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Život je závod
Na tento okamžik jste čekali celý život. Nastal čas vyrazit
do ulic a vydat se, kam vás srdce táhne. Aerox 4 je
připravený ukázat vám zcela nový svět. Nyní dokážete
úplně všechno.

Přidejte plyn a energický čtyřtaktní motor splňující normu
EU4 vám poskytne silnou akceleraci a nízkou spotřebu
paliva. Trubkový rám a hydraulická vidlice přináší sportovní
ovladatelnost a přesné průjezdy zatáček, zatímco lehká
pětipaprsková hliníková kola vybavená 190mm
kotoučovými brzdami zaručují rychlé a snadné zastavení.

Díky aerodynamické kapotáži ve stylu supersportu je to
nejúchvatnější skútr o objemu 50 ccm v historii naší
značky. Život je závod. Tak se postavte na start a staňte se
vítězem.

Kapalinou chlazený čtyřtaktní
motor o objemu 50 ccm splňující
normu EU4

Kapotáž ve stylu supersportu
odvozená od řady R

Trubkový rám zaručující sportovní
ovladatelnost

Výkonné přední a zadní kotoučové
brzdy o průměru 190 mm

Lehká pětipaprsková litá hliníková
kola

Úložný prostor pod sedlem pro
jednu integrální helmu

Technicky vyspělý přístrojový
panel LCD

Hydraulická teleskopická přední
vidlice s plynulým chodem

Palivová nádrž o objemu 6 litrů
pro velkou dojezdovou vzdálenost

Prostorný interiér umožňující
různé jízdní pozice

Vysoké technické parametry po
všech stránkách
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Dokonalý čtyřtakt
Yamaha!

Společnost Yamaha se proslavila vytvářením
nejúžasnějších skútrů a motocyklů na světě.
Sportovní model Aerox 4 byl vyroben podle
stejného nekompromisního přístupu jako naše
legendární supersportovní motocykly řady R.

Díky radikálnímu designu kapotáže vás na ulici
nikdo nepřehlédne a prostorný interiér vám
umožní zaujmout oblíbenou jízdní pozici. Díky
lehkému rámu a kvalitnímu odpružení zažijete
dokonalé ovládání a jisté průjezdy zatáček.
A když budete potřebovat rychle vyrazit,
energický čtyřtaktní motor o objemu 50 ccm
splňující normu EU4 okamžitě zareaguje na váš
povel.

Aerox 4. Osedlejte dokonalý čtyřtakt Yamaha!
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Energický čtyřtaktní motor o objemu 50 ccm splňující

normu EU4
Aerox 4 má energický kapalinou chlazený čtyřtaktní motor
o objemu 50 ccm, který nabízí silnou akceleraci a úchvatnou
jízdu, ať už se vypravíte kamkoli. Stačí přidat plyn a vyrazit.
Motor modelu Aerox 4 s nízkými emisemi nejen plně vyhovuje
požadavkům normy EU4, ale je také mimořádně hospodárný,
což zaručuje dlouhou dojezdovou vzdálenost na jedno
natankování.

Sportovní ovládání a přesné průjezdy zatáček
Pokud hledáte pohotové ovládání a přesné průjezdy zatáček,
model Aerox 4 je správnou volbou. Jeho kompaktní podvozek
využívá lehký trubkový rám, který poskytuje tuhost a pevnost
potřebnou pro sportovní jízdní vlastnosti. Díky 13palcovým kolům
a hydraulické teleskopické přední vidlici je Aerox 4 stvořený pro
hbité průjezdy zatáček.

Vysoké technické parametry po všech stránkách
Pokud hledáte to nejlepší ze světa čtyřtaktů, tvoří agilní skútr
Aerox 4 třídu sám o sobě. Všechny prvky tohoto mimořádně
technicky vyspělého sportovního skútru o objemu 50 ccm jsou
stavěny tak, aby zajišťovaly úchvatný výkon a styl supersportu. Ať už
chcete jet do školy nebo máte namířeno na pláž, tento způsob
přepravy bude zcela jistě nejúžasnější.

Aerodynamická kapotáž ve stylu supersportu
Společnost Yamaha patří mezi přední světové výrobce motocyklů
s velkým výkonem. Kapotáž modelu Aerox 4 v závodním stylu je
inspirována naším úchvatným modelem YZF-R1. Díky aerodynamickému
přednímu krytu a nahoru zahnuté zádi se zadním světlem ve stylu
modelu R1 patří Aerox 4 mezi nejdynamičtěji působící skútry v kubatuře
50 ccm, jaké jsou k vidění.

Lehká kola s kotoučovými brzdami o průměru 190 mm
Tento sportovní skútr se vyznačuje vysokými technickými parametry
ve všech oblastech, včetně lehkých pětipaprskových litých
hliníkových kol, která nejen dobře vypadají, ale jejich nízká hmotnost
rovněž přispívá k účinnému odpružení. Široké pneumatiky jsou
zárukou dostatečné přilnavosti v zatáčkách, přední a zadní kotouč
s velkým průměrem 190 mm pak zajišťují vysoký brzdný výkon.

Sportovní a vzrušující, ale zároveň úsporný a praktický.
Dobře, chcete zažít sportovní a vzrušující projev dokonalého čtyřtaktu
Yamaha. To však neznamená, že musíte přijít o praktické funkce. Pod
sedlem se nachází úložný prostor pro integrální helmu a šestilitrová
palivová nádrž zaručuje mnoho hodin jízdy na jedno natankování.
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Motor Aerox 4
Typ motoru jednoválec, 4taktní, kapalinou chlazený, SOHC

Zdvihový objem 49,45cc

Vrtání x zdvih 38,0mm x 43,5mm

Kompresní poměr 12,0 : 1

Maximální výkon 2,2 kW @ 7 250 ot/min

Maximální točivý moment 3,3 Nm  @ 4 500 ot/min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování elektrický a nožní

Převodovka automatická s variátorem

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Podvozek Aerox 4
Systém předního odpružení teleskopická vidlice

Přední zdvih 80 mm

Systém zadního odpružení hydraulická kyvná vidlice

Zadní zdvih 64 mm

Přední brzda Jednoduchá kotoučová, Ø 190 mm

Zadní brzda jednokotoučová, Ø 190 mm

Přední pneumatika 120/70-13

Zadní pneumatika 130/60-13

Rozměry Aerox 4
Celková délka 1 870 mm

Celková šířka 705 mm

Celková výška 1 155 mm

Výška sedla 817 mm

Rozvor kol 1 275 mm

Minimální světlá výška 118 mm

Mokrá hmotnost 97 kg

Kapacita palivové nádrže 6,0 Litry



 
Cena 
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Aerox 4 84 990,00 Kč
Nezávazná doporučená maloobchodní cena vč. 21% DPH. Chyby a změny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.



Barvy 
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Yamaha Blue Matt Grey

 

Stupátka pro
model Aerox R

Boční stojan pro
model Aerox R

Stylový kotouč pro
model Aerox R

Nožní startér pro
skútry

For all Aerox 4 accessories go to the website, or check your local dealer

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha Aerox 4 na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


