
Idealen za nove
voznike.
Otroci so samo enkrat mladi, zato jim seveda želite

zagotoviti le najboljše. Ko si podrobneje ogledate model

Yamaha PW50, ugotovite, da to visokokakovostno mini

motorno kolo vključuje številne uporabnikom prijazne

lastnosti in nezapleteno tehnologijo, zaradi česar je že 40

let prva izbira številnih staršev po vsem svetu.

Bistvo je v preprostosti, saj je model PW50 v celoti

zasnovan tako, da prinaša zabavo pri vožnji in je preprost

za vzdrževanje. Popolnoma samodejni menjalnik 50-

kubičnega 2-taktnega motorja prinaša delovanje po

principu »obrni-in-pelji«, zavorne ročice na krmilu pa

skupaj s pogonsko gredjo in nizkim sedežem poskrbijo, da

je to idealno prvo motorno kolo za otroke.

Danes večina otrok preživi veliko časa v zaprtih prostorih,

kjer se igrajo z elektronskimi napravami, zato je Yamaha

PW50 kot nalašč, da jih navdušite za telesno dejavnost na

prostem ter da razvijajo veščine in samozavest. Motorno

kolo PW50 si lahko skozi čas podajajo bratje in sestre ter

ustvarjajo lepe spomine in družinsko zabavo.

Popolnoma samodejni 50-kubični 2-

taktni motor

Omejevalnik plina z enostavnim

prilagajanjem

Nizek sedež in uporabniku prijazni

krmilni elementi

Izjemno preprosto krmiljenje in

kompaktne mere

Prijazno lastniku, enostavno za

vzdrževanje

Ločena posoda za olje za 2-taktni

motor

Močna 3-kraka jeklena kolesa

Lahek in robusten oklep v slogu

motokrosa

Yamahino oblikovanje, kakovost in

zanesljivost

Visokozmogljivi izpuh s toplotnim

ščitnikom
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Idealen za nove voznike.
Veliko več kot le otroško motorno kolo za zabavo! Zelo priljubljeno mini motorno kolo PW50 otrokom

in staršem že 40 let prinaša veselje in navdušenje ob terenski vožnji. V tem času je to malo motorno

kolo Yamaha prineslo nekaj čudovitih in nepozabnih družinskih spominov.

Vse pri tem legendarnem otroškem motornem kolesu je zasnovano tako, da je vožnja varna,

enostavna in prijetna. Omejevalnik plina omogoča prilagajanje najvišje hitrosti, kompaktna šasija

modela PW50 z izjemnim vzmetenjem in nizkim sedežem pa omogoča udobno vožnjo z lahkotnim

upravljanjem.

Živahni popolnoma samodejni 50-kubični motor omogoča tekoče pospeševanje, pogonska gred in

ločena posoda za olje za 2-taktni motor pa zagotavljata enostavno vzdrževanje. Lahko motorno vozilo

PW50, ki se prilega v prtljažnik avtomobila ali kombija, je tudi enostavno za prevažanje, Yamahina

kakovost izdelave pa zagotavlja veliko let družinske zabave s tem vrhunskim otroškim motornim

kolesom.
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Popolnoma samodejni 50-
kubični 2-taktni motor

Lahek 50-kubični 2-taktni zračno hlajeni

motor modela PW50 je zasnovan tako, da

je prilagojen potrebam voznikov

začetnikov. Gladko delujoč in odziven

popolnoma samodejni menjalnik prinaša

vozniku prijazno delovanje po principu

»obrni-in-pelji«, njegova nezapletena

tehnologija pa pomeni, da je to lahko mini

motorno kolo enostavno za vzdrževanje.

Omejevalnik plina z enostavnim
prilagajanjem

Da bi staršem zagotovili popoln nadzor

nad delovanjem modela PW50, je vgrajen

preprost mehanizem omejevalnika plina. S

prilagajanjem vijaka lahko zmanjšate ali

povečate možnost premikanja ročice

plina, da ga prilagodite izkušnjam in

sposobnostim voznika.

Nizek sedež in uporabniku
prijazni krmilni elementi

Nizek sedež z višino samo 475 mm ter

udoben in sproščen položaj pri vožnji

voznikom začetnikom omogoča, da se na

motornem kolesu PW50 takoj počutijo

domače. Postavitev krmila je podobna kot

pri kolesu, zadnja zavora se upravlja z levo

roko, sprednja zavora pa z desno, zaradi

česar se najmlajši začetniki hitro

prilagodijo. Samo dodajte plin in zabava se

začne!

Lahko upravljanje in kompaktne
dimenzije

S težo samo 41 kg je PW50 najlažje in

najbolj kompaktno mini motorno kolo v

Yamahini ponudbi. Spredaj in zadaj je

opremljen s pnevmatikama 2,50-10,

kompaktna šasija s sprednjim vzmetenjem

s 60-milimetrskim dolgim hodom in 50-

milimetrskim zadnjim vzmetenjem pa

omogoča enostavno in okretno

upravljanje, zaradi česar je motorno kolo

idealno za motociklistične začetke v

terenski vožnji.

Prijazno lastniku, enostavno za
vzdrževanje

Prav vsaka lastnost je bila zasnovana

tako, da je PW50 zabaven za vožnjo,

prijazen lastniku in enostaven za

vzdrževanje. Popolnoma vgrajeni sistem

pogonske gredi je čist in tih, kar poleg

ločeno zasnovane posode za olje za 2-

taktni motor in nezahtevnega vzdrževanja

pomeni, da je to legendarno malo motorno

kolo očitna izbira za nove voznike in

njihove starše.

Ločena posoda za olje za 2-taktni
motor

Za enostavno lastništvo in čim manj potrebe

po mehanskih posegih ima PW50 ločeno

posodo za olje za 2-taktni motor, ki je

nameščena za sprednjo ploščico s

številkami in ima prostornino maziva 350-

kubični, kar je dovolj za več rezervoarjev za

gorivo. Njeno prozorno plastično ohišje

omogoča enostavno preverjanje nivoja, ta

sistem pa pomeni, da lahko v rezervoar za

bencin točite »neposredno« gorivo, ki ni

vnaprej pripravljena mešanica.
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Agregat

Tip agregata
Zračno hlajenje, 2-taktni, Naprej nagnjen 1-valjni,
Membranski ventil

Prostornina 49cc
Vrtina x gib 40.0 mm x 39.2 mm
Kompresijsko razmerje 6.0 : 1
Sistem podmazovanja Posebno mazivo
Tip sklopke Mokra, Centrifugalno avtomatski
Sistem vžiga CDI
Zagon Nožni
Prenos MISSED!
Končni prenos Os
Uplinjač Mikuni VM12/1

Šasija

Okvir Jekleni cevni okvir
Kot vilice 25º
Predtek 50mm
Sistem prednjega vzmetenja Telescopic forks
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna enota
Hod prednjega vzmetenja 60 mm
Hod zadnjega vzmetenja 50 mm
Prednja zavora Mechanical leading trailing drum brake
Zadnja zavora Mechanical leading trailing drum brake
Prednja pnevmatika 2.50-10 4PR
Zadnja pnevmatika 2.50-10 4PR

Dimenzije

Skupna dolžina 1,245 mm
Skupna širina 610 mm
Skupna višina 705 mm
Višina sedeža 475 mm
Medosna razdalja 855 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 95 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 41 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 2.0litres
Prostornina rezervoarja za olje 0.30litres
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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