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Az ügyes városi robogó
A városi életnek sok előnye van. Ha azonban van olyan
része, amire senki nem vágyik, akkor az a közlekedéssel
járó idő és költségek. Itt jön a képbe a Neo’s 4.

Visszafogott külső kialakításával és kényelmes ülésével ez
a gazdaságot, 50 cm³-es, négyütemű robogó
stresszmentes közlekedést biztosít. A Neo's 4 elég kicsi
ahhoz, hogy átvágj vele a forgalmi dugókon, és mindössze
95 kg-ot nyom, így könnyedén parkolhatsz és
manőverezhetsz vele.

Lenyűgöző felszereltsége többek között könnyűfém
kerekeket, ikerfényszórókat és egy kék háttérvilágítású
LCD műszerfalat tartalmaz. A nagy méretű ülés alatti
tárolóhellyel rendelkező okos, stílusos robogóval
könnyedén láthatsz és látszódhatsz a városban.

Modern, kortárs stílusú városi
robogó

Folyadékhűtéses, EU4-
kompatibilis, 4 ütemű, 50 cm³-es
motor

Kiváló fogyasztás és alacsony
károsanyag-kibocsátás

Stabil 12 colos abroncsokkal
szerelt könnyűfém kerekek

Jellegzetes ikerfényszórós
kialakítás

Ízléses, kéken megvilágított LCD
műszerfal

Elegáns formatervezés

Opcionális egyesített fékrendszer
(Unified Braking System) a
fokozott irányíthatóságért

Zárható sisaktartó/csomagtartó

Kényelmes csomagtartó

Kényelmes kétszemélyes
utazáshoz megfelelő hellyel és
motorteljesítménnyel
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Az utazás praktikus,
stílusos és

gazdaságos módja

Ha a munkába való utazás és a hazajutás a
napod legstresszesebb része, akkor ideje
elgondolkoznod azon, hogy miként
változtathatnál életstílusodon. Elképzelhető,
hogy épp a praktikus, stílusos és gazdaságos
Neo's 4 az, amire szükséged van ahhoz, hogy
az ingázást élvezetessé tedd!

A divatos, könnyű robogó minden egyes része
úgy készült, hogy könnyebbé, olcsóbbá és
gyorsabbá tegye a munkahelyed és otthonod
közötti ingázást. Az üzemanyag-takarékos, 50
cm³-es, négyütemű, EU4-kompatibilis motor
tiszta, csendes és megbízható – a kényelmes
kialakítás pedig két ember számára is
elegendő helyet nyújt, mégis elég kompakt
méretű ahhoz, hogy a dugóban álló autók
között manőverezz vele.

Neo's 4. Közlekedj egyszerűen.
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Csendes és gazdaságos 50 cm³-es, négyütemű, EU4-

kompatibilis motor
A Neo's 4 meghajtásáról egy tiszta, csendes és gazdaságos 50
cm³-es, négyütemű, folyadékhűtéses, EU4-kompatibilis motor
gondoskodik. Ez az alacsony károsanyag-kibocsátású,
üzemanyag-befecskendezéses motor elegendő teljesítményt
nyújt a hatékony városi ingázáshoz, az automata sebességváltó
pedig a lehető legkönnyebben és legélvezetesebben
vezethető ingázójárművé teszi a Neo's 4-et.

Kényelmes és kompakt külső
A Neo's külső kialakítása elegendő helyet biztosít két személy
számára, de mérete ezzel együtt is elég kompakt ahhoz, hogy
átjuthass vele a zsúfolt városi utcákon. A nagy méretű lábtér
pihentető utazást tesz lehetővé, az ülés alatti tárolórekeszben
pedig egy sisak is elfér. A könnyű, mindössze 95 kg-os robogóval
könnyű manőverezni, és minden eddiginél könnyebb parkolni!

Stílusos kialakítás
Elegánsan ívelt külső burkolatával és ikerfényszórós első részével a
visszafogott Neo's 4 minden szögből remekül néz ki. A süllyesztett
első és hátsó irányjelzők kihangsúlyozzák a robogó időtálló stílusát,
egyértelműen jelezve, hogy a Neo's 4 a világ egyik vezető
robogómárkájának terméke. Ne engedj az olcsó utánzatok
csábításának!

Kényelem
A Neo's 4 lenyűgöző kényelmet biztosít a vezető és az utas számára!
Annak ellenére, hogy ez „csupán” egy 50 cm³-es könnyű robogó, az
általa nyújtott ergonomikus üléshelyzet és a nagy ülés miatt úgy érzed
majd, mintha egy nagyobb modellen ülnél. Utasodról sem feledkeztünk
el, az ő kényelméről kihajtható lábtartók, lépcsős kettős ülés és jó
fogású kapaszkodók gondoskodnak.

Hattérvilágításos LCD műszeregység
A magabiztos vezetés érdekében valószínűleg az összes fontos
vezetési adatot szeretnéd áttekinteni. A Neo’s 4 kék háttérvilágítású
digitális kijelzőpanelén ezért üzemanyagszint-jelző, óra,
sebességmérő és figyelmeztető jelzések találhatók. Stílusos, teljes
körű funkcionalitást kínál, és abszolút megbízható, vagyis olyan, mint
maga a Neo’s 4.

Ügyes városi robogó
Elegánsan ívelő vonalaival a Neo's 4 olyan robogó, amelyre egyetlen
másik sem hasonlít. Időtlen, egyedi formatervezésének köszönhetően
mindenhol felhívja magára a figyelmet, bármerre is járnak vele. Így akár
egyedül, akár utassal utazik, a Neo's 4 az ideális módja a városi
közlekedésnek.
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Motor Neo's 4
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses

Lökettérfogat 49cc

Furat x löket 38,0 mm x 43,6 mm

Kompresszióviszony 12,0 : 1

Maximális teljesítmény 2,3 kW @ 7 000 rpm

Maximális nyomaték 3,15 Nm  @ 7 000 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 Neo's 4
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 70 mm

Hátsó felfüggesztés Hidraulikus lengőegység

Hátsó rugóút 60 mm

Első fék Egyszeres tárcsafék, Ø 190 mm

Hátsó fék Dobfék, Ø 110 mm

Első gumi 120/70-12

Hátsó gumi 130/70-12

Méretek Neo's 4
Teljes hossz 1 840 mm

Teljes szélesség 663 mm

Teljes magasság 1 125 mm

Ülésmagasság 790 mm

Tengelytáv 1 275 mm

Minimális hasmagasság 154 mm

Nedves tömeg 95 kg

Üzemanyagtank kapacitása 5,4 liter



Színek 
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Nimbus Grey Competition White Midnight Black

 Kiemelt tartozékok

Berúgókar
robogóhoz

Csomagtartó rács
hátsó dobozhoz,
Neo's

Magas szélvédő Univerzális
rögzítőlemez hátsó
dobozhoz, City

39 literes városi
hátsó doboz

30 literes városi
hátsó doboz

Az összes Neo's 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 Neo's 4 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


