
Lets PLay...
yksi auto - neLjä iLmettä

CITY PACK malli erikoishintaan vuoden loppuun asti.
Pack mallin varusteluun on tullut lisää keskuslukitus, 
12 V virranulosotto, lämmitettävä takalasi ja tavaratilan 
verhoilua on parannettu. Uusina värivaihtoehtoina on ho-
pea ja punainen.
Ulkonäköä voi vielä parantaa 14” alumiinivanteilla joiden 
lisähinta on 359€ ja matkustusmukavuutta AIRCO-ilmas-
toinnilla 1624€. 
Erikoishinta 9.990€ on voimassa vuoden 2015 loppuun 
saakka, hintaan lisätään vielä paikkakuntakohtaiset toimi-
tuskulut.

CITY EVO enemmän luxusta.
Evo malli tarjoaa kattavamman varustelun kuin Pack versio.
Takalasinpyyhin, radio, alumiinivanteet, peruutustutka ja 
LED-päivävalot ovat vakiona. Kojetaulussa on alumiinin- 
väriset paneelit. Moottorina on Kubota diesel.
CITY EVO mallin hinta on edullinen 11.590€.

Punainen Crossline rullasi ulos tehtaalta lokakuun alussa. 
Tämä suosittu malli piirsi merkin Aixamin historiaan; 
250.000 autoa valmistettu. Aixam on ollut vuosia maail-
man suurin mopoautojen valmistaja ja myös ollut vuosia 
Suomen myydyin mopoauto.

uudistunut
nyt kampanjahintaan

uutuusmalli

   NEW HDI ENGINE AS AN OPTION(1)

kuBota 
Liki 30 vuoden ajan olemme varustaneet 
automme KUBOTA moottoreilla.
Tällä moottorilla on legendaarinen maine luo-
tettavuutensa ansiosta. KUBOTA on valmista-
nut meille jo satoja tuhansia moottoreita,
ja on kumppanimme nyt ja tulevaisuudessa.

Lets drive...
yksi auto, kaksi moottorivaihtoehtoa* 250 000. aixam 

vaLmistui 10/2015
LomBardini hdi moottori
Tämä uusi HDI moottori tarjoaa tekniikkaa, 
joka on tunnettua autoteollisuudessa.
Suorituskykyä ja luotettavuutta tarjoava 
HDI yhteispaineruiskutusmoottori on 
saatavilla vaihtoehtoisesti City premium, 
City GTO, Coupe premium ja Coupe GTI 
malleihin.
Lombardini HDI moottorilla varustettuihin 
AIXAM autoihin on mahdollista ohjelmoida 
ns. ”Easyparking” toiminto, jolloin vaihde-
päällä autossa on ryömintäominaisuus.
Tämä helpottaa etenkin pysäköinti tilanteissa  
auton käsitelyä.

road maP #2
2015/2016

11.590,- + tk

” Valitsemalla mieleisesi tarrayhdistelmän, raidat yli, GTO tarrat kyljissä tai ei tarroja lainkaan, muutat auton ilmettä yksilölliseksi”

 9990,- + tk



aixam vision moPoautoma
aLkaen 10/2015

MOPOAUTOT

Grafiitti, hopea, punainen, sininen
ja valkoinen. Musta kojetaulu. 
Hinnat alk. 10.990,- + tk

Grafiitti, hopea, punainen, sininen
ja valkoinen. Alumiini kojetaulu.
Hinnat alk. 11.590,- + tk

Musta ja punainen.
Valkoinen kojetaulu. 
Hinnat alk. 13.890,- + tk

Valkoinen. 
Hinnat alk. 8.990,- + tk

Helmiäisvalkoinen, sininen, musta ja punainen. 
Hinnat alk. 9.990,- + tk

Hopea/musta katto, helmiäisvalkoinen/musta katto ja musta. 
Hinnat alk. 10.990,- + tk

ECO

GT

CROSS

City PaCk varustelu

- Kubota 400cc diesel –moottori, etuveto
- Penkkien kuosi ja kojetaulu musta
- Radion asennusvalmius
- Sähkötoimiset sivuikkunat
- Tavaratilassa takapenkkien takana kuormanliukueste
- Tavaratilan hattuhylly ja kangasmatto
- Keskuslukitus, myös takaluukun lukituksen avaus 
- Lämmitettävä takalasi
- 12 V virranulosotto
- Apumiehelle aurinkolippa peilillä
- Halogeenivalot
- 145/70R13 renkaat teräsvanteet, pölykapselit

minauto by aixam
Minauto -mallistossa on kolme vaihtoehtoa: edullinen 
ECO, varustellumpi GT sekä isokorinen CROSS. Näiden 
autojen filosofiana on hyödyntää Aixam tekniikkaa, 
mutta autojen taloudellisuus saavutetaan maltillisem-
malla varustelulla.
Moottorina on Kubota 400cc diesel, varustettuna vari-
aattori-”automaatti” vaihteistolla ja etupyörävedolla.
Edessä levyjarrut ja takana rumpujarrut.

City evo/CouPe s varustelu
Pack mallin lisäksi
- Istuimien selkänojan kallistuksen säätö
- Istuimien alareunassa suojapaneelit 
- Takalasinpyyhin (vain EVO)
- LED päivävalot
- Täysin verhoiltu tavaratila
- Alumiinivanteet 14”,hopeat 8/16 puolaiset (EVO)
- Rengaskoko 155/65R14
- Äänieritystaso 2
- Alumiininen kojetaulun koristelu (EVO)
- Peruutushälytin (vain EVO)
- Penkkien verhoilu tekonahka/kangas
- Radio (vain EVO)
- Flipkey kaukosäätöavain
- Alumiinivanteet 14”, valkoiset 8/16 puolaiset (CoupeS)
- Valkopohjainen sport mittaristo ja kojetaulu (CoupeS)

Kampanjahinta

9.990,-

Kuvassa City Evo



oautomaLListo 

Keltainen, punainen ja valkoinen. 
Korin värinen kojetaulu. 
Hinnat alk. 13.990,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, punainen, 
sininen ja valkoinen. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 13.790,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, sininen, punainen 
ja valkoinen. Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 14.890,- + tk

Grafiitti, hopea, punainen, sininen ja valkoinen. 
Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 14.790,- + tk

Grafiitti, hopea, musta, sininen ja valkoinen. 
Beige kojetaulu.
Hinnat alk. 15.990,- + tk

Keltainen, musta, punainen ja valkoinen. 
Carbon look kojetaulu.
Hinnat alk. 15.990,- + tk

Premium varustelu
EVO mallin lisäksi/vaihtoehtoisesti
- Sivuikkunoiden huurtenpoisto venttiilit
- Sumuvalot edessä
- Kromattu etusäleikkö
- Pehmustettu kyynertuki
- Keskikonsoli mukitelineellä
- Kokonaan verhoiltu ohjaamonlattia
- Mustaksi maalatut B-pilarit
- Äänieristystaso 3
- Jalkatilan kangasmatot
- 14” aluvanteet
- Vararengas teräsvanteella
- Kaksivärinen beige/musta sisustus
- Tummennetut takaikkunat

Gto/Gti varustelu
Premium mallin lisäksi/vaihtoehtoisesti

- Sport Design istuimet
- Sport Design etu-.ja takaspoileri
- Kangasmatot punaisella brodeerauksella
- Kaksiputkinen kromattu pakoputkenpää 
- Mustat 5-puolaiset 15” GT vanteet
- Rengaskoko 155/60R15
- GTI mallissa ABS-jarrut vakiona

Lisävarusteet (Suomessa asennettavat)

Lohkolämmitin asennettuna  ........................ 240,-

Lohkolämmitin ja sisäpistoke asennettuna ............ 390,-

14” AIXAM aluvanne ........................................... 138,-/kpl

14” Nokian Nordman5 nastarengas .................... 113,-/kpl

aixam lisävarustelu (tehdas asennuksena) 

HDI Moottori ....................................................................... 1300,- 

ABS jarrut ..............................................................................612,- 

Ilmastointi ......................................................................... 1.624,-  

Multimediasoitin-peruutuskamera.....................................622,-  

Panoraama kattoluukku Coupe Premium ........................... 748,-  

Panoraama kattoluukku Coupe GTI.....................................624,-  

Leveät teippiraidat GTI .......................................................... 62,- 

GTI kylkiteippaus GTI malliin ............................................... 154,- 

Ovien Ulkopuolistet kromikoristeet

Coupe Premiun Crossover ......................................................88,- 

Alumiiniset lattiamatot GTO/GTI malliin ............................. 107,- 

City Pack malliin 14” alumiinivanteet

ja 155/65R14 renkaat ...........................................................359,-

ABS



ABS jarruilla

ilman ABS jarruja

aBs jarrut
Aixam tuotekehitysosasto työskentelee jatkuvasti paremman 
turvallisuuden puolesta. Uusin innovaatio on lukkiutumattomien 
ABS-jarrujen käyttö mopoautossa lisäämään turvallisuutta yllät-
tävissä tilanteissa ja liukkailla alustoilla ajettaessa. COUPE GTI 
mallissa ABS-jarrut on vakiona. Muihin malleihin ne on saatavana 
lisävarusteena (ei City Pack malliin)

TEHDAS
TILAUKSENA 

IL
MA

STOINTI

ilmastointi
Lisävarusteena kaikkiin malleihin on saata-
vana ilmastointi, joka entisestään lisää ajomu-
kavuutta. Kesällä viileää, talvella tehokkaampi 
lämmitys ja huurteenpoisto !

Coupe GTI: Hiilikuitu look
City Evo: Alumiini
Premium mallit: Beige

Lista valtuutetuista jälleenmyyjistämme 
löytyy osoitteesta www.aixam.fi

EUROOPAN MYYDYIN

Maahantuoja:

Niittytie 13, FI-01300 Vantaa
asiakaspalvelu@elfving.fi
Puh. 0207 599 860

/AixamMopoautot

www.minauto.fi

www.aixam.fi

City GTO: Korin värinen
Coupe S: Valkoinen
City Pack: Musta

Kojetaulu on ergonomialtaan huippuluokkaa. Kun istut kuljettajan paikalla huomaat kuinka helposti kaikki hallintalaitteet ovat käsillä. 
Muotoilu ja korkealuokkaiset materiaalit luovat miellyttävän ympäristön. Ohjaamo on tilava, sisäleveys on riittävä ja tuulilasin kallis-
tuskulma tarjoaa laajan näkökentän. Sivutaustapeilien säätö toimii sisältä ja keskellä olevassa taustapeilissä on myös himmennys. 
Multimedia laitteen HF mikrofoni on taustapeilissä.

mittaristo
*Uusi ajotietokoneen LCD näyttö on erittäin monipuolinen tietolähde 
keskeisellä paikalla mittareiden välissä. (*mallista riippuen)

hifistelyä aixam tyyliin.
Useimmissa Aixam malleissa on vakiona radio-CD soitin, mutta
voit valita myös suurella 6.2” näytöllä olevan Pioneer multimedia 
laitteen (MVH-AV270BT, ei Pack ja EVO malleihin).
Liitäntämahdollisuudet mm. MP3 ja USB, Pioneer Bluetooth ja 
Hands Free puhelut toimii. Peruutuskamera on kytketty tähän 
samaan näyttöön. Kun kytket pakin päälle näyttöön tulee automaat-
tisesti kuva auton takaa.

aixam mopoautot 
suomessa
Euroopan suurimman mopoautovalmista-
jan ajoneuvot ovat olleet Suomen markki-
noilla jo suomalaisen mopoauto-historian 
alusta alkaen, vuodesta 1998. Aixam on 
vuosia ollut Suomen ja Euroopan myydyin 
mopoauto, eikä syyttä. Autot ovat erittäin 
laadukkaita ja luotettavia.
Elfving Forteco on vuodesta 1998 toiminut 
Aixam maahantuojana ja rakentanut koko 
maan kattavan, osaavan palveluverkoston.

Compact, Coupe vai Break
Kaikkien Aixam mallien rungot ovat valmistettu erityisesti näihin 
suunnitelluin alumiiniprofiilein. Korivaihtoehtoja on kolme. 
City mallit ovat Compact -korilla; akseliväli on 1795 mm ja autojen 
pituus 2780 mm. Coupe versioissa akseliväli 2000 mm ja autojen 
kokonaispituus 3040 mm. Tavaratila on isompi ja takaluukun raken-
teen ansiosta helposti lastattavissa.
Cross mallit ovat suurimman tavaratilan Break -korilla, 2000 mm 
akselivälin ja hieman korkeamman kattorakenteen ansiosta.

Flipkey
Uusi moderni sisään taittuva Flipkey avain, kuten parhaimmissa autoissa. 
Toimintojen auki-kiinni lisäksi takaluukun lukituksen avaus. 
Ei Flipkey avainta City Pack mallissa.

kojetaulu ja sisusta
Kojetaulun ja sisustuksen väritys vaihtelee 
malleittain.

Pidätämme oikeuden muuttaa autojen teknisiä ominaisuuksia, 
varusteita ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta.

 

   NEW HDI ENGINE*kaksi  
moottoria kubota Lombardini
Tyyppi Kubota Z 402 Lombardini LDV 492 HDI

Iskutilavuus 400 cm3 480 cm3

Polttoaineen  pumppusuutin- yhteispaine-
syöttö moottori ruiskutusmoottori

Jäähdytys neste neste

Teho 4 kW 3200 rpm 4 kW 3200 rpm

Vääntö 14 Nm/2400 rpm 26 Nm/1400 rpm

Kulutus 2,96 l/100 km 2,85 l/100 km

Polttoainesäiliö 16 litraa 16 litraa

törmäystestit
Aixam tähtää turvallisuuteen piirustuspöydältä lopulliseen 
tuotantoon. Lopputulokseltaan Aixam onkin kiistatta luokkansa 
parhaimmistoa, siitä osoituksena on menestyksellisesti suoritetut 
törmäys- ja vakavuustestit.

aixam_mopoautot


