
Bezkonkurencyjny, 4-
suwowy silnik
Yamaha!
Yamaha słynie z produkcji ekscytujących skuterów i

motocykli. Sportowy Aerox 4 stworzono z tym samym,

bezkompromisowym podejściem, jak w przypadku

motocykli supersportowych z legendarnej serii R.

Oryginalne nadwozie na ulicy wygląda poważnie, a

dostępna przestrzeń umożliwia wybór optymalnej pozycji

podczas jazdy. Lekka konstrukcja i wysokiej jakości

zawieszenie sprawią, że prowadząc ten skuter poczujesz

ekscytację i pewność podczas pokonywania zakrętów. A

gdy trzeba szybko nabrać prędkości, spełniający normę

EU4, 4-suwowy silnik o pojemności 50 cm3 natychmiast

reaguje na polecenia kierowcy.

Aerox 4. Wypróbuj bezkonkurencyjny 4-suwowy skuter

Yamahy!

Chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik o

pojemności 50 cm3, spełniający

wymogi normy EU4

Sportowa sylwetka charakterystyczna

dla serii R

Rurowa rama zapewniająca sportowe

właściwości jezdne

Mocny, przedni i tylny hamulec

tarczowy o średnicy 190 mm

Lekkie, 5-ramienne obręcze kół z

aluminium

Schowek na pełny kask pod siedzeniem

Nowoczesny zestaw wskaźników z

wyświetlaczem LCD

Płynnie pracujący, hydrauliczno-

teleskopowy przedni widelec

6-litrowy zbiornik paliwa, zapewniający

duży zasięg

Przestronność umożliwiająca

przyjmowanie różnych pozycji podczas

jazdy

Doskonałe osiągi

Aerox 4



Bezkonkurencyjny, 4-suwowy silnik
Yamaha!
Długo czekałeś na ten moment. Nadszedł czas, aby wyjechać na ulice i pognać, dokądkolwiek

zechcesz. Aerox 4 otworzy przed Tobą zupełnie nowy świat. Teraz wszystko jest możliwe.

Obróć manetkę, a mocny, 4-suwowy silnik (spełniający normy UE4) zapewni odpowiednie

przyspieszenie i niezwykłą oszczędność paliwa. Rurowa rama i hydrauliczny widelec zapewniają

sportowe i precyzyjne prowadzenie, a lekkie, 5-ramienne, aluminiowe obręcze współpracujące ze

skutecznymi hamulcami tarczowymi o średnicy 190 mm pozwalają łatwo i szybko zatrzymać skuter.

Dzięki aerodynamicznemu, sportowemu nadwoziu to najbardziej stylowy skuter o pojemności

50 cm3, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Życie to wyścig. Więc ruszaj i wygrywaj.

Aerox 4
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Aerodynamiczne nadwozie o
sportowej stylistyce

Yamaha to jeden z wiodących

producentów motocykli o najwyższych

osiągach, dlatego nadwozie modelu Aerox

4 zostało zainspirowane naszym  agowym

modelem YZF-R1. Przednia owiewka o

aerodynamicznej linii i wysoko

poprowadzony tył z lampą przywodzącą na

myśl model R1 sprawiają, że Yamaha

Aerox 4 to skuter o najbardziej

dynamicznej stylistyce w klasie do 50 cm3.

Lekkie koła wyposażone w
tarczowe hamulce o średnicy
190 mm

Ten sportowy skuter zachwyca

nowoczesnym wyposażeniem: lekkie, 5-

ramienne obręcze kół z aluminium nie

tylko dobrze wyglądają. Ich niewielka

masa podnosi walory zawieszenia.

Szerokie opony zapewniają doskonałą

przyczepność w zakrętach, a przedni i

tylny hamulec tarczowy o średnicy 190 mm

gwarantuje krótką drogę hamowania.

Sportowy i ekscytujący, ale także
ekonomiczny i praktyczny!

Z pewnością chcesz doświadczyć

sportowego i ekscytującego charakteru 4-

suwowego skutera Yamahy. Nie oznacza to

jednak, że musisz zrezygnować z wielu

praktycznych cech. Pod siedzeniem znajduje

się schowek na pełny kask, a 6-litrowy bak

zapewnia wiele godzin jazdy bez

konieczności uzupełnienia paliwa.

Sportowe właściwości jezdne i
precyzyjne pokonywanie
zakrętów

Jeśli oczekujesz doskonałych właściwości

jezdnych i precyzyjnego pokonywania

zakrętów, Aerox 4 będzie najlepszym

wyborem! Jego kompaktowe nadwozie

opiera się na lekkiej, rurowej ramie, która

zapewnia sztywność i wytrzymałość

odpowiadającą sportowym osiągom. 13-

calowe obręcze kół i hydrauliczno-

teleskopowy przedni widelec ułatwiają

sprawne pokonywanie zakrętów.

Mocny, 4-suwowy silnik o
pojemności 50 cm3, spełniający
normę  EU4

Zastosowany w skuterze Aerox 4

dynamiczny, chłodzony cieczą, 4-suwowy

silnik o pojemności 50 cm3 umożliwia

szybkie przyspieszanie i ekscytującą jazdę!

Wystarczy obrócić manetkę, a zaczyna się

zabawa. Niskoemisyjny silnik modelu

Aerox 4, spełniający normę EU4, jest

również bardzo ekonomiczny — umożliwia

pokonanie długich dystansów bez

konieczności uzupełniania paliwa.

Doskonałe osiągi

Jeżeli szukasz 4-suwowego skutera o

ponadprzeciętnych osiągach, zwrotny Aerox

4 jest dla Ciebie. Każdy element tego

sportowego skutera klasy 50 cm3 został

zaprojektowany tak, by uzyskać poruszające

osiągi i dynamikę. Niezależnie od tego, czy

jedziesz do szkoły, czy chcesz wyskoczyć na

plażę — na tym skuterze sprawia to tę

samą przyjemność.

Aerox 4
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Silnik

Typ silnika Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC
Pojemność 49.45cc
Średnica x skok tłoka 38.0 mm x 43.5 mm
Stopień sprężania 12.0 : 1
Moc maksymalna 2.2 kW @ 7,250 rpm
Maksymalny moment obrotowy 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny i nożny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Spalanie 2.2l/100km
Emisja CO2 51g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 80 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahacz hydrauliczny
Skok tylnego zawieszenia 64 mm
Hamulec przedni Single Disc, Ø190 mm
Hamulec tylny Single Disc, Ø190 mm
Opona przednia 120/70-13
Opona tylna 130/60-13

Wymiary

Długość całkowita 1,870 mm
Szerokość całkowita 705 mm
Wysokość całkowita 1,155 mm
Wysokość siodełka 817 mm
Rozstaw osi 1,275 mm
Minimalny prześwit 118 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 97kg
Pojemność zbiornika paliwa 6.0 litres

Aerox 4

www.yamaha-motor.eu



Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Specy kacje i wygląd produktów Yamaha

mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie

charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w zależności od wymogów oraz warunków.

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.
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