
Perfekt för nybörjare
Alla föräldrar vill kunna ge sina barn det bästa i livet. Det

 nns inget bättre sätt för ditt barn att komma igång på

en tvåhjuling än med PW50. Yamaha har varit ledande

inom konstruktion och tillverkning av minimotorcyklar i

över 25 år, och en en närmare granskning av våra

juniormotorcyklar visar hur det kommer sig att vi

fortfarande är förstahandsvalet. Med PW50 är det bara

att gasa och köra. Den är avsedd för nybörjare och drar

nytta av en rad säkerhetsfunktioner och användarvänliga

konstruktioner som gör den till det idealiska valet för nya

förare. Det låga underhållsbehovet backat av Yamahas

kvalitet och pålitlighet innebär att denna snygga mini-mc

är enkel att äga och underhålla.

Separat tvåtaktsoljetank för enkel

användning

50 cc tvåtaktsmotor med

helautomatisk växellåda

Kardandrift för minimalt underhåll

En trottelbegränsare som ger

föräldrarna möjlighet att kontrollera

farten

Låg vikt, lätt att hantera och kompakta

mått

Utförande, kvalitet och pålitlighet

signerad Yamaha

PW50



Perfekt för nybörjare
När det gäller motorcyklar för barn är Yamaha den självklara ledaren. Med sin användarvänliga

konstruktion är det lätt att förstå varför denna tvåtaktsmotor på 50 kubik blivit en klar favorit bland

både barn och föräldrar. Bland säkerhetsfunktionerna  nns en lättjusterad trottelbegränsare som

låter föräldrarna anpassa toppfarten efter förarens kapacitet – och den slutna kardandriften är

nästan underhållsfri. Inga bekymmer med växling, eftersom den rappa motorn på 50 kubik driver en

helautomatisk växellåda. Det är bara att gasa och köra!

Med endast 39 kg vikt är denna lätta och kompakta lek-mc det idealiska sättet för ditt barn att njuta

av många timmars kul körning och samtidigt utveckla sina körfärdigheter.
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Enkelt ägande

Föräldrar som just börjat bekanta sig med

motorcykelsporten behöver inte bekymra

sig om mekaniken, eftersom den smarta

konstruktionen gör PW50 enkel att äga.

En separat tvåtaktsoljetank gör att du

inte behöver förblanda olja och bränsle,

och den lättåtkomliga motorn, de starka

stålfälgarna och kardandriften kräver

minimalt rutinunderhåll.

Högt placerat avgasrör

Avgasröret är undanlagt för att värna om

säkerheten och komforten. För optimalt

skydd har avgasröret en värmesköld och är

dessutom draget nära motorn för extra

markfrigång.

Lätt, stark delar i
polypropylenplast

Precis som Yamahas större o -roadcyklar

har PW50 plastdelar i polypropylen som

kombinerar hög hållfasthet och låg vikt.

Främre och bakre stänkskärmen och

sidopanelerna är lackerade i 'racing blue',

och ljus gra k på tanken samt

modellbeteckning mot 'white racing'-

bakgrund ger denna ledande mini-mc ett

sportigt utseende.

Starka, treekrade hjul

Trots att den bara väger 39 kg är det här

en tu  liten motorcykel som konstruerats

för många års körglädje. Dess treekrade

10-tums stålfälgar är starka och lätta att

rengöra, och de rejäla och breda 2,5-

tumsdäcken ger bra grepp.

Låg sitthöjd och
användarvänliga reglage

Med den låga sitthöjden på endast 485

mm och den bekväma körställningen

känner sig nya förare genast väl till pass

på PW50. Handtagets utformning liknar

den hos en motorcykel, bakbromsen sköts

av vänstra handen och frambromsen av

den högra. Enkelt. Bara vrid på handtaget

och låt det roliga börja.

Kardandrift ger lågt
underhållsbehov

I princip är varje detalj på denna fantastiska

lilla motorcykel konstruerad för att göra

PW50 kul att köra och lätt att äga. Den

slutna kardandriften är ren och tyst, vilket

tillsammans med det låga

underhållsbehovet gör det här systemet till

det självklara valet för nya förare och för

föräldrar som vill slippa onödigt krångel.
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Motor

Motortyp
Luftkylning, 2-takts, Framåtlutad encylindrig,
Reedventil

Slagvolym 49cc
Borrning och slag 40.0 mm x 39.2 mm
Kompression 6.0 : 1
Max e ekt -
Max vridmoment -
Smörjningssystem Yamaha Autolube
Kopplingstyp Våt, centrifugal- automatisk
Tändsystem CDI
Startsystem Kick
Växellåda MISSED!
Drivlina Kardanaxel
Förgasare Mikuni VM12/1

Chassi

Ram Stålrörsram
Castervinkel 25º
Försprång 50mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Enhet sving
Fjädringsväg fram 60 mm
Fjädringsväg bak 50 mm
Frambroms Drum mm
Bakbroms Drum mm
Framdäck 2.50-10 4PR
Bakdäck 2.50-10 4PR

Dimensioner

Totallängd 1,245 mm
Totalbredd 575 mm
Totalhöjd 715 mm
Sitthöjd 485 mm
Hjulbas 855 mm
Min. markfrigång 105 mm
Vikt (fulltankad) 39 kg
Bränsletanksvolym 2.0litres
Oljetanksvolym 0.35litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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