
Perfect voor nieuwe
motorrijders.
Ze zijn maar één keer jong, dus je wilt natuurlijk het

allerbeste voor je kind. En als je de Yamaha PW50 van

dichterbij bekijkt, zul je zien dat deze hoogwaardige

minibike wordt geleverd met tal van gebruiksvriendelijke

functies en ongecompliceerde technologie. Daardoor is

de PW50 al 40 jaar de favoriete keuze van tal van ouders

over de hele wereld.

Eenvoud is het credo en alles aan de PW50 is dan ook

ontworpen voor gebruiksgemak, rijplezier en

onderhoudsvriendelijkheid. Door de volledig

automatische transmissie van deze 50 cc-tweetaktmotor

kun je gewoon gas geven en wegrijden. En de op het

stuur gemonteerde remhendels, een cardanaandrijving

en een lage zitting maken dit de ideale eerste motor

voor elk kind.

Nu veel kinderen veel binnen spelen op elektronische

apparaten, is de Yamaha PW50 de ideale manier om ze

geïnteresseerd te krijgen in een fysieke buitenactiviteit

waarmee ze vaardigheden en zelfvertrouwen

opbouwen. Geef de PW50 door aan jongere broertjes of
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Perfect voor nieuwe motorrijders.
Zo veel meer dan een leuke kindermotor! De geliefde PW50 minibike heeft de afgelopen 40 jaar

kinderen en hun ouders laten kennismaken met de vreugde en opwinding die horen bij o road

rijden. En gedurende deze periode heeft deze kleine Yamaha bijgedragen aan fantastische

familieherinneringen, die een leven lang meegaan.

Alles aan deze legendarische kindermotor is ontworpen om veilig, gemakkelijk en plezierig te rijden.

Met de snelheidsbegrenzer kun je de topsnelheid aanpassen. Het compacte chassis van de PW50

zorgt in combinatie met de zachte vering en lage zithoogte voor een comfortabele rit en soepel

rijgedrag.

De pittige, volautomatische 50 cc-motor zorgt voor een soepele acceleratie en dankzij de

cardanaandrijving en de aparte tweetaktolietank is hij eenvoudig te onderhouden. De lichtgewicht

PW50 is zo ontworpen dat hij in de ko erbak van een auto of kleine bestelwagen past en is daarmee

gemakkelijk te vervoeren. Door de bouwkwaliteit van Yamaha zal deze kindermotor jarenlang garant

staan voor plezier met het hele gezin!
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Volautomatische 50 cc-
tweetaktmotor

De lichtgewicht, luchtgekoelde 50 cc-

tweetaktmotor is speciaal ontworpen om

te voldoen aan de behoeften van

beginnende motorrijders. De

volautomatische versnellingsbak is soepel,

reageert snel en zorgt voor

gebruiksvriendelijke prestaties: gewoon

gas geven en wegrijden. Door de

ongecompliceerde technologie is deze

minibike gemakkelijk in onderhoud.

Eenvoudig instelbare
snelheidsbegrenzer

Om ouders de volledige controle te geven

over de prestaties van de PW50, is er een

eenvoudig

snelheidsbegrenzingsmechanisme. Door

een schroef te verstellen, kun je de gas

toevoer verminderen of verhogen,

afhankelijk van de ervaring en vermogens

van de rijder.

Lage zithoogte en
gebruiksvriendelijke besturing

Met zijn lage zithoogte van slechts 475 mm

en een comfortabele en ontspannen

rijpositie zullen beginnende motorrijders

zich meteen thuis voelen op de PW50. De

stuurindeling is vergelijkbaar met die van

een  ets, met een achterrem die bediend

wordt met de linkerhand en de voorrem met

de rechterhand. Zo wordt motorrijden zelfs

voor de allerjongsten een een-tweetje.

Gewoon gas geven en genieten maar!

Lichtgewicht wendbaarheid en
compacte afmetingen

Met een gewicht van slechts 41 kg is de

PW50 de lichtste en meest compacte

minibike in het Yamaha-assortiment.

Uitgerust met 2,50-10 banden voor en

achter en met een veerweg van 60 mm

voor en 50 mm achter is het compacte

chassis gemakkelijk en wendbaar te

besturen. Ideaal om kennis te maken met

o road motorrijden.

Gemakkelijk te onderhouden

Vrijwel elk kenmerk is ontworpen om de

PW50 leuk te maken om mee te rijden,

gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig te

onderhouden. Het volledig gesloten

cardanaandrijvingssysteem is schoon en

stil. Samen met zijn aparte

tweetaktoliereservoir en onderhoudsarme

ontwerp is deze legendarische kleine

motor ets daarom de voor de hand

liggende keuze voor beginnende

motorrijders en hun ouders.

Afzonderlijk
tweetaktoliereservoir

Om het bezit van een motor te

vereenvoudigen en onderhoud te beperken,

heeft de PW50 een afzonderlijk

tweetaktoliereservoir dat achter de voorste

nummerplaat is gemonteerd. Het reservoir

bevat 350 cc smeermiddel, genoeg voor

meerdere tanks brandstof. Door de

doorzichtige plastic behuizing is het

gemakkelijk om het peil in de gaten te

houden. Dankzij dit systeem kun je 'gewone'

niet-voorgemengde brandstof in de

brandstoftank gebruiken.
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Motor

Motortype Luchtgekoeld, 2-takt, 1-cilinder, Membraaninlaat
Cilinderinhoud 49cc
Boring x slag 40.0 mm x 39.2 mm
Compressieverhouding 6.0 : 1
Smeersysteem Gescheiden smering
Type koppeling Nat, Centrifugaal automatisch
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie MISSED!
Eindoverbrenging Aandrijfas
Carburator Mikuni VM12/1

Chassis

Type chassis Stalen ruggengraatframe
Balhoofdhoek 25º
Naloop 50mm
Wielophanging, voor Telescopic forks
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, voor 60 mm
Veerweg, achter 50 mm
Remmen, voor Mechanical leading trailing drum brake
Remmen, achter Mechanical leading trailing drum brake
Bandenmaat, voor 2.50-10 4PR
Bandenmaat, achter 2.50-10 4PR

Afmetingen

Totale lengte 1,245 mm
Totale breedte 610 mm
Totale hoogte 705 mm
Zithoogte 475 mm
Wielbasis 855 mm
Grondspeling 95 mm
Rijklaargewicht 41 kg
Inhoud brandstoftank 2.0litres
Motorolie hoeveelheid 0.30litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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