
Bij uitstek geschikt
voor beginnende
rijders.
Elke ouder wil zijn of haar kinderen het beste geven. En

er is geen betere gemotoriseerde tweewieler waarmee

uw kind kan beginnen dan de Yamaha PW50. Yamaha

loopt al 25 jaar voorop bij het ontwerpen en

vervaardigen van motoren. Als u onze motoren

nauwkeurig bekijkt, dan ziet u waarom we nog steeds

toonaangevend zijn. De volautomatische PW50 ('gas

geven en wegrijden') is bedoeld voor beginners en heeft

tal van veiligheidsvoorzieningen en een rijdersvriendelijk

ontwerp waardoor deze motor voor beginnende rijders

de ideale keuze is. En dankzij de onderhoudsarme

technologie in combinatie met de kwaliteit en

betrouwbaarheid van Yamaha staat de stijlvolle PW50

garant voor zorgeloos rijplezier en gemakkelijk

onderhoud.

Apart tweetaktoliereservoir

50cc-tweetaktmotor met

volautomatische versnellingsbak

Onderhoudsvrije betrouwbare

cardanas

Eenvoudige snelheidsbegrenzer

Lichtgewichte handling en compacte

afmetingen

Ontwerp, kwaliteit en

betrouwbaarheid van Yamaha

PW50



Bij uitstek geschikt voor beginnende
rijders.
Op het gebied van motoren voor kinderen is deze Yamaha de onbetwiste nummer één. Door het

rijdersvriendelijke ontwerp van de PW50 is het gemakkelijk te begrijpen waarom deze 50cc-tweetakt

duidelijk favoriet is bij kinderen en ouders. Een van de veiligheidsvoorzieningen is een instelbare

gashendel waarmee ouders de topsnelheid kunnen aanpassen. De afgesloten cardanas vergt

weinig onderhoud. Verder hoeft er niet te worden geschakeld: met de pittige 50cc-tweetaktmotor

in combinatie met een volautomatische versnellingsbak is het een kwestie van gas geven en

wegrijden.

Met slechts 39 kg is deze lichtgewicht de ideale compacte motor die uw kind vele uren plezier

bezorgt en waarmee hij of zij tevens goed leert rijden.

PW50

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Probleemloos gebruik

Ouders die geen ervaring hebben op het

gebied van motoren, hoeven zich geen

zorgen te maken over mechanische zaken

omdat het slimme ontwerp van de PW50

garant staat voor probleemloos gebruik.

Dankzij een apart tweetaktoliereservoir

hoeft u de brandstof en olie niet vooraf te

mengen. De gemakkelijk toegankelijke

motor, sterke stalen wielen en

onderhoudsvrije cardanas vergen weinig

routineonderhoud.
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Lichtgewicht hooggeplaatste
uitlaat

Kijk eens naar het ontwerp van de uitlaat:

nog een voorbeeld van de inspanningen van

onze technici om de veiligheid en het

comfort te optimaliseren. Het lichtgewicht

uitlaatsysteem, dat is voorzien van een

hitteschild voor extra bescherming, loopt

vlak langs de motor voor extra grondspeling

en verbeterde bescherming.

Licht en sterke polypropyleen
bodypanelen

Net als de zwaardere o -road motoren

van Yamaha is de PW50 voorzien van

bodypanelen van het duurzame

polypropyleen, dat grote sterkte

combineert met een laag gewicht. De

PW50 is afgewerkt in Racing Blue met

opvallende graphics, wat de

toonaangevende PW50 een sportieve

uitstraling geeft.

Sterke stalen wielen

Met een rijklaargewicht van slechts 39 kg

is dit een robuuste kleine motor die is

ontwikkeld om vele jaren rijplezier te

bieden. De driespaaks stalen wielen met

een diameter van 10 inch zijn sterk en

eenvoudig schoon te maken. Mede dankzij

de brede 2,5-inch banden is er volop grip.

Lage zadelhoogte en
gebruikersvriendelijke
bediening

Dankzij de lage zithoogte van slechts 485

mm en de comfortabele zitpositie, voelen de

beginnende rijders zich meteen thuis op de

PW50. De indeling van het stuur is hetzelfde

als bij een  ets: de achterrem wordt

bediend met de linkerhand en de voorrem

met de rechterhand. Hierdoor wordt het

beginners gemakkelijk gemaakt. Draai aan

de gashendel en genieten maar.
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Motor

Motortype
Luchtgekoeld, 2-takt, Naar voren hellende ééncilinder,
Membraaninlaat

Cilinderinhoud 49cc
Boring x slag 40.0 mm x 39.2 mm
Compressieverhouding 6.0 : 1
Max. vermogen -
Max. koppel -
Smeersysteem Yamaha Autolube
Type koppeling Nat, centrifugaal automatisch
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie MISSED!
Eindoverbrenging As
Carburator Mikuni VM12/1

Chassis

Frame Stalen ruggengraatframe
Casterhoek 25º
Spoor 50mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 60 mm
Veerweg achter 50 mm
Remmen voor Drum mm
Remmen achter Drum mm
Bandenmaat voor 2.50-10 4PR
Bandenmaat achter 2.50-10 4PR

Afmetingen

Totale lengte 1,245 mm
Totale breedte 575 mm
Totale hoogte 715 mm
Zithoogte 485 mm
Wielbasis 855 mm
Grondspeling 105 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

39 kg

Inhoud brandstoftank 2.0litres
Carterinhoud 0.35litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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