
Perfekt för nybörjare.
Man är bara ung en gång och naturligtvis vill du det bästa

för ditt barn. Yamahas högkvalitativa minimotorcykel

PW50 har massor av användarvänliga funktioner och

okomplicerad teknik som har gjort den till en favorit

bland föräldrar över hela världen under de senaste 40

åren.

Enkelhet är vårt ledord och PW50 är konstruerad för att

vara både rolig att köra och enkel att äga. Den

helautomatiska växellådan gör den här tvåtaktaren på

50 cc mycket lättstartad och bromshandtagen – samt

kardandriften och den låga sadeln – gör den till en

perfekt första barnmotorcykel.

Många barn spenderar mycket tid framför skärmar och

Yamaha PW50 är det perfekta sättet att uppmuntra dem

till fysisk aktivitet utomhus och att bygga upp både

färdigheter och trygghet! Låt syskonskaran dela på

PW50 genom åren och skapa fantastiskt roliga minnen

med hela familjen!

Helautomatisk tvåtaktsmotor på 50 cc

Lättjusterad hastighetsbegränsare

Låg sadelhöjd och användarvänliga

reglage

Låg vikt, lätt att hantera och kompakta

mått

Rolig att äga, enkel att underhålla

Separat tank för tvåtaktsolja

Starka stålhjul med tre ekrar

Lätt men robust chassi i äkta

motocross-stil

Utförande, kvalitet och pålitlighet

signerad Yamaha

Högt monterat avgassystem med

värmeskydd

PW50



Perfekt för nybörjare.
Så mycket mer än en rolig motorcykel för barn! Under de senaste 40 åren har den älskade

minimotorcykeln PW50 introducerat såväl barn som deras föräldrar till den glädje och spänning som

terrängkörning medför. Längs vägen har den här lilla Yamaha-maskinen varit med och skapat många

fantastiska familjeminnen som varar livet ut.

Allt med den här legendariska barnmotorcykeln är utformat för att göra körningen säker, enkel och

rolig. Det  nns en hastighetsbegränsare som gör att du kan justera toppfarten och PW50-cykelns

kompakta chassi med mjuk fjädring och låg sadelhöjd ger en bekväm och smidig åktur.

Den energiska och helautomatiska motorn på 50 cc ger en mjuk acceleration och kardandrivningen

och den separat tanken för tvåtaktsolja gör maskinen enkel att underhålla. Lätta PW50 är enkel att

transportera då den är konstruerad för att få plats i bagageutrymmet på en bil eller mindre skåpbil –

och med Yamahas premiumkvalitet kommer den här barnmotorcykeln att ge många års

familjeäventyr!
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Helautomatisk tvåtaktsmotor
på 50 cc

PW50:s lätta, luftkylda tvåtaktsmotor på

50 cc är särskilt utformad för att passa

nya förare. Den helautomatiska

växellådan är smidig och responsiv och den

okomplicerade tekniken gör dessutom den

här lätta minimotorcykeln enkel att

underhålla.

Lättjusterad
hastighetsbegränsare

Med det anpassningsbara gasreglaget kan

föräldrarna ha fullständig kontroll över

PW50. Genom att justera en skruv kan du

anpassa gasreglagets rörelseomfång

utefter förarens erfarenhet och förmåga.

Låg sadelhöjd och
användarvänliga reglage

Med sin låga sadelhöjd på endast 475 mm

och en bekväm och avslappnad körställning

kommer nya förare att känna sig hemma på

PW50 direkt. Styret liknar en cykels, med

bakbromsen på vänster sida och

frambromsen till höger – vilket gör

motorcykeln enkel att manövrera för de

allra yngsta nybörjarna. Det är bara att

vrida på gasen och låta det roliga börja!

Lättmanövrerad och kompakt

Med sina ynka 41 kg är PW50 är den

lättaste och mest kompakta

minimotorcykeln i Yamahas sortiment.

Det kompakta chassit i kombination med

däckstorleken 2,50-10, 60 mm fjädring

fram och 50 mm fjädring bak gör den här

hojen enkel att manövrera och en perfekt

introduktion till terrängkörning.

Rolig att äga, enkel att
underhålla

Nästintill alla funktioner har utformats

för att göra PW50 rolig att köra, smidig

att äga och enkel att underhålla. Det helt

inbyggda kardandrivsystemet är smidigt

och tyst, vilket i kombination med den

separata tanken för tvåtaktsolja och det

låga underhållet gör den här legendariska

lilla motorcykeln till det självklara valet

för nya förare och deras föräldrar.

Separat tank för tvåtaktsolja

För att göra ägarskapet så enkelt som

möjligt och minimera underhållet har PW50

en separat tank för tvåtaktsolja monterad

bakom den främre nummerplåten. Den

genomskinliga plastbehållaren gör det

enkelt att hålla koll på oljenivån och med

det här systemet kan du använda

”oblandat” bränsle i bensintanken.
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Motor

Motortyp
Luftkylning, 2-takts, Framåtlutad encylindrig,
Reedventil

Slagvolym 49cc
Borrning och slag 40.0 mm x 39.2 mm
Kompression 6.0 : 1
Smörjningssystem Separat smörjning
Kopplingstyp Våt, centrifugal- automatisk
Tändsystem CDI
Startsystem Kick
Växellåda MISSED!
Drivlina Kardanaxel
Förgasare Mikuni VM12/1

Chassi

Ram Stålrörsram
Castervinkel 25º
Försprång 50mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Enhet sving
Fjädringsväg fram 60 mm
Fjädringsväg bak 50 mm
Frambroms Mechanical leading trailing drum brake
Bakbroms Mechanical leading trailing drum brake
Framdäck 2.50-10 4PR
Bakdäck 2.50-10 4PR

Dimensioner

Totallängd 1,245 mm
Totalbredd 610 mm
Totalhöjd 705 mm
Sitthöjd 475 mm
Hjulbas 855 mm
Min. markfrigång 95 mm
Vikt (fulltankad) 41 kg
Bränsletanksvolym 2.0litres
Oljetanksvolym 0.30litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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