
Perfect for new riders.
Όλοι οι γονείς θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά του τα

καλύτερα πράγματα στη ζωή. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος

από την PW50, για να εξοικειωθεί το παιδί σας με τα

μηχανοκίνητα δίκυκλα. Η Yamaha πρωτοπορεί στον

σχεδιασμό και την κατασκευή μίνι μοτοσυκλετών για

περισσότερα από 25 χρόνια και μια καλύτερη ματιά στις

παιδικές μοτοσυκλέτες μας, δείχνει γιατί εξακολουθούμε να

είμαστε η κορυφαία επιλογή. Η εύχρηστη PW50 απευθύνεται

σε αρχάριους αναβάτες. Είναι εφοδιασμένη με μια σειρά

χαρακτηριστικών ασφαλείας και φιλικών προς τον αναβάτη

λειτουργιών, που την καθιστούν ιδανική επιλογή για νέους

αναβάτες. Η χαμηλή συντήρηση σε συνδυασμό με την

ποιότητα και την αξιοπιστία της Yamaha, παρέχουν ευκολία

στη χρήση και τη συντήρηση αυτής της στιλάτης παιδικής

μοτοσυκλέτας.

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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Πλήρως αυτόματος 2-χρονος
κινητήρας 50 κ.εκ.

Ο ελαφρύς, 2-χρονος αερόψυκτος

κινητήρας των 50 κ.εκ. είναι απόλυτα

προσαρμοσμένος στις ανάγκες των νέων

αναβατών. Απαλό και άμεσο, το πλήρως

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων παρέχει φιλική

προς τον αναβάτη εκκίνηση με το απλό

άνοιγμα του γκαζιού. Ο περιοριστής

στροφών επιτρέπει στους γονείς να

ρυθμίζουν την ανώτατη ταχύτητα, ανάλογα

με την εμπειρία και τις δυνατότητες του

παιδιού.

Άξονας μετάδοσης που απαιτεί
ελάχιστη συντήρηση

Σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό αυτής της

απίστευτης μικρής μοτοσυκλέτας έχει

σχεδιαστεί, ώστε η PW50 να είναι

απολαυστική και εύκολη στην οδήγηση. Το

πλήρως ενσωματωμένο σύστημα

μετάδοσης κίνησης με άξονα είναι καθαρό

και αθόρυβο, Αν συνυπολογιστεί και η

χαμηλή συντήρηση, αυτό το σύστημα είναι η

προφανής επιλογή για τους νέους

αναβάτες και για τους γονείς που εκτιμούν

την ευκολία στη χρήση.

Χαμηλό ύψος σέλας και
χειριστήρια φιλικά προς το
χρήστη

Με χαμηλό ύψος σέλας στα μόλις 485 χιλ. και

άνετη θέση οδήγησης, οι νέοι αναβάτες θα

νιώσουν αμέσως σαν στο σπίτι τους πάνω

στην PW50. Η διάταξη του τιμονιού είναι

παρόμοια με ενός ποδηλάτου. Για να

διευκολύνονται οι αρχάριοι αναβάτες, το πίσω

φρένο ενεργοποιείται με το αριστερό χέρι και

το μπροστινό με το δεξί. Απλώς άνοιξε το

γκάζι και η διασκέδαση αρχίζει.

Στιβαροί ατσάλινοι τροχοί 3
μπράτσων

Παρόλο που ζυγίζει μόνο 39 κιλά, είναι μια

σκληροτράχηλη, μικρή μοτοσυκλέτα που

έχει σχεδιαστεί για πολλά χρόνια

απολαυστικής οδήγησης. Οι ατσάλινοι 3-

μπρατσοι τροχοί 10 ιντσών είναι στιβαροί

και καθαρίζονται εύκολα. Για τέλειο κράτημα,

η PW50 είναι εφοδιασμένη με φαρδιά

ελαστικά 2,5 ιντσών.

Ελαφριά και υψηλής αντοχής
πλαστικά

Όπως οι μεγαλύτερου κυβισμού o -road

μοτοσυκλέτες της Yamaha, η PW50 διαθέτει

υψηλής ποιότητας πλαστικά που

συνδυάζουν μεγάλη αντοχή και χαμηλό

βάρος. Τα πλαϊνά καπάκια και τα φτερά

μπροστά και πίσω έχουν αγωνιστικό μπλε

φινίρισμα. Τα έντονα γραφικά στο

ρεζερβουάρ και τα λευκά πλαίσια για τον

αριθμό συμμετοχής σε αγώνες,

προσφέρουν σπορ εμφάνιση.σε αυτήν την

κορυφαία μίνι μοτοσυκλέτα

Ελαφριά εξάτμιση υψηλής
απόδοσης

Μια ματιά στην εξάτμιση είναι αρκετή, για να

φανεί η έμφαση που δόθηκε από τους

μηχανικούς μας, στην ενίσχυση της ασφάλειας

και της άνεσης. Αυτή η ελαφριά εξάτμιση

διαθέτει θερμική ασπίδα και περνάει κοντά

από τον κινητήρα, για επιπλέον απόσταση

από το έδαφος και βελτιωμένη προστασία.
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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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