
Stark Yamaha 4-
taktsmotor
På Yamaha är vi kända för att skapa några av de mest

spännande skotrarna och motorcyklarna som någonsin

setts. Och den sportiga Aerox 4 har byggts med samma

kompromisslösa hållning som våra legendariska

supersportmotorcyklar i R-serien.

Den radikalt utformade designen ger dig seriös närvaro

på gatan – och med den rymliga interiören kan du välja

din egen körställning. Du kommer att uppleva

spännande köregenskaper och säker kurvtagning med

lättviktschassit och kvalitetsfjädringen. Och när du

behöver komma iväg snabbt reagerar den kraftfulla EU4-

godkända 4-taktsmotorn på 50 cc omedelbart på dina

kommandon.

Aerox 4. Den fulländade 4-taktsmotorn från Yamaha!

Vätskekyld EU4-godkänd 4-taktsmotor

på 50 cc

Design i supersportstil från R-serien

Rörram för sportiga köregenskaper

Kraftfulla 190 mm skivbromsar fram

och bak

5-ekrade aluminiumfälgar med låg vikt

Förvaring för integralhjälm under

sadeln

Högteknologisk LCD-instrumentpanel

Smidig hydraulisk teleskopframga el

6-liters bränsletank ger lång räckvidd

Rymlig interiör för olika körställningar

Speci kationer med höga prestanda.

Aerox 4



Stark Yamaha 4-taktsmotor
Du har räknat dagarna till det här ögonblicket. Det är dags att ge sig ut på gatorna och åka vart du vill.

Och Aerox 4 väntar på att öppna en helt ny värld. Nu är allting möjligt.

Vrid på gasen så ger dig den kraftfulla EU4-godkända 4-taktsmotorn stark acceleration med

enastående ekonomi. Rörramen och den hydrauliska ga eln ger sportiga köregenskaper och precis

kurvtagning och de lätta 5-ekriga aluminiumfälgarna har kraftfulla 190 mm skivbromsar för att kunna

stanna snabbt och lätt.

Med den aerodynamiska designen i supersportstil måste det här vara den coolaste 50-kubiksskotern

vi någonsin gjort. Livet är en tävling. Så ge dig ut och vinn.

Aerox 4
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Aerodynamisk supersportig stil

Yamaha är en av de världsledande

tillverkarna av högpresterande

motorcyklar - och Aerox R

racerinspirerade design har inspirerats av

den fantastiska YZF-R1. Med en

aerodynamisk frontkåpa samt en

uppsvängd bakre del och bakljus i R1-stil,

är Aerox 4 en av de snyggaste mopederna

på vägen.

Lätta hjul med 190 mm
skivbromsar

Den här sportmopeden har högkvalitativa

delar rätt igenom. Inklusive 5-ekrade

aluminiumfälgar som inte bara ser bra ut -

den låga vikten gör också att fjädringen

fungerar e ektivt. Breda däck ger bra

grepp i kurvorna - och bromsskivornas

stora diameter på 190 mm fram- och bak

ger en kraftig bromse ekt.

Sportig och spännande såväl som
ekonomisk och praktisk!

OK, så du vill uppleva den sportiga och

spännande karaktären hos Yamahas

ultimata 4-taktare. Men det betyder inte

att du måste sakna praktiska funktioner.

Under sadeln  nns ett förvaringsutrymme

för en integralhjälm och en 6-liters

bränsletank ger dig  era timmars körning

mellan tankningarna.

Sportiga köregenskaper med
precis kurvtagning

När du letar efter vassa köregenskaper

och precis kurvtagning är Aerox 4 det

självklara valet! Det kompakta chassit har

en lätt rörram som ger dig den styvhet

och styrka som behövs för sportiga

prestanda. Och med sina 13-tumsfälgar

och sin hydrauliska teleskopframga el är

Aerox 4 byggd för smidig kurvtagning.

Kraftfull EU4-godkänd
fyrtaktsmotor på 50 kubik

Aerox 4:s kraftfulla vätskekylda 4-

taktsmotor på 50 cc ger dig stark

acceleration och en hisnande färd vart du

än kör! Vrid bara på gasen så bär det iväg!

Förutom att vara helt EU4-kompatibel är

Aerox 4-motorn med sina låga utsläpp

också mycket ekonomisk, vilket ger dig

massor av körtid mellan tankningarna.

Speci kationer med höga
prestanda.

Om du letar efter det ultimata 4-

taktspaketet, är den senaste Aerox 4

verkligen i en klass för sig. Allting på nya

Aerox 4 har byggts för att ge spännande

prestanda och supersportig stil. Oavsett om

du kör till skolan eller en kompis, det här

måste vara det coolaste sättet att ta sig

dit.
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Motor

Motortyp Encylindrig, 4-takts, Vätskekylning, SOHC
Slagvolym 49.45cc
Borrning och slag 38.0 mm x 43.5 mm
Kompression 12.0 : 1
Max e ekt 2.2 kW @ 7,250 rpm
Max vridmoment 3.3 Nm @ 4,500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Bränslesystem Bränsleinsprutning
Tändsystem TCI
Startsystem Elstart och kick
Växellåda Automat, kilrem
Bensinförbrukning 2.2l/100km
CO2 utsläpp 51g/km

Chassi

Fjädringssystem fram Teleskopga el
Fjädringsväg fram 80 mm
Fjädringssystem bak Hydraulisk enhet sving
Fjädringsväg bak 64 mm
Frambroms Single Disc, Ø190 mm
Bakbroms Single Disc, Ø190 mm
Framdäck 120/70-13
Bakdäck 130/60-13

Dimensioner

Totallängd 1,870 mm
Totalbredd 705 mm
Totalhöjd 1,155 mm
Sitthöjd 817 mm
Hjulbas 1,275 mm
Min. markfrigång 118 mm
Våtvikt 97kg
Bränsletanksvolym 6.0 litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter

som visas här kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade

behov och förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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