2021 Urban Mobility

MOVE
Het is tijd voor persoonlijke nieuwe mobiliteit
Yamaha’s Urban Mobility-modellen
bieden elke forens een toegankelijke en
betrouwbare manier om zich in en rond de
stad te verplaatsen. Elk model is uitgerust
met een volledig automatische versnelling
die het gebruik gemakkelijk maakt: gewoon
gas geven en wegrijden maar.

vertrouwen waarderen dat de lay-out met
drie wielen met zich meebrengt. De Tricity
300 mag ook worden gereden met een
B-rijbewijs*, waardoor de hedendaagse
forens de mogelijkheid krijgt om elke reis
gemakkelijker, goedkoper en aangenamer te
maken.

Met twee voorwielen die zorgen voor
meer grip en remvermogen, is de Tricity
300 de ideale keuze voor forenzen die
het verbeterde gevoel van stabiliteit en

Elk Yamaha Urban Mobility-model vormt
een echt alternatief voor alle forenzen die
hun levensstijl wil veranderen en een betere
balans tussen werk en privé willen bereiken.

Met zijn sportieve nieuwe kuipwerkontwerp
brengt de geheel nieuwe NMAX eersteklas
kwaliteit en krachtige prestaties naar deze
scooter in de instapklasse. De Tricity 300
is uitgerust met een volledig EU5-conform
motorblok.
*Per land kunnen beperkingen en restricties
gelden volgens toepasselijke wetgeving

The Best Move in Town.
Tricity 300

Alles aan dit premium Urban Mobility-voertuig
is ontworpen om woon-werkverkeer eenvoudig,
gemakkelijk en leuk te maken. De dubbele
wendbare voorwielen bieden extra grip voor
soepel bochtenwerk – en de lichtgewicht
besturing en geringe afmetingen maken
het gemakkelijk om door drukke straten te
navigeren.
Elke keer dat je stopt, zal je dankbaar zijn voor
het Standing Assist-systeem – en als de lichten
op groen springen, brengt de responsieve
EURO5-conforme BLUE CORE motor van 300
cc je in recordtijd naar je bestemming. Met
een prachtig vormgegeven carrosserie en een
toonaangevende specificatie is de Tricity 300 de
beste keuze voor in de stad.
*Beperkingen en restricties kunnen per land van
toepassing zijn onder de toepasselijke lokale
wetgeving.

Tricity 300

De Tricity 300 is klaar om jouw leven te
veranderen. Met zijn drie wielen geeft het een
nieuw gevoel van stabiliteit en vertrouwen.
Als het lichtste en meest stijlvolle model in zijn
klasse is dit het slimste vervoermiddel voor in
de stad. En het goede nieuws is dat je er met je
B-rijbewijs op kunt rijden!*

Tricity 300

Yamaha opent de wereld van Urban Mobility voor
een nog breder publiek met de Tricity 300. Met
een dynamische styling en veelzijdige prestaties
in combinatie met de beste specificaties in zijn
klasse en gebruiksvriendelijke technologie, kan
deze toegankelijke nieuwe driewielige scooter
worden gereden met een B-rijbewijs*, waardoor
meer mensen de kans krijgen om zich vrij door de
stad te verplaatsen.
* Beperkingen en restricties kunnen per land
van toepassing zijn onder de toepasselijke lokale
wetgeving

Grote opbergruimte
Naast zijn sportieve uiterlijk, slanke carrosserie
en de beste specificaties in zijn klasse, is de
dynamische Tricity 300 ook een uiterst praktisch
en functioneel voertuig. Er is opbergruimte voor
twee integraalhelmen of een A4 koffer en je
kunt het contact en de sloten bedienen met de
handige Smart Key.
Het voorpaneel is ook voorzien van een DCuitgang voor jouw apparaten.

Zuinige en krachtige 300 cc Blue Core
krachtbron die voldoet aan de EURO5norm
Aangedreven door een krachtige en zuinige 300
cc Blue Core motor EURO5, voert de nieuwe
Tricity 300 je naar nieuwe hoogten.

Standing Assist-systeem
Stedelijk woon-werkverkeer omvat meestal veel
start-stop rijden, dus heeft Yamaha een Standing
Assist-systeem ontwikkeld voor extra gemak
wanneer je stopt bij lichten of kruispunten.

Lichtste in zijn klasse / Geweldige
autonomie
De Tricity 300 is ontworpen om je de lichtgewicht
wendbaarheid van een scooter te geven met het
extra gevoel van vertrouwen en stabiliteit die drie
wielen je geven.
Het is niet alleen het lichtste model in zijn klasse,
maar heeft ook een van de hoogste specificaties
– en met zijn 13 liter tank en aerodynamische
carrosserie en scherm is het de slimste keuze voor
lange ritten.

De vloeistofgekoelde eencilinder viertaktmotor
levert voldoende vermogen voor langere
afstanden op de snelweg – en met zijn sterke
en soepele koppel bij lage snelheden en
geoptimaliseerde automatische transmissie hoef
je alleen maar gas te geven en weg te rijden!

Tech Kamo

Gunmetal Grey

Tricity 300

Urban Mobility met 3 wielen en TricityDNA

LCD-instrumenten en hoogwaardige
afwerking
De Tricity 300 is een hoogwaardig voertuig met
een kwaliteitsuitstraling en eersteklas afwerking.
De toonaangevende specificatie omvat een
instrumentenpaneel in autostijl dat belangrijke
informatie weergeeft in een duidelijke en
gemakkelijk te begrijpen stijl.
Waarschuwingslampjes tonen ABS, Standing
Assist-systeem, TCS en omgevingstemperatuur –
met een nuttige waarschuwing die bij 3°C en lager
oplicht.

Grote remschijven

Geschikt voor rijbewijs B

De lay-out met drie wielen van de Tricity 300
zorgt voor een verbeterd gevoel van stabiliteit en
zelfvertrouwen en is ontworpen om een breed
scala aan oppervlakken en rijomstandigheden aan
te kunnen.

De eerste zware motor van Yamaha voor houders
van een B-rijbewijs*
* Per land kunnen beperkingen en restricties
gelden volgens toepasselijke lokale wetgeving.

De eersteklas remschijven met een diameter van
267 mm voor en achter leveren veel remkracht
– en Yamaha’s uniforme remsysteem en ABS
geven je meer controle in natte of gladde
omstandigheden.

Nimbus Grey

Tricity 300 Accessoires

Tricity 300 Sport-pakket
De lichtgewicht en stijlvolle Tricity 300 wordt geleverd met de beste specificaties in zijn klasse en is daardoor een modieuze en
dynamische driewielige scooter. Voor een extra dosis dynamiek en nog sportievere looks, biedt het Sportpakket een krasbestendig
sportscherm, minimalistische kentekenplaathouder met LED-kentekenplaatverlichting en aluminium voetplanken met rubberen pads
voor een stevige grip. Ga nu naar je Yamaha-dealer; hij helpt je graag om je Tricity 300 te verfraaien met deze originele accessoires
van hoge kwaliteit.
Tricity 300 Urban-pakket
We weten hoe het voelt wanneer je meer ruimte nodig hebt om essentiële
spullen op te bergen, dus hebben we het Urban-pakket uitgerust met een
geïntegreerde bagagedrager en een prachtig ontworpen topkoffer van 39
liter met voldoende ruimte voor je helm, extra bagage of wat je er ook in
kwijt wilt. Een geïntegreerd rugkussen biedt je passagier een comfortabele
rit, en het hoge scherm biedt extra bescherming tegen de wind zonder je
gezichtsveld te beperken. Ga nu naar je Yamaha-dealer; hij helpt je graag om
je Tricity 300 te verfraaien met deze originele accessoires van hoge kwaliteit.

Tricity 300 Winter-pakket
Met zijn driewielige lay-out biedt de Tricity 300 een ongekend gevoel van
stabiliteit en vertrouwen, en is daardoor een ideaal voertuig om het hele jaar
door te rijden, zelfs bij koud en slecht weer. Dus nu je een scooter hebt die
je onder allerlei omstandigheden kunt gebruiken, is het Winterpakket met
een waterbestendig schort en handvatverwarming. Ga nu naar je Yamahadealer; hij helpt je graag om je Tricity 300 te verfraaien met deze originele
accessoires van hoge kwaliteit.

Tricity 300 Accessoires

Schort

Sportscherm

Hoog windscherm

Comfortzadel

Laag zadel

Voetplaat set

BX9-F47L0-00-00

BX9-F83J0-A0-00

BX9-F83J0-B0-00

B74-F4730-A2-00

B74-F47C0-L0-00

BX9-F74M0-00-00

Handbeschermers

Kentekenplaathouder

Handvatverwarming 120

Handgreepuiteinden

Console-tas

Topkoffer City van 39 liter

BX9-F85F0-00-00

BX9-F16E0-00-00

YME-F2960-10-00

B9Y-F6246-U0-00

B9Y-F0750-00-00

52S-F84A8-00-00

Rugsteun voor de 39 liter City
topkoffer

Topkoffer City van 50 liter

Rugsteun voor de 50 liter City
topkoffer

Basisset rugsteun

Passagiersrugsteunkussen

Passagiersrugsteunkussen

BX9-F84U0-00-00

BV1-F843F-00-00

B74-F843F-A0-00

Compartimentverdeler met tas
voor opbergruimte

Afdekking voor
kentekenplaathouder

Gashendel kit

Slot set standaard topkoffer City

B74-F6240-00-00

52S-21780-09-00

B74-F85M0-00-00

B74-F163A-00-00

34B-F84A8-10-00

37P-F84U0-A0-00

37P-F84U0-B0-00

Achterdrager

LED-richtingaanwijzers

B74-F48D0-00-00

YME-H0789-00-20

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

NMAX 155
One with the city.
De tijden veranderen en we moeten allemaal nadenken over de slimste manier
om ons in en rond de stad te verplaatsen. Aangedreven door een krachtige 155 ccmotor die je een snellere acceleratie geeft om gemakkelijker in te halen, met een
hogere topsnelheid om het verkeer op de snelweg voor te blijven, is de nieuwe
NMAX 155 Yamaha’s visie op persoonlijke nieuwe mobiliteit.

Anodized Red

Power Grey

Het sportieve, nieuwe kuipwerkontwerp is voorzien van de nieuwste LEDverlichting en heeft een aerodynamische voorkuip die meer bescherming biedt
tegen wind en regen, terwijl het nieuwe chassis ervoor zorgt dat je gemakkelijker
door het verkeer kunt manoeuvreren en een comfortabelere en meer ontspannen
zitpositie biedt.

NMAX 155

Maar wat de NMAX 155 echt tot het ultieme voertuig voor woon-werkverkeer in
de stad maakt, is dat je met deze scooter te allen tijde connected kunt blijven.
De nieuwe Communication Control Unit (CCU) koppel je via Bluetooth met je
smartphone om toegang te krijgen tot belangrijke informatie. En functies zoals
het met de Smart Key werkende sleutelloze contact, de stroomaansluiting en de
opbergruimte onder de zitting maken het dagelijks leven zoveel gemakkelijker.
Phantom Blue

EURO5 Blue Core-motor van 155 cc

Sportief nieuw kuipwerkontwerp

Communication Control Unit (CCU)

Smart Key-systeem

De 155 cc Blue Core-motor van de NMAX
geeft je krachtigere acceleratie en een hogere
topsnelheid, waardoor dit de ideale scooter is om
een bus in de stad in te halen en sneller rijdend
verkeer op de snelweg voor te blijven.

Yamaha legt de lat met de nieuwe NMAX 155
weer hoger met een nieuw kuipwerkontwerp,
met stijlvolle voorkuip met dynamische nieuwe
‘twin-eye’ LED-koplampen en ingebouwde
contourverlichting, terwijl het nieuwe LEDachterlicht en de geïntegreerde knipperlichten
voor en achter de premium look-and-feel
accentueren van Yamaha’s ultieme scooter in de
instapklasse.

De NMAX is de eerste scooter die profiteert van
Yamaha’s nieuwe Communication Control Unit
(CCU), die je altijd op de hoogte houdt en elke rit
aangenamer maakt. Download de ‘MyRide’-app op
je smartphone en maak verbinding via Bluetooth.

NMAX is een van de meest geavanceerde scooters
in zijn klasse en wordt standaard geleverd met
Yamaha’s Smart Key-systeem. Zolang je de Smart
Key bij je hebt in je broekzak of je tas, kun je met
dit sleutelloze systeem het contact van je NMAX
inschakelen.

Deze motor, die aan de EURO5-norm voldoet,
is ook extreem stil en zuinig. Met de grotere
brandstoftank van 7.1 liter kun je bovendien
ongeveer 300 km rijden tussen tankbeurten door.

Je hebt toegang tot een enorme hoeveelheid
technische en motorloopinformatie. Je kunt zelfs
kijken waar je je scooter geparkeerd hebt met de
speciale functie in de app!*
*Maakt gebruik van de laatste locatie waar er
verbinding was met je telefoon en niet van GPS.

Dat bespaart je tijd en maakt het hele startproces
veel eenvoudiger en handiger. Geen gedoe meer
met zoeken naar ouderwetse sleutels in een
donkere parkeergarage ‘s nachts!

Specificaties
Tricity 300

NMAX 155

Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 4-kleppen

Vloeistofgekoeld, EURO5, SOHC, 4-takt, 4-kleppen

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding

292 cc

155 cc

70,0 mm x 75,9 mm

58,0 x 58,7 mm

10,9:1

11.6:1

Max. vermogen

20,6 kW bij 7.250 tpm

11,1 kW (15,1 pk) / 8.000 tpm

Max. koppel

29,0 Nm bij 5.750 tpm

14,0 Nm (1,4 kgf-m) / 6.500 tpm

Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Brandstofverbruik
CO2 emission

Wet sump

Wet sump

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Automaat met V-snaar

Automaat met V-snaar

3,3 l/100 km

n.v.t.

77 g/km

n.v.t.

Dubbele telescopische voorvork

Telescopische voorvork

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

100 mm

100 mm

Achterbrug

Achterbrug

84 mm

85 mm

Hydraulische remschijf, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend remsysteem, één remschijf achter

Hydraulische enkele remschijf, Ø 267 mm

Hydraulisch bediend remsysteem, één remschijf achter

Bandenmaat, voor

120/70-14M/C 55P tubeless

110/70-13M/C 48P tubeless

Bandenmaat, achter

140/70-14M/C 62P tubeless

130/70-13M/C 63P tubeless

2.250 mm

1.935 mm

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte

815 mm

740 mm

Totale hoogte

1.470 mm

1.160 mm

Zithoogte

795 mm

765 mm

Wielbasis

1.595 mm

1.340 mm

130 mm

125 mm

Grondspeling
Rijklaargewicht

239 kg

131 kg

Inhoud brandstoftank

13 liter

7,1 liter

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

On road - textile

Urban Mobility
In welk seizoen en waar je ook rijdt, je moet
voorbereid zijn door de beste motorrijkleding
te dragen. Sinds de lancering van ons bedrijf
in 1955 hebben we dezelfde technische
expertise, creativiteit en innovatie toegepast
op onze motorrijkleding, omdat we met alles
wat we creëren jouw hart sneller willen laten
kloppen.
De prestaties, bescherming en duurzaamheid
die deze producten bieden, zullen je
inspireren om nieuwe avonturen in comfort en
stijl te ondernemen.

Winter motorjack (heren)
A21-BJ104-B0-0L

Motorjack voor alle seizoenen
(Heren)
A20-BJ105-B0-0L

Zomers motorjack met gaas
(heren)
A21-BJ106-B0-0L

Urban softshell voor op de scooter
(heren)
A21-UR105-B0-0L

Stel de collectie van je
dromen samen met de
gratis MyGarage app
de MyGarage-app is de beste manier om
je droomcollectie Yamaha-motorfietsen
samen te stellen - en het is volledig gratis
en beschikbaar voor zowel iOS als Android!
Download de app en je bent klaar om jouw
eigen gepersonaliseerde Yamaha samen te
stellen.
Met MyGarage kun je een breed assortiment
aan originele accessoires toevoegen of
verwijderen en je favoriete motorfiets vanuit
elke hoek bekijken.
Wanneer je klaar bent met de motoren van
je dromen, kun je ze opslaan en delen met
vrienden. Als je uiteindelijk hebt besloten
welke versie je voorkeur heeft, hoef je die
alleen nog maar naar je Yamaha-dealer te
sturen om je dromen waar te maken.
Zodra je jouw droommotorfietsen hebt
gemaakt, kunt je ze opslaan en met vrienden
delen - en wanneer je de definitieve beslissing
hebt genomen over welke versie voor jouw
geschikt is, stuurt je deze gewoon naar jouw
Yamaha-dealer, die deze zal omzetten in
realiteit.

Get it on

MyRide: Til je rit naar een
hoger niveau!
De MyRide app is exclusief ontwikkeld door
Yamaha en is gratis beschikbaar voor zowel
iOS als Android. Met deze app kan iedereen
zijn rijervaring verrijken, ongeacht het merk
scooter of motorfiets dat je hebt.
Met de Yamaha MyRide app kunnen motor- en
scooterrijders in real time hun rijprestaties
bijhouden en analyseren, met informatie over
bijvoorbeeld de hellingshoek, acceleratie,
snelheid, hoogte en remkracht. Zo wordt elke
reis nog leuker.
Bovendien kan elke rit worden gedeeld met
andere MyRide gebruikers of op sociale media.
Je kunt zelfs je route exporteren als een GPXbestand. Op deze manier kunnen motorrijders
nieuwe routes en avonturen vinden om te
verkennen en kunnen ze in contact komen met
een wereldwijde community van enthousiaste
motorfietsfanaten.

Yamaha introduceert YOU
YOU is een volledige reeks premium services
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van
jouw Yamaha product.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Verlengde garantie

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

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

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

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Financiering

Als je 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 je ons nodig hebt,
staan wij voor je klaar. *

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

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

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het
rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een
exclusief programma en krijg je eersteklas service van
ons toegewijde team. *

YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als je naar de YOU services kijkt, zie je 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 jouw plaatselijke Yamaha-dealer.

Be Smart. Keep it Genuine.

Onzichtbare techniek

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
jouw 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 jouw gemoedsrust is
verzekerd.

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van jouw 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 semisynthetische 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.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door
een officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren,
weet je 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 je de allerbeste service voor en het
allerbeste advies te kunnen geven over
jouw Yamaha product. Raadpleeg voor meer
informatie de Yamaha-dealer bij jou in de
buurt of bezoek onze website:

We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee je jouw
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha
tenslotte voor jou. Jouw plaatselijke Yamahadealer kan je adviseren over het beste
Yamalube® product voor jouw Yamahamotorfiets. Of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.nl

www.yamalube.nl

Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Dealer

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

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