
Perfekt til nye kørere.
De er kun unge én gang, så du vil selvfølgelig have det

allerbedste til dit barn. Og når du kigger nærmere på

Yamaha PW50, vil du se, at denne mini motorcykel i høj

kvalitet har masser af brugervenlige detaljer og

ukompliceret teknologi, der har gjort den til det

foretrukne valg for mange forældre over hele verden i

de sidste 40 år.

Enkelhed er nøglen, og alt ved PW50 er designet til at

gøre den sjov at køre og nem at eje. Den

fuldautomatiske transmission gør at man bare skal

"twist-and-go" på denne 50cc 2-takter-og dens

styrmonterede bremsegreb – såvel som kardantræk og

lavt sæde – gør den til den ideelle første motorcykel til

ethvert barn.

Med mange børn, der bruger en masse tid på at spille

inde på elektroniske enheder, er Yamaha PW50 den

ideelle måde at tilskynde dem til at deltage i en fysisk

udendørs aktivitet og opbygge færdigheder og selvtillid!

Del PW50'eren fra brødre til søstre gennem tiden og

begynd at skabe fantastiske minder og sjov med familien!
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Perfekt til nye kørere.
Så meget mere end en sjov motorcykel til børn! I de sidste 40 år har den meget elskede PW50 mini-

motorcykel introduceret børn og deres forældre til den glæde og spænding, der kommer med o -

road kørsel. Og undervejs har denne lille Yamaha været med til at skabe fantastiske familieminder,

der vil vare hele livet.

Alt ved denne legendariske børnemotorcykel er designet til at gøre kørslen sikker, nem og fornøjelig.

Der er en gashåndtagsbegrænser, der giver dig mulighed for at justere tophastigheden, og PW50's

kompakte chassis med komfortabel a jedring og lav sædehøjde garanterer sikker og nem kørsel.

Den friske, fuldautomatiske 50cc motor giver jævn acceleration, og kardantrækket og den separate

tank til 2-takts olie gør at den er simpel at vedligeholde. Den lette PW50'er er designet til at kunne

være i bagagerummet i bilen eller den lille varevogn, så den er også nem at transportere – og med

den sædvanlige Yamaha-kvalitet er mange års sjov garanteret !
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Fuldautomatisk 50cc 2-takts
motor

PW50's letvægts 50 cc 2-takts luftkølede

motor er designet specielt til at passe til

behovene hos nye kørere. Den

fuldautomatiske transmission gør at man

bare skal "twist-and-go" -og dens

ukomplicerede teknologi gør denne

letvægts mini-bike nem at vedligeholde.

Justerbar
gashåndtagsbegrænser

For at være sikker på at forældrene har

fuld kontrol over PW50'erens ydelse er der

en gashåndtagsbegrænser. Ved at justere

en skrue kan du reducere eller øge

gashåndtagets vandring så det passer til

kørerens erfaring og evner.

Lav sædehøjde og brugervenlig
betjening

Med sin lave sædehøjde på kun 475 mm og

en komfortabel og afslappet kørestilling vil

nye kørere øjeblikkeligt føle sig hjemme på

PW50. Styrets layout svarer til en cykels,

med bagbremsen der betjenes af venstre

hånd og forbremsen af højre – hvilket gør

det nemt for de yngste begyndere. Drej bare

gashåndtaget, og morskaben begynder!

Let manøvrering og kompakte
dimensioner

Med en vægt på kun 41 kg er PW50 den

letteste og mest kompakte

minimotorcykel i Yamahas program. Med

dæk i størrelsen 2.50-10 for og bag, samt

a jedring med 60mm vandring for og 50

mm bag, leverer det kompakte chassis

nemme og adrætte køreegenskaber -

hvilket gør det til den ideelle introduktion

til o -road kørsel.

Nem at eje, simpel at
vedligeholde

Næsten alle detaljer er designet til at

gøre PW50 sjov at køre, nem at eje og

enkel at vedligeholde. Det fuldt lukkede

kardantræk er rent og støjsvagt, hvilket –

sammen med den separate 2-takts-

olietank og den enkle vedligeholdelse –

gør denne legendariske lille motorcykel til

det oplagte valg for nye kørere og deres

forældre.

Separat 2-takts olietank

For at gøre ejerskabet og driften så nem

som mulig, er PW50'eren udstyret med en

separat tank til 2-takts olie, den kan

indeholde 350cc olie - nok til  ere tankfulde

benzin. Olietanken er lavet af gennemsigtig

plast, hvilket gør det nemt at holde øje med

niveauet, og dette system betyder at du

bare skal hælde ren benzin på

brændstoftanken.
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Motor

Motortype
Luftkølet, 2-takts, Fremadlænet enkelt cylinder,
Bladventil

Slagvolumen 49cc
Boring x slaglængde 40.0 mm x 39.2 mm
Kompressionsforhold 6.0 : 1
Smøresystem Separat smøring
Koblingstype Våd, centrifugal automatisk
Tændingssystem CDI
Startersystem Kick
Transmissionssystem MISSED!
Sekundær transmission Aksel
Karburator Mikuni VM12/1

Stel

Stel Backbone-stel i stål
Styrehjulsvinkel 25º
Efterløb 50mm
A jedringssystem for Telescopic forks
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring for 60 mm
Vandring bag 50 mm
Forbremse Mechanical leading trailing drum brake
Bagbremse Mechanical leading trailing drum brake
Fordæk 2.50-10 4PR
Bagdæk 2.50-10 4PR

Dimensioner

Samlet længde 1,245 mm
Samlet bredde 610 mm
Samlet højde 705 mm
Sædehøjde 475 mm
Hjulafstand 855 mm
Min. frihøjde 95 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 41 kg
Tankkapacitet 2.0litres
Olietankkapacitet 0.30litres
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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