YFZ50

Vzhled ve stylu modelu
YFZ450R
s jednoduchostí
motoru 49 ccm
Společnost Yamaha se proslavila konstrukcí úspěšných
sportovních a rekreačních čtyřkolek. Tímto základním
modelem pro děti ve věku 6–9 let nyní zrychlíme tep i těm
nejmenším.
Kompaktní model YFZ50 je vyroben stejně kvalitně jako
ostatní modely, například nejprodávanější YFZ450R – a je
to znát. Snadno ovladatelná mini čtyřkolka s elegantní
kapotáží v závodním stylu a pohonem nízkoúdržbovým
čtyřtaktním motorem o objemu 49 ccm s automatickou
převodovkou a elektrickým startérem bude zábavným
společníkem pro celou rodinu.
Díky prvotřídnímu stylu ve spojení se spolehlivostí
a kvalitou značky Yamaha nepřináší vlastnictví čtyřkolky
YFZ50 žádné starosti, ale jen samou radost.

Kompaktní a hbitá čtyřkolka pro děti ve
věku od 6 do 9 let
Jednoduché použití, zábavná jízda
a snadná údržba
Ideální vstup do světa čtyřkolek
Kvalita, spolehlivost a zázemí
společnosti Yamaha
Šroub na plynu pro možnost nastavení
rychlosti rodičem
Vypínatelný omezovač maximálních
otáček motoru
Lanko pro vypínání motoru pro úplnou
rodičovskou kontrolu
Sportovní vzhled inspirovaný modelem
YFZ450R
Nízkoúdržbový čtyřtaktní vzduchem
chlazený motor o objemu 49 ccm
Automatická převodovka s plynule
měnitelným převodem (CVT)
a přenosem výkonu klínovým řemenem
zaručující plynulý účinek
Brzdové páčky na řídítkách
Elektrické startování a vyjímatelný
nožní startér

YFZ50
Vzhled ve stylu modelu YFZ450R
s jednoduchostí motoru 49 ccm
Díky své kompaktní kapotáži, jednoduchému ovládání a motoru o objemu 49 ccm s automatickou
převodovkou je model YFZ50 dokonalým strojem pro jezdecké začátky. Tato miničtyřkolka, určená pro
děti od 6 do 9 let, je připravena bavit celou rodinu dlouhé hodiny.
Nejdůležitější je bezpečnost a model YFZ50 je vybaven celou řadou prvků, které dávají rodičům
možnost rozsáhlé kontroly. Rychlost lze omezit šroubem na plynu a spínačem omezovače otáček –
a lankem spojeným se spínačem můžete kdykoli okamžitě vypnout motor.
Yamaha YFZ50 se snadno ovládá, jízda na ní je zábavná a má jednoduchou údržbu. Představuje tak
jasnou volbu pro zodpovědné dospělé – a díky svému vzhledu ve stylu závodního modelu YFZ450R
nesmí tato miničtyřkolka chybět na seznamu přání žádného dítěte.
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YFZ50

Kompaktní kapotáž ve stylu
závodního modelu YFZ450R

Snadné ovládání a zábavná
jízda

Čtyřkolka YFZ50 je opatřena kompaktní

Všechny prvky modelu YFZ50 byly

kapotáží určenou pro jezdce ve věku od 6

konstruovány tak, aby přispívaly ke

do 9 let. Pro větší bezpečnost mají

snadnému používání a zábavné jízdě.

exibilní plastové panely zaoblené hrany

Brzdové páčky na řídítkách se ovládají

a jízdní poloha s dostatkem prostoru je

stejně jako na kole, takže se jezdci budou

vhodná pro děti různého vzrůstu. Ve

cítit jako doma – a pro rychlé a snadné

stejném stylu jako soutěžní Yamaha

startování je zde elektrický startér. A díky

YFZ450R – sen všech malých závodníků!

plně automatické řemenové převodovce
CVT je jízda s YFZ50 skutečně hračkou!

Nízkoúdržbová konstrukce
Model YFZ50 je předurčen bavit celou
rodinu dlouhé hodiny. Proto jsme dbali na
to, aby s jeho vlastnictvím nebyly spojeny
žádné starosti a aby nabízel snadnou
údržbu i pro rodiče, kteří nemají se
čtyřkolkami žádné zkušenosti.
Automatická převodovka nemá žádnou
spojku, kterou by bylo třeba seřizovat,
vzduchový ltr lze prohlédnout a vyčistit
bez jakéhokoli nářadí. Jednoduše jezděte
a jízdu si užívejte!
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Spolehlivý motor o objemu
49 ccm s automatickou
převodovkou
Tuto základní čtyřkolku pohání spolehlivý
vzduchem chlazený čtyřtaktní motor
s rozvodem SOHC o objemu 49 ccm, který
se vyznačuje plynulým a dobře
dávkovatelným výkonem, a proto se
dokonale hodí pro mladé začínající jezdce.
Motor vybavený automatickou řemenovou
převodovkou CVT nabízí hodiny nerušené
zábavy.

Bezpečnostní prvky rodičovské
kontroly
Model YFZ50 byl navržen tak, aby měli
rodiče možnost úplné kontroly nad jízdou
dítěte. Pomocí šroubu omezovače plynu lze
nastavit zrychlení a maximální rychlost
podle schopností každého dítěte,
vypínatelný elektronický omezovač
umožňuje omezit otáčky motoru – a lankem
ovládaný vypínač umožňuje rodičům
v případě potřeby okamžitě vypnout motor.

Snadná přeprava
Čtyřkolku YFZ50 díky kompaktním
rozměrům – délka pouhých 1 250 mm a šířka
820 mm – snadno pojme dodávka, pickup
i osobní vozidlo typu kombi, a lze ji proto
snadno dopravit na trať nebo do terénu.
Parkovací brzda brání pohybu čtyřkolky při
přepravě a zadní držadlo spolu s předním
nosičem usnadňují nakládání a vykládání.

YFZ50
Engine

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Drive system
Koncový převod

Jednoválec, 4taktní, Vzduchem chlazený, SOHC, 2
ventilový
49.4cc
39.0 mm x 41.4 mm
8.5 : 1
zásoba oleje v klikové skříni
V12 x 1
CDI
elektrický a nožní
automatická s variátorem
2WD
Řetěz

Chassis
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatiky
Zadní pneumatiky

Single A-arm, 60 mm wheel travel
kyvná vidlice, 51 mm wheel travel
Drum brake
Single mechanical drum
AT16 x 6,5-7
AT16 x 7-7

Dimensions
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

1,250 mm
820 mm
770 mm
585 mm
830 mm
88 mm
100kg
5.8L
0.9L

Typ motoru
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YFZ50
Čtyřkolky s motory do 70 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem dospělé
osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším, vždy pod
dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům od 16 let
a starším. Čtyřkolky jsou navrženy pro provoz v rámci jejich konstrukčních limitů. Maximální nosnost
a maximální bezpečné zatížení závěsu jsou v případě potřeby uvedeny v uživatelské příručce. Pro zachování
trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti byste za žádných okolností neměli překračovat
doporučené kapacitní hodnoty. Společnost Yamaha doporučuje absolvovat kurz jízdy na čtyřkolce.
Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého prodejce nebo se obraťte na zastoupení
společnosti Yamaha ve vaší zemi. Jízda na čtyřkolce může být nebezpečná.
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