
Praktický, štýlový
a úsporný spôsob
dopravy
Ak je cesta do práce a z práce najstresujúcejšou časťou

vášho dňa, možno nadišiel čas zamyslieť sa nad tým, akým

spôsobom môžete zmeniť svoj životný štýl. Praktický,

štýlový a úsporný model Neo's 4 by mohol byť presne

tým, čo potrebujete, aby sa vaše dochádzanie v meste

zmenilo na činnosť, ktorú si dokážete užiť!

Všetky detaily tohto štýlového skútra s nízkou

hmotnosťou sú navrhnuté s cieľom uľahčiť, zlacniť

a zrýchliť vašu cestu do práce a z práce. Palivovo účinný

4-taktný motor s objemom 50 cm3 spĺňajúci požiadavky

normy Euro 4 je čistý, tichý a spoľahlivý, zatiaľ čo

podvozok ponúka miesto pre dve osoby, no zároveň je

dostatočne kompaktný na to, aby sa dokázal bez

problémov prepliesť hustou premávkou.

Neo's 4. Cestujte bez stresu.

Elegantný skúter do mesta

v modernom štýle

Vodou chladený 4-taktný motor

s objemom 50 cm3 spĺňajúci požiadavky

normy Euro 4

Vynikajúca úspornosť a nízke emisie

výfukových plynov

Zliatinové kolesá s robustnými 12-

palcovými pneumatikami

Kultový dizajn dvojitého svetlometu

Elegantný prístrojový panel LCD

s modrým podsvietením

Elegantne tvarovaná karoséria

Voliteľný zjednotený brzdový systém

poskytuje lepš iu kontrolu

Uzamykateľná úložná schránka na

odloženie prilby/batožiny

Praktický poistný hák na batožinu

Dostatok výkonu a priestoru na

pohodlnú jazdu so spolujazdcom

Neo's 4



Praktický, štýlový a úsporný spôsob
dopravy
Život v meste má mnoho výhod. Ak však existuje nejaký aspekt mestského života, bez ktorého by ste

sa určite dokázali zaobísť, je to časová – a  nančná – náročnosť presúvania sa z miesta na miesto. Tu

vstupuje do hry model Neo's 4.

Tento úsporný 4-taktný skúter s objemom 50 cm3, decentnou karosériou a pohodlným podvozkom

predstavuje spôsob prepravy, pri ktorom nehrozí žiadny stres. Je dostatočne kompaktný na to, aby sa

poľahky preplietol dopravnými zápchami – a keďže váži iba 95 kg, parkovanie a manévrovanie

s modelom Neo's 4 je vskutku bezproblémové.

Jeho pôsobivá výbava zahŕňa zliatinové kolesá, dvojité svetlomety a prístrojový panel LCD s modrým

podsvietením. A keď k tomu prirátame veľkorysý úložný priestor pod dvojmiestnym sedadlom,

výsledkom je elegantný, štýlový a praktický dopravný prostriedok do mestskej premávky.

Neo's 4
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Podsvietená prístrojová
konzola LCD

Aby ste sa mohli venovať jazde

s dokonalou sebaistotou, potrebujete

dobrý a okamžitý prehľad všetkých

zásadných informácií týkajúcich sa jazdy.

Digitálny prístrojový panel modelu Neo’s 4

s modrým podsvietením obsahuje

ukazovateľ  paliva, hodiny, tachometer

a výstražné svetlá. Je štýlový, funkčný

a dokonale spoľahlivý – tak trochu ako

model Neo’s 4 samotný.

Štýlový dizajn

Decentný dizajn modelu Neo's 4, ktorému

dominujú elegantne zaoblená karoséria

a dvojitý svetlomet v čelnej časti, vyzerá

dobre z ktoréhokoľvek uhla. Smerovky

zapustené v kapotáži v prednej a zadnej

časti zvýrazňujú nadčasový štýl skútra

a nikoho nenechajú na pochybách, že

model Neo's 4 je produktom jednej

z najvýznamnejších značiek skútrov na

svete. Preto sa nenechajte zlákať lacnými

imitáciami.

Účelnosť a pohodlie

Vysoká úroveň pohodlia jazdca aj

spolujazdca vás ohromí! Pretože aj keď je to

„iba“ ľahký skúter s objemom 50 cm3, vďaka

ergonomickej jazdnej polohe

a priestrannému interiéru sa zdá, akoby šlo

o väčší model. Nezabudli sme však ani na

spolujazdcov, pretože ich pohodlie zaisťujú

vyklápateľné stúpadlá, stupňovité

dvojmiestne sedadlo a praktické držadlá.

Elegantný mestský motocykel

Elegantne tvarované krivky prepožičiavajú

modelu Neo's 4 dokonale výnimočný

vzhľad. Jeho nadčasový, minimalistický

dizajn priťahuje obdivné pohľady všade,

kde sa zjaví. Či už teda cestujete osamote

alebo so spolujazdcom, model Neo's 4 je

rozumnejšia voľba na presúvanie sa po

meste.

Tichý a úsporný 4-taktný motor
s objemom 50 cm3 spĺňajúci
požiadavky normy Euro 4

Pohon modelu Neo's 4 zabezpečuje vodou

chladený 4-taktný motor s objemom

50 cm3 spĺňajúci požiadavky normy Euro 4,

ktorý je čistý, tichý a úsporný. Tento motor

so vstrekovaním paliva a s nízkymi

emisiami výfukových plynov poskytuje

dostatok výkonu na účinné dochádzanie

v meste – a vďaka automatickej

prevodovke predstavuje model Neo's 4

najľahšiu a najzábavnejšiu formu

dochádzania.

Pohodlný a kompaktný podvozok

Podvozok modelu Neo's poskytuje dostatok

miesta pre dve osoby, napriek tomu je však

dostatočne kompaktný na to, aby ste si

dokázali poradiť s prehustenou premávkou

v mestských uliciach. K dispozícii je

veľkorysý priestor na nohy, ktorý zaisťuje

pohodlie pri jazde, a do úložného priestoru

pod sedadlom sa zmestí celotvárová prilba.

Tento ľahký skúter s hmotnosťou iba 95 kg

sa ľahko ovláda a parkovanie nikdy nebolo

také bezproblémové!
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Motor

Typ motoru Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený
Zdvihový objem 49cc
Vrtání x zdvih 38.0 mm x 43.6 mm
Kompresní poměr 12.0 : 1
Maximální výkon 2.20 kW @ 7,000 rpm
Maximální točivý moment 3.15 Nm @ 7,000 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 50g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 70 mm
Systém zadního odpružení hydraulická kyvná vidlica
Zadní zdvih 60 mm
Přední brzda Single Disc, Ø190 mm
Zadní brzda Drum, Ø110 mm
Přední pneumatika 120/70-12
Zadní pneumatika 130/70-12

Rozměry

Celková délka 1,840 mm
Celková šířka 663 mm
Celková výška 1,125 mm
Výška sedla 790 mm
Rozvor kol 1,275 mm
Minimální světlá výška 154 mm
Mokrá hmotnost 95kg
Kapacita palivové nádrže 5.4litres
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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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