
YFZ450R:n tyyliä ja 49
cc:n nelitahtisen
helppokäyttöisyyttä
Yamaha on tunnettu suosittujen kilpa- ja vapaa-ajan ATV-

ajoneuvojen valmistaja. YZF50 on 6–9-vuotiaille

suunniteltu ja mitoitettu, käytössä hauska ja turvallinen

mini-ATV.

Kompakti YFZ50 on suunniteltu ja valmistettu samojen

korkealuokkaisten laatustandardien mukaan kuin

YFZ450R ja vastaavat Yamahan isot ATV-ajoneuvot – ja sen

huomaa. Sporttisen muotoilun, toimintavarman 49 cc:n

nelitahtimoottorin, automaattisen voimansiirron ja

sähköstartin ansiosta helppokäyttöinen 6–9-vuotiaiden

lasten ATV on suunniteltu tarjoamaan hauskoja

ajoelämyksiä vuosiksi eteenpäin.

Tyylikäs ja laadukas, pelkistetyn toimintavarma YFZ50 on

käytössä mukava ja edullinen ylläpitää.

Kompakti ja ketterä 6–9-vuotiaiden

mini-ATV

Yksinkertainen käyttää, hauska ajaa ja

helppo huoltaa

Hauska tapa tutustuttaa perheen

pienimmät ATV:llä ajoon

Yamahan laatua, luotettavuutta ja

asiakaspalvelua

Vanhempien käytettävissä

nopeudenrajoitin

Säädettävä moottorin kierrosrajoitin

Päävirtakatkaisijaan kytketty turvanaru

vanhempien käyttöön

Sporttisen YFZ450R:n tyylinen

muotoilu

Helppohuoltoinen ja luotettava,

ilmajäähdytteinen, 49 cc:n

nelitahtimoottori

Sujuvatoiminen ja automaattinen,

hihnavetoinen CVT-voimansiirto

Ohjaustankoon sijoitetut jarrukahvat

Sähköstartti ja irrotettava

käynnistyspoljin
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YFZ450R:n tyyliä ja 49 cc:n nelitahtisen
helppokäyttöisyyttä
Kompakti rakenne, yksinkertaiset hallintalaitteet, automaattinen voimansiirto ja luonteeltaan lempeä

49 cc:n nelitahtimoottori – YFZ50 on helppo ja turvallinen tapa aloittaa ATV-harrastus. YFZ50 on 6–9-

vuotiaille tarkoitettu helppokäyttöinen ja turvallinen mini- ATV.

Ajoturvallisuuden takeeksi vanhempien käytettävissä on useita turvajärjestelmiä. Näin nuori voi

tutustua ja opetella ATV:llä ajoa kykyjensä mukaisesti. Ajonopeus on säädettävissä kaasukahvan

liikettä rajoittavalla säätöruuvilla ja säädettävällä kierrosrajoittimella. Päävirtakatkaisijaan kytketty

turvanaru on myös vakiovarusteena.

Helppokäyttöinen ja hauska Yamaha YFZ50 on vastuullisten vanhempien valinta ja sen YFZ450R:n

kaltainen ulkonäkö nostaa sen perheen pienimpien toivelistan ykköseksi!
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Kompakti YFZ450R-tyylinen,
sporttinen muotoilu.

YFZ50:n runko ja rakenteet on suunniteltu

ja mitoitettu 6–9-vuotiaille kuljettajille.

Joustavien muoviosien pyöristetyt reunat

lisäävät ajo- ja käyttöturvallisuutta.

Ajotilan avara mitoitus sopii mukavasti

erikokoisille kuljettajille. Sporttisen

YFZ450R:n kaltainen muotoilu innostaa

taatusti perheen nuorimpia.

Hauska ja innostava käyttää ja
ajaa

YFZ50 on tehty käytöltään ja ajoltaan

kaikin puolin mahdollisimman helpoksi ja

mukavaksi. Ohjaustangon jarrukahvat

toimivat kuten lasten polkupyörissä, eli ne

ovat tutut nuorelle kuljettajalle.

Käynnistys sujuu vaivatta sähköstartin

napin painalluksella. Automaattinen,

hihnavetoinen CVT-voimansiirto varmistaa

sujuvan liikkeellelähdön, joten YFZ50:n ajo

on leikkisän helppoa.

Vanhempien käyttöön
tarkoitetut turvavarusteet

YFZ50 on suunniteltu ja varusteltu siten,

että vanhemmat pystyvät koko ajan

valvomaan nuoren kuljettajan

edesottamuksia. Kaasukahvan liikettä voi

rajoittaa säätöruuvilla ja moottorin käyntiä

säädettävällä kierrosrajoittimella. Lisäksi

päävirtakatkaisijaan on kytketty turvanaru.

Sen avulla ajoa valvova vanhempi voi

tarpeen tullen nopeasti sammuttaa

moottorin.

Vähäinen huoltotarve

YFZ50 on tehty pitkäaikaiseen käyttöön

ja ylläpidoltaan vaivattomaksi, joten

perheelle jää enemmän yhteistä aikaa

esimerkiksi ATV-retkiin. YFZ50:n ylläpito

on vaivatonta, vaikka tekijällä ei ole

mainittavaa aiempaa kokemusta ATV-

ajoneuvon huoltamisesta. Automaattinen

voimansiirto ei vaadi esimerkiksi kytkimen

säätämistä, ja satulan alla oleva

ilmanpuhdistin on helppo tarkastaa ja

huoltaa kätevästi ilman työkaluja. Tehty

ajettavaksi!

Toimintavarma 49 cc:n
nelitahtimoottori ja
automaattinen voimansiirto

YFZ50:n voimanlähde on luonteeltaan

säyseänpirteä ja helposti hallittava, 49

cc:n nelitahtimoottori. Sen voimavarat

riittävät mainiosti 6–9-vuotiaan

kuljettajan tarpeisiin. Lisäksi

automaattinen, hihnavetoinen CVT-

voimansiirto ja helpot hallintalaitteet

antavat nuorelle kuljettajalle

mahdollisuuden keskittyä vain ajamiseen.

Helppo siirtää ja kuljettaa

Ulkomitoiltaan kompakti (pituus 1 250 mm,

leveys 820 mm ja korkeus 770 mm) YFZ50

mahtuu vaivatta esimerkiksi tila-auton,

katumaasturin ja farmariauton tavaratilaan,

joten se on helppo kuljettaa ajopaikalle.

YFZ50 on varustettu käsijarrulla, joka estää

sen liikkumisen kuljetuksessa tai

pysäköitäessä viettävälle alustalle.

Nostelua ja siirtämistä helpottavat edessä

ja takana tukevat tartuntakahvat.

YFZ50

www.yamaha-motor.eu



Moottori

Moottorin tyyppi
Yksisylinterinen, 4-tahtinen, Ilmajäähdytetty, SOHC,
2-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 49.4cc
Sylinterin mitat 39.0 mm x 41.4 mm
Puristussuhde 8.5 : 1
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä V12 x 1
Sytytysjärjestelmä CDI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö- ja poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä V-Belt -automaatti
Ajojärjestelmä Kaksipyöräveto (2WD)
Voimansiirto Ketju

Alusta

Etujousitusjärjestelmä Yksi A-tukivarsi, 60 mm jousto
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka, 51 mm jousto
Etujarru Rumpujarru
Takajarru Mekaaninen rumpujarru
Eturenkaat AT16 x 6,5-7
Takarenkaat AT16 x 7-7

Mitat

Kokonaispituus 1,250 mm
Kokonaisleveys 820 mm
Kokonaiskorkeus 770 mm
Istuimen korkeus 585 mm
Akseliväli 830 mm
Maavara 88 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 100kg
Polttoainesäiliön tilavuus 5.8L
Öljysäiliön tilavuus 0.9L
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Yli 6-vuotiaiden lasten käyttöön suositellaan enintään 70 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja

käyttöä vain aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Erilaiset ATV-ajoneuvot on suunniteltu eri

käyttöä ja olosuhteita varten. Varmista aina ATV-ajoneuvon sopivuus omiin tarpeisiin. Varmista käsikirjasta

suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Huom. Älä koskaan ylitä

ilmoitettuja kuorma- tai painorajoja! Siten taataan paitsi laitteen kestävyys ja luotettavuus myös kuljettajan

turvallisuus. Yamaha suosittelee, että ATV-kuljettajat suorittavat hyväksytyn ATV-ajoharjoittelukurssin.

Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä

tai Yamaha-maahantuojalta. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen.
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