
Tökéletes választás az
új motorosok számára.
Csak egyszer vagyunk  atalok, így hát természetes, hogy

a legjobbat akarod gyermekednek. És ha közelebbről is

megnézed a Yamaha PW50-et, látni fogod, hogy ezt a

kiváló minőségű mini-motorkerékpárt számos

felhasználóbarát funkció és egyszerű technológia

jellemez, amelyek az elmúlt 40 évben számos szülő

legkedveltebb választásává tették világszerte.

Az egyszerűség a kulcs, így a PW50 minden funkciójának

az a célja, hogy a motorozás szórakoztató legyen, a

motor fenntartása pedig egyszerű. A teljesen automata

sebességváltó azonnal reagáló teljesítményt ad ennek a

2 ütemű 50 cm³-es motornak, a kormányrúdra szerelt

fékkarok – valamint a kardánhajtás és az alacsony ülés –

pedig az ideális első motor jellemzői minden gyermek

számára.

Túl sok gyermek tölti szabadidejét távol a külvilágtól,

elektronikai eszközön játszva. A Yamaha PW50

segítségével könnyű arra ösztönözni ezeket a

gyerekeket, hogy…

Teljesen automata, 50 cm³-es, 2

ütemű motor

Egyszerűen beállítható gázhatároló

Alacsony ülésmagasság és

felhasználóbarát vezérlők

Könnyen irányítható, kompakt

méretekkel

Könnyen elsajátítható, egyszerűen

karbantartható

Különálló, 2 ütemű olajtartály

Erős 3 küllős acélkerekek

Könnyű és erős motokrossz stílusú

karosszéria

Yamaha tervezés, minőség és

megbízhatóság

Magas építésű kipufogó hővédővel
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Tökéletes választás az új motorosok
számára.
szabadtéri  zikai tevékenységet végezzenek, javítsák készségeiket és magabiztosak legyenek! Oszd

meg a PW50-et testvéreiddel, és kezdj el valódi élményeket szerezni, hogy igazán élvezetes legyen a

családi szórakozás!

Sokkal több egy gyerekeknek való hobbimotornál! Az elmúlt 40 évben a közkedvelt PW50 mini-

motorkerékpár bemutatta a gyermekeknek és szüleiknek azt az örömöt és izgalmat, amit az ember

csak a terepmotorozás közben tapasztalhat meg. Az út során pedig ez a kis Yamaha fantasztikus,

életre szóló családi emlékek megszerzésében játszott szerepet.

Minden, ami ezt legendás gyerekmotort jellemzi, a biztonságos, könnyű és élvezetes motorozásért

jött létre. Gázhatároló teszi lehetővé a végsebesség beállítását, a PW50 kompakt váza a

felfüggesztéssel és az alacsony ülésmagassággal pedig kényelmes utazást és könnyű

kezelhetőséget biztosít.

A masszív, teljesen automata 50 cm³-es motor egyenletes gyorsulást biztosít, a kardánhajtás és a

különálló 2 ütemű olajtartály pedig egyszerű karbantartást tesz lehetővé. Úgy tervezték, hogy

beférjen egy autó vagy kisteherautó csomagtartójába, így a könnyű PW50 szállítása szintén egyszerű –

a Yamaha gyártási minőség pedig többéves családi szórakozást biztosít ezzel a prémium

gyerekmotorral!
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Teljesen automata, 50 cm³-es, 2
ütemű motor

A PW50 könnyű, 50 cm³-es, 2 ütemű,

léghűtéses motorját kifejezetten a kezdő

motorosok igényeinek megfelelően

tervezték. Az egyenletesen üzemelő,

gyorsan reagáló, teljesen automata

sebességváltó felhasználóbarát azonnal

reagáló teljesítményt biztosít – az

egyszerű technológia pedig könnyen

karbantarthatóvá teszi ezt a könnyű

minimotort.

Egyszerűen beállítható
gázhatároló

A szülők PW50 teljesítménye feletti teljes

irányításáért egy egyszerű gázhatároló

felel. A szülők egy csavar beállításával

csökkenthetik vagy növelhetik a

fojtószelep mozgását, hogy az illeszkedjen

a motoros tapasztalatához és

képességeihez.

Alacsony ülésmagasság és
felhasználóbarát vezérlők

Az alacsony, mindössze 475 mm-es

ülésmagasságnak és a kényelmes, pihentető

üléshelyzetnek köszönhetően az új

motorosok azonnal otthon érezhetik

magukat a PW50-en. A kormányrúd-

kialakítás hasonlít a kerékpáréhoz, a hátsó

féket a bal kézzel, az első féket pedig a jobb

kézzel lehet működtetni – ez a leg atalabb

kezdők dolgát is megkönnyíti! Csak húzd

meg a gázkart, és indul a móka!

Könnyen kezelhető és kompakt
kialakítás

Mindössze 41 kg-jával a PW50 a Yamaha

termékcsalád legkönnyebb és

legkompaktabb minimotorja. Elöl és hátul

2,50-10 gumiabroncsokkal, 60 mm-es

löketű elülső felfüggesztéssel és 50 mm-

es löketű hátsó felfüggesztéssel a

kompakt váz könnyű és agilis

kezelhetőséget biztosít – így ez az ideális

bevezető a terepmotorozás világába.

Könnyen elsajátítható,
egyszerűen karbantartható

Majdnem minden funkciót úgy alakítottak

ki, hogy a PW50 vezetése élvezetes,

elsajátítása könnyű, karbantartása pedig

egyszerű legyen. A teljesen zárt

kardánhajtás tiszta és csendes, amely

miatt – a különálló 2 ütemű olajtartállyal

és az alacsony karbantartási igényű

kialakítással együtt – ez az egyértelmű

választás a kezdő motorosok és szüleik

számára.

Különálló, 2 ütemű olajtartály

Az egyszerű és korlátozott gépészeti

ismereteket igénylő birtoklás érdekében a

PW50 egy külön 2 ütemű olajtartállyal

rendelkezik, amely az első rendszámtábla

mögött helyezkedik el, és 350 cm³

kenőanyagot képes tárolni – ez több tanknyi

üzemanyaghoz elegendő! Az átlátszó

műanyag tartály megkönnyíti az olajszint

szemmel tartását, ezzel a rendszerrel pedig

„egyenesen” tankolhatod meg a motort,

előkeverék nélküli üzemanyaggal.
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Motor

Motor típusa
Léghűtéses, 2 ütemű, Előredöntött egyhengeres,
Rezgőszelep

Lökettérfogat 49cc
Furat x löket 40.0 mm x 39.2 mm
Kompresszióviszony 6.0 : 1
Kenési rendszer Külön kenés
Kuplung típusa Olajban futó, centrifugális, automata
Gyújtás CDI
Indítás Berúgás
Váltó MISSED!
Kihajtás Kardán
Karburátor Mikuni VM12/1

Alváz

Váz Acélcsőből készült alapváz
Villaszög 25º
Utánfutás 50mm
Első felfüggesztés Telescopic forks
Hátsó felfüggesztés Lengőegység
Első rugóút 60 mm
Hátsó rugóút 50 mm
Első fék Mechanical leading trailing drum brake
Hátsó fék Mechanical leading trailing drum brake
Első gumi 2.50-10 4PR
Hátsó gumi 2.50-10 4PR

Méretek

Teljes hossz 1,245 mm
Teljes szélesség 610 mm
Teljes magasság 705 mm
Ülésmagasság 475 mm
Tengelytáv 855 mm
Minimális hasmagasság 95 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 41 kg
Üzemanyagtank kapacitása 2.0litres
Olajtank kapacitása 0.30litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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