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MOVE
Nadszedł czas nowej mobilności osobistej

Skutery miejskie Yamahy to dla mieszkańców 
aglomeracji dostępny i niezawodny sposób 
przemieszczania się w mieście i po jego okolicach. 
Wszystkie modele są wyposażone we w pełni 
automatyczną skrzynię biegów typu „twist-
and-go”, która ułatwia jazdę, a do prowadzenia 
nowych skuterów NMAX i D’elight wystarczy 
prawo jazdy kategorii B. Kierowcy samochodów 
mogą dzięki temu szybko i łatwo przesiąść się na 
dwa koła.

Dzięki dwóm przednim kołom zapewniającym 
większą przyczepność i krótszą drogę hamowania, 
trójkołowe skutery Tricity świetnie nadają się dla 
osób ceniących zwiększone poczucie stabilności 
oraz pewności na drodze. Do prowadzenia Tricity 
300 i Tricity 125 wystarczy samochodowe prawo 
jazdy kategorii B, dzięki czemu mieszkańcy 
miast mogą dojeżdżać do pracy łatwiej, taniej 
i przyjemniej. Tricity 300 jest teraz wyposażony 
w silnik spełniający normę Euro 5.

Każdy skuter miejski Yamahy to świetna 
alternatywa dla osób, które chcą zmienić swój styl 
i zachować równowagę między życiem prywatnym 
i zawodowym. Model NMAX, wyposażony 
w nowe nadwozie, zapewnia najwyższą jakość 
i dynamiczne osiągi w segmencie skuterów dla 
osób wkraczających do świata jednośladów, 
a nowoczesny styl skutera D’elight trafia w gusta 
kobiet szukających lekkiego i modnego sposobu 
przemieszczania się po mieście. 
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Najlepszy ruch 
w mieście

4



 

Tricity 300 może odmienić Twoje życie. Układ 
z trzema kołami daje poczucie stabilności 
i pewności - to najlżejszy i najbardziej stylowy 
model w swojej klasie, a jednocześnie 
najsprytniejszy sposób poruszania się po 
mieście. Dobra wiadomość jest taka, że można 
go prowadzić na samochodowe prawo jazdy 
kategorii B!

Wszystkie elementy tego skutera miejskiego 
klasy premium zostały tak zaprojektowane, 
aby jazda była lekka, łatwa i przyjemna. Dwa 
pochylane koła przednie zapewniają zwiększoną 
przyczepność pozwalającą płynnie pokonywać 
zakręty, a lekki układ kierowniczy i wąska 
konstrukcja ułatwiają manewrowanie na 
zatłoczonych ulicach.

Za każdym razem, gdy się zatrzymasz, system 
blokady przechyłu Standing Assist ułatwi Ci 
postój. A gdy tylko zapali się zielone światło, 
silnik Blue Core o pojemności 300 cm³ zgodny 
z normą Euro 5 zareaguje błyskawicznie, 
pozwalając Ci dotrzeć do celu w rekordowo 
krótkim czasie. Stylowe nadwozie i wiodąca 
w klasie specyfikacja sprawiają, że Tricity 300 
jest najlepszym pojazdem do poruszania się po 
mieście. 

Tricity 300
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Trójkołowy skuter miejski
Modelem Tricity 300 Yamaha otwiera świat 
miejskich skuterów Urban Mobility przed jeszcze 
szerszym gronem użytkowników. Dynamiczna 
stylistyka i wszechstronna wydajność połączone 
z najlepszą w klasie specyfikacją i przyjazną dla 
użytkownika technologią sprawiają, że trójkołowy 
skuter do prowadzenia na samochodowe prawo 
jazdy kategorii B daje jeszcze większej liczbie osób 
szansę swobodnego poruszania się po mieście. 

Najlżejszy w klasie / Większa niezależność 
Tricity 300 łączy lekkość i zwinność skutera ze 
zwiększonym poczuciem pewności i stabilności 
wynikającymi z zastosowania trzech kół. Model 
ten jest nie tylko najlżejszy w swojej klasie, ale ma 
też jedną z najwyższych specyfikacji. Wyposażony 
w 13-litrowy zbiornik paliwa oraz aerodynamiczne 
nadwozie i szybę doskonale sprawdzi się na 
dalszych trasach.

Układ utrzymujący pojazd w pozycji 
stojącej Standing Assist
Jazda miejska zwykle wiąże się z częstym 
zatrzymywaniem się, dlatego Yamaha opracowała 
system utrzymywania pojazdu w pozycji stojącej 
Standing Assist, który stabilizuje pojazd podczas 
postoju na światłach lub skrzyżowaniach. 

Oszczędny i mocny silnik Blue Core 
o pojemności 300 cm³, spełniający normę 
Euro 5
Tricity 300, napędzany wydajnym, a przy tym 
ekonomicznym silnikiem Blue Core Euro 5 
o pojemności 300 cm³, wprowadza segment 
Urban Mobility na jeszcze wyższy poziom. 
Chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy 
silnik wytwarza dużą moc potrzebną do 
długodystansowej jazdy po autostradzie. 
Dzięki wysokiemu, płynnie przyrastającemu 
momentowi obrotowemu oraz zoptymalizowanej, 
automatycznej skrzyni biegów po prostu 
odkręcasz manetkę i ruszasz.

Duża przestrzeń bagażowa
Dynamiczny Tricity 300 ma nie tylko sportowy 
wygląd, eleganckie nadwozie i najlepszą 
specyfikację w swojej klasie, ale jest też niezwykle 
praktyczny i funkcjonalny. W schowku pod 
kanapą mieszczą się dwa kaski integralne lub 
torba z dokumentami o formacie A4, a zamiast 
standardowego klucza do uruchomienia skutera 
czy otwarcia kanapy posłuży Ci wygodny system 
Smart Key. W przednim panelu znajduje się 
również gniazdo zasilania.

Wystarczy prawo jazdy kategorii B
Pierwszy silnik Yamahy o dużej pojemności dla 
posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Dzięki temu 
tak łatwo przesiądziesz się z auta na Yamahę 
Tricity 300.

Tarcze hamulcowe o dużej średnicy
Trójkołowy Tricity 300 zapewnia zwiększone 
poczucie stabilności oraz pewności na drodze. 
Świetnie sobie radzi na zróżnicowanych 
nawierzchniach i w zmiennych warunkach jazdy. 
Najlepsze w swojej klasie hamulce tarczowe 
o średnicy 267 mm zapewniają dużą siłę 
hamowania, a zintegrowany układ hamulcowy 
Yamahy z systemem ABS daje większą kontrolę na 
mokrej i śliskiej nawierzchni.

Wyświetlacz LCD i wysokiej jakości 
wykończenie
Tricity 300 to pojazd wysokiej klasy, który 
świetnie wygląda i jest doskonale wykończony. 
Wiodąca w klasie specyfikacja obejmuje zestaw 
wskaźników w stylu samochodowym, które 
wyświetlają kluczowe informacje w czytelny 
i łatwy do zrozumienia sposób. Kontrolki 
wskazują działanie systemów ABS, Standing 
Assist, TCS oraz temperaturę otoczenia, w tym 
przydatne ostrzeżenie, gdy temperatura spadnie 
poniżej 3ºC.
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Tech Kamo
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Gunmetal Grey
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Pakiet Miejski do Tricity 300

Wiemy, jak to jest, kiedy brakuje miejsca na najpotrzebniejsze rzeczy. 
Dlatego nasz Pakiet Miejski obejmuje tylny bagażnik oraz elegancki kufer 
centralny o pojemności 39 l, w którym zmieści się kask, dodatkowy bagaż 
lub cokolwiek innego. Zintegrowana poduszka oparcia dba o komfort jazdy 
pasażera, a wysoka szybka przednia daje dodatkową ochronę przed wiatrem, 
zapewniając dobrą widoczność. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych 
akcesoriów nabędziesz teraz u swojego Dealera Yamahy, który chętnie 
zamontuje je na Twoim skuterze Tricity 300. 

Pakiet Zimowy do Tricity 300

Wyposażony w trzy koła skuter Tricity 300 daje nowe poczucie stabilności 
i pewności, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytkowania przez cały rok, 
nawet przy złej pogodzie. Skoro masz już skuter do jazdy w zróżnicowanych 
warunkach, pomyśleliśmy o stworzeniu Pakietu Zimowego z wodoodpornym 
kocem i podgrzewanymi manetkami. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych 
akcesoriów nabędziesz teraz u swojego Dealera Yamahy, który chętnie 
zamontuje je na Twoim skuterze Tricity 300. 

Akcesoria Tricity 300
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Pakiet Sportowy do Tricity 300

Lekki i stylowy Tricity 300 ma najlepszą w swojej klasie specyfikację techniczną, co czyni go modnym i dynamicznym skuterem trójkołowym. 
Pakiet Sportowy dodaje skuterowi akcenty podkreślające dynamikę i sportowy wygląd; zawiera odporną na zarysowania sportową szybę, 
minimalistyczny uchwyt tablicy rejestracyjnej z podświetleniem LED oraz aluminiowe podesty wyposażone w gumowe panele, zapewniające 
znakomitą przyczepność. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów nabędziesz teraz u swojego Dealera Yamahy, który chętnie 
zamontuje je na Twoim skuterze Tricity 300. 
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Akcesoria Tricity 300

Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Koc
BX9-F47L0-00-00

Sportowa szyba
BX9-F83J0-A0-00

Wysoka szyba
BX9-F83J0-B0-00

Komfortowe siedzenie
B74-F4730-A2-00

Niskie siedzenie
B74-F47C0-L0-00

Zestaw aluminiowych podestów
BX9-F74M0-00-00

Zestaw osłon dłoni
BX9-F85F0-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
BX9-F16E0-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-10-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
37P-F84U0-A0-00

Kufer centralny o pojemności 50 l
34B-F84A8-10-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 50 l
37P-F84U0-B0-00

Końcówka kierownicy
B9Y-F6246-U0-00

Torba na konsolę
B9Y-F0750-00-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Stelaż oparcia
BX9-F84U0-00-00

Tylny bagażnik
B74-F48D0-00-00

Kierunkowskazy LED
YME-H0789-00-20

Przegroda schowka pod 
siedzeniem z torbą
B74-F85M0-00-00

Osłona uchwytu tablicy 
rejestracyjnej
B74-F163A-00-00

Prowadnica roll-gazu
B74-F6240-00-00

Standardowy kluczyk do górnych 
kufrów miejskich
52S-21780-09-00

Miękkie oparcie pasażera
BV1-F843F-00-00

Poduszka oparcia pasażera
B74-F843F-A0-00
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Czy jest ktoś, komu drzwi tramwaju nigdy nie zatrzasnęły się przed nosem lub 
kto nie musiał tłoczyć się w metrze? Musisz wiedzieć, że jest na to sposób. Zostań 
panem własnego czasu, by znów zacząć czerpać przyjemność z tego, co w miejskim 
życiu najlepsze!

Z Yamahą Tricity 125 zorganizujesz miasto tak, jak będzie Ci to pasować. Wygodna 
pozycja pozwoli Ci natychmiast zrelaksować się, a dzięki trzem kołom pewnie 
poczujesz się nawet przy pokonywaniu szyn tramwajowych i kostki brukowej.

Dzięki nowemu, wydajnemu silnikowi Blue Core o pojemności 125 cm³, 
zapewniającemu bardzo dobre przyspieszenie i niezwykle niskie zużycie paliwa, 
oraz montowanym w standardzie układom ABS i UBS, Tricity 125 to najłatwiejszy 
i najprzyjemniejszy sposób na poruszanie się po mieście.

ABS i zintegrowany system hamulcowy 
UBS
Dwie tarcze hamulcowe o średnicy 220 mm 
z przodu i tylna tarcza hamulcowa o średnicy 230 
mm zatrzymują pojazd z niezwykłą skutecznością. 
Montowany w standardzie układ ABS zapewnia 
kierowcy jeszcze większą pewność. Zintegrowany 
układ hamulcowy automatycznie dozuje siłę 
hamowania pomiędzy przodem i tyłem po 
naciśnięciu lewej dźwigni lub obu dźwigni na 
kierownicy, dzięki czemu droga hamowania jest 
bardzo krótka, a pojazd zatrzymuje się niezwykle 
płynnie.

Technologia Leaning Multi Wheel
Opracowana przez inżynierów Yamahy 
technologia Leaning Multi Wheel zapewnia 
łatwe kierowanie i daje poczucie bezpieczeństwa 
podczas skręcania: prowadzenie pojazdu 
przypomina jazdę skuterem. System składa 
się z równoległego układu drążków i dwóch 
niezależnych widelców teleskopowych. Umożliwia 
on pochylanie przednich kół podczas skręcania, 
co zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy.

Mocny i oszczędny, 4-suwowy silnik Blue 
Core o pojemności 125 cm³
Najnowszy, 4-suwowy, chłodzony cieczą silnik 
Blue Core o pojemności 125 cm³ zapewnia 
Tricity dobre przyspieszenie i niezwykle niskie 
zużycie paliwa. Silnik Blue Core, generujący moc 
12,2 KM, zapewnia lepsze osiągi i zużywa mniej 
paliwa. Dzięki niemu Yamaha Tricity 125 to jeden 
z najwydajniejszych i najoszczędniejszych środków 
transportu.

Stylowe nadwozie
Stylowe nadwozie Tricity nadaje temu lekkiemu 
trójkołowcowi dynamiczny i nowoczesny 
wygląd. Płynne linie i smukły profil tworzą 
elegancką i niepowtarzalną formę, podkreślającą 
zwinność tego miejskiego skutera. Sportowa 
szyba i rozszerzane osłony na nogi zapewniają 
dodatkową ochronę przed wiatrem i warunkami 
pogodowymi.

Icon Grey

Matt Grey Milky White

Tricity 125
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Pokochaj drogę, 
którą jedziesz
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące 
akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów 
znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Koc
2CM-F47L0-00-00

Wysoka szyba
2CM-F61C0-00-00

Sportowa owiewka
BB8-F83J0-00-00

Sportowa szyba
2CM-F83J0-01-00

Osłony dłoni
2CM-F85F0-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-00-00

Prowadnica roll-gazu
B74-F6240-00-00

Uchwyt urządzenia GPS
2CM-F34A0-00-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Stelaż oparcia pasażera
2CM-F84U0-00-00

Poduszka oparcia pasażera
1SD-F843F-00-00

Płyta montażowa kufra 
centralnego
2CM-F4841-A0-00

Akcesoria Tricity 125
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Sposób na dystans
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Żyjemy w czasach, w których na nowo 
musimy zdefiniować środki komunikacji 
w mieście, a Yamaha NMAX 125 idealnie 
wpisuje się w wizję nowej mobilności. Ten 
łatwy w obsłudze skuter miejski, napędzany 
dynamicznym i ekonomicznym silnikiem Blue 
Core o pojemności 125 cm³, zgodnym z normą 
Euro 5, pozwala na pokonanie około 300 
km bez tankowania, ma najwyższej jakości 
wyposażenie i zapewnia wysoką specyfikację 
w przystępnej cenie.

Sportowe nadwozie NMAX 125 posiada 
eleganckie światła LED z przodu i z tyłu oraz 
aerodynamiczną owiewkę, która teraz jeszcze 
lepiej chroni przed wiatrem i deszczem. 
Całkiem nowa rama zapewnia większą 
zwrotność na ruchliwych ulicach miast, 
a ergonomiczne udogodnienia dbają o komfort 
jazdy.

Zaskoczy Cię zaawansowany poziom techniczny 
wyposażenia oferowanego w standardzie! 
Nowy, łatwy w obsłudze moduł sterujący 
komunikacją (CCU) skutera NMAX 125 łączy się 
ze smartfonem przez Bluetooth, zapewniając 
kierowcy dostęp do ważnych informacji, a takie 
funkcje jak bezkluczykowy zapłon Smart Key, 
gniazdo zasilania i schowek pod siedzeniem 
znacznie ułatwiają codzienne życie.

NMAX 125
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Silnik Blue Core Euro 5 o pojemności 
125 cm³
Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do biura 
w zatłoczonym centrum miasta, czy wybierasz się 
do znajomych na przedmieścia, sportowy NMAX 
125 zapewni Ci idealne połączenie osiągów, 
ekonomii i radości z jazdy. Cichy, zgodny z normą 
Euro 5 silnik Blue Core o pojemności 125 cm³ 
generuje imponujące przyspieszenie podczas 
wyprzedzania i jednocześnie jest niezwykle 
ekonomiczny. Powiększony zbiornik paliwa 
o pojemności 7,1 litra zapewnia zasięg około 
300 km.

System zapłonu Smart Key
NMAX jest jednym z najbardziej zaawansowanych 
skuterów w swojej klasie, od teraz wyposażonym 
w system zapłonu Smart Key. Wystarczy mieć 
kluczyk Smart Key w kieszeni lub plecaku, by 
system zapłonu pozwolił uruchomić skuter, 
znacznie upraszczając jego obsługę. Koniec 
z szukaniem kluczyka w nocy na nieoświetlonym 
parkingu.

Moduł sterujący komunikacją CCU
NMAX to pierwszy skuter Yamahy wyposażony 
w moduł Communication Control Unit (CCU), 
który dostarcza kierowcy informacji i uprzyjemnia 
mu jazdę. Pobierz aplikację MyRide na swój 
smartfon i połącz się przez Bluetooth. Możesz 
uzyskać dostęp do ogromnej ilości technicznych 
i bieżących informacji, a nawet znaleźć skuter 
na parkingu za pomocą specjalnego lokalizatora 
dostępnego w aplikacji!*

* System używa ostatniej lokalizacji podłączenia 
telefonu, nie GPS.

Sportowe nadwozie
Yamaha NMAX 125 wyznacza nowy standard 
wśród skuterów miejskich dzięki nowoczesnej 
konstrukcji nadwozia ze stylową przednią 
owiewką oraz dynamiczną lampą LED ze 
zintegrowanymi światłami pozycyjnymi. Nowe 
tylne światła LED oraz zintegrowane przednie 
i tylne kierunkowskazy podkreślają przynależność 
tego podstawowego skutera Yamahy z silnikiem 
o pojemności 125 cm³ do klasy premium zarówno 
pod względem wyglądu, jak i osiągów.

Całkowicie nowa rama
Pod dynamicznym nadwoziem kryje się całkowicie 
nowa rama i to właśnie ona sprawia, że NMAX jest 
jednym z najlepszych skuterów miejskich Yamahy. 
Zupełnie nowa konstrukcja z powiększonym, 
7,1-litrowym, umieszczonym centralnie 
zbiornikiem paliwa zapewnia lepszy rozkład masy 
i doskonałą zwrotność, a nowa rama i nadwozie 
zapewniają bardziej komfortową pozycję kierowcy 
oraz lepszą ochroną przed wiatrem i mniejszy 
hałas podczas jazdy.

Schowek pod siedzeniem
NMAX to najbardziej sportowy i dynamiczny 
skuter Yamahy z segmentu Urban Mobility 
z silnikiem o pojemności 125 cm³, który sprawdza 
się równie dobrze w drodze do pracy, jak w czasie 
wolnym. Otwierane do góry, wyprofilowane 
podwójne siedzenie zapewnia dostęp do 
przestronnego schowka, w którym bez trudu 
schowasz kask i inne rzeczy osobiste.

Start & Stop
Wybierając ten ekonomiczny skuter, pomagasz 
ograniczyć emisje węglowe oraz przyczyniasz 
się do zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach 
i zużycia paliwa. NMAX jest wyposażony w system 
Start & Stop, który aktywuje się, kiedy stoisz na 
światłach. A kiedy światło zmieni się na zielone, 
wystarczy puścić hamulec i dodać gazu, a silnik 
spełniający wymogi normy Euro 5 natychmiast 
sam się uruchomi.

System kontroli trakcji
Nowy NMAX jest teraz wyposażony w system 
kontroli trakcji dający więcej pewności na 
śliskich i nierównych nawierzchniach, takich jak 
mokry bruk czy tory tramwajowe. Kiedy układ 
TCS wyczuwa możliwy uślizg tylnej opony, na 
moment zmniejsza przełożenie napędu do 
tylnego koła, zapewniając oponie przyczepność 
i ułatwiając jazdę w niemal dowolnych warunkach 
pogodowych i po różnych nawierzchniach.
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Anodized Red

Power Grey
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Akcesoria NMAX 125

Pakiet Miejski do skutera NMAX

Kompaktowy i ekonomiczny skuter NMAX czuje się w mieście jak ryba w wodzie. Pakiet Miejski, opracowany z myślą o przestrzeni bagażowej 
i wygodzie kierowcy, zapewnia najwyższy komfort jazdy po terenie zabudowanym. Wysoka szyba skutecznie chroni przed wiatrem, a dzięki twardej, 
poliwęglanowej powłoce jest odporna na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Kufer centralny o pojemności 39 l, instalowany bezpośrednio na 
tylnym bagażniku z eleganckiego stopu, zapewnia mnóstwo miejsca na bagaż, a jego zintegrowana konstrukcja i rygorystyczne testy gwarantują 
bezpieczeństwo i spokój podczas jazdy przez cały rok. W pakiecie jest również zestaw zamka do kufra centralnego i specjalne oparcie zapewniające 
komfort pasażerowi. Załóż Pakiet Miejski do swojego NMAXa, a stanie się on Twoim najlepszym przyjacielem w mieście. Zestaw wysokiej jakości 
oryginalnych akcesoriów nabędziesz teraz u swojego Dealera Yamahy, który chętnie zamontuje je na Twoim skuterze. 
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Zestaw tylnych amortyzatorów 
Öhlins
YA0-10000-00-00

Wysoka szyba
B6H-F83J0-00-00

Górne podesty 
B6H-F74M0-00-00

Dolne podesty
B6H-F74M0-10-00

Torba na konsolę
B9Y-F0750-00-00

Prowadnica roll-gazu
B74-F6240-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-10-00

Uniwersalny uchwyt akcesoriów
B74-F81A0-00-00

Kufer centralny o pojemności 30 l
2DP-284A8-A0-00

Standardowy kluczyk do kufrów 
miejskich
52S-21780-09-00

Panel wskaźników 150 YEC
YME-YECIP-15-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
37P-F84U0-A0-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Tylny stelaż
B6H-F48D0-00-00

Torba wewnętrzna do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
YME-BAG39-00-00

Ładowarka USB 5V
B4T-H6600-00-00

Akcesoria NMAX 125
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Mobilność w mieście

Przygotuj się do jazdy o każdej porze roku 
w najlepszej odzieży motocyklowej. 
Od założenia naszej firmy w 1955 roku 
tworzymy kolekcje w oparciu o najnowszą 
wiedzę techniczną, kreatywność 
i innowacyjność. Wydajność, ochrona 
i trwałość zapewniane przez te produkty 
pozwolą Ci przeżywać nowe przygody 
komfortowo i stylowo.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji  
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy 
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania, 
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę,  
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.

23



 

Przemieszczaj się łatwo
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Czas to najcenniejsza wartość, jaką posiadasz. Nic więc dziwnego, że chcesz się 
przemieszczać szybko, stylowo i możliwie jak najtaniej. Nowy, miejski D’elight jest 
jednym z najlepiej zaprojektowanych, najszybszych i najbardziej ekonomicznych 
sposobów na dystans w mieście i poza nim.

Najnowszy D’elight o świeżym wyglądzie da Ci to wszystko, a nawet jeszcze 
więcej. To najlżejszy skuter miejski gwarantujący przyjemność z jazdy i swobodę 
manewrowania, który dzięki swym kompaktowym wymiarom jest idealny do 
pokonywania korków ulicznych.

Jego cichy, ekonomiczny silnik o pojemności 125 cm³ został wyposażony w funkcję 
Stop & Start, która pozwala ograniczyć emisję spalin, a schowek pod podwójnym 
siedziskiem mieści integralny kask. Marka Yamaha gwarantuje niezawodność, 
a dzięki konkurencyjnej cenie zakup nowego D’elighta opłaca się pod każdym 
względem.

Silnik Blue Core Euro 5 o pojemności 
125 cm³
Najnowsza generacja silników Yamahy Blue 
Core Euro 5 o pojemności 125 cm³ korzysta 
z najnowocześniejszej technologii o maksymalnej 
wydajności i wyjątkowej niezawodności. 
Maksymalny moment obrotowy jest wytwarzany 
przy znacznie niższych obrotach silnika niż 
w innych modelach tej klasy, zapewniając 
doskonałą ekonomię jazdy i dobre przyspieszenie.

Duży schowek pod siedzeniem
D’elight mieści pod siedzeniem pokaźnych 
rozmiarów schowek, który w odróżnieniu od 
schowków w konkurencyjnych modelach pomieści 
pełnowymiarowy kask. Ten schowek to idealne 
miejsce na rzeczy osobiste i drobne zakupy.

Najlżejszy w swojej klasie
D’elight, ważący w stanie gotowym do jazdy 
zaledwie 101 kg, jest najlżejszym skuterem 
w swojej klasie. Właśnie dlatego ten nowy 
skuter dla kobiet i mężczyzn jest tak przyjemny 
w jeździe, a także bardziej zwrotny i łatwiejszy do 
zaparkowania.

Nowy wygląd z przeprojektowanymi 
światłami i wyświetlaczem LCD
Całkowicie przeprojektowane nadwozie nowego 
D’elighta wygląda lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Zaprojektowana od nowa przednia 
osłona z zaokrągloną lampą wraz z nowymi 
światłami pozycyjnymi LED i kierunkowskazami 
sprawia, że ten lekki, miejski skuter jest jedną 
z najbardziej atrakcyjnych propozycji na rynku 
w klasie pojemności 125 cm³. Całość uzupełnia 
analogowy wskaźnik z wyświetlaczem LCD 
i lampkami ostrzegawczymi.

Pearl White

Power Black Lava Red

D
’e
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D’elight
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące 
akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów 
znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
37P-F84U0-A0-00

Wewnętrzna sakwa do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
YME-BAG39-00-00

Kufer centralny o pojemności 30 l
2DP-284A8-A0-00

Tylny bagażnik
B3Y-F48D0-00-00

Uniwersalna płyta montażowa do 
kufra centralnego
37P-F84X0-00-00

Standardowy kluczyk do górnych 
kufrów miejskich
52S-21780-09-00

Akcesoria D’elight
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

Dane techniczne
Tricity 300 Tricity 125 NMAX 125

Silnik
Typ silnika Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

Euro 5
Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

Euro 4
Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC, 

Euro 5

Pojemność 292 cm3 125 cm3 125 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 x 75,9 mm 52,0 mm x 58,7 mm 52,0 mm x 58,7 mm

Stopień sprężania 10,9:1 11,2 : 1 11,2 : 1

Moc maksymalna 20,6 kW przy 7250 obr./min 9,0 kW przy 7 500 obr./min 9,0 kW przy 7 500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 29,0 Nm przy 5750 obr./min 11,7 Nm przy 7 250 obr./min 11,7 Nm przy 7 250 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym

Spalanie 3,3 l/100 km 2,5l/100 km 2,3l/100 km

Emisja CO2 77 g/km 55 g/km 52 g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 100 mm 90 mm 100 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 84 mm 90 mm 90 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm

Opona przednia 120/70-R14 90/80-R14 110/70-R13

Opona tylna 140/70-R14 130/70-R13 130/70-R13

Wymiary
Długość całkowita 2250 mm 1 980 mm 1 955 mm

Szerokość całkowita 815 mm 750 mm 740 mm

Wysokość całkowita 1470 mm 1 210 mm 1 115 mm

Wysokość kanapy 795 mm 780 mm 765 mm

Rozstaw osi 1595 mm 1 350 mm 1 350 mm

Minimalny prześwit 130 mm 125 mm 135 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 239 kg 164 kg 127kg

Pojemność zbiornika paliwa 13 litrów 7,2 litra 6,6 litra
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D’elight

Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC
Euro 5

125 cm³

52,4 × 57,9 mm

10.2:1

6,2k W (8,4 KM) / 7000 obr./min

9,8 N/ 5000 obr./min

Mokra miska olejowa

Wtrysk paliwa

TCI

Elektryczny

Automatyczna z pasem klinowym

1,8l/100km

43g/km

Widelec teleskopowy

81mm

Wahacz

68 mm

Hydrauliczny, jednotarczowy

Mechaniczny, bębnowy

90/90-R12 

100/90-R10 

1805 mm

685 mm

1160 mm

800 mm

1275 mm

125 mm

101 kg

5,5 litra
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.

Ubezpieczenie Yamaha Motor 

Usługi ubezpieczeniowe Yamaha Motor 
zostały opracowane specjalnie na potrzeby 
posiadaczy maszyn marki Yamaha, aby 
uprościć proces ich ubezpieczania.

Oferta wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych pokrywa wszystkie 
aspekty posiadania motocykla Yamahy 
i gwarantuje wysoki poziom ochrony przy 
zachowaniu konkurencyjnych stawek. 
Zapewnia to spokój ducha i czyni jazdę 
jeszcze przyjemniejszą. 

Gwarancja Yamaha Motor Factory 

Dokonując zakupu nowej Yamahy, 
otrzymujesz najwyższą jakość i niezawodność, 
które są u nas standardem. Dodatkowo 
zyskujesz całkowitą pewność, że w przypadku 
wystąpienia mało prawdopodobnej 
i nieoczekiwanej usterki, pełna gwarancja 
Yamaha Motor Factory pokryje wszystkie 
koszty części i robocizny.

Oferta Yamaha Motor Finance 

Yamaha oferuje szeroki wybór usług 
finansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfigurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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Zimowa kurtka motocyklowa (męska)
A21-BJ104-B0-0L

Całoroczna kurtka motocyklowa (męska)
A20-BJ105-B0-0L

Letnia, przewiewna kurtka motocyklowa (męska)
A21-BJ106-B0-0L

Miejski softshell motocyklowy (męski)
A21-UR105-B0-0L

Odzież motocyklowa
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Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha

MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle.  
 
W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie. 
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji  
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy 
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania, 
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę,  
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.
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Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty.

Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością, 
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową.



 

Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube  do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę 
bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą 

ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter 
orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są 

dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:

Dealer


