
Špičková 4-taktná
Yamaha!
Spoločnosť Yamaha je preslávená výrobou skútrov

a motocyklov, ktoré patria medzi najvzrušujúcejšie na

svete. Pri konštruovaní športovo orientovaného modelu

Aerox 4 sme zvolili rovnako nekompromisný prístup ako

v prípade našich legendárnych superšportových

motocyklov radu R.

Agresívny štýl karosérie zaručene pritiahne nejeden

obdivný pohľad a priestranný interiér vám umožní vybrať

si jazdnú polohu, ktorá vám vyhovuje najviac. Vďaka

podvozku s nízkou hmotnosťou a kvalitnému odpruženiu

si užijete vzrušujúcu jazdu, vynikajúcu ovládateľnosť

a bezproblémové prechádzanie zákrutami. Keď

potrebujete šliapnuť na plyn, agilný 4-taktný motor

s objemom 50 cm3 spĺňajúci požiadavky normy Euro 4

pohotovo splní vaše povely.

Aerox 4. Zažite jazdu na špičkovej 4-taktnej Yamahe!

Vodou chladený 4-taktný motor

s objemom 50 cm3 spĺňajúci požiadavky

normy Euro 4

Karoséria v superšportovom štýle

odvodená od radu R

Rúrkový rám zabezpečuje ovládanie na

úrovni športovej triedy

Výkonné 190 mm predné a zadné

diskové brzdy

Ľahké odlievané hliníkové kolesá

s 5 lúčmi

Úložný priestor pod sedadlom na

odloženie jednej celotvárovej prilby

Špičkový prístrojový panel LCD

Hydraulická teleskopická predná vidlica

s plynulým chodom

Palivová nádrž s kapacitou 6 litrov

zaisťuje výborný dojazd

Priestranný interiér umožňuje zvoliť

rôzne jazdné polohy

Špičkové technické vlastnosti

Aerox 4



Špičková 4-taktná Yamaha!
Počítali ste dni a túžobne ste očakávali túto chvíľu. Nadišiel čas vybrať sa do ulíc a vyraziť, kam len

budete chcieť. Model Aerox 4 čaká na to, aby vám mohol otvoriť bránu do úplne nového sveta. Teraz

je možné naozaj čokoľvek.

Otočte plynovou rukoväťou a agilný 4-taktný motor spĺňajúci požiadavky normy Euro 4 vás odmení

dobrým zrýchlením a vynikajúcou úspornosťou. Rúrkový rám a hydraulické vidlice zabezpečujú

športové ovládanie a presné prechádzanie zákrutami, zatiaľ čo ľahké hliníkové kolesá s 5 lúčmi sú

vybavené výkonnými 190 mm diskovými brzdami umožňujúcimi rýchle a bezproblémové zastavenie.

Vďaka aerodynamickej konštrukcii v superšportovom štýle ide zrejme o najpozoruhodnejší skúter

s objemom 50 cm3, aký sme kedy vyrobili. Život je závod. Tak sa vyberte von a vyhrávajte.
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Aerodynamická konštrukcia
v superšportovom štýle

Spoločnosť Yamaha patrí medzi

najvýznamnejších výrobcov

vysokovýkonných motocyklov –

a pretekársky štýl karosérie modelu

Aerox 4 je inšpirovaný legendárnym

motocyklom YZF-R1 z našej dielne. Model

Aerox 4 s aerodynamickou prednou

kapotážou, dohora smerujúcou zadnou

časťou a koncovým svetlom v štýle R1

patrí medzi dizajnovo najdynamickejšie

skútre s objemom 50 cm3, aké môžete

vidieť na ulici.

Ľahké kolesá so 190 mm
diskovými brzdami

Tento športový skúter sa môže pochváliť

špičkovými technickými parametrami

vrátane ľahkých kolies z liateho hliníka

s 5 lúčmi, ktoré nielenže dobre vyzerajú –

 ich nízka hmotnosť zároveň zvyšuje

účinnosť odpruženia. Široké pneumatiky

zaisťujú vynikajúcu stabilitu pri

prechádzaní zákrutami a veľké predné

a zadné disky s priemerom 190 mm

poskytujú skvelý brzdný výkon.

Športovo orientovaný
a vzrušujúci, no úsporný
a praktický zároveň!

Je nám jasné, že chcete zažiť športovo

orientovaný a vzrušujúci charakter špičkovej

4-taktnej Yamahy. To však neznamená, že

by ste mali oželieť praktické vymoženosti.

Pod sedadlom sa nachádza príručná

schránka na odloženie celotvárovej prilby

a vďaka 6-litrovej palivovej nádrži môžete

jazdiť mnoho hodín, než budete musieť

znova tankovať.

Športovo orientované ovládanie
s presným prechádzaním
zákrutami

Ak hľadáte ľahkú ovládateľnosť a presné

prechádzanie zákrutami, Aerox 4 je určený

práve vám! Charakteristickou črtou

kompaktného podvozku je použitie

rúrkového rámu s nízkou hmotnosťou,

ktorý sa vyznačuje tuhosťou a odolnosťou

potrebnou na dosiahnutie športového

výkonu. Vďaka 13-palcovým kolesám

a hydraulickým teleskopickým predným

vidliciam dokáže model Aerox 4 obratne

prechádzať zákrutami.

Agilný 4-taktný motor
s objemom 50 cm3 spĺňajúci
požiadavky normy Euro 4

Agilný vodou chladený 4-taktný motor

modelu Aerox 4 s objemom 50 cm3 sa

vyznačuje dobrým zrýchlením a jazda na

ňom je vzrušujúca, nech už sa vyberiete

kamkoľvek. Stačí otočiť plynovou

rukoväťou a vyraziť. Motor modelu Aerox 4

s nízkymi emisiami výfukových plynov spĺňa

požiadavky normy Euro 4 v plnom rozsahu,

no zároveň je mimoriadne úsporný

a vyznačuje sa vynikajúcim dojazdom na

jedno natankovanie.

Špičkové technické vlastnosti

Ak hľadáte bezkonkurenčný 4-taktný, dobre

vyladený stroj, agilný model Aerox 4 je

triedou sám osebe. Všetky súčasti tohto

špičkového športového skútra s objemom

50 cm3 sú skonštruované s cieľom poskytnúť

vzrušujúci výkon a superšportový štýl. Či už

sa na ňom vyberiete do školy alebo na

víkendový výlet po vidieckych cestách, váš

príchod do cieľa vždy dozaista vzbudí nemalú

pozornosť.
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Motor

Typ motoru Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC
Zdvihový objem 49.45cc
Vrtání x zdvih 38.0 mm x 43.5 mm
Kompresní poměr 12.0 : 1
Maximální výkon 2.2 kW @ 7,250 rpm
Maximální točivý moment 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování elektrický a nožný
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 2.2l/100km
CO2 emission 51g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 80 mm
Systém zadního odpružení hydraulická kyvná vidlica
Zadní zdvih 64 mm
Přední brzda Single Disc, Ø190 mm
Zadní brzda Single Disc, Ø190 mm
Přední pneumatika 120/70-13
Zadní pneumatika 130/60-13

Rozměry

Celková délka 1,870 mm
Celková šířka 705 mm
Celková výška 1,155 mm
Výška sedla 817 mm
Rozvor kol 1,275 mm
Minimální světlá výška 118 mm
Mokrá hmotnost 97kg
Kapacita palivové nádrže 6.0 litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov produktov

spoločnosti Yamaha.
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