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Az élet egy verseny
Fiatal vagy és tudod, mit akarsz. Vagy tetszik valami, vagy
nem. És kizárt dolog, hogy beérd a második legjobbal. Az
első robogód csak egy Aerox lehet. Semmi mással nem
éred be.

Radikális, szupersport stílusú karosszériájával és precízen
irányítható vázával az Aerox a Yamaha legjobb 50
köbcentiméteres sportrobogója. Az úton más a nyomába
sem érhet. És most a négyütemű Aerox 4 még több
lehetőséget rejt.

A kompakt, folyadékhűtéses, négyütemű motor
határozott és gazdaságos teljesítményt biztosít. Az Aerox
4 modellben mindent megtalálsz, ami az eredetiben is
tetszett: karcsú karosszéria, könnyű kerekek és erőteljes
tárcsafékek. Ráadásként pedig ott a vagány megjelenés az
utakon.

Folyadékhűtéses, 50 ccm-es, 4
ütemű motor

Szupersport stílusú karosszéria az
R1 ihlette dizájnelemekkel

Precízen kezelhető, sportos
csőváz

Nagy teljesítményű, 190 mm-es
első és hátsó tárcsafékek

Könnyű, 5 küllős
alumíniumöntvény felnik

Ülés alatti csomagtartó egy teljes
arcot védő sisak tárolásához

Könnyen leolvasható LCD
műszerfal

Hidraulikus-teleszkópos első villák

6 literes üzemanyagtartály a nagy
távolságok megtételéhez
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A Yamaha legjobb 4
üteműje!

Ez a radikálisan sportos, 50 köbcentiméteres
robogó azonnal a figyelem középpontjába
kerül, bármerre is jársz. Egyszerűen azért,
mert az Aerox 4 megalkotásakor ugyanazt a
kompromisszumokat nem ismerő
megközelítést alkalmaztuk, mint a
legmodernebb műszaki színvonalú, R sorozatú
szupersport motorkerékpároknál.

A lendületes stílusú első résszel és az extra
szél elleni védelmet biztosító, kiszélesedő
lábvédőkkel az aerodinamikus karosszéria
komoly megjelenést kölcsönöz az Aerox 4
modellnek.

Az erőteljes 50 köbcentiméteres, négyütemű
motorja kiváló gyorsulást, igazán gazdaságos
működést és kisebb károsanyag-kibocsátást is
jelent. Az Aerox 4 lélegzetelállító
kezelhetőségéről a sportos csőváz, a könnyű
kerekek és a nagy átmérőjű tárcsafékek
gondoskodnak.
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Precízen irányítható, sportos karosszéria
Az Aerox 4 radikális karosszériája mögött egy könnyű csőváz
rejtőzik kompakt, 1275 mm-es tengelytávval, ami sportos
kezelhetőséget és kimagasló kanyarodási képességet biztosít.
A strapabíró, hidraulikus-teleszkópos első villák 80 mm-es
rugóútjukkal elnyelik az ütődéseket. Mindössze 100 kg-os
feltöltött össztömegével az Aerox 4 az egyik
legmozgékonyabb robogó az utakon.

Határozott, folyadékhűtéses, 50 ccm-es, 4 ütemű motor
Az Aerox 4 folyadékhűtéses, egyhengeres, 50 ccm-es, négyütemű
motorjával és a teljesen automatikus sebességváltóval készen áll
arra, hogy határozott gyorsulásával és a gázkar meghúzására
azonnal reagáló teljesítményével megdobogtassa a szíved. Igazán
gazdaságos működése és kisebb károsanyag-kibocsátása révén a
legújabb négyütemű motor még vonzóbbá teszi az Aerox 4
modellt az új tulajdonosok számára.

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.

Teljesítmény és praktikum
Elég, ha rápillantasz a minden egyes Aerox modellben felhasznált
kimagasló technológiai megoldásokra, és biztos lehetsz abban, hogy ez
egy valóban impozáns sportrobogó, ami minden utazást különlegessé
tesz. Amellett, hogy lenyűgözően néz ki, az Aerox 4 az egyik
legradikálisabb robogó az utakon, az ülés alatti csomagtartó és a
nagyméretű üzemanyag-tartály pedig praktikussá és bámulatra méltóvá
is teszi.
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Motor Aerox 4
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Lökettérfogat 49cc

Furat x löket 38,0 mm x 43,5 mm

Kompresszióviszony 12,0 : 1

Maximális teljesítmény 2,54 kW @ 7 000 rpm

Maximális nyomaték 3,54 Nm  @ 6 500 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó V-szíjas automata

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 1 876 mm

Teljes szélesség 706 mm

Teljes magasság 1 154 mm

Ülésmagasság 817 mm

Tengelytáv 1 275 mm

Minimális hasmagasság 118 mm

Nedves tömeg 97 kg

Üzemanyagtank kapacitása 6,0 liter
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Aerox 4 948 000,00 Ft
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Absolute White Matt Grey

 Kiemelt tartozékok

Lábtartó lemezek,
Aerox R

Matricakészlet,
Aerox R

Oldaltámasz,
Aerox R

Hullámos szélű
féktárcsa, Aerox R

Berúgókar
robogóhoz

Sportszélvédő,
Aerox R

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

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültséggel, a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

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

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. 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. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson 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


