
PW50 on täydellinen
valinta perheen
pienimmille.
Lapset ovat nuoria vain kerran, joten haluat luonnollisesti

lapsellesi parasta. Kun tarkastelee lähemmin Yamaha

PW50:n rakennetta, huomaa, että tässä laadukkaassa

minimoottoripyörässä on runsaasti käyttäjäystävällisiä

ominaisuuksia ja selkeää tekniikkaa, joka on tehnyt siitä

myös monien vanhempien suosikin lastensa

ensimmäiseksi moottoripyöräksi jo yli 40 vuoden ajan.

Selkeä ja toimiva tekniikka on PW50:n perusominaisuus,

mikä tekee siitä hauskan ja turvallisen ajettavan sekä

helppohuoltoisen. Sopivan tehokas, 50-kuutioinen

kaksitahtimoottori, täysautomaattinen voimansiirto ja

kardaaniveto sekä käyttäjälle sopiva ajoasento, matala

istuin ja ergonomia ohjaustangon jarruvipuja myöden,

tekevät siitä ihanteellisen ensimmäisen moottoripyörän

jokaiselle lapselle.

Yamaha PW50 on ihanteellinen tapa varmistaa, että

lapset viihtyvät ulkoilmassa, kehittävät ajotaitojaan ja

rakentavat näin myös tärkeää itseluottamusta. PW50:n

satulassa…

Täysautomaattinen voimansiirto ja 50-

kuutioinen kaksitahtimoottori

Helpposäätöinen nopeusrajoitin

Matala istuinkorkeus ja

käyttäjäystävälliset hallintalaitteet

Kevyt käsittely ja pieni koko

Helppo omistaa, helppo huoltaa

Tuorevoitelujärjestelmän erillinen

öljysäiliö

Kestävät, 3-puolaiset teräspyörät

Kevyt ja vahva, motocross-tyyppinen

rakenne ja muotoilu

Yamahan suunnittelu, laatu ja

luotettavuus

Laadukas, lämpösuojalla varustettu

pakoputki
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PW50 on täydellinen valinta perheen
pienimmille.
koetut seikkailut ovat lapsille upeita muistoja perheen yhteisestä tekemisestä!

Paljon enemmän kuin lasten hupipyörä! PW50 on jo 40 vuoden ajan antanut perheen nuorimmille

mukavan ja turvallisen mahdollisuuden tutustua maastoajoon. Näin se on ollut jo monen sukupolven

ensikosketus moottoripyöräilyn maailmaan. Ajan saatossa tämä pieni Yamaha on auttanut luomaan

fantastisia perhemuistoja, jotka kestävät koko elämän.

PW50 on alun pitäen suunniteltu tekemään ajamisesta turvallista, helppoa ja nautinnollista, ja tämä

sama periaate pätee edelleen. PW50:sen kompakti runko, tehokas jousitus ja matala istuinkorkeus

takaavat mukavan menon ja keveän käsiteltävyyden. Pyörän huippunopeutta voidaan rajoittaa

kaasunrajoittimella.

50-kuutioinen kaksitahtimoottori ja automaattinen voimansiirto varmistavat tasaisen kiihtyvyyden.

Kardaaniveto ja kaksitahtimoottorin kätevä tuorevoitelu vähentävät tuntuvasti moottorin ja pyörän

huoltotarvetta. Kevyt ja kompakti PW50 mahtuu kätevästi henkilöauton tavaratilaan, joten se on

helppo kuljettaa. Kestävän ja laadukkaan rakenteensa ansiosta se on myös pitkäikäinen, joten siitä on

iloa vuosiksi.

PW50

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Täysautomaattinen
voimansiirto ja 50-kuutioinen
kaksitahtimoottori

Ilmajäähdytteinen ja 50-kuutioinen,

kaksitahtinen PW50-moottori on

suunniteltu vastaamaan erityisesti mini-

luokan uusien harrastajien tarpeisiin.

Täysautomaattinen voimansiirto takaa

tasaisen ajon ja herkän tuntuman, joten

kuljettaja voi nauttia täysin siemauksin

sujuvasta suorituskyvystä. Selkeän

tekniikan ansiosta PW50:n huoltotarve on

myös erittäin vähäinen.

Helpposäätöinen
nopeusrajoitin

Yksinkertainen nopeudenrajoitin

varmistaa, että vanhemmat voivat hallita

PW50:n huippunopeutta tarpeen mukaan.

Ruuvia säätämällä voi vähentää tai lisätä

kaasun liikettä, jotta käytössä oleva

moottorivoima vastaa kuljettajan

ajokokemusta ja -kykyjä.

Matala istuinkorkeus ja
käyttäjäystävälliset
hallintalaitteet

PW50:n istuinkorkeus on vain 475mm ja

ajoasento on mukavan rento, joten se on

heti ensikerrasta lähtien mukava ajettava.

Hallintalaitteista käytetään takajarrua

vasemmalla kädellä ja etujarrua oikealla

kädellä. Tämä helpottaa nuoren aloittelijan

ajamista etenkin alkuvaiheessa. Vauhti

kiihtyy kaasukahvaa kääntämällä!

Kevyt käsitellä ja kooltaan
kompakti

Vain 41 kiloa painava PW50 on Yamahan

kevein ja mitoiltaan pienin minipyörä.

Edessä ja takana 2.50-10 renkaat ja

joustoliike on edessä 60 mm ja takana 50

mm, joten kompakti PW50 on helppo ja

ketterä ajettava, eli sopii hyvin

moottoripyöräilyn aloittamiseen

maastossa.

Helppo omistaa, helppo huoltaa

Lähes jokainen PW50:n ominaisuus on

suunniteltu niin, että sillä on hauska ajaa

ja se on helppo huoltaa, eli on ilo omistaa.

Käytännössä huoltovapaa kardaaniveto on

siisti ja hiljainen. Tämä ja

kaksitahtimoottorin tuorevoitelu

helpottavat huoltoja, joten PW50 on

oivallinen valinta uusille harrastajille ja

heidän vanhemmilleen.

Tuorevoitelujärjestelmän
erillinen öljysäiliö

PW50:n huoltamista helpottaa muun

muassa moottori tuorevoitelu. Käytännössä

etunumerokilven takana on erillinen, 3,5

desilitran öljysäiliö. Sen sisältö riittää

useampaan tankilliseen polttoainetta.

Läpinäkyvän muovisäiliön ansiosta öljytason

seuranta on helppoa. Käytännössä PW50:n

tankkiin laitetaan normaalia bensiiniä ja

automaattinen tuorevoitelujärjestelmä

sekoittaa siihen tarvittavan öljyn.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Ilmajäähdytetty, 2-tahtinen, Yksisylinterinen,
Läppäventtiili

Sylinterin tilavuus 49cc
Sylinterin mitat 40.0 mm x 39.2 mm
Puristussuhde 6.0 : 1
Voitelujärjestelmä Erillinen voitelu
Kytkimen tyyppi Märkä, automaattinen keskipako
Sytytysjärjestelmä CDI
Käynnistysjärjestelmä Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä MISSED!
Voimansiirto Akseli
Kaasutin Mikuni VM12/1

Alusta

Runko Teräsputki
Caster-kulma 25º
Jättö 50mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks
Takajousitusjärjestelmä Yksikön keinuliike
Etujoustovara 60 mm
Takajoustovara 50 mm
Etujarru Mechanical leading trailing drum brake
Takajarru Mechanical leading trailing drum brake
Eturengas 2.50-10 4PR
Takarengas 2.50-10 4PR

Mitat

Kokonaispituus 1,245 mm
Kokonaisleveys 610 mm
Kokonaiskorkeus 705 mm
Istuimen korkeus 475 mm
Akseliväli 855 mm
Maavara 95 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 41 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 2.0litres
Öljysäiliön tilavuus 0.30litres
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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