
O mais recente motor
Yamaha a 4 tempos!
Na Yamaha, somos conhecidos por criar algumas das

scooters e motos mais fantásticas de sempre. A Aerox 4

desportiva foi concebida com a mesma attitude das

nossas lendárias motos Supersport da Série R.

O quadro radical destaca-o nas ruas e o interior

espaçoso permite-lhe escolher a sua posição de

condução preferida. O quadro leve e a suspensão de alta

qualidade proporcionam-lhe uma condução

emocionante e uma performance con ante nas curvas.

E quando precisar de dar uma escapadela, o dinâmico

motor a 4 tempos de 50 cc em conformidade com a

norma EU4 responde instantaneamente às suas ordens.

Aerox 4. Conduza a melhor motor a 4 tempos da Yamaha!

Motor a 4 tempos de 50 cc com

refrigeração líquida em conformidade

com a norma EU4

Quadro ao estilo supersport baseado

na Série R

Quadro tubular para uma performance

desportiva

Potentes travões de disco dianteiros e

traseiros de 190 mm

Jantes leves em alumínio fundido com

5 raios

Espaço de armazenamento por baixo

do assento para capacete integral

Painel de instrumentos LCD de alta

tecnologia

Suspensões hidráulicas/telescópicas

dianteiras de funcionamento suave

Depósito de combustível de 6 litros

que lhe dá bastante autonomia

Interior espaçoso para diferentes

posições de condução

Conjunto de especi cações de alta

qualidade

Aerox 4



O mais recente motor Yamaha a 4
tempos!
Tem estado a contar os dias até este momento. Chegou a hora de sair para a rua e ir para onde

quiser. A Aerox 4 está à sua espera para lhe apresentar um mundo totalmente novo. Agora, tudo é

possível.

Rode o punho do acelerador e o dinâmico motor a 4 tempos em conformidade com a norma EU4 vai

oferecer-lhe uma aceleração forte com uma excelente economia. O quadro tubular e a suspensão

dianteira hidráulica proporcionam uma condução desportiva e uma excelente performance nas

curvas, enquanto as jantes leves em alumínio com 5 raios possuem potentes travões de disco de 190

mm para travagens rápidas e fáceis.

Com carenagens aerodinâmicas ao estilo supersport, esta é possivelmente a scooter de 50 cc mais

espetacular que criámos. A vida é uma corrida. Por isso, saia para a rua e descubra um novo mundo.

Aerox 4
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Carenagem aerodinâmica de
estilo Supersport

A Yamaha é um dos principais

construtores mundiais de motos de

elevada performance, e a carenagem de

estilo de competição da Aerox 4 foi

inspirada na espetacular YZF-R1. Com

uma carenagem dianteira aerodinâmica,

traseira em curva ascendente e farolim ao

estilo da R1, a Aerox 4 é uma das scooters

de 50 cc com o visual mais dinâmico nas

ruas.

Jantes leves com travões de
disco de 190 mm

Esta scooter desportiva dispõe de

elevadas especi cações globais, incluindo

jantes de alumínio fundido de 5 raios que

não só têm um excelente aspeto, como

um peso reduzido que permite um

funcionamento e ciente da suspensão. Os

pneus largos dão bastante aderência nas

curvas e os travões de disco dianteiro e

traseiro de grande diâmetro, com 190 mm,

proporcionam uma forte performance de

travagem.

Desportiva e emocionante, bem
como económica e prática!

Muito bem, quer experimentar o caráter

desportivo e emocionante do melhor motor

a 4 tempos da Yamaha. Mas isso não

signi ca querer abdicar das caraterísticas

práticas. Debaixo do assento encontra-se

um compartimento para um capacete

integral e o depósito de combustível de 6

litros proporciona-lhe muitas horas de

condução entre reabastecimentos.

Condução desportiva com
performance precisa nas curvas

A Aerox 4 é a escolha perfeita se estiver à

procura de uma condução ágil e uma

performance precisa nas curvas! O seu

quadro compacto consiste num quadro

tubular leve que lhe proporciona a rigidez

e força necessárias para uma performance

desportiva. E, graças às suas jantes de 13

polegadas e forquilhas

hidráulicas/telescópicas dianteiras, a

Aerox 4 é perfeita para realizar curvas de

forma ágil.

Dinâmico motor a 4 tempos de
50 cc em conformidade com a
norma EU4

O potente motor a 4 tempos de 50 cc com

refrigeração líquida da Aerox 4

proporciona-lhe uma aceleração forte e

viagens emocionantes onde quer que vá!

Basta rodar o punho do acelerador e

partir. Para além de estar em total

conformidade com a norma EU4, o motor

de baixas emissões da Aerox 4 é também

extremamente económico, proporcionando

muitas horas de condução até ter de

voltar a abastecer.

Conjunto de especi cações de
alta qualidade

Se procura "aquela" opção a 4 tempos, saiba

então que a ágil Aerox 4 está realmente

numa classe à parte. Todos os elementos

desta scooter desportiva de 50 cc e elevadas

especi cações foram concebidos para lhe

dar uma performance emocionante e um

estilo de Supersport. Seja a caminho da

faculdade ou da praia, esta é certamente a

forma mais cool de lá chegar.
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Motor

Tipo de motor Monocilíndrico, 4 tempos, Refrigeração líquida, SOHC
Cilindrada 49.45cc
Diâmetro x curso 38.0 mm x 43.5 mm
Taxa de compressão 12.0 : 1
Potência máxima 2.2 kW @ 7,250 rpm
Binário máximo 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Sistema de combustível Injeção de Combustível
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico e de pedal
Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal
Consumo de combustível 2.2l/100km
emissões CO2 51g/km

Chassis

Sistema de suspensão dianteira Suspensão telescópica
Curso dianteiro 80 mm
Sistema de suspensão traseira Braço hidráulico
Curso traseiro 64 mm
Travão dianteiro Single Disc, Ø190 mm
Travão traseiro Single Disc, Ø190 mm
Pneu dianteiro 120/70-13
Pneu traseiro 130/60-13

Dimensões

Comprimento total 1,870 mm
Largura total 705 mm
Altura total 1,155 mm
Altura do assento 817 mm
Distância entre eixos 1,275 mm
Distância mínima ao solo 118 mm
Peso 97kg
Capacidade Dep. Combustível 6.0 litres
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros condutores e pelo ambiente. As especi cações e o aspeto dos

produtos Yamaha apresentados aqui podem sofrer alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo

com eventuais requisitos e condições. Para obter mais informações, consulte o seu concessionário

Yamaha.
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