
Perfekt for
nybegynnere.
Barndommen varer ikke evig, og du ønsker selvsagt det

beste for barnet ditt. Og når du tar en nærmere titt på

Yamaha PW50, vil du se at denne minimotorsykkelen av

høy kvalitet leveres med mange brukervennlige

funksjoner og ukomplisert teknologi som har gjort den til

en favoritt blant foreldre over hele verden de siste 40

årene.

Enkelhet er nøkkelen, og alt ved PW50 er designet for å

gjøre det morsomt å kjøre og lett å eie. Den

helautomatiske girkassen gir "vri-og-start"-ytelse til

denne 2-takts 50-kubikkeren, og de styremonterte

bremsespakene – samt en akseldrift og et lavt sete – gjør

den til den perfekte nybegynnersykkelen for barn.

Mange barn bruker mye tid innendørs med elektroniske

spill og gaming. Med Yamaha PW50 kan du oppmuntre

dem til å engasjere seg i en fysisk aktivitet utendørs og å

utvikle ferdigheter og selvtillit! La PW50 gå i arv mellom

brødre og søstre, og kom i gang med å skape gode

minner og oppleve familiemoro!

Helautomatisk 2-taktsmotor på 50 cc

Gassbegrenser som er enkel å justere

Lav setehøyde og brukervennlige

kontroller

Lett håndtering og kompakte

dimensjoner

Enkel å eie, enkel å vedlikeholde

Egen 2-takts oljetank

Sterke 3-eikers stålhjul

Lett og sterkt karosseri i motocross-

stil

Yamaha design, kvalitet og pålitelighet

Høynivå eksosrør med varmeskjold

PW50



Perfekt for nybegynnere.
Så mye mer enn en morosykkel for junior! I løpet av de siste 40 årene har den populære PW50-

minimotorsykkelen vært innfallsporten for barn og deres foreldre til o road-kjøringens gleder og

spenning. Og opp gjennom årene har denne lille Yamaha-en vært med på å skape fantastiske

familieminner som vil vare livet ut.

Alt ved denne legendariske juniorsykkelen er designet for å gjøre kjøringen trygg, enkel og morsom.

Det er en gassbegrenser som lar deg justere topphastigheten, og PW50s kompakte chassis med

behagelig fjæring og lav setehøyde sørger for trivelig kjøring og lett manøvrering.

Den livlige, helautomatiske 50 cm³-motoren gir jevn akselerasjon, og med akseldrift og separat 2-

takts oljetank er den enkel å vedlikeholde. Den lette PW50 er også enkel å transportere, siden den er

designet for å få plass i en vanlig bil eller en liten varebil. Og med sin konstruksjon av Yamaha-kvalitet

vil denne juniorsykkelen sørge for mange år med familiemoro!
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Helautomatisk 2-taktsmotor på
50 cm³

PW50s lette, luftkjølte 2-taktsmotor på

50 cm³ er utviklet spesielt for å dekke

behovene til nye kjørere. Den

helautomatiske girkassen er smidig og

responsiv og sørger for en brukervennlig

"vri-og-start"-ytelse – og den

ukompliserte teknologien gjør denne lette

minisykkelen enkel å vedlikeholde.

Gassbegrenser som er enkel å
justere

For å sikre at foreldrene har full kontroll

over PW50s ytelse er den utstyrt med en

enkel gassbegrensermekanisme. Ved å

justere en skrue kan du redusere eller øke

gasspjeldets bevegelse etter førerens

erfaring og ferdigheter.

Lav setehøyde og brukervennlige
kontroller

Med den lave setehøyden på bare 475 mm

og en komfortabel og avslappet

kjørestilling, vil nybegynnere umiddelbart

føle seg hjemme på PW50. Styrets design

ligner på en sykkels, der bakbremsen

betjenes av venstre hånd og forbremsen av

høyre – noe som gjør det enkelt for de

yngste kjørerne. Bare vri på gassen, og la

moroa starte!

Lett manøvrering og kompakt
størrelse

PW50 veier bare 41 kg og er den letteste

og mest kompakte minisykkelen i

Yamaha-sortimentet. Utstyrt med 2.50-

10-dekk foran og bak og med 60 mm

fjæringsbevegelse foran og 50 mm bak

sørger det kompakte chassiset for enkel

og smidig manøvrering – noe som gjør den

til den perfekte innfallsporten til o road-

motorcross.

Enkel å eie, enkel å
vedlikeholde

Bortimot alle funksjoner er utviklet for å

gjøre PW50 morsom å kjøre, lett å eie og

enkel å vedlikeholde. Det helt lukkede

akseldriftssystemet er rent og støysvakt,

noe som – sammen med den separate 2-

takts oljetank og det lave

vedlikeholdsbehovet – gjør denne

legendariske lille motorsykkelen til det

opplagte valget for nybegynnere og deres

foreldre.

Egen 2-takts oljetank

For å gjøre det enkelt å eie og begrense

behovet for mekanikerhjelp har PW50 en

egen 2-takts oljetank montert bak

nummerskiltet foran som rommer 350 cm³

smøremiddel – nok for  ere tanker med

drivsto . Den gjennomsiktige

plastbeholderen gjør det enkelt å holde øye

med nivået, og dette systemet innebærer at

du kan fylle "vanlig" ikke-premiksdrivsto 

på bensintanken.
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Motor

Motortype
Luftkjølt, 2-takts, Foroverlent enkeltsylinder,
Reedventil

Slagvolum 49cc
Boring x slag 40.0 mm x 39.2 mm
Kompresjonsforhold 6.0 : 1
Smøresystem Separat smøring
Clutchtype Våt, sentrifugal automatisk
Tenningssystem CDI
Startsystem Kickstart
Fremdriftsystem MISSED!
Kraftoverføring Kardang
Forgasser Mikuni VM12/1

Chassis

Ramme Rørramme i stål
Castervinkel 25º
Forsprang 50mm
Fjæringssystem foran Telescopic forks
Fjæringssystem bak Enhetssving
Fjæringsvei foran 60 mm
Fjæringsvei bak 50 mm
Bremser foran Mechanical leading trailing drum brake
Bremser bak Mechanical leading trailing drum brake
Dekk foran 2.50-10 4PR
Dekk bak 2.50-10 4PR

Dimensjoner

Lengde 1,245 mm
Bredde 610 mm
Høyde 705 mm
Setehøyde 475 mm
Akselavstand 855 mm
Minimum bakkeklaring 95 mm
Vekt (fulltanket) 41 kg
Tankvolum 2.0litres
Kapasitet oljetank 0.30litres
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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