
Idealny dla
początkujących
kierowców.
Dzieckiem jest się tylko raz, więc naturalnie chcesz dla

swojego dziecka jak najlepiej. Wystarczy jedno spojrzenie

na Yamahę PW50, by przekonać się, że ten wysokiej klasy

mini cross jest wyposażony w wiele funkcji przyjaznych

dla użytkownika i nieskomplikowaną technologię, dzięki

którym od 40 lat jest niezmiennie popularnym wyborem

wielu rodziców na całym świecie.

Prostota jest kluczem, a wszystko w motocyklu PW50 jest

zaprojektowane z myślą o przyjemności z jazdy i wygody

posiadania. W pełni automatyczna skrzynia biegów

zapewnia efekt "odkręć i jedź" 2-suwowego silnika o

pojemności 50 cm3, a zamontowane na kierownicy

dźwignie hamulca, jak również wałek napędowy i niskie

siedzisko sprawiają, że jest to idealny pierwszy motocykl

dla każdego dziecka.

Ponieważ dzieci spędzają dziś dużo czasu w domu przed

urządzeniami elektronicznymi, Yamaha PW50 jest

idealnym sposobem, by zachęcić je do aktywności

 zycznej na…

W pełni automatyczny silnik 2-suwowy

o pojemności 50 cm3

Łatwy w regulacji ogranicznik

przepustnicy

Niskie siedzisko i proste sterowanie

Mały ciężar i zwarta konstrukcja

zapewniają dużą stabilność

Łatwy w obsłudze, prosty w utrzymaniu

Oddzielny zbiornik oleju do mieszanki

paliwa

Mocne 3-ramienne koła stalowe

Lekkie nadwozie w stylu motocross

Wysokiej jakości, niezawodna

konstrukcja Yamaha

Wysoki wydech z osłoną termiczną
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Idealny dla początkujących kierowców.
świeżym powietrzu i zdobywania nowych umiejętności oraz budowania pewności siebie! PW50 może

przechodzić z rąk do rąk wśród rodzeństwa i będzie źródłem niezapomnianych rodzinnych

wspomnień i radości!

To o wiele więcej niż tylko dziecięcy motocykl-zabawka! Już od 40 lat uwielbiany mini cross PW50 daje

dzieciom i rodzicom radość z jazdy w terenie, na stałe zapisując się w rodzinnych wspomnieniach.

Wszystko w tym kultowym motocyklu dla dzieci jest zaprojektowane tak, aby jazda była bezpieczna,

łatwa i przyjemna. Jest wyposażony w ogranicznik przepustnicy, który pozwala ustawić maksymalną

prędkość, a kompaktowa rama nośna PW50 z miękkim zawieszeniem i nisko osadzonym siedziskiem

zapewniają komfort i łatwość prowadzenia.

Dynamiczny i w pełni zautomatyzowany silnik o pojemności 50 cm3 zapewnia łagodne przyspieszenie,

a napęd przenoszony za pomocą wału i oddzielny zbiornik oleju do mieszanki paliwa sprawiają, że jest

on łatwy w utrzymaniu. Lekki PW50 bez trudu zmieści się z tyłu samochodu osobowego lub małej

furgonetki, a wysoka jakość wykonania tego dziecięcego motocykla Yamaha zapewni całej rodzinie

radość na wiele lat!

PW50

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



W pełni automatyczny silnik 2-
suwowy o pojemności 50 cm3

Lekki 2-suwowy silnik PW50 o pojemności

50 cm3, chłodzony powietrzem, został

zaprojektowany specjalnie z myślą o

młodych kierowcach. Płynnie działająca i

responsywna, w pełni automatyczna

skrzynia biegów, zapewnia przyjazną

obsługę "odkręć i jedź”, a

nieskomplikowana technologia sprawia,

że ten lekki mini cross jest łatwy w

utrzymaniu.

Łatwy w regulacji ogranicznik
przepustnicy

Aby zapewnić rodzicom całkowitą kontrolę

nad PW50, ten model jest wyposażony w

prosty mechanizm ograniczający ruch

przepustnicy. Regulując śrubę, można

zmniejszyć lub zwiększyć ruch

przepustnicy w zależności od

doświadczenia i możliwości młodego

kierowcy.

Niskie siedzisko i proste
sterowanie

Siedzisko na wysokości zaledwie 475 mm

oraz wygodna pozycja podczas jazdy

sprawią, że najmłodsi kierowcy od razu

poczują się pewnie na PW50. Układ klamek

na kierownicy jest podobny do rowerowego,

z tylnym hamulcem pod lewą ręką, a

przednim hamulcem pod prawą — ułatwiając

jazdę najmłodszym. Wystarczy przekręcić

manetkę gazu i zaczyna się zabawa!

Kompaktowy rozmiar i
niewielka waga zapewniają
łatwość prowadzenia

Ważący zaledwie 41 kg PW50 jest

najlżejszym i najbardziej kompaktowym

motocyklem klasy mini cross w ofercie

Yamahy. Wyposażony w opony 2,50–10 z

przodu i z tyłu oraz zawieszenia o skoku 60

mm z przodu i 50 mm z tyłu, kompaktową

ramę nośną, zapewnia łatwe i zwinne

prowadzenie, co sprawia, że PW50

stanowi idealne wprowadzenie do

motocykli terenowych.

Łatwy w obsłudze, prosty w
utrzymaniu

Niemal każdy aspekt PW50 został

zaprojektowany z myślą o radości z jazdy i

łatwości w utrzymaniu. W pełni zamknięty

układ wału napędowego jest czysty i cichy,

co w połączeniu z oddzielnym zbiornikiem

oleju do mieszanki i konstrukcją niemal

niewymagającą konserwacji sprawia, że

ten kultowy mały motocykl jest

oczywistym wyborem dla nowych

kierowców i ich rodziców.

Oddzielny zbiornik oleju do
mieszanki paliwa

Aby uprościć obsługę i do minimum

ograniczyć prace mechaniczne, PW50 jest

wyposażony w oddzielny zbiornik oleju do

mieszanki paliwowej, zamontowany za

przednim miejscem numerowym, w którym

mieści się 350 cm3 oleju wystarczającego na

kilka tankowań paliwa. Przezroczysty

plastikowy korpus ułatwia kontrolę poziomu

oleju, a dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz

tankować prosto z dystrybutora na stacji

paliw.
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Silnik

Typ silnika
Chłodzony powietrzem, 2-suwowy, Nachylony do
przodu, jednocylindrowy, Zawór membranowy

Pojemność 49cc
Średnica x skok tłoka 40.0 mm x 39.2 mm
Stopień sprężania 6.0 : 1
Układ smarowania Niezależne smarowanie
Typ sprzęgła Mokre, odśrodkowe, automatyczne
Układ zapłonu CDI
Układ rozrusznika Nożny
Skrzynia biegów MISSED!
Napęd końcowy Wał
Układ zasilania Mikuni VM12/1

Podwozie

Rama Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy 25º
Wyprzedzenie 50mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks
Układ tylnego zawieszenia Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia 60 mm
Skok tylnego zawieszenia 50 mm
Hamulec przedni Mechanical leading trailing drum brake
Hamulec tylny Mechanical leading trailing drum brake
Opona przednia 2.50-10 4PR
Opona tylna 2.50-10 4PR

Wymiary

Długość całkowita 1,245 mm
Szerokość całkowita 610 mm
Wysokość całkowita 705 mm
Wysokość siodełka 475 mm
Rozstaw kół 855 mm
Minimalny prześwit 95 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

41 kg

Pojemność zbiornika paliwa 2.0litres
Pojemność zbiornika oleju 0.30litres
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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