
Közlekedj okosan.
Amellett, hogy a robogók egyik legelismertebbike, a

Yamaha évek óta foglalkozik elektromos járművek

tervezésével és gyártásával is. Ezt egyetlen más márka

sem érheti el. Így nem lesz meglepő, hogy az elektromos

NEO és a NEO Dupla Akkumulátoros modelljei készen

állnak arra, hogy új korszakot nyissanak a zéró

károsanyag-kibocsátású városi mobilitásban mindenki

számára. Mindkét modell Milky White és Midnight Black

színekben kapható.

Az új NEO’s egyesíti a legendás Yamaha minőséget és

megbízhatóságot a modern dizájnnal és a legmodernebb

elektromos hajtásrendszerrel. Kompakt vázának és

természetes üléspozíciójának köszönhetően a NEO’s

ideális a forgalmas városi közlekedésben történő

manőverezésre. Az ülés alatt elhelyezett, 50,4V

feszültségű akkumulátor táplálja a közvetlen meghajtású

kerékagy-motort, amely simán és lendületesen mozgatja

a robogót.

Ha letöltöd telefonodra a Yamaha ingyenes MyRide

alkalmazását, számos információt láthatsz a telefonon a

motorral kapcsolatban – a NEO’s pedig a bejövő

hívásokat és az új üzeneteket  gyelmeztetéssel jelzi az

Sima, csendes és hatékony elektromos

motor

Közvetlen meghajtású, elektromos

kerékagy-motor

Lendületes és jól szabályozható

gyorsulás

Univerzális és ideális üléspozíció,

testmérettől és tapasztalattól

függetlenül

Kivehető lítium-ion Yamaha

akkumulátor

NEO’s Dupla Akkumulátoros model

megnövelt hatótávolsággal elérhető

Választható üzemmódok

Rendkívül csendes működés

Egyszerű, kompakt és univerzális stílus

Csatlakoztatás a Yamaha MyRide

alkalmazáson keresztül

Jet sisakot befogató tároló az ülés

alatt

Stílusos és jól leolvasható LCD kijelző

Smart Key kulcsnélküli rendszer

Mindenhol LED lámpák
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Közlekedj okosan.
biztosít, és üres állapotból körülbelül 8 óra** alatt tölthető fel teljesen – és a nagyobb hatótáv

érdekében opcionális, második akkumulátort is felszerelhetsz. Új NEO’s: Közlekedj okosan.

(*Tesztelés: WMTC 1. osztály STD üzemmódban, teljesen feltöltött akkumulátorral, 25°C

hőmérsékleten. **A töltési idő a töltési körülményektől függően változhat.)

Itt az idő, hogy hatékony és új közlekedési megoldások után nézzünk a városokban. A városi

közlekedés jelentős átalakuláson megy keresztül, az emberek elfordulnak a zsúfolt

tömegközlekedéstől, és egyszerű, elérhető módot keresnek a városi élet, munka és közlekedés

megoldására. És az új NEO’s máris kész megoldást kínál számodra.

A Yamaha már három évtizede fejleszt és gyárt elektromos járműveket – emellett a kiváló minőségű

robogók egyik legelismertebb gyártója a világon –, így biztos lehetsz benne, hogy az új és stílusos

NEO’s vonzó dizájnnal, a legújabb technológiákkal és első osztályú megbízhatósággal érkezik.

A kényelmes, fürge és könnyen vezethető, újgenerációs Yamaha robogót lítium-ion akkumulátor és

elektromos kerékagy-motor hajtja, amely erős, jól gyorsul, jól kezelhető, ráadásul zéró károsanyag-

kibocsátású és rendkívül csendes. Új NEO’s: Közlekedj okosan.
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Sima, csendes és hatékony
elektromos motor

Az egyszerű, stílusos és könnyen kezelhető

új, elektromos NEO’s robogóval

gyökeresen átformálhatod városi

életmódodat és közlekedésedet, és

minden utad simább, egyszerűbb és

élvezetesebb lehet! Az új NEO’s egyesíti

az elismert Yamaha minőséget az

alacsony üzemeltetési költségekkel és az

elektromos hajtás előnyeivel.

Közvetlen meghajtású,
elektromos kerékagy-motor

A NEO’s maximális hatékonyságáról a

legújabb generációs, léghűtéses, kefe

nélküli, a hátsó kerékagyba integrált,

elektromos motor, a Yamaha YIPU

(Integrated Power Unit) gondoskodik. A

kompakt és közvetlen meghajtású

kialakításnak köszönhetően nincs szükség

fogaskerekekre vagy szíjakra, ami

rendkívül sima futást, erős gyorsulást és

nagyon csendes működést biztosít.

Lendületes és jól szabályozható
gyorsulás

A NEO’s nyergében már az első gázadásnál

érezni fogod az erőleadás simaságát és

precíz adagolhatóságát minden sebességnél.

A Yamaha különös gondot fordított a gázkar

kialakítására és sima működésére, hogy

magabiztos érzést nyújtson álló helyzetből

való elinduláskor és lassú forgalomban való

haladáskor – ennek köszönhetően az

elektromos NEO’s ideális választás lehet

minden motoros számára.

Univerzális és ideális
üléspozíció, testmérettől és
tapasztalattól függetlenül

A kényelmes és felegyenesedett

üléspozíciót kínáló, újgenerációs,

elektromos NEO’s ideális motor kortól,

testmérettől és tapasztalattól

függetlenül mindenki számára, akik az

autó és a tömegközlekedés helyett felelős

és elérhető alternatívát keresnek. Az

egyszerű, váltó nélküli „twist-and-go”

rendszernek, teljesítményének,

mozgékonyságának és kényelmének

köszönhetően ez a legokosabb választás a

nulla károsanyag-kibocsátású városi

mobilitás terén.

Kivehető lítium-ion Yamaha
akkumulátor

A NEO’s motorját nagysűrűségű

50,4V/19,2Ah lítium-ion akkumulátor

táplálja, hatótávolsága 37 km* – és egy

opcionális, második akkumulátorral ez

tovább növelhető. A 8 kg-os akkumulátor

a kétszemélyes ülés alatt, könnyen

hozzáférhető helyen található. Kiszerelve,

illetve a helyén is tölthető, legalább 1000

cikluson / 10 000 km-en keresztül

garantáltan őrzi hatékonyságát.

(*Tesztelés: WMTC 1. osztály STD

üzemmódban, teljesen feltöltött

akkumulátorral, 25°C hőmérsékleten.

Megnövelt motorozási
hatótávolság

A NEO Dupla Akkumulátoros modellje

megnövelt hatótávolságot biztosít a

nagyobb távolságú városi ingázáshoz. A két

hordozható 50,4 V/19,2 Ah lítium-ion

akkumulátorral, amelyek a robogóra

felszerelve tölthetők, vagy könnyen

eltávolíthatók és feltölthetők otthonában

vagy irodájában, a NEO kettős

akkumulátora akár 68 km-es

hatótávolságot is biztosít*. *TWMTC Class 1

-ban STD módban tesztelve, teljesen

feltöltött akkumulátorral 25°C- os

hőmérséklet mellett.
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Motor

Elektromos motor típusa Gerjesztett, 3 fázisú szinkronizált motor
Névleges teljesítmény 2.3kW/424r/min
Maximális teljesítmény 2.5kW(3.4PS)/400r/min
Maximális nyomaték 136.0N・m(13.9kgf・m)/50r/min
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor feszültsége, kapacitása 50.4V, 19.2Ah (5HR)
A telepített akkumulátorcsomagok teljes száma 1
Az akkumulátorcsomagok maximális száma 2
Akkumulátorrögzítés Eltávolítható
1. Akkumulátor Hatótávolság (WMTC Class 1) 37km

1. Akkumulátor Hatótávolság, Eco mód
38.5km: This range changes by place, riding style and
battery degradation.

1. és 2. Akkumulátor Hatótávolság
68 km: This range changes by place, riding style and
battery degradation.

Akkumulátor mérete 360mm(L)x215mm(D)x105mm(H)
Akkumulátor súlya 8.0kg
Energiafogyasztás (WMTC 1. osztály) 31Wh/km
Töltő típusa Wall charger 220VAC; Output 58.8V, 3A

Töltési idő (0–100%)
8 hours: Charging time may vary depending on the
charging environment

Töltési idő (20–80%)
4 hours: Depending on use conditions and battery
degradation, charging time may change.

Alváz

Váz Alsó váz
Villaszög 25°30′
Utánfutás 84mm
Első felfüggesztés Teleszkópvilla
Első rugóút 90mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros
Hátsó rugóút 80mm
Első fék Hydraulic single disc brake
Hátsó fék Mechanical leading trailing drum brake
A féktárcsa átmérője (elöl) 200mm
Első gumi 110-70-13M/C 48P Tubeless
Hátsó gumi 130-70-13M/C 63P Tubeless

Méretek

Teljes hossz 1875mm
Teljes szélesség 695mm
Teljes magasság 1120mm
Ülésmagasság 795mm
Tengelytáv 1305mm
Minimális hasmagasság 135mm
Jármű súlya (akkumulátor nélkül) 90kg

NEO's





Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönöz minden

motorost, hogy biztonságosan vezessenek, tiszteljék motorostársaikat és környezetüket. A kiadványban

feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat,

illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További

részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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