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Az élet egy verseny
A perceket visszaszámolva vártál erre a pillanatra. Végre
itt az idő, hogy kigurulj az utcára, és oda menj, ahová csak
akarsz. Az Aerox 4 készen áll, hogy megnyissa egy teljesen
új világ kapuit. Most minden lehetséges.

Húzd meg a gázkart, és élvezd az erőteljes négyütemű,
EU4-kompatibilis motor által biztosított gyorsulást,
kiemelkedő gazdaságosság mellett. A csöves váz és a
hidraulikus villa sportos kezelhetőséget és pontos
kanyarvételt tesz lehetővé – míg a könnyű, ötküllős
alumínium kerekekre szerelt erőteljes, 190 mm-es
tárcsafékek gyors és könnyű megállást eredményeznek.

Szupersport stílusú, áramvonalas külsejével minden
bizonnyal ez a valaha készült legmenőbb 50 cm³-es
robogó. Az élet egy verseny. Gyerünk, nyerd meg!

Az EU4 szabványoknak megfelelő
folyadékhűtéses, 50 cm³-es,
négyütemű motor

Az R sorozatból származó
szupersport stílusú külső
kialakítás

Csöves váz a sportos kezelhetőség
érdekében

Nagy teljesítményű, 190 mm-es
első és hátsó tárcsafékek

Könnyű, 5 küllős
alumíniumöntvény felnik

Ülés alatti csomagtartó egy teljes
arcot védő sisak tárolásához

Modern, LCD-s műszerfal

Egyenletesen mozgó, hidraulikus
teleszkópos első villa

6 literes üzemanyagtartály a nagy
távolságok megtételéhez

Nagy méretű, számos
üléshelyzetet lehetővé tévő ülés

Magas műszaki színvonal
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A Yamaha legjobb 4
üteműje!

A Yamaha híres arról, hogy a legizgalmasabb
robogókat és motorkerékpárokat gyártja. A
sportos Aerox 4 ugyanazzal a
kompromisszumot nem tűrő szemléletmóddal
készül, mint a legendás R sorozatú
szupersport motorkerékpárjaink.

A merész kialakítású külső komoly utcai
jelenlétet biztosít, a nagy méretű ülésnek
köszönhetően pedig kiválaszthatod a
számodra legjobb üléshelyzetet. A könnyű váz
és a minőségi felfüggesztés lenyűgöző
kezelhetőséget és magabiztos kanyarodást
tesz lehetővé. Amikor pedig hirtelen
gyorsulásra van szükséged, az ütőképes 50
cm³-es, EU4-kompatibilis, négyütemű motor
azonnali választ ad a gázkar meghúzására.

Aerox 4. Ülj fel a Yamaha legjobb 4 üteműjére!
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Ütőképes, 50 cm³-es, EU4-kompatibilis négyütemű

motor
Az Aerox 4 ütőképes 50 cm³-es, folyadékhűtéses, négyütemű
motorja erőteljes gyorsulást és nagyszerű vezetési élményt
nyújt, bárhová is mész! Húzd meg a gázkart, és már száguldasz
is! Amellett, hogy teljes mértékben megfelel az EU4
szabványoknak, az Aerox 4 alacsony károsanyag-kibocsátású
motorja rendkívül gazdaságos is, így nagy távolságokat tehetsz
meg két tankolás között.

Sportos kezelhetőség és pontos kanyarvétel
Ha kiváló kezelhetőségre és pontos kanyarodásra vágysz, az
Aerox 4 a neked való robogó! Kompakt külső kialakítása és
könnyű csöves váza pontosan azt a merevséget és erőt biztosítja,
ami a sportos teljesítményhez szükséges. 13 colos kerekeivel és
hidraulikus teleszkópos első villájával az Aerox 4 mozgékony
kanyarvételre termett.

Magas műszaki színvonal
Ha a legjobb négyüteműt keresed, a mozgékony Aerox 4 valóban
saját kategóriát teremt. A kiváló műszaki jellemzőkkel rendelkező,
sportos, 50 köbcentiméteres robogó minden részlete a magával
ragadó teljesítményről és a szupersport stílusról szól. Mindegy, hogy
az egyetemre tartasz vagy épp csak leugrassz a strandra, biztos, hogy
ez a célba érkezés legmenőbb módja.

Aerodinamikus, szupersport stílusú karosszéria
A Yamaha egyike a világ vezető motorkerékpár-gyártóinak a kiváló
műszaki jellemzőkkel rendelkező modellek kategóriájában - az Aerox 4
versenystílusú karosszériáját pedig a lenyűgöző YZF-R1 ihlette. Az
aerodinamikus elülső burkolat, a magas hátsó rész és az R1-stílusú hátsó
lámpa egyaránt hozzájárul, hogy az Aerox 4 legyen az egyik
legdinamikusabb megjelenésű 50 köbcentiméteres robogó az utakon.

Könnyű kerekek 190 mm-es tárcsafékekkel
Ez a sportos robogó minden részletében kiváló, beleértve a könnyű 5
küllős, alumíniumöntvény felniket is, amelyek nem csupán
nagyszerűen mutatnak, de kis súlyukkal a felfüggesztés hatékony
működését is segítik. A széles abroncsok kiváló tapadást biztosítanak
a kanyarokban, a nagy átmérőjű, 190 mm-es első és hátsó
tárcsafékek pedig erőteljes fékhatásról gondoskodnak.

Sportos és izgalmas, valamint gazdaságos és praktikus!
Rendben, tehát szeretnéd megtapasztalni a Yamaha legjobb négyütemű
motorjának sportos és izgalmas karakterét. De ez nem jelenti azt, hogy
le kell mondanod a praktikus jellemzőkről. Az ülés alatt egy bukósisak
tárolására alkalmas tárolórekeszt találsz, a 6 literes üzemanyagtartály
pedig több órányi motorozást tesz lehetővé a tankolások között.
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Motor Aerox 4
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, SOHC

Lökettérfogat 49,45cc

Furat x löket 38,0 mm x 43,5 mm

Kompresszióviszony 12,0 : 1

Maximális teljesítmény 2,2 kW @ 7 250 rpm

Maximális nyomaték 3,3 Nm  @ 4 500 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó V-szíjas automata

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz Aerox 4
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 80 mm

Hátsó felfüggesztés Hidraulikus lengőegység

Hátsó rugóút 64 mm

Első fék Egyszeres tárcsafék, Ø 190 mm

Hátsó fék Egyszeres tárcsafék, Ø 190 mm

Első gumi 120/70-13

Hátsó gumi 130/60-13

Méretek Aerox 4
Teljes hossz 1 870 mm

Teljes szélesség 705 mm

Teljes magasság 1 155 mm

Ülésmagasság 817 mm

Tengelytáv 1 275 mm

Minimális hasmagasság 118 mm

Nedves tömeg 97 kg

Üzemanyagtank kapacitása 6,0 liter



Színek 
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Yamaha Blue Matt Grey

 Kiemelt tartozékok

Lábtartó lemezek,
Aerox R

Oldaltámasz,
Aerox R

Hullámos szélű
féktárcsa, Aerox R

Berúgókar
robogóhoz

Az összes Aerox 4 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiválóan felkészült szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos

márkakereskedőinek vagy márkaszervizeinek egyikét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztettük ki, terveztük és

teszteltük. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű

kenőanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan

működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További

információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha Aerox 4 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


