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Нові стильно виглядаючі литі диски для маленьких скутерів Yamaha Aerox і MBK Nytro
пропонує компанія Gyronetics.

Колеса під назвою "Чорний діамант" (Black Diamond) мають п'ять ромбоподібного виду
спиць, а зовнішній вигляд явно віддає чимось космічним. Колісні диски хромовані і покриті
зсередини чорним лаком. Все для того, щоб добитися так званого "ефекту діаманта" –
відповідного способу виблискування.

Колеса німецького виробника відчутно важчі за більшість інших аналогічних моделей,
присутніх на ринку. Типорозмір – 13 дюймів. Ширина дисків – 3 дюйми для переднього
колеса і 3,5 для заднього. Ціна – 280 євро.      
Gyronetics – німецька компанія, що пропонує інноваційні запчастини і аксесуари для
скутерів.

Скутер MBK Nitro – апарат азіатського бренду, що активно продається в Європі. Це
50-кубовий апарат з 13-дюймовими колесами і дисковими гальмами діаметром 190мм і
спереду, і ззаду. Кольори – чорний, червоний або світло-синій. Максимальна потужність
двигуна – 2 кВт при 6 500 об./хв. Максимальний крутячий момент – 3,7 Нм при 4 500
об./хв. Ступінь стиснення – 7,4. Рідинне охолоджування. Бак – 7 літрів. Габарити –
1743х690х1170мм. Висота сидіння – 828мм. Колісна база – 1256мм. Кліренс – 185мм.
Споряджена вага – 97 кг Максимальне навантаження – 170 кг.

Yamaha Aerox – один з найпопулярніших 50-кубових скутерів Yamaha. Це спортивна
модель, що відрізняється стрімким дизайном. Корпус цього скутера напрошується на
аналогії із спортивними мотоциклами Yamaha R-серії. На ці апарати ставиться
одноциліндровий 2-тактний двигун об'ємом 49,2 куб.см. і потужністю 2 кВт (при 6 500
об./хв.), момент – 3,7 Нм при 4 500 об./хв. Ремінна передача, бак 7 літрів, телескопічна
вилка спереду і маятник ззаду, хід підвіски 80мм спереду і 60мм ззаду, гальма дискові і
там, і там, діаметром аж 190мм. Колеса 13 радіусу. Гума – 130/60 і 140/60 відповідно.
Мінімальний дорожній просвіт – 185мм. Вага – 97 кг. У стандарті йдуть три кольори –
сріблястий з червоним, білий з синім (фірмові кольори гоночної команди Yamaha) і
чорний. Також пропонуються декілька варіантів спортивних реплік цього скутера,
зокрема, репліка MotoGP (біло-синя) і WSBK (червоно-чорна). Вартість скутера Aerox R в
базовій версії в Європі – 2 700 євро. 

Варто відзначити, що характеристики у Yamaha Aerox і MBK Nytro практично повністю
співпадають, що дозволяє говорити про те, що друга модель практично повністю
"злизана" з першої.

 1 / 1


