytuje
vysoký štít, který je díky tvrdému, polykarbonátovému provedení odolný proti poškrábání a poškození nárazem. Horní kufr o objemu 39 l nabízí
veškerý potřebný prostor navíc a spočívá na nádherném zadním nosiči z lehkých slitin. Jeho integrovaný design a důkladné testování zaručují
dlouholetou bezpečnost a klid při jízdě. Součástí horního kufru je uzamykatelná skříňka a opěrka poskytující cestujícímu na zadním sedadle
optimální komfort. Se sadou do města Urban Pack bude skútr NMAX vaším nejlepším přítelem ve městě. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce
Yamaha, který rád vybaví váš skútr NMAX tímto vysoce kvalitním originálním příslušenstvím.

NMAX 125

Sada zadních tlumičů Öhlins

Vysoký štít NMAX

Horní strana nášlapů

Podlážka nášlapů

Brašna pod přístrojový panel

Kit pro vyhřívané rukojeti

YA0-10000-00-00

B6H-F83J0-00-00

B6H-F74M0-00-00

B6H-F74M0-10-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F6240-00-00

Vyhřívané rukojeti 120

Univerzální držák

30l horní box City

Zadní nosič NMAX

B74-F81A0-00-00

2DP-284A8-A0-00

Opěrka spolujezdce na 39l horní
box City

39l horní box City

YME-F2960-10-00

52S-F84A8-00-00

B6H-F48D0-00-00

37P-F84U0-A0-00

Standardní sada zámku pro horní
boxy City
52S-21780-09-00

Indikační panel YEC 150
YME-YECIP-15-00

Vnitřní zavazadlo do 39l horního
boxu City

5V USB nabíječka zařízení
B4T-H6600-00-00

YME-BAG39-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

NMAX a aplikace MyRide
NMAX je první skútr vybavený novou
komunikační řídicí jednotkou Yamaha (CCU),
která vás udrží ve spojení a zpříjemní vám
každou jízdu. Stáhněte si do svého chytrého
telefonu aplikaci „MyRide“ a připojte se přes
Bluetooth. Získáte přístup k obrovskému
množství technických a provozních informací –
a svůj skútr můžete dokonce najít pomocí
vyhledávače parkování v této aplikaci.*
Jednoduše pomocí fotoaparátu svého mobilu
naskenujte zde zobrazený QR kód a podívejte
se na související video, jak spárovat skútr
Yamaha NMAX s aplikací MyRide.

* Za použití posledního připojeného umístění telefonu, nikoli GPS.

Snadná doprava

D’elight
Čas je to nejcennější, co máte. Je pro vás proto důležité, abyste se mohli snadno
dostat do města a pohybovat se po něm, čím stylověji a účinněji, tím lépe. Náš nový
atraktivní dopravní prostředek pro městské dojíždění je zábavný a jezdí se na něm
snadno. Představuje jedno z nejchytřejších, nejrychlejších a nejekonomičtějších
řešení osobní mobility.

Power Black

Lava Red

Nejnovější skútr D‘elight nabízí svěží a neotřelý unisexový vzhled a navíc poskytuje
vše výše uvedené... a ještě mnohem více! Jedná se o nejlehčí městský skútr pro
dojíždění. Jízda je s ním zábavnější a ovládání snazší. Díky kompaktním rozměrům
je navíc ideální pro oblasti trpící dopravními zácpami.

D’elight

Tichý a hospodárný motor o objemu 125 ccm je nyní vybaven automatickou
funkcí Stop & Start, jež přispívá ke snížení emisí a čistšímu životní prostředí. Do
úložného prostoru pod sedlem pro dvě osoby se navíc vejde integrální helma.
Značka Yamaha na tomto skútru znamená záruku spolehlivosti. A díky mimořádně
konkurenceschopné ceně je nový skútr D‘elight ve všech ohledech ještě
smysluplnějším řešením.

Pearl White

Motor Blue Core EURO5 o objemu 125 ccm
Motor Yamaha Blue Core EURO5 o zdvihovém
objemu 125 ccm nejnovější generace je
vybaven špičkovými technologiemi, jež zajišťují
maximalizaci účinnosti a skvělou spolehlivost.
Maximálního točivého momentu se dosahuje při
mnohem nižších otáčkách motoru než u jiných
modelů této třídy, což má za výsledek vynikající
hospodárnost, stejně jako silné zrychlení.

Nová konstrukce s novými světly a LCD
přístroji
Díky zcela přepracovanému provedení karoserie
vypadá nový skútr D‘elight lépe než kdy dříve.
Tento lehký městský skútr na dojíždění je díky
nové přední kapotě, zaoblenějším světlometům
(a také obrysovým světlům LED a novým
směrovým světlům) jedním z nejelegantnějších
skútrů v kategorii 125 ccm. Skútr je též vybaven
novým analogovým přístrojem s LCD displejem
a výstražnými kontrolkami.

Nejlehčí ve své třídě

Velký úložný prostor pod sedlem

S hmotností pouhých 101 kg, včetně provozních
náplní, je model D‘elight nejlehčím skútrem ve
své třídě. Díky nízké hmotnosti je jízda na novém
unisexový skútru potěšením. Je také hbitější
a obratnější v provozu a snáze se s ním parkuje.

D‘elight má pod sedadlem velký úložný prostor.
Ve skutečnosti patří mezi málo skútrů své třídy,
do něhož lze uložit integrální helmu. Když jste na
cestě, je toto místo ideální pro umístění osobních
věcí. Skútr navíc můžete využít, i když potřebujete
vyrazit do obchodů a dokoupit si pár chybějících
potravin.

D’elight Příslušenství

39l horní box City

Opěrka spolujezdce na 39l horní
box City

Vnitřní zavazadlo do 39l horního
boxu City

37P-F84U0-A0-00

YME-BAG39-00-00

30l horní box City

Zadní nosič D‘elight

2DP-284A8-A0-00

B3Y-F48D0-00-00

Univerzální upevňovací deska pro
horní boxy City

52S-F84A8-00-00

37P-F84X0-00-00

Standardní sada zámku pro horní
boxy City
52S-21780-09-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám
rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem
webu.

Technické údaje
Tricity 300

Tricity 155

Tricity 125

Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, jednoválec, 4taktní, 4ventilový

Kapalinou chlazený, EURO4, SOHC, jednoválec, 4taktní, 4ventilový

Kapalinou chlazený, EURO4, SOHC, jednoválec, 4taktní, 4ventilový

292 ccm

155 ccm

125 ccm

70.0 × 75.9 mm

58.0 x 58.7

52.0 x 58.7

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr

10.9:1

10.5 : 1

11.2 : 1

Maximální výkon

20.6 kW @ 7250 ot/min

11.1 kW @ 8000 ot/min

9.0 kW @ 7500 ot/min

Maximální točivý moment

29.0 Nm @ 5750 ot/min

14.4 Nm @ 6000 ot/min

11.7 Nm @ 7250 ot/min

Systém mazání

Zásoba oleje v klikové skříni

Zásoba oleje v klikové skříni

Zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém

Vstřikování paliva

Vstřikování paliva

Vstřikování paliva

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Automatická s variátorem

Automatická s variátorem

Automatická s variátorem

Spotřeba

Převodovka

3.3 l / 100 km

2.52 l / 100km

2.5 l / 100km

CO2 emise

77 g / km

58 g / km

55 g / km

Dvojitá teleskopická vidlice

Dvojitá teleskopická vidlice

Dvojitá teleskopická vidlice

100 mm

90 mm

90 mm

Kyvná vidlice

Kyvná vidlice

Kyvná vidlice

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih

84 mm

90 mm

90 mm

Přední brzda

Hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm

Hydraulická kotoučová, Ø 220 mm

Hydraulická kotoučová, Ø220 mm

Zadní brzda

Hydraulická jednokotoučová, Ø230 mm

Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø 230 mm

Přední pneumatika

120/70-14M/C 55P bezdušová

90/80-14

90/80-14

Zadní pneumatika

140/70-14M/C 62P bezdušová

130/70-13

130/70-13

Celková délka

2250 mm

1980 mm

1980 mm

Celková šířka

815 mm

750 mm

750 mm

Celková výška

1470 mm

1210 mm

1210 mm

Rozměry

Výška sedla

795 mm

780 mm

780 mm

Rozvor kol

1595 mm

1350 mm

1350 mm

Minimální světlá výška

130 mm

125 mm

125 mm

Pohotovostní hmotnost

239 kg

165 kg ABS

164 kg (ABS)

Kapacita palivové nádrže

13 l

7.2 l

7.2 l

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

NMAX 155

NMAX 125

D’elight

Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, 4taktní, 4ventilový

Kapalinou chlazený, EURO5, SOHC, 4taktní, 4ventilový

EURO5, SOHC, 4taktní, vzduchem chlazený, 4ventilový

155 ccm

125 ccm

125 ccm

58.0 x 58.7

52.0 × 58.7 mm

52.4 × 57.9 mm

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr

11.6:1

11.2:1

10.2:1

Maximální výkon

11.1 kW @ 8000 ot/min

9.0 kW @ 8000 ot/min

6.2 kW @ 7000 ot/min

Maximální točivý moment

14.0 Nm @ 6500 ot/min

11.2 Nm @ 6000 ot/min

9.8 Nm @ 5000 ot/min

Systém mazání

Zásoba oleje v klikové skříni

Zásoba oleje v klikové skříni

Zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém

Vstřikování paliva

Vstřikování paliva

Vstřikování paliva

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Automatická s variátorem

Automatická s variátorem

Automatická s variátorem

Spotřeba

Převodovka

n/a

2.2 l / 100 km

1.8 l / 100 km

CO2 emise

n/a

52 g / km

43 g / km

Teleskopická vidlice

Teleskopická vidlice

Teleskopická vidlice

100 mm

100 mm

81 mm

Kyvná vidlice

Kyvná vidlice

Kyvná vidlice

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih

85 mm

85 mm

68 mm

Přední brzda

Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda

Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda

Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda

Zadní brzda

Mechanická bubnová brzda s náběžnou i úběžnou čelistí

Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda

Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda

Přední pneumatika

110/70-13M/C 48P bezdušová

110/70-13M/C 48P bezdušová

90/90-12 44J bezdušová

Zadní pneumatika

130/70-13M/C 63P bezdušová

130/70-13M/C 63P bezdušová

100/90-10 56J bezdušová

Celková délka

1935 mm

1935 mm

1805 mm

Celková šířka

740 mm

740 mm

685 mm

Celková výška

1160 mm

1160 mm

1160 mm

Rozměry

Výška sedla

765 mm

765 mm

800 mm

Rozvor kol

1340 mm

1340 mm

1 275 mm
125 mm

125 mm

125 mm

Pohotovostní hmotnost

Minimální světlá výška

131 kg

131 kg

101 kg

Kapacita palivové nádrže

7.1 l/1.9 US gal/1.6 Imp gal

7.1 l/1.9 US gal/1.6 Imp gal

5.5 l / 1.5 US gal / 1.2 Imp gal

Mobilita do města
Bez ohledu na roční období i na cíl vaší
jízdy musíte být pořádně připraveni v tom
nejlepším jezdeckém vybavení. Od založení
naší společnosti v roce 1955 připravujeme
i naše jezdecké vybavení se stejnou technickou
odborností, kreativitou a inovacemi, protože
chceme, aby vše, co vytváříme, dokázalo Rev
Your Heart.
Výkon, ochrana a trvanlivost, které tyto
produkty nabízejí, vás inspirují k tomu,
abyste se stylově a v pohodlí vydali na nová
dobrodružství.

On road - textile

Pánská jezdecká bunda zimní
A21-BJ104-B0-0L

Víceúčelová jezdecká bunda
(pánská)
A20-BJ105-B0-0L

Jezdecká letní síťovaná bunda
(pánská)
A21-BJ106-B0-0L

Softshellová jezdecká bunda Urban
(pánská)
A21-UR105-B0-0L

S bezplatnou aplikací
MyGarage si můžete
vytvořit svou vysněnou
sbírku
Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj
Yamaha.
V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo
odebírat širokou škálu originálních volitelných
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl
z libovolného úhlu.
Když máte svoje vysněné motocykly hotové,
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který
ji dokáže proměnit v realitu.

Get it on

MyRide: Vneste do své
jízdy novou dimenzi!
Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně
společností Yamaha a dostupná zdarma
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo
skútru vlastní.
Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A
každá cesta bude ještě přínosnější.
Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních
médiích a trasu lze také exportovat do
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem
mohou motocyklisté najít nové trasy a
dobrodružství k prozkoumání a spojit se
s komunitou nadšených motocyklistů po
celém světě.

Buďte chytří. Volte
originál.
Pro zajištění optimálního výkonu a
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše
společnost doporučuje používat pouze
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní
náhradní díly naší společnosti splňují
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení.
Zajišťují tak potřebný klid na duši.
Při využití servisních služeb autorizovaného
prodejce společnosti Yamaha si můžete být
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce
kvaliﬁ kovanými techniky Yamaha s použitím
originálních náhradních dílů a výrobků
Yamalube.
Technici naší společnosti pravidelně absolvují
školení v Technické akademii Yamaha, při
nichž získávají odborné znalosti a detailní
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod.
Podrobnější informace si vyžádejte u místního
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší
společnosti.

Tekutá složka motoru
Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.
Technici společnosti Yamaha považují olej
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a
pocítíte skutečný rozdíl.
Když budete vždy používat produkty
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš
motor má potenciál běžet na plný výkon a
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu,
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce
značky Yamaha nebo navštivte naše webové
stránky.

www.yamaha-motor.eu/cz/cs

Sledujte nás:

Prodejce

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika
info@yamaha-motor.cz

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti
k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace 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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