Aerox Naked

Het leven is een grote
uitdaging
Sommige dingen vergeet je nooit. Je eerste rit met de
Aerox R Naked is er een die je nooit meer vergeet
Niets komt ook maar in de buurt van de Aerox R Naked
als het gaat om uitstraling. Het minimalistische
lichtgewicht kuipwerk met vrijliggend stuur is
geïnspireerd op onze legendarische R-serie. Voor
nauwkeurig bochtenwerk en superieure rijkwaliteiten is
deze dynamische 50cc-scooter uitgerust met een
compact buizenframe, doordacht werkend veersysteem
en lichtgewicht lichtmetalen velgen.
Je zult versteld staan van de trekkracht van de
vloeistofgekoelde 50cc-tweetaktmotor. Aerox R Naked:
design is zijn puurste vorm!

Supersportieve scooter met rijke
uitrusting
Vloeistofgekoelde 50cctweetaktmotor
Minimalistisch kuipwerk
Vrijliggend stuur en een compact
instrumentenpaneel
Sportief frame voor scherp rijgedrag
Lichtgewicht velgen en Ø 190 mm
remschijven vóór en achter
Afsluitbare opbergruimte onder zadel
Comfortabele duozadel

Aerox Naked
Het leven is een grote uitdaging
Met zijn minimalistische supersport-kuipwerk en vrijliggende stuur en instrumenten is de Aerox R
Naked gebouwd voor puur plezier en totale vrijheid. De Aerox R Naked is met afstand de coolste
50cc-scooter...
Voor een uiterst responsieve acceleratie bij het stoplicht wordt de Aerox Naked aangedreven door
een hoogtoerige vloeistofgekoelde 50cc-tweetaktmotor. Het aerodynamische kuipwerk,
geïnspireerd op de R-serie, is een regelrechte blikvanger. En met zijn lichtgewicht frame, 13-inch
lichtmetalen velgen, Ø 190 mm schijfremmen en soepele vering is hij gebouwd voor serieuze actie.
Aerox R Naked: puur plezier en vrijheid.
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Aerox Naked

Puur rijplezier.
Het sportieve karakter van de 50cc Aerox
R Naked wordt nog eens benadrukt door
het vrijliggende stuur. Het minimalistische
sportieve uiterlijk wordt voltooid door een
compact digitaal instrumentenpaneel met
een complete reek waarschuwings- en
informatielampjes.

Indrukwekkende
tweetaktprestaties - gas geven
en wegrijden
De Aerox R Naked ziet er geweldig uit,
voelt geweldig aan en rijdt zoals alleen
een Aerox rijdt! Jonge rijders overal zullen
de pittige prestaties van onze nieuwste
vloeistofgekoelde 50cc-motor
ongetwijfeld waarderen. Hij is uniek:
indrukwekkende acceleratie en pure
rijervaring waar prestatiegerichte rijders
zo van houden!

Sportframe met sublieme
rijeigenschappen

Lichtgewicht velgen met Ø 190
mm remschijven

Om de prestaties van de super

De 13-inch lichtmetalen velgen van de

responsieve 50cc-tweetaktmotor aan te

Aerox R Naked verlagen het gewicht voor

kunnen, is de Aerox R Naked uitgerust

een soepele en responsieve veerwerking.

met een compact en sportief buizenframe.

Voor superieure grip heeft hij een brede

Het lichtgewicht frame met hydraulische

140 achterband en een 130 voorband. De

telescopische voorvork en robuuste

groot formaat remschijven voor en achter

achterwielophanging maken de Aerox R

geven de Aerox R Naked rijder een

Naked tot een uiterst wendbare scooter.

geweldig remvermogen en een vertrouwde
controle.

www.yamaha-motor.eu

Zeer complete uitrusting
Deze scooter in supersport-stijl ziet er niet
alleen cool uit, maar is ook nog eens
uitgerust met een heel scala aan hightech
functies, waaronder een strak digitaal
instrumentenpaneel op het vrijliggende
stuur. En omdat het een Yamaha is kun je
ervan op aan dat de kwaliteit en
betrouwbaarheid van deze scooter zijn
positie als de nummer één 50cc-scooter
onderstrepen.

Praktisch voor iedere dag
Met afstand de coolste scooter Maar dat
betekent niet dat je concessies hoeft te
doen aan het dagelijks gebruiksgemak!
Onder het zadel vind je een opbergruimte
voor onder andere een helm, terwijl het
duozadel geschikt is voor zowel een
sportieve als een ontspannen zitpositie.
Bovendien geeft de brandstoftank met 7
liter tankinhoud je een inke actieradius.

Aerox Naked
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 2-takt
49.3cc
40.0 mm x 39.2 mm
12 ± 0,5 : 1
2.43 kW @ 6,750 rpm
3.53 Nm @ 6,500 rpm
Gescheiden smering
Gurtner carburateur
CDI
Elektrisch en kickstarter
Automaat met V-snaar

Type
Wielophanging, voor
Veerweg, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Telescopische voorvork
80 mm
Achterbrug
63 mm
Hydraulic single disc, Ø190 mm
Hydraulic single disc, Ø190 mm
120/70-13
140/60-13

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

1,870 mm
725 mm
1,155 mm
815 mm
1,275 mm
130 mm
97kg
7.0litres
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Aerox Naked
Draag altijd een helm, oogbescherming, stevige schoenen en beschermende kleding. Neem geen risico
en rijd altijd veilig, met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk
professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een
afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele
Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op
een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van
Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn
ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met
betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten.
Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht
om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van
toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de
eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg je
Yamaha-dealer voor meer informatie en beschikbaarheid.
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van
Yamaha-producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel
uit van een contractuele productbeschrijving. De afgebeelde producten zijn uitsluitend ter illustratie
weergegeven. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.
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