
Perfect for new riders.
Every parent wants to give their kids the best things in

life. And there's no better way for your child to start out

on two powered wheels than with the PW50. Yamaha

have led the way in mini-bike design and manufacture

for over 25 years, and a closer look at any of our junior

bikes shows why we're still the leading choice. Aimed at

complete beginners, the 'twist-and-go' PW50 bene ts

from a range of safety features and rider-friendly

designs which make it the ideal choice for new riders.

And with its low-maintenance technology backed up by

Yamaha quality and reliability, this stylish mini-bike is so

easy to own and maintain.

Χαμηλό ύψος σέλας και ανθεκτική

κατασκευή

Μικρό και ελαφρύ

Πανεύκολο στον χειρισμό και

διασκεδαστικό

Δίχρονος κινητήρας για άνετες επιδόσεις

Ασφαλή φρένα τύπου ποδηλάτου

Έχει πλήρως αυτόματη μετάδοση.
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Perfect for new riders.
To PW50 , με στυλ ΥΖ, είναι θρύλος στο μοτοσικλετισμό μικρής ηλικίας.

Το ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει τρεις ταχύτητες επιτρέποντας στα παιδιά να αναπτύξουν

ικανότητες προσαρμογής στην αλλαγή των ταχυτήτων. Για άνετες διαδρομές ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος,

το PW50 έχει ομαλές αναρτήσεις μακριάς διαδρομής. Ο σχεδιασμός τους μοιάζει με τις μοτοσυκλέτες

motocross ΥΖ, ικανοποιώντας τα φιλόδοξα όνειρα των μελλοντικών αγωνιζόμενων.
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Easy ownership

Parents who are new to the world of

motorcycling needn't worry about

mechanical matters, because clever design

makes the PW50 easy to own. A separate

2-stroke oil tank means you don't need to

pre-mix the oil and fuel, and the easily-

accessible engine, strong steel wheels and

shaft drive require little routine

maintenance.

Lightweight high-level exhaust

Check out the exhaust and you can see

another example of how our engineers

have gone to great lengths to enhance

safety and convenience. Featuring a heat

shield for added protection, this

lightweight pipe is routed close to the

engine for extra ground clearance and

improved protection.

Light and strong polypropylene
bodywork

Just like Yamaha's larger-capacity o  road

bikes, the PW50 is equipped with

polypropylene bodywork which combines

high strength with low weight. The front

and rear fenders and side panels are

 nished in racing blue, and bright tank

graphics and white racing number

backgrounds give this leading mini-bike a

sporty image.

Strong 3-spoke steel wheels

Although it weighs only 39 kg, this is a

tough little motorcycle that's designed to

deliver many years of fun. Its 3-spoke 10

inch steel wheels are strong and easy to

clean - and for plenty of grip, the PW50

runs on chunky 2.5 inch wide tyres.

Low seat height and user-
friendly controls

With its low seat height of only 485 mm

and a comfortable riding position, new

riders will feel instantly at home on the

PW50. The handlebar layout is similar to a

bicycle's, with the back brake operated by

the left hand and front brake by the right,

making it easy for beginners. Just twist

the throttle and the fun begins.

Low-maintenance shaft drive

Just about every feature on this remarkable

little motorcycle has been designed to make

the PW50 fun to ride and easy own. The

fully-enclosed shaft drive system is clean

and quiet, which, together with its low-

maintenance design, makes this system the

obvious choice for new riders and for

parents wanting an easy life.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Αερόψυκτος, Δίχρονος, Ένας κύλινδρος εμπρόσθιας
κλίσης, Βαλβίδα ριντ

Κυβισμός 49cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 40.0 mm x 39.2 mm
Σχέση συμπίεσης 6.0 : 1
Μέγιστη ισχύς -
Μέγιστη ροπή -
Σύστημα λίπανσης Αυτόματη λίπανση Yamaha
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, φυγοκεντρικός αυτόματος
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης MISSED!
Τελική μετάδοση Άξονας
Τροφοδοσία Mikuni VM12/1

Πλαίσιο

Σκελετός Χαλύβδινος σωλήνας
Γωνία Κάστερ 25º
Ίχνος 50mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή εμπρός 60 mm
Διαδρομή πίσω 50 mm
Εμπρός φρένο Drum mm
Πίσω φρένο Drum mm
Εμπρός ελαστικό 2.50-10 4PR
Πίσω ελαστικό 2.50-10 4PR

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,245 mm
Συνολικό πλάτος 575 mm
Συνολικό ύψος 715 mm
Ύψος σέλας 485 mm
Μεταξόνιο 855 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 105 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 39 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 2.0litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.35litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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