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Življenje je dirka
Mladi ste in veste, kaj hočete. Nekaj vam je všeč, ali pa ne.
In pod nobenim pogojem ne boste sprejeli nečesa, kar ni
najboljše. Vaš prvi skuter mora biti Aerox. Kar koli drugega
ne pride v poštev.

Skuter Aerox je s svojim oklepom razreda Supersport in
odlično vodljivo šasijo Yamahin vrhunski 50 cm3 športni
skuter. Nič na cesti mu ne pride blizu. S 4-taktnim
skuterjem Aerox 4 pa je zdaj na voljo še več možnosti.

Kompakten 4-taktni tekočinsko hlajen agregat zagotavlja
odzivno zmogljivost in varčno delovanje. Oprema skuterja
Aerox 4 vključuje vse tisto, kar ste vzljubili pri originalu:
eleganten oklep, lahka platišča in zmogljive kolutne
zavore. In najboljši videz na cesti.

Tekočinsko hlajen 50 cm3, 4-taktni
agregat

Oklep razreda Supersport z
vplivom modela R1

Odlično vodljiv cevast športni
okvir

Zmogljive 190 mm sprednje in
zadnje kolutne zavore

Lahka 5-kraka platišča iz litega
aluminija

Predal pod sedežem za
shranjevanje čelade

Pregledna instrumentna LCD-
plošča

Hidravlične teleskopske sprednje
vilice

6-litrski rezervoar za gorivo za
dolge vožnje
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Vrhunski Yamahin 4-
taktnik!

Ta vrhunski 50 cm3 športni skuter bo vedno v
središču pozornosti. To pa zato, ker je bila pri
ustvarjanju skuterja Aerox 4 uporabljena ista
brezkompromisna filozofija, kot pri
visokotehnoloških motornih kolesih R-serije
razreda Supersport.

Aerodinamičen oklep skuterja Aerox 4, z
dinamično oblikovanim sprednjim delom z
razprostrtimi ščitniki za noge za dodatno
zaščito pred vetrom, pritegne poglede.

Poskočen 50 cm3, 4-taktni agregat poskrbi za
izjemne pospeške, varčnejšo porabo goriva ter
manjše emisije izpušnih plinov. Za izjemno
vodljivost je skuter Aerox 4 opremljen s
cevasto športno šasijo, lahkimi platišči in
kolutnimi zavorami velikega premera.
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Odlično vodljiva športna šasija
Za radikalnim oklepom skuterja Aerox 4 je lahek cevast okvir s
kompaktno medosno razdaljo 1275 mm, ki omogoča športno
upravljanje ter izjemno premagovanje zavojev. Robustne
hidravlično teleskopske sprednje vilice blažijo udarce z 80 mm
hodom. Z nizko skupno težo, ki je zgolj nekaj čez 100 kg, sodi
skuter Aerox 4 med najbolj okretne skuterje na cesti.

Poskočen tekočinsko hlajen 50 cm3, 4-taktni agregat
Skuter Aerox 4 je opremljen s tekočinsko hlajenim 1-valjnim, 50
cm3, 4-taktnim agregatom ter popolnoma avtomatskim
menjalnikom, ki vas bo navdušil s poskočnim pospeševanjem in
takojšnjim delovanjem z načinom "obrni in pelji". Ker najnovejši 4-
taktni agregat zagotavlja varčno porabo goriva in majhne emisije
izpušnih plinov, je skuter Aerox 4 še bolj privlačen za nove
lastnike.

Splošno visoke specifikacije
Če iščete vrhunski 4-taktni motor, je okreten skuter Aerox 4 razred
zase. 50 cm3 športni skuter z izjemnimi specifikacijami zagotavlja
osupljive zmogljivosti in stil razreda Supersport. Ni boljšega načina za
vožnjo v šolo ali na plažo.

Aerodinamičen oklep razreda Supersport
Yamaha sodi med vodilne svetovne proizvajalce visokozmogljivih
motorjev – zasnovo dirkalnega oklepa skuterja Aerox 4 je navdahnil naš
izjemni model YZF-R1. Z aerodinamično sprednjo lučjo, dvignjenim
zadnjim delom in zadnjo lučjo v stilu razreda R1 sodi skuter Aerox 4 med
najbolj dinamične 50 cm3 skuterje na cesti.

Lahka platišča s kolutnimi zavorami premera 190 mm
Ta športni skuter ima izjemne specifikacije, ki vključujejo lahka 5-
kraka platišča iz litega aluminija, ki niso samo lepega videza, ampak s
svojo majhno težo prispevajo tudi k učinkovitemu delovanju
vzmetenja. Široke pnevmatike zagotavljajo velik oprijem pri zavijanju,
sprednje in zadnje kolutne zavore velikega premera 190 mm pa
omogočajo močno zaviranje.

Zmogljivost in praktičnost
Oglejte si visoko tehnologijo, ki je del vsakega skuterja Aerox, in
spoznali boste, da je to izrazit športni skuter, ki bo poskrbel, da bo vsaka
vožnja nekaj posebnega. Poleg tega, da je eden izmed najbolj radikalnih
skuterjev na cesti, je Aerox 4 tudi zelo praktičen in vznemirljiv, saj ima
predal za shranjevanje pod sedežem in velik rezervoar za gorivo.
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Agregat Aerox 4
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, SOHC

Prostornina 49ccm

Vrtina x gib 38,0 mm x 43,5 mm

Kompresijsko razmerje 12,0 : 1

Maksimalna moč 2,54 kW @ 7.000 obr/min

Maksimalen navor 3,54 Nm  @ 6.500 obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električno in nožno

Prenos jermenski avtomatski

Šasija Aerox 4
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Hod prednjega vzmetenja 80 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Hidravlična nihajna enota

Hod zadnjega vzmetenja 64 mm

Prednja zavora disk, Ø 190 mm

Zadnja zavora disk, Ø 190 mm

Prednja pnevmatika 120/70-13

Zadnja pnevmatika 130/60-13

Dimenzije Aerox 4
Skupna dolžina 1.876 mm

Skupna širina 706 mm

Skupna višina 1.154 mm

Višina sedeža 817 mm

Medosovinski razmak 1.275 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 118 mm

Skupna teža (s polnimi
rezervoarji)

97 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

6,0 L



 
Cena 
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Aerox 4 3.050,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.
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Absolute White Matt Grey

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,

da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha Aerox 4 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


