
Cel mai nou motor
Yamaha în 4 timpi!
La Yamaha, suntem celebri pentru crearea celor mai

incitante scutere şi motociclete pe care le-aţi văzut

vreodată. Iar Aerox 4 sportiv a fost conceput cu aceeaşi

atitudine fără compromisuri ca şi seria noastră legendară

de motociclete supersport din seria R.

Carena stilizată radical vă oferă prezenţă notabilă pe

stradă - iar interiorul spaţios vă permite să vă alegeţi

poziţia de pilotaj. Veţi experimenta o manevrare

încântătoare şi viraje în siguranţă oferite de şasiul uşor şi

suspensiile de calitate. Iar când doriţi doar o ieşire rapidă,

uimitorul motor de 50 cmc în 4 timpi compatibil Euro 4

răspunde pe loc la comenzile dvs.

Aerox 4. Pilotaţi motorul Yamaha în 4 timpi suprem!

Motor în 4 timpi, de 50 cmc, răcit cu

lichid, compatibil Euro 4

Carenaj în stilul seriei R derivat de la

modelele supersport

Cadru tubular pentru performanţă de

manevrare sportivă

Frână faţă ş i spate cu disc de 190mm,

puternice

Roţi din aluminiu turnat uşoare, cu 5

spiţe

Spaţiu de depozitare sub şa pentru o

cască integrală

Tablou de bord cu LCD de înaltă

tehnologie

Furci frontale telescopice hidraulice,

cu acţiune lină

Rezervorul de carburant de 6 litri vă

oferă o autonomie de pilotaj extinsă

Interior spaţios pentru diferite poziţii

de pilotaj

Speci caţii excelente din toate

punctele de vedere

Aerox 4



Cel mai nou motor Yamaha în 4 timpi!
Aţi numărat zilele până la acest moment. A sosit timpul să ieşiţi pe stradă şi să mergeţi oriunde doriţi.

Iar Aerox 4 aşteaptă să deschidă perspective noi pentru dvs. Acum totul este posibil.

Răsuciţi maneta de acceleraţie, iar motorul uimitor în 4 timpi compatibil Euro 4 vă oferă acceleraţie

puternică, cu economie excepţională. Cadrul său tubular şi furcile hidraulice conferă manevrare

sportivă şi precizie în viraje - în timp ce jantele sale uşoare din aluminiu cu 5 spiţe sunt echipate cu

discuri puternice de frână de 190 mm pentru oprire rapidă şi uşoară.

Cu carena sa aerodinamică în stil supersport, modelul este probabil cel mai cool scuter de 50 cmc pe

care l-am conceput vreodată. Viaţa este o cursă. Deci, ieşiţi şi câştigaţi-o.

Aerox 4
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Carenaj supersport,
aerodinamic

Yamaha este unul dintre producătorii

mondiali de motociclete de înaltă

performanță iar carenajul în stil cursă al

Aerox 4 a fost inspirat de incredibila

noastră YZF-R1. Cu un carenaj frontal

aerodinamic şi parte posterioară

montantă, precum şi un far spate în stil

R1, Aerox 4 este unul dintre scuterele de

50 cmc cu cel mai aerodinamic aspect de

pe stradă.

Roţi uşoare, cu frâne pe disc de
190 mm

Acest scuter sport are speci caţii înalte

complete, inclusiv roţi uşoare cu cinci spiţe

din aluminiu turnat care nu doar arată

bine, ci şi permit funcţionarea e cientă a

suspensiei datorită greutăţii reduse.

Pneurile late asigură su cientă aderenţă

în viraje, iar discurile din faţă şi spate de

diametru mare, de 190 mm, asigură o

performanţă de frânare puternică.

Sportiv şi palpitant, dar şi
economic şi practic în acelaşi
timp!

OK, doriţi să experimentaţi caracterul

sportiv şi palpitant al motorului Yamaha în

4 timpi suprem. Dar acest lucru nu înseamnă

că trebuie să rataţi caracteristicile practice.

Sub şa veţi găsi un compartiment de

depozitare su cient de mare pentru o cască

integrală - iar rezervorul de 6 litri pentru

carburant vă oferă multe ore de pilotaj între

alimentări.

Manevrare sportivă cu virare
precisă

Atunci când căutaţi manevrare şi virare

precise, Aerox 4 este răspunsul! Şasiul său

compact prezintă un cadru tubular uşor,

care vă oferă rigiditatea şi forţa necesare

pentru performanţa sportivă. Iar cu roţile

sale de 13 inchi şi furcile frontale

telescopice, hidraulice, Aerox 4 este

construit pentru agilitate în viraje.

Motor uimitor de 50 cmc în 4
timpi, compatibil Euro 4

Motorul uimitor de 50 cmc în 4 timpi, răcit

cu lichid, al lui Aerox 4 vă oferă o

accelerare puternică şi o experienţă de

pilotaj palpitantă oriunde mergeţi! Trebuie

doar să rotiţi maneta de acceleraţie şi să

porniţi. Fiind şi complet compatibil Euro 4,

motorul cu emisii reduse al Aerox 4 este,

de asemenea, extrem de economic,

oferindu-vă o autonomie mare între

alimentări.

Speci caţii excelente din toate
punctele de vedere

Dacă sunteți în căutarea pachetului în 4

timpi de ultimă generaţie, atunci agilul

Aerox 4 se a ă într-adevăr într-o clasă

proprie. Acest scuter sport de 50 cmc cu

speci caţii moderne a fost proiectat în

toate aspectele sale pentru a oferi

performanţe incitante şi un stil supersport.

Indiferent dacă doriţi să călătoriţi la

facultate sau către plajă, acesta este cel

mai grozav mod de a o face.
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Motor

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC
Capacitate cilindrică 49.45cc
Alezaj X Cursă 38.0 mm x 43.5 mm
Compresie 12.0 : 1
Putere maximă 2.2 kW @ 7,250 rpm
Cuplu maxim 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie de carburant
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric şi pedală
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală
Fuel consumption 2.2l/100km
CO2 emission 51g/km

Şasiu

Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Cursă faţă 80 mm
Sistem suspensie spate Unitate de articulare hidraulică
Cursă spate 64 mm
Frână faţă Single Disc, Ø190 mm
Frână spate Single Disc, Ø190 mm
Anvelopă faţă 120/70-13
Anvelopă spate 130/60-13

Dimensiuni

Lungime totală 1,870 mm
Lăţime totală 705 mm
Înălţime totală 1,155 mm
Înălţimea scaunelor 817 mm
Ampatament 1,275 mm
Gardă minimă la sol 118 mm
Greutate fără sarcină 97kg
Capacitate rezervor carburant 6.0 litres
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha prezentate aici sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție de cerințe și

condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.

Aerox 4

www.yamaha-motor.eu


