2021 Városi Mobilitás

MOVE
Eljött az új személyes mobilitás kora
A Yamaha városi közlekedésre alkalmas modelljei
minden ingázó számára megfizethető és megbízható
módot kínálnak a városban és a város környékén való
közlekedésre. Minden modell teljesen automatikus,
„azonnal reagáló” sebességváltóval van felszerelve,
amely megkönnyíti a vezetést, és a vadonatúj NMAX
és a vadonatúj D’elight számos európai országban*
vezethető B kategóriás vezetői engedéllyel, így gyors
és egyszerű kétkerekű közlekedési módot kínál az
autósoknak is.

A két első kerékkel megnövelt tapadást és fékezést
biztosítva a Tricity család ideális választás azoknak az
ingázóknak, akik értékelik a háromkerekű elrendezés
nyújtotta fokozott stabilitás és magabiztosság érzését.
A Tricity 300 és a Tricity 125 B kategóriás vezetői
engedéllyel* is vezethető, lehetővé téve a mai városi
ingázók számára, hogy minden utazást egyszerűbbé,
olcsóbbá és élvezetesebbé tegyenek.
A Yamaha városi közlekedésre alkalmas modelljei valódi
alternatívát jelentenek minden olyan ingázó számára,
aki szeretné megváltoztatni életmódját, és jobb munka/

magánélet egyensúlyt szeretne elérni. A sportos, új
karosszériával rendelkező vadonatúj NMAX prémium
minőségű és energikus teljesítményt nyújt a belépő
szintű robogók kategóriájában, míg a vadonatúj D’elight
modern, új stílusa elsősorban a női motorosokat szem
előtt tartva született meg, akik könnyű és divatos
közlekedési eszközt keresnek, a Tricity 300 pedig
teljesen EU5-kompatibilis motorral van felszerelve, és B
kategóriás vezetői engedéllyel* is vezethető.
*Az egyes országok releváns helyi törvényei ezt
tilthatják vagy más módon korlátozhatják

A legjobb választás a
városi közlekedéshez

Tricity 300

E prémium kategóriás, városi közlekedésre
alkalmas jármű minden jellemzőjét úgy
tervezték, hogy az ingázás egyszerű, könnyű és
élvezetes legyen. A kettős dönthető első kerekei
jobb úttartást biztosítanak az egyenletes
kanyarodáshoz – könnyű kormányozhatóságának
és keskeny méreteinek köszönhetően pedig
könnyedén átverekedheted magad a zsúfolt
városi utcákon.
A dőlésgátló rendszer minden megálláskor
jóleső kényelmet biztosít – és amikor a lámpák
zöldre váltanak, akkor a gyorsan reagáló 300
cm³-es, EURO5-kompatibilis BLUE CORE motor
rekordidő alatt elrepít a célodhoz. Tetszetős
kialakítású karosszériájával és kategóriájának
leggazdagabb felszereltségével a Tricity 300 a
legjobb választás a városi közlekedéshez.
*A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és
megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes
országokban.

Tricity 300

A Tricity 300 kész megváltoztatni az életed.
Háromkerekű kialakítása a stabilitás és
a magabiztosság új érzetét biztosítja –
kategóriájában a legkönnyebb és legstílusosabb
modellként a városi közlekedés legokosabb
módját nyújtja. És a jó hír az, hogy a teljes körű B
kategóriás vezetői engedélyeddel vezetheted!*

Városi közlekedés 3 keréken a Tricity
DNA-val
A Tricity 300 modell révén a Yamaha még
szélesebb közönség számára megnyitja a városi
mobilitás világát. Ezt a dinamikus stílusjegyekkel
és sokoldalú teljesítménnyel, valamint
kategóriájának leggazdagabb felszereltségével
és felhasználóbarát technológiával rendelkező,
mindenki számára elérhető, új, háromkerekű
robogót Magyarországon A2 kategóriás vezetői
engedéllyel lehet vezetni*, így többeknek
nyílik lehetősége a szabad városi mozgásra. *
A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és
megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes
országokban

Nagy méretű csomagtartó
Sportos megjelenése, karcsú karosszériája és
kategóriájának leggazdagabb felszereltsége
mellett a dinamikus Tricity 300 rendkívül
praktikus és funkcionális jármű is egyben.
A csomagtartóban elfér két zárt bukósisak
vagy egy A4 méretű aktatáska, a gyújtást és a
zárakat pedig a kényelmes Smart Key kulccsal
kezelheted. Készülékeid számára egy DC aljzatot
is elhelyeztünk az elülső panelen.

Gazdaságos és nagy teljesítményű,
EURO5 előírásoknak is megfelelő, 300
cm³-es Blue Core motor
A nagy teljesítményű és gazdaságos, 300
cm³-es Blue Core EURO5 motorral hajtott, új
Tricity 300 új szintre emeli a városi mobilitást. A
folyadékhűtéses, egyhengeres, 4 ütemű motor
nagy mennyiségű energiát termel hosszabb
távú országúti motorozáshoz – alacsony
fordulatszámon is nagy és egyenletes nyomatékot
és optimalizált automatikus váltást biztosít, így
csak meg kell húznod a gázkart, és már mehetsz
is!

LCD-műszerek és kiváló minőségű
kidolgozás
A Tricity 300 egy remek megjelenésű és prémium
kivitelű, csúcskategóriás jármű. Kategóriaelső
felszereltségéhez tartozik egy autókéhoz
hasonló műszerfal, amely világos és könnyen
érthető formában jeleníti meg a legfontosabb
információkat. Visszajelző lámpák mutatják az
ABS, a dőlésgátló rendszer és a TCS működését,
továbbá a környezeti levegő hőmérsékletét –
amely 3 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten
kigyullad, ezzel figyelmezteti a motorost.

Dőlésgátló rendszer
A városi ingázás általában sok megállással és
elindulással jár, ezért a Yamaha kifejlesztette
a dőlésgátló rendszert, hogy kényelmesebb
legyen a motorozás a lámpáknál vagy
kereszteződésekben való megállásoknál.

Nagy átmérőjű féktárcsák
A Tricity 300 háromkerekű kialakítása fokozza
a stabilitás- és a magabiztosságérzetet, és
tervezésénél fogva számos különböző felületen
és vezetési körülmény esetén megállja a helyét.
Kategóriaelső, 267 mm átmérőjű első és hátsó
féktárcsái igazán nagy fékerőt biztosítanak – a
Yamaha egyesített fékrendszere és ABS rendszere
pedig javítja az irányíthatóságot nedves vagy
csúszós útburkolaton.

Kategóriájában a legkönnyebb / kedvező
fogyasztású
A Tricity 300 modellt úgy tervezték, hogy
egyszerre nyújtsa a robogók könnyű súlyából
adódó mozgékonyságot és a háromkerekű
kialakítással együtt járó extra magabiztosságés stabilitásérzetet. Kategóriájában ez a
legkönnyebb modell, ugyanakkor az egyik legjobb
műszaki adatokkal rendelkezik – 13 literes
tartályával és aerodinamikus formatervezésével
és szélvédőjével pedig ez a legokosabb választás
hosszú utazásokhoz.

Tricity 300

Gunmetal Grey

Tricity 300

Tech Kamo

Nimbus Grey

Tricity 300 Tartozékok

Tricity 300 városi csomag
Tudjuk, milyen érzés, amikor több hely kellene a szükséges holmik
szállításához, ezért összeállítottunk egy városi csomagot egy beépíthető
hátsó csomagtartó dobozzal és egy gyönyörű kivitelű, 39 literes
túradobozzal, amelybe befér a sisak, a plusz poggyász vagy bármi más is. A
beépített háttámlapárna kényelmessé teszi a motorozást az utas számára,
a magas szélvédő pedig kiválóan eltereli a menetszelet, és jobb kilátást
biztosít. Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel
Tricity 300 robogójára ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat.

Tricity 300 téli csomag
Háromkerekű kialakításával a Tricity 300 a stabilitás és a magabiztos
robogózás új szintét biztosítja, aminek köszönhetően egész évben, még hideg
és rossz időben is ideális járműnek bizonyul. Adott tehát egy robogó, amely
változatos időjárási körülmények között használható, így arra gondoltunk,
hogy jól jöhet hozzá egy téli csomag, amelynek vízálló köpenye és
markolatfűtése. Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik
fel Tricity 300 robogójára ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat.

Tricity 300 sportcsomag
A pehelykönnyű és stílusos Tricity 300 a kategóriájában legjobb műszaki jellemzőkkel rendelkezik, aminek köszönhetően ez a
3 kerekű robogó egyszerre divatos és dinamikus. Az extra dinamizmust és még sportosabb megjelenést biztosító sportcsomag egy
karcálló, sportos szélvédőt, minimalista stílusú rendszámtartókat (a hátsón LED-világítással), valamint alumíniumból készült, jól
tapadó gumibetétekkel ellátott, alacsony lábtartókat tartalmaz. Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel
Tricity 300 robogójára ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat.

Tricity 300 Tartozékok

Lábtakaró

Sportszélvédő készlet

Magas szélvédő

Komfort ülés

Alacsony ülés

Lábtartó készlet

BX9-F47L0-00-00

BX9-F83J0-A0-00

BX9-F83J0-B0-00

B74-F4730-A2-00

B74-F47C0-L0-00

BX9-F74M0-00-00

Kézvédő készlet

Rendszámtáblatartó

Markolatfűtő, 120

Markolatvég

Nyeregtáska

39 literes városi hátsó doboz

BX9-F85F0-00-00

BX9-F16E0-00-00

YME-F2960-10-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

52S-F84A8-00-00

Utasháttámla 39 literes City
hátsódobozhoz

50 literes hátsó doboz, City

Utasháttámla 50 literes City
hátsódobozhoz

Háttámla-alapkészlet

Utasháttámla-párna

Utasháttámla-párna

BX9-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

B74-F843F-A0-00

Rendszámtáblatartó borítás

Gázmarkolat persely
marokfűtéshez

Standard zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz

B74-F6240-00-00

52S-21780-09-00

34B-F84A8-10-00

37P-F84U0-A0-00

37P-F84U0-B0-00

Hátsó csomagtartó

LED-es irányjelzők

B74-F48D0-00-00

YME-H0789-00-20

Ülés alatti csomagtartó-elválasztó
táskával

B74-F163A-00-00

B74-F85M0-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Szeretem, ahogyan
közlekedek

Tricity 155
Íme a választási lehetőségek: Eltöltheted az idődet a buszmegállóban, a metróban,
keresgélhetsz parkolóhelyet vagy rengeteg időt szabadíthatsz fel, és eldöntheted,
hogy mire fordítsd azt. Ez akár egy jobb minőségű mindennapi élet kezdete is
lehet.

Matt Grey

Milky White

A Tricity 155 minden egyes eleme a városi ingázók igényei szerint készült. A
tapasztalatlan motorosok számára is ideális, a háromkerekű kialakítás hamar
meghozza majd az önbizalmad, hiszen a macskaköveken és a villamossíneken is
valós stabilitásérzést biztosít.

Tricity 155

A könnyű és mozgékony Tricity 155-tel magad mögé utasíthatod a város korlátait,
és kiélvezheted a városi élet legteljesebb élményét. Válts jobb közlekedési módra.

Icon Grey

Dönthető háromkerekes kialakítás
A Tricity 155 háromkerekű kialakítása ideális
választás, ha még kezdő vagy a közlekedés ezen
területén. Dupla első kerekének köszönhetően
bedőlhetsz a kanyarokban, és megőrizheted a
stabilitás érzetét. A remek úttartást biztosító két
első kerekével és a széles, 130-as hátsó kerekével
– dupla tárcsafékkel – a Tricity 155 számos
felületen magabiztos motorozást tesz lehetővé.

A háztól-házig való közlekedés
legkönnyebb módja

Erőteljes 155 cm³-es, EURO4-kompatibilis
motor, VVA-val

Kompakt külső méreteivel, kis tömegével és az
alapfelszereltségbe tartozó ABS rendszerével a
háromkerekű Tricity 155 remekül ötvözi a robogók
mozgékonyságát a nagyobb magabiztossággal és
stabilitásérzettel. Az egymáshoz közel lévő első
kerekekkel nem jelent problémát átmanőverezni
a forgalmon, a még nagyobb kényelem érdekében
pedig új rögzítőféket is szereltünk rá. A háztólházig való ingázás sosem volt ilyen egyszerű!

A Tricity 155 meghajtásáról a legújabb
generációs, EURO4-kompatibilis, négyütemű
motorunk gondoskodik, mely a jobb gyorsulás
és a gazdaságosabb üzemelés érdekében
változtatható szelepvezérléssel rendelkezik.
A jó gázreakciójú 155 cm³-es motor megfelelő
teljesítményt nyújt az autópályán és körgyűrűn
való használathoz, ami ideálissá teszi ezt a
robogót a rövid és közepes távú utakra.

Funkcionális, praktikus, megfizethető
A csúcsminőségű kettős ülés alatt egy nagy
tárolórekesz található, melyben elfér egy
teljes méretű bukósisak és néhány kisebb
tárgy – a még jobb funkcionalitás érdekében
pedig az első tárolózsebben egy 12 V-os
csatlakozóaljzat is található, mellyel töltheted
elektromos eszközeidet. Nagy, 7,2 literes
üzemanyagtartályával a Tricity 155-tel nagyobb
távokat is megtehetsz két tankolás között.

Tricity 125
Kivel ne fordult volna még elő, hogy a villamosajtó az orra előtt csukódott be, vagy
kellemetlenül érezte magát a tömött metrón? Ne érezd magad tehetetlennek,
vedd át az uralmat saját időd fölött, és tanuld meg újra élvezni mindazt, amit a
városi élet nyújtani tud!

Matt Grey

Milky White

A Yamaha Tricity 125-tel szórakozva formálhatod saját kedvedre a várost. A
kényelmes üléshelyzet azonnal ellazít, a háromkerekes kialakítás miatt pedig a
villamossínek vagy macskakövek jelentette akadályokat is könnyedén veheted.
Hatékony 125 cm³-es Blue Core motorja jó gyorsulást és gazdaságos
üzemanyag-felhasználást kínál – ráadásul az ABS és az egyesített fékrendszer
az alapfelszereltség része, így a legújabb Tricity 125 valóban a városi közlekedés
legkönnyebb és legélvezetesebb módja.

Icon Grey

ABS és egyesített fékrendszer

Gyönyörű kialakítású külső

A dupla 220 mm átmérőjű első tárcsák és a 230
mm-es hátsó tárcsa kiváló fékerőt biztosít – az
alapfelszereltség részét képező ABS pedig még
nagyobb magabiztosságot nyújt. Az egyesített
fékrendszer automatikusan optimalizálja az első
és a hátsó fékerőt, amikor a bal oldali kart húzod
meg vagy egyszerre húzod meg mindkét kart, így
egyenletes és hatékony fékezést biztosít.

A Tricity tetszetős kialakítású külseje dinamikus
és modern kinézetet kölcsönöz ennek a könnyű
háromkerekűnek. Hullámzó vonalai és elegáns
profilja okos és kifinomult kinézetté állnak össze,
kihangsúlyozva a városi robogó mozgékonyságát.
A sportszélvédő és a kiszélesedő lábvédők
pedig további védelmet nyújtanak a széllel és az
időjárással szemben.

Nagy teljesítményű, gazdaságos 125 cm³es, négyütemű Blue Core motor
A kiváló gyorsulás és a gazdaságos üzemanyagfogyasztást érdekében a Tricity 125 robogót
a Yamaha legújabb Blue Core 125 cm³-es,
folyadékhűtéses, négyütemű motorja hajtja. A 9
kW-os teljesítményt leadó Blue Core kialakítás
kevesebb üzemanyag felhasználásával nyújt
nagyobb teljesítményt, ezért a Tricity 125
robogó a közlekedés egyik leghatékonyabb és
gazdaságosabb módja!

Dönthető többkerekű rendszer
A Yamaha exkluzív dönthető többkerekű
rendszerét úgy terveztük, hogy könnyű
kormányzást, biztos kanyarodást és természetes,
robogó jellegű kezelést biztosítson. A zseniális
rendszer egy parallelogrammás kapcsolattal
és független, dupla teleszkópos villákkal teszi
lehetővé, hogy a két első kerék bedőljön a
kanyarban, így igazán élvezetessé teszi a Tricity
vezetését.

Tricity 125

Szeretem, ahogyan
közlekedek

Tricity 125 / 155 Tartozékok

Tricity lábtakaró

Sportszélvédő

Tricity Magas szélvédő

2CM-F47L0-00-00

2CM-F61C0-00-00

BB8-F83J0-00-00

Magas szélvédő

Kézvédő

Markolatfűtő, 120

2CM-F83J0-01-00

2CM-F85F0-00-00

YME-F2960-00-00

Gázmarkolat persely
marokfűtéshez

GPS-tartó

39 literes városi hátsó doboz

2CM-F34A0-00-00

52S-F84A8-00-00

Utasháttámla-konzol

Utasháttámla-párna, X-MAX

Hátsó csomagtartó

2CM-F84U0-00-00

1SD-F843F-00-00

2CM-F4841-A0-00

B74-F6240-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb
tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a
tartozékok teljes listája is.

Összhangban a várossal

NMAX 155
Az idők változnak, ezért mindannyiunknak érdemes átgondolni, hogy melyik a
városi és városon kívüli közlekedés legokosabb formája. A nagy teljesítményű, 155
cm³-es motor a könnyebb megelőzést elősegítő jobb gyorsulást, illetve nagyobb
végsebességet is biztosít, így mindig a forgalom élén maradhatsz az országúton
– az ezzel felszerelt új NMAX 155 pedig a Yamaha elképzelése az új személyes
mobilitásra vonatkozóan.

Anodized Red

Power Grey

A sportos, új karosszéria a legújabb LED-lámpákkal, illetve aerodinamikus
orrkialakítással rendelkezik, amely nagyobb védelmet nyújt a széllel és az esővel
szemben – míg az új vázzal könnyebben manőverezhetsz a forgalomban, továbbá
kényelmesebb és nyugodtabb üléspozíciót is biztosít.

NMAX 155

De valójában az NMAX 155 azért a legkiválóbb városi robogó, mert rajta ülve
is folyamatosan kapcsolatban maradhatsz a világgal. Az új Communication
Control Unit (CCU) egyszerű kommunikációvezérlő-egységet Bluetoothkapcsolaton keresztül párosíthatod okostelefonoddal, így hozzáférhetsz a fontos
információkhoz – illetve az olyan funkciók, mint a Smart Key kulcs nélküli indítás,
az aljzat és az ülés alatti tárolóhely nagyban megkönnyítik a mindennapi életet.
Phantom Blue

155 cm³-es EURO5 Blue Core motor

Sportos új kialakítás

CCU Kommunikációvezérlő egység

Smart Key rendszer

Az NMAX 155 cm³-es Blue Core motorja
erőteljesebb gyorsulást és nagyobb
végsebességet biztosít, ami miatt a robogó ideális
a városi buszelőzésekhez, illetve a gyorsabb
forgalom megelőzéséhez is az autópályán. Az
EURO5 előírásainak megfelelő motor rendkívül
csendes és gazdaságos, a nagyobb, 7.1 literes
üzemanyagtartállyal pedig körülbelül 300 km-t
tehetsz meg két tankolás között.

A Yamaha új szintre emeli az új NMAX 155 modellt
az új karosszériakialakítással, amely stílusos első
burkolatot, dinamikus, új, dupla stílusú LED-es
fényszórót és beépített helyzetjelző lámpákat rejt
– míg az új LED-es hátsó lámpa és a beépített első
és hátsó villogók még tovább fokozzák a Yamaha
legkiválóbb belépő szintű robogójának prémium
megjelenését.

Az NMAX az első olyan robogó, amely a
Yamaha új Communication Control Unit (CCU)
egyszerű kommunikációvezérlő-egységével van
felszerelve, amely folyamatos tájékoztatást és
még élvezetesebb utazást biztosít. Töltsd le a
„MyRide” alkalmazást okostelefonodra, majd
csatlakoztasd Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
Így számos műszaki és működési információhoz
férhetsz hozzá – sőt, a robogót az alkalmazás
parkolási keresőjének segítségével meg is
keresheted!**A telefon utolsó online helyzete,
nem pedig a GPS használatával.

Az NMAX kategóriájának egyik legkifinomultabb
robogója, a Yamaha Smart Key rendszere pedig
alapfelszereltségként jár hozzá. Ha a Smart Key
kulcs ott van a zsebedben vagy a táskádban,
ez a kulcs nélküli rendszer lehetővé teszi az
NMAX elindítását, így időt takaríthatsz meg,
illetve az egész folyamat sokkal egyszerűbbé és
kényelmesebbé válik. Többé nem kell a kulcsokat
keresgélned a sötét parkolóban, éjszaka!

Összhangban a várossal

NMAX 125

Az NMAX 125 sportos és dinamikus jellegű,
új karosszériája karcsú elülső és hátsó LEDlámpákkal, illetve aerodinamikus orrkialakítással
rendelkezik, amely nagyobb védelmet nyújt
a széllel és az esővel szemben. A vadonatúj
vázzal könnyebben manőverezhetsz a városi
forgalomban, az ergonomikus kialakítás pedig
kényelmesebb utazást biztosít.
Az alapfelszerelésként elérhető,
csúcstechnológiás megoldások
pedig lenyűgözőek! Az NMAX 125
Communication Control Unit (CCU) egyszerű
kommunikációvezérlő-egységét Bluetoothkapcsolaton keresztül párosíthatod
okostelefonoddal, így hozzáférhetsz a fontos
információkhoz – illetve az olyan funkciók, mint
a Smart Key kulcs nélküli indítás, az aljzat és az
ülés alatti tárolóhely nagyban megkönnyítik a
mindennapi életet.

NMAX 125

Itt az ideje átgondolni a városi közlekedést – a
Yamaha elképzelése az új személyes mobilitásra
vonatkozóan pedig a vadonatúj NMAX 125. Az
energikus és gazdaságos Blue Core 125 cm³-es
EURO5 motornak köszönhetően körülbelül 300
km-t tehetsz meg egy tanknyi üzemanyaggal,
továbbá ez a könnyen kezelhető, ingázásra
tervezett robogó prémium kivitelben, gazdagon
felszerelve, megfizethető áron érhető el.

125 cm³-es EURO5 Blue Core motor

Sportos új kialakítás

CCU Kommunikációvezérlő egység

Smart Key rendszer

Akár a forgalmas városi utcákon ingázol éppen,
vagy a külvárosba tartasz egy baráti találkozóra,
a sportos új NMAX 125 ideálisan ötvözi a
teljesítményt, a szórakozást és a gazdaságos
használatot. A csendes, 125 köbcentiméteres, az
EURO5 szabványnak megfelelő Blue Core motor
nagyon kevés üzemanyagot fogyaszt és kiváló
gyorsulást biztosít, így mindig a forgalom előtt
haladhatsz – a nagyobb kapacitású, 7.1 literes
üzemanyagtartály pedig körülbelül 300 km-t tesz
lehetővé két tankolás között.

A Yamaha új szintre emeli az új NMAX 125 modellt
az új karosszériakialakítással, amely stílusos első
burkolatot, dinamikus, új, dupla stílusú LED-es
fényszórót és beépített helyzetjelző lámpákat rejt
– míg az új LED-es hátsó lámpa és a beépített első
és hátsó villogók még tovább fokozzák a Yamaha
legkiválóbb belépő szintű 125-ös robogójának
prémium megjelenését.

Az NMAX az első olyan robogó, amely a
Yamaha új Communication Control Unit
(CCU) kommunikációvezérlő-egységével van
felszerelve, amely folyamatos tájékoztatást és
még élvezetesebb utazást biztosít. Töltsd le a
„MyRide” alkalmazást okostelefonodra, majd
csatlakoztasd Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
Így számos műszaki és működési információhoz
férhetsz hozzá – sőt, a robogót az alkalmazás
parkolási keresőjének segítségével meg is
keresheted!**A telefon utolsó online helyzete,
nem pedig a GPS használatával.

Az NMAX kategóriájának egyik legkifinomultabb
robogója, a Yamaha Smart Key rendszere pedig
alapfelszereltségként jár hozzá. Ha a Smart Key
kulcs ott van a zsebedben vagy a táskádban,
ez a kulcs nélküli rendszer lehetővé teszi az
NMAX elindítását, így időt takaríthatsz meg,
illetve az egész folyamat sokkal egyszerűbbé és
kényelmesebbé válik. Többé nem kell a kulcsokat
keresgélned a sötét parkolóban, éjszaka!

Új tervezésű váz

Kipörgésgátló rendszer

Start & Stop

Ülés alatti tárolórekesz

A dinamikus, új karosszériában egy vadonatúj
váz rejtőzik, amely kulcsszerepet játszik abban,
hogy az NMAX a Yamaha egyik legjobban teljesítő
városi robogója. A vadonatúj kialakítás a jobb
súlyelosztás és a kiváló manőverezhetőség
érdekében a középcsatornában elhelyezkedő,
nagyobb, 7.1 literes üzemanyagtartállyal van
felszerelve – az új váz és karosszéria pedig
kényelmesebb üléspozíciót biztosít, ami a széllel
szemben fokozott védelmet, illetve kisebb zajt
jelent.

Az új NMAX kipörgésgátló rendszerrel
van felszerelve, amelynek köszönhetően
magabiztosabban vezethetsz az olyan laza vagy
csúszós felületeken is, mint a nedves macskakő
vagy a villamossínek. Amikor a TCS a hátsó
abroncs csúszását érzékeli, egy pillanatra a hátsó
kerék hajtóerejét lecsökkenti, így az abroncs
képes megőrizni a tapadást – így te változó
időjárási és útfelületi körülmények között is
magabiztosan utazhatsz.

A gazdaságos robogó használata már önmagában
segít csökkenteni a karbonkibocsátást, de a minél
alacsonyabb városi szennyezés és a minimális
üzemanyag-fogyasztás érdekében az NMAX Start
& Stop rendszerrel van felszerelve, ami akkor
kapcsol be, amikor a közlekedési lámpáknál vagy
a nagy forgalomban meg kell állnod. Amikor a
fények zöldre váltanak, egyszerűen engedd fel a
fékeket és húzd meg a gázkart – az EURO5 motor
azonnal el fog indulni.

Amellett, hogy a Yamaha legsportosabb és
legdinamikusabb 125 cm³-es robogója az Urban
Mobility osztályban, az NMAX a praktikus
kialakításnak köszönhetően ideális társ a
munkához és a játékhoz egyaránt. A formázott
dupla ülés felnyitásával tágas tárolórekeszhez
férhetsz hozzá, ami elég nagy a sisak és más
személyes tárgyak tárolásához parkolás közben.

NMAX 125

Power Grey

NMAX 125

Phantom Blue

Anodized Red

NMAX 125 Tartozékok
NMAX Urban-csomag
Kompakt méreteivel és kiváló üzemanyag-hatékonyságával az NMAX otthonosan mozog a nyüzsgő városi környezetben. Hely és kényelem
biztosításával a városi csomag élménnyé teszi a beépített területeken való motorozást. A nagy szélvédő kitűnő védelmet nyújt a szél ellen;
kemény bevonatos karcálló polikarbonát anyaga a kialakításnak köszönhetően is ellenáll az ütések okozta hatásoknak. A szemet gyönyörködtető
hátsó tartóra szerelt 39 literes hátsó csomagtartó doboz extra helyet kínál minden szükséges úti csomag számára; a beépített kivitel és a szigorú
tesztelések garantálják a motorozás biztonságát és nyugalmát, évről évre. A csomagtartó doboz zárható; a háttámla optimális kényelmet biztosít a
hátsó utas számára. A városi csomag az NMAX-ot a legjobb barát szintjére emeli a városban. Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel
szerelik fel az NMAX-ra ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat.

NMAX 125

NMAX magas szélvédő

Felső lábtámaszok

Lábtámaszok padló

Nyeregtáska

Throttle Guide Kit

B6H-F83J0-00-00

B6H-F74M0-00-00

B6H-F74M0-10-00

B9Y-F0750-00-00

B74-F6240-00-00

Markolatfűtő, 120

Univerzális tartó

30 literes városi hátsó doboz

NMAX hátsó csomagtartó

B74-F81A0-00-00

2DP-284A8-A0-00

Utasháttámla 39 literes City
hátsódobozhoz

39 literes városi hátsó doboz

YME-F2960-10-00

52S-F84A8-00-00

B6H-F48D0-00-00

Öhlins hátsó lengéscsillapító
készlet
YA0-10000-00-00

37P-F84U0-A0-00

Standard zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz
52S-21780-09-00

YEC 150-es jelzőpanel
YME-YECIP-15-00

Belső táska 39 literes City hátsó
dobozhoz

USB-eszköz töltő 5V
B4T-H6600-00-00

YME-BAG39-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

NMAX és MyRide
alkalmazás:
Az NMAX az első olyan robogó, amely a
Yamaha új Communication Control Unit
(CCU) egyszerű kommunikációvezérlőegységével van felszerelve, amely folyamatos
tájékoztatást és még élvezetesebb utazást
biztosít. Töltsd le a „MyRide” alkalmazást
okostelefonodra, majd csatlakoztasd
Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Így számos
műszaki és működési információhoz férhetsz
hozzá – sőt, a robogót az alkalmazás parkolási
keresőjének segítségével meg is keresheted!*
Egyszerűen használd a mobilod kameráját
az itt látható QR-kód beolvasásához, és nézd
meg a kapcsolódó videót a Yamaha NMAX és a
MyRide alkalmazás párosításáról.

*A telefon utolsó csatlakozási helyét használva, és nem GPS
használatával.

Könnyű közlekedés

D’elight
Az idő a legértékesebb dolog, amivel rendelkezel – és ami számodra fontos, az
az, hogy a lehető legstílusosabban és hatékonyabban tudj könnyedén közlekedni
a városban és környékén. A szórakoztató és könnyen vezethető, vonzó új városi
ingázó az egyik legokosabb, leggyorsabb és leggazdaságosabb megoldás az egyéni
közlekedéshez.

Power Black

Lava Red

A friss és új unisex megjelenésű legújabb D’elight robogó a fentieket nyújtja –
és még sok minden mást! Ez a legkönnyebb városi ingázó, így élvezetesebb és
könnyebb vele a manőverezés – a kompakt méretek pedig garantálják, hogy ideális
a közlekedési dugókon való átjutáshoz.

D’elight

Csendes és gazdaságos 125 köbcentis motorja mostantól automatikus indító/
leállító funkcióval rendelkezik, amely csökkenti a károsanyag-kibocsátást a
tisztább környezetért, míg a kettős ülés alatti tárolóban elfér egy zárt bukósisak. A
Yamaha jelvény megbízhatóságot garantál – és rendkívül versenyképes árával az új
D’elight minden szempontból indokolt választás.

Pearl White

125 cm³-es Blue Core EURO5 motor
A Yamaha legújabb, 125 köbcentiméteres Blue
Core EURO5 motorja olyan csúcstechnológiával
rendelkezik, amely maximális hatékonyságot és
kiemelkedő megbízhatóságot nyújt. A maximális
nyomatékot sokkal kisebb fordulatszámon
állítja elő, mint a kategória más modelljei, ennek
eredménye kiváló gazdaságosság és erőteljes
gyorsulás.

Új dizájn új fényszóróval és LCDszámlálókkal
A teljesen újragondolt karosszériakialakítással
az új D’elight jobban néz ki, mint valaha. Az
újratervezett első burkolattal és lekerekített
fényszóróval – valamint egy új LED-es helyzetjelző
lámpával és új irányjelzőkkel – a könnyű
városi ingázó a 125 köbcentis kategória egyik
legmenőbb robogója. Egy új, LCD-kijelzővel és
figyelmeztető fényekkel rendelkező analóg
mérővel is felszereltük.

Kategóriájában a legkönnyebb

Nagy ülés alatti tárolóhely

A mindössze 101 kg feltöltött tömegével
a D’elight a kategóriájában a legkönnyebb
robogó. Kis tömege miatt igazi szórakozás az
új unisex robogóval közlekedni – valamint így
mozgékonyabb és könnyebben manőverezhető a
forgalomban, és könnyebb leparkolni.

A D’elight rengeteg tárolóhellyel rendelkezik
az ülés alatt – ez az egyik egyetlen robogó a
kategóriában, amely zárt bukósisakot képes
tárolni. Tökéletes hely a személyes tárgyaknak
útközben, és ideális, ha el kell ugranod a boltba
egy kis élelmiszerért.

D’elight Tartozékok

39 literes városi hátsó doboz

Utasháttámla 39 literes City
hátsódobozhoz

Belső táska 39 literes City hátsó
dobozhoz

37P-F84U0-A0-00

YME-BAG39-00-00

30 literes városi hátsó doboz

D’elight hátsó csomagtartó rács

2DP-284A8-A0-00

B3Y-F48D0-00-00

Univerzális rögzítőlemez hátsó
dobozhoz, City

52S-F84A8-00-00

37P-F84X0-00-00

Standard zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz
52S-21780-09-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb
tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a
tartozékok teljes listája is.

Műszaki adatok
Tricity 300

Tricity 155

Tricity 125

Motor típusa

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Folyadékhűtéses, EURO4, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Folyadékhűtéses, EURO4, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, 4 szelepes

Lökettérfogat

292 cm³

155cc

125cc

70,0 x 75,9 mm

58.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony

10.9:1

10.5 : 1

11.2 : 1

Maximális teljesítmény

20,6 kW, 7250 ford./p fordulatszámon

11.1 kW @ 8,000 rpm

9.0 kW @ 7,500 rpm

Maximális nyomaték

29,0 Nm, 5750 ford./p fordulatszámon

14.4 Nm @ 6,000 rpm

11.7 Nm @ 7,250 rpm

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

V-szíjas automata

V-szíjas automata

V-szíjas automata

3,3 l/100 km

2.52l/100km

2.5l/100km

77 g/km

58g/km

55g/km

Kettős teleszkópos villa

Kettős teleszkópos villa

Kettős teleszkópos villa

100 mm

90 mm

90 mm

Lengőegység

Lengőegység

Lengőegység

Váltó
Üzemanyag fogyasztás
CO2 kibocsátás

Alváz
Első felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés
Hátsó rugóút
Első fék

84 mm

90 mm

90 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø 267 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm
Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm

Hátsó fék

Hidraulikus egytárcsás fék, Ø 267 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm

Első gumi

120/70-14M/C 55P tömlő nélküli

90/80-14

90/80-14

Hátsó gumi

140/70-14M/C 62P tömlő nélküli

130/70-13

130/70-13

1,980 mm

Méretek
Teljes hossz

2250 mm

1,980 mm

Teljes szélesség

815 mm

750 mm

750 mm

Teljes magasság

1470 mm

1,210 mm

1,210 mm

Ülésmagasság

795 mm

780 mm

780 mm

Tengelytáv

1595 mm

1,350 mm

1,350 mm

Minimális hasmagasság

130 mm

125 mm

125 mm

239 kg

165kgABS

164kg (ABS)

13 l

7.2liter

7.2liter

Nedves tömeg
Üzemanyagtank kapacitása

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

NMAX 155

NMAX 125

D’elight

Motor típusa

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, 4 ütemű, 4 szelepes

Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, 4 ütemű, 4 szelepes

EURO5, SOHC, 4 ütemű, Léghűtéses, 4 szelepes

Lökettérfogat

155 cm³

125 cm³

125 cm³

58.0 mm x 58.7 mm

52,0 × 58,7 mm

52,4×57,9 mm

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

11.6:1

11.2:1

10.2:1

11,1 kW (15,1 PS)/8000 r/min

9,0 kW (12,2 PS)/8000 r/min

6,2 kW (8,4 LE)/7000 ford./perc

14,0 Nm (1,4 kgf m)/6500 r/min

11,2 Nm (1,1 kgf m)/6000 r/min

9,8 Nm (1,0 kgf m)/5000 ford./perc

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás

TCI

TCIw

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

V-szíjas automata

V-szíjas automata

V-szíjas automata

Üzemanyag fogyasztás

Váltó

n/a

2,2L/100km

1,8L/100km

CO2 kibocsátás

n/a

52g/km

43g/km

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

Teleszkópvilla

100 mm

100 mm

81mm

Lengőegység

Lengőegység

Lengőegység

Alváz
Első felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés
Hátsó rugóút
Első fék

85mm

85 mm

68mm

Hidraulikus egytárcsás fék

Hidraulikus egytárcsás fék

Hidraulikus egytárcsás fék

Hátsó fék

Hidraulikus egytárcsás fék

Hidraulikus egytárcsás fék

Mechanikus hátsó dobfék

Első gumi

110/70-13M/C 48P tömlő nélküli

110/70-13M/C 48P tömlő nélküli

90/90-12 44J tömlő nélküli

Hátsó gumi

130/70-13M/C 63P tömlő nélküli

130/70-13M/C 63P tömlő nélküli

100/90-10 56J tömlő nélküli

Teljes hossz

1935 mm

1935 mm

1805 mm

Teljes szélesség

740 mm

740 mm

685 mm

Teljes magasság

1160 mm

1160 mm

1160 mm

Méretek

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Nedves tömeg
Üzemanyagtank kapacitása

765 mm

765 mm

800 mm

1340 mm

1340 mm

1275 mm

125 mm

125 mm

125 mm

131kg

131 kg

101 kg

7,1 l/1,9 usgal/1,6 Imp.gal.gal

7,1 l/1,9 usgal/1,6 Imp.gal.gal

5,5 L/1,5 usgal/1,2 Imp.gal

Városi közlekedés
Akármelyik évszakban támad kedved
motorozni, és akárhová szeretnél menni,
készülj fel rá a legjobb motorosfelszerelés
viselésével. Vállalatunk 1955-ös indulása
óta ugyanazzal a műszaki szakértelemmel,
kreativitással és innovációval állunk hozzá a
motorosfelszerelésünkhöz, hiszen mindent
azért hozunk létre, hogy felpörgesd magad.
E termékek nyújtotta teljesítmény, védelem
és tartósság arra ösztönöz majd, hogy
kényelmesen és stílusosan vágj bele új
kalandokba.

On road - textile

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

Többévszakos motoros dzseki
(férfi)
A20-BJ105-B0-0L

Hálós nyári motoros dzseki (férfi)
A21-BJ106-B0-0L

Softshell városi motorozáshoz
(férfi)
A21-UR105-B0-0L

Állítsd össze álmaid
gyűjteményét az ingyenes
MyGarage alkalmazással
A MyGarage alkalmazás a legjobb
választás a Yamaha motorkerékpárok
álomgyűjteményének elkészítéséhez!
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját,
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.
A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők
széles választékát helyezheted fel a
motorodra vagy távolíthatod el onnan,
és a motorkerékpárt bármilyen szögből
megnézheted.
A létrehozásuk után elmentheted álmaid
motorkerékpárjait, és megoszthatod a
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki
meg is valósítja.

Get it on

MyRide: Emeld a
motorozást új szintre!
A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS
és Android rendszeren is működő, ingyenesen
letölthető MyRide alkalmazással a motoros
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról
vagy robogóról van szó.
A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok
valós időben követhetik nyomon és
elemezhetik ki teljesítményüket, például
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út
lenyűgöző élménnyé válik.
Minden út megosztható más MyRidefelhasználókkal vagy a közösségi
médiában, és az útvonal GPX formátumú
fájlba exportálható. Így a motorosok új
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel,
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő
közösségéhez.

You – A Yamaha ajánlata
A YOU prémium szolgáltatások teljes kínálatát
takarja, amely még egyszerűbbé teszi egy
Yamaha vásárlásának vagy birtoklásának
minden velejáróját. Szeretnénk gondoskodni
arról, hogy élvezetes élményben legyen részed
minden alkalommal, amikor Yamaha termékkel
találkozol.
A YOU szolgáltatások még hozzáférhetőbbé
teszik az összes Yamaha megvásárlását
– és a Yamaha tulajdonosok örömüket
lelhetik a minden egyes YOU termékkel járó
nyugalomban.
Vedd közelebbről szemügyre a YOU
szolgáltatások körét, és látni fogod, hogy az
többet jelent egy Yamaha megvásárlásánál,
mert egy hosszú és tartós kapcsolat
kezdetének elejét jelöli.

Yamaha Motor gyári garancia
Ha bármilyen új Yamaha járművet vásárolsz, biztos
lehetsz abban, hogy prémium minőségben és
osztályelső megbízhatóságban lesz részed. Emellett
élvezheted a teljes körű Yamaha Motor gyári garancia
által biztosított plusz nyugalmat is. Ez a garancia az
összes alkatrész és munka költségét tartalmazza abban
a valószínűtlen esetben, ha Yamaha járművednek
bármilyen előre nem látható javításra lenne szüksége. *

Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálat
Ha valaha is segítségre lesz szükséged, mert
lerobbantál, biztos lehetsz abban, hogy csak egy
telefonhívásnyira leszünk tőled. A gyári garancia által
védett minden Yamaha automatikusan igénybe veheti
a Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálatot. És mi
pontosan ott leszünk, amikor csak szükséged van ránk. *

* Feltételek vonatkoznak rá. Egyéb információkért lépj kapcsolatba a helyi márkakereskedőddel.

Dönts okosan. Válassz
eredeti tartozékokat
Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú
megbízhatóságot és maximális teljesítményt
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek
a bevizsgált biztonsági szabványoknak,
tökéletesen illeszkednek és különösen
strapabíróak – így járulnak hozzá a
nyugalmadhoz.
Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha
márkakereskedésben végezteted, biztos
lehetsz benne, hogy minden karbantartási
munkát magasan képzett Yamaha
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek
és Yamalube termékek használatával.
Szakembereink rendszeres képzésben vesznek
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a
Yamahád gyári állapotának fenntartásához
szükséges minőségi szaktudással és
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy
további részletes információért kérj tanácsot
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd
meg weboldalunkat.

Folyékony motoralkatrész
A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási
termékek átfogó kínálatát.
Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a
motor folyékony összetevője, és a Yamaha
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A
Yamalube valódi különbséget jelent.
Ha mindig Yamalube termékeket használsz,
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása
mellett. Emellett ápolási termékek nagy
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan
állapotban tartják szemed fényét. A
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy
látogass el weboldalunkra.

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe
1132 Budapest
Váci út 30.

Kereskedő

yamaha@yamaha-motor.hu

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden motorost, hogy
biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek
műszaki adatai és elérhetősége külön figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek
függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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