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Az ügyes városi robogó
A nap nagyon zsúfolttá válhat, amikor sok helyen kell
megjelenni, és különböző emberekkel kell találkozni. A
Neo's 4 segíthet: ügyesebben lehet vele közlekedni a
városban.

Válassza a Neo’s 4 robogót, és egyszerre tesz szert stílusra
és könnyebbségre – valamint egy 4 ütemű, 50 ccm-es,
tiszta, csendes és megbízható motorblokkra.

Az elegáns formatervezésű Neo's 4 robogóval könnyedén
és ügyesen közlekedhet. Mindene a kényelem köré épül: a
pehelykönnyű felépítés, az alacsony ülésmagasság, a nagy,
12 colos kerekek, a 190 mm-es első tárcsafék, valamint az
opcionális Egyesített fékrendszer (Unified Braking
System). Ráadásul minden részletében stílusosság rejlik,
az ízléses, kéken megvilágított LCD kijelzőtől az egyedi
könnyűfém kerekekig. A kétszemélyes ülésen két ember
kényelmesen elfér, és az ülés alatt tágas tárolóhely
található.

Modern, kortárs stílusú városi
robogó

Folyadékhűtéses, üzemanyag-
befecskendezéses, 4 ütemű, 50
ccm-es motor

Kiváló fogyasztás és alacsony
károsanyag-kibocsátás

Szilárd 12 colos abroncsokkal
szerelt alufelnik

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



Neo's 4
www.yamaha-motor.hu

Az elegáns stílus Amikor a stílus a kérdés, a Neo’s 4 a válasz.
Olyan robogó, amely után megfordulnak az
emberek, bárhol is jár.

Az elegáns formatervezésű Neo's 4 robogóval
könnyedén közlekedhet a városban – akár egy
utassal, akár egyedül. Az éles modern formák,
valamint a pehelykönnyű és kompakt
kialakítás kellemessé teszi a vezetést.

A Neo's 4 robogóban egyesül az ízléses stílus,
a praktikum, a mérnöki kiválóság és a
környezettudatosság. A hatékony, 4 ütemű,
50 ccm-es motor tiszta, csendes és
megbízható teljesítményt nyújt – így ez az
ideális módja a városi közlekedésnek, ráadásul
gazdaságos is.
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Egyedi, stílusos alumíniumfelnik
Az ötküllős alumíniumfelniket kifejezetten a Neo's 4 elegáns
karosszériájához tervezték, és amellett, hogy jól néznek ki,
masszív, magabiztos vezetést biztosító, 12 colos
gumiabroncsok vannak rajtuk. A 190 mm-es első tárcsafék az
opcionális egyesített fékrendszerrel (Unified Braking System)
kombinálva minden helyzetben nagyszerű fékerőt biztosít – így
mindig a kezében tarthatja az irányítást.

Maradjon látható
Figyelemfelkeltő, íves vonalvezetésének köszönhetően a Neo's 4
robogó minden utcán felhívja magára a figyelmet. És Ön is arra
vágyik majd, hogy felfigyeljenek rajta Önre. A Neo's 4 rabul ejtő
elülső részében ikonikus ikerfényszórók találhatók. Ugyanakkor a
hátsó részén a kontúros karosszéria jól látható hátsó lámpákat
rejt magában. Bármikor is vezeti ezt a robogót, és bárhova is
megy, egy bizonyos: mindenhol felfigyelnek majd Önre.

4 ütemű motor: gazdaságos üzem, kisebb károsanyag-

kibocsátás
Nehéz ellenállni a Neo’s 4 robogónak, amely a hatékony 4 ütemű
motor, a gazdaságos üzemanyag-fogyasztás és a csendes működés
nyerő kombinációja. Mi több, az üzemanyag-befecskendezéses,
folyadékhűtéses 50 ccm-es motor olyan teljesítményt biztosít,
amellyel átsuhanhat a városon – könnyedén megbirkózik az
emelkedőkkel még utassal is, ugyanakkor minimális a károsanyag-
kibocsátása.

Kényelem
Helyezze magát kényelembe: a lépcsős kétszemélyes ülésnek, beépített
kapaszkodóknak és kihajtható lábtámaszoknak köszönhetően utasával
együtt kellemesen közlekedhet. A kiváló teljesítményű 4 ütemű motor
elviszi, ahová csak akarja, és amikor ott van, a bukósisakot vagy a
bevásárlótáskákat az ülés alatt tárolhatja. A sisakot vagy a táskát a térd
melletti csomagtartó horogra is akaszthatja.

Digitális műszerkonzol
A magabiztos vezetés érdekében valószínűleg az összes fontos
vezetési adatot át kívánja tekinteni. 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, folyadékhűtéses, 4 ütemű

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

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



 
Árak 
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neo-4stroke 768 000,00 Ft



Színek 
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Mocaccino Brown Competition White Midnight Black

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

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

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték.

A Yamaha ezenkívül a Yamalube® kenőanyagok használatát javasolja. A Yamalube® márkanév alatt forgalmazzuk

saját, kiváló minőségű kenőanyagainkat. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan

működik.

A funkcionális és elegáns megjelenést biztosító tartozékokon kívül a Yamaha kiváló minőségű, innovatív

motorfelszerelések, ruházatok teljes választékával áll rendelkezésre, amelyek nagyobb teljesítményt és védelmet

biztosítanak motorjának. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információkért látogasson el a következő

oldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha Neo's 4 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


