
Praktisch, stijlvol en
zuinig rijden
Als het woon-werkverkeer het meest stressvolle

gedeelte van je dag is, dan is het wellicht tijd om te

overwegen hoe je je levensstijl kunt veranderen. De

praktische, stijlvolle en zuinige Neo's 4 kon wel eens

precies zijn wat je nodig hebt om zelfs van het woon-

werkverkeer te gaan genieten!

Alles aan deze trendy lichtgewicht scooter is ontworpen

om je woon-werkverkeer gemakkelijker, goedkoper en

sneller te maken. De zuinige 50 cc viertaktmotor

conform EU4-regelgeving is schoon, stil en betrouwbaar

- terwijl het comfortabele chassis ruimte biedt aan twee

personen en toch compact genoeg is om door de  le te

zigzaggen.

Neo's 4. Zo gemakkelijk.

Knappe, moderne stadsscooter

Vloeistofgekoelde 50 cc viertaktmotor

conform EU4-regelgeving

Zeer zuinig verbruik en lage emissie

Lichtmetalen wielen met dikke 12-

inch banden

Karakteristieke 'twin eye'- koplamp

Stijlvol lcd-instrumentenpaneel met

blauwe achtergrondverlichting

Elegant vloeiende vormgeving

Optioneel Uni ed Braking System voor

nog meer controle tijdens het

remmen

Afsluitbaar opbergvak voor helm en

bagage

Handige bagagehaak

Voldoende vermogen en ruimte om

een passagier op een comfortabele

manier te vervoeren

Neo's 4



Praktisch, stijlvol en zuinig rijden
Het stadsleven is bruisend. Maar als er één aspect van het stadsleven is waar je zonder kunt, dan is

dat de tijd die je verliest in het stadsverkeer en de kost ervan. Hier biedt de Neo's 4 uitkomst.

Met zijn ingetogen kuipwerk en comfortabele chassis biedt de zuinige 50 cc 4-takt scooter een

stressvrije manier van vervoer. Hij is klein genoeg om door  les te zigzaggen - en omdat de Neo's 4

slechts 95 kg weegt, is parkeren en verplaatsen een  uitje van een cent.

Zijn indrukwekkende speci caties omvatten lichtmetalen velgen, dubbele koplampen en een LCD-

instrumentenpaneel met blauwe achtergrondverlichting. En dankzij meer dan voldoende

opbergruimte onder de buddyseat is de Neo's 4 een handige, stijlvolle en praktische scooter voor

opvallend gebruik in de stad.
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LCD-instrumentenpaneel met
achtergrondverlichting

Je kunt alleen vol vertrouwen rondrijden

als je in één oogopslag alle informatie

over je scooter kunt a ezen. Het digitale

instrumentenpaneel met blauwe

achtergrondverlichting van de Neo's 4 is

voorzien van een brandstofmeter, klok,

snelheidsmeter en waarschuwingslampjes.

Stijlvol, functioneel en uiterst

betrouwbaar, net als de Neo's 4 zelf.

Stijlvol design

Door het elegant vormgegeven kuipwerk

en het front met de "twin-eye"

koplampen ziet de ingetogen Neo's 4 er

vanuit elke hoek goed uit. Verzonken

knipperlichten aan de voor- en achterkant

benadrukken de tijdloze stijl van deze

scooter, en het is duidelijk te zien dat de

Neo's 4 het product is van een van 's

werelds toonaangevende scootermerken.

Dus laat je niet verleiden door goedkope

imitaties.

Gemak en comfort

Je zult versteld staan van het hoge comfort

voor bestuurder en passagier! Hoewel dit

"slechts" een 50 cc lichtgewicht scooter is,

voelt hij door zijn ergonomische rijpositie en

ruime interieur aan als een groter model.

Maar we hebben uw passagier niet

vergeten, want hun comfort wordt

gegarandeerd door de inklapbare

voetsteunen, een getrapt duozadel en

handige handgrepen.

De handige stadsscooter

Het elegante, vloeiende lijnenspel maakt

van de Neo's 4 een unieke stadsscooter.

Het tijdloze, individuele ontwerp zorgt

voor bewonderende blikken, waar je ook

gaat. Of je nu alleen of met een passagier

onderweg bent, de Neo's 4 is de slimme

manier om de stad te doorkruisen.

Stille en zuinige 50 cc
viertaktmotor conform EU4-
regelgeving

De Neo's 4 wordt aangedreven door een

luchtgekoelde 50 cc viertaktmotor

conform EU4-regelgeving die schoon, stil

en zuinig is. Deze emissiearme motor met

brandsto njectie levert het juiste

vermogen voor e ciënt woon-

werkverkeer - en dankzij de automatische

transmissie biedt de Neo's 4 de

eenvoudigste en prettigste manier om te

pendelen.

Comfortabel en compact chassis

Het chassis van de Neo's biedt meer dan

voldoende ruimte voor twee personen - en

toch is hij compact genoeg voor de drukke

binnenstad. Er is voldoende beenruimte voor

een ontspannende rit en de opbergruimte

onder het zadel is geschikt voor een

integraalhelm. Omdat deze lichtgewicht

scooter slechts 95 kg weegt, is hij zeer

manoeuvreerbaar, waardoor parkeren nog

nooit zo gemakkelijk is geweest!
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Motor

Motortype 1-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld
Cilinderinhoud 49cc
Boring x slag 38.0 mm x 43.6 mm
Compressieverhouding 12.0 : 1
Max. vermogen 2.20 kW @ 7,000 rpm
Max. koppel 3.15 Nm @ 7,000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem Brandsto njectie
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch en kickstarter
Transmissie Automaat met V-snaar
Fuel consumption 2.2l/100km
CO2 emission 50g/km

Chassis

Wielophanging voor Telescopische voorvork
Veerweg voor 70 mm
Wielophanging achter Swingarm met enkele schokbreker
Veerweg achter 60 mm
Remmen voor Single Disc, Ø190 mm
Remmen achter Drum, Ø110 mm
Bandenmaat voor 120/70-12
Bandenmaat achter 130/70-12

Afmetingen

Totale lengte 1,840 mm
Totale breedte 663 mm
Totale hoogte 1,125 mm
Zithoogte 790 mm
Wielbasis 1,275 mm
Grondspeling 154 mm
Rijklaargewicht 95kg
Inhoud brandstoftank 5.4litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De speci caties en het uiterlijk van de hier

getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen

afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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