
Το υπέρτατο
τετράχρονο της
Yamaha!
Η Yamaha έχει τη φήμη για ορισμένα από τα πιο

συναρπαστικά scooter και μοτοσυκλέτες που

κατασκευάστηκαν ποτέ. Το σπορ Aerox 4 σχεδιάστηκε με την

ίδια ασυμβίβαστη συμπεριφορά που χρησιμοποιήθηκε στις

θρυλικές μοτοσυκλέτες supersport της σειράς R.

Η εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση χαρίζει επιβλητική

παρουσία στο δρόμο, ενώ το ευρύχωρο εσωτερικό σάς

επιτρέπει να επιλέξετε τη δική σας θέση οδήγησης.

Απολαύστε συναρπαστικό χειρισμό και αξιοπιστία στις

στροφές χάρη στο ελαφρύ πλαίσιο και την ανάρτηση υψηλής

ποιότητας. Και για ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση, ο

πανίσχυρος τετράχρονος κινητήρας 50 κ.εκ. που

συμμορφώνεται με το πρότυπο EU4 ανταποκρίνεται άμεσα

στις εντολές σας.

Aerox 4. Οδηγήστε το απόλυτο τετράχρονο της Yamaha!

Υγρόψυκτος τετράχρονος κινητήρας 50

κ .εκ. που συμμορφώνεται με το πρότυπο

EU4

Εξωτερική σχεδίαση σε στυλ supersport

που προέρχεται από τη σειρά R

Σωληνωτός σκελετός για επιδόσεις σπορ

οδήγησης

Ισχυρά δισκόφρενα 190 χιλ. εμπρός και

πίσω

Ελαφριοί τροχοί από χυτό αλουμίνιο με 5

ακτίνες

Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα

για ένα κράνος full-face

Πίνακας οργάνων LCD υψηλής

τεχνολογίας

Μπροστινό υδραυλικό τηλεσκοπικό

πιρούνι με ομαλή απόκριση

Ρεζερβουάρ καυσίμου 6 λίτρων για

μεγάλη αυτονομία

Ευρύχωρο εσωτερικό για διαφορετικές

θέσεις οδήγησης

Υψηλές προδιαγραφές

Aerox 4



Το υπέρτατο τετράχρονο της Yamaha!
Η ζωή σας μέχρι σήμερα ήταν μια αντίστροφη μέτρηση για αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ήρθε η ώρα να βγείτε στο

δρόμο και να πάτε όπου θέλετε. Το Aerox 4 σάς περιμένει για να γνωρίσετε έναν ολοκαίνουργιο κόσμο.

Τώρα, τα πάντα είναι δυνατά.

Ανοίξτε το γκάζι και δείτε πώς ο πανίσχυρος τετράχρονος κινητήρας που συμμορφώνεται με το πρότυπο EU4

συνδυάζει ισχυρή επιτάχυνση και εντυπωσιακή οικονομία. Ο σωληνωτός σκελετός και το υδραυλικό πιρούνι

προσφέρουν σπορ οδήγηση και ακρίβεια χειρισμού στις στροφές, ενώ οι ελαφριές πεντάκτινες ζάντες

αλουμινίου διαθέτουν ισχυρά δισκόφρενα 190 mm για γρήγορο και εύκολο σταμάτημα.

Με την αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση σε στυλ supersport, αυτό είναι το πιο στιλάτο scooter 50 κ.εκ.

που κατασκευάσαμε ποτέ. Βάλτε τη δράση στη ζωή σας. Βγείτε εκεί έξω και απολαύστε τη ζωή.

Aerox 4
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Αεροδυναμική εξωτερική
σχεδίαση σε στυλ supersport

Η Yamaha είναι ένας από τους κορυφαίους

κατασκευαστές μοτοσυκλετών υψηλών

επιδόσεων στον κόσμο –και η αγωνιστική

σχεδίαση του Aerox 4 είναι εμπνευσμένη

από το ασυναγώνιστο μοντέλο μας YZF-

R1. Με αεροδυναμικό μπροστινό φέρινγκ,

καθώς και ανασηκωμένο πίσω μέρος και

πίσω φως στο στυλ της R1, το Aerox 4 είναι

ένα από τα πιο δυναμικά σκούτερ 50 κ.εκ

που κυκλοφορούν.

Ελαφριές ζάντες με
δισκόφρενα 190 χιλ.

Αυτό το σπορ σκούτερ υψηλών

προδιαγραφών διαθέτει ελαφριούς τροχούς

5 ακτίνων από χυτό αλουμίνιο που, εκτός

από κομψή εμφάνιση, παρέχουν

αποτελεσματική λειτουργία ανάρτησης χάρη

στο μικρό τους βάρος. Τα φαρδιά ελαστικά

παρέχουν εξαιρετικό κράτημα στις στροφές,

ενώ τα μπροστινά και πίσω δισκόφρενα

μεγάλης διαμέτρου 190 χιλ. εγγυώνται

υψηλή απόδοση στο φρενάρισμα.

Σπορ σχεδίαση, συναρπαστική
εμφάνιση, χαμηλή κατανάλωση
και άνετη οδήγηση!

Θέλετε, λοιπόν, να απολαύσετε το σπορ και

συναρπαστικό χαρακτήρα του απόλυτου

τετράχρονου της Yamaha. Αυτό, όμως, δεν

σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να

θυσιάσετε έστω και στο ελάχιστο κάποιο από

τα πρακτικά χαρακτηριστικά. Κάτω από τη

σέλα υπάρχει μια θήκη αποθήκευσης για ένα

κράνος full-face, ενώ το ρεζερβουάρ

καυσίμου 6 λίτρων προσφέρει πολλές ώρες

οδήγησης μεταξύ των ανεφοδιασμών.

Σπορ χειρισμός με μέγιστη
ακρίβεια στις στροφές

Για εσάς που αναζητάτε ευέλικτο χειρισμό

και μέγιστη ακρίβεια στις στροφές, το Aerox

4 είναι η ιδανική επιλογή! Το compact

πλαίσιο διαθέτει ελαφρύ σωληνωτό

σκελετό που παρέχει την ακαμψία και την

ανθεκτικότητα για μοναδικές σπορ

επιδόσεις. Επίσης, με τους τροχούς 13

ιντσών και το μπροστινό υδραυλικό

τηλεσκοπικό πιρούνι, το Aerox 4 έχει

σχεδιαστεί σίγουρα για ευελιξία στις

στροφές.

Πανίσχυρος τετράχρονος
κινητήρας 50 κ.εκ. που
συμμορφώνεται με το
πρότυπο EU4

Ο πανίσχυρος υγρόψυκτος, τετράχρονος

κινητήρας 50 κ.εκ. του Aerox 4 προσφέρει

κορυφαία επιτάχυνση και συναρπαστική

εμπειρία οδήγησης όπου κι αν πάτε!

Απλώς ανοίξτε το γκάζι και ξεκινήστε.

Εκτός από την πλήρη συμμόρφωσή του με

το πρότυπο EU4, ο κινητήρας χαμηλής

εκπομπής του Aerox 4 είναι επίσης

εξαιρετικά οικονομικός, εξασφαλίζοντας

άφθονο χρόνο οδήγησης μεταξύ των

στάσεων για ανεφοδιασμό.

Υψηλές προδιαγραφές

Εάν ψάχνετε για το απόλυτο πακέτο

τετράχρονου κινητήρα, το ευέλικτο Aerox 4

αποτελεί κατηγορία από μόνο του. Κάθε

λεπτομέρεια σε αυτό το σπορ σκούτερ

υψηλών προδιαγραφών 50 κ.εκ. έχει

σχεδιαστεί για να προσφέρει εντυπωσιακές

επιδόσεις σε στυλ supersport. Όποιος και αν

είναι ο προορισμός σας, αυτό το σκούτερ είναι

το πιο στυλάτο μέσο μετακίνησης.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC
Κυβισμός 49.45cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 38.0 mm x 43.5 mm
Σχέση συμπίεσης 12.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 2.2 kW @ 7,250 rpm
Μέγιστη ροπή 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Κατανάλωση καυσίμου 2.2l/100km
Εκπομπές ρύπων 51g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 80 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Μονό αμορτισέρ
Διαδρομή πίσω τροχού 64 mm
Εμπρός φρένο Single Disc, Ø190 mm
Πίσω φρένο Single Disc, Ø190 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70-13
Πίσω ελαστικό 130/60-13

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,870 mm
Συνολικό πλάτος 705 mm
Συνολικό ύψος 1,155 mm
Ύψος σέλας 817 mm
Μεταξόνιο 1,275 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 118 mm
Βάρος πλήρες υγρών 97kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 6.0 litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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