
Yeni sürücüler için
ideal.
Gençlik bir kere yaşanıyor, doğal olarak siz de çocuğunuz

için en iyisini istiyorsunuz. Yamaha PW50'ye yakından

baktığınızda, bu kaliteli mini motosikletin, kullanıcı dostu

özellikleri ve basit teknolojisi ile 40 yıldır dünyanın her

yerinde ebeveynlerin birinci tercihi olduğunu fark

edeceksiniz.

İşin sırrı basitlikte. PW50 de hem sürerken hem de diğer

zamanlarda her yönüyle keyif verecek şekilde tasarlandı.

Tam otomatik vitesiyle "çevir ve git" özelliği kazanan iki

zamanlı 50 cc motoru ve gidon üstü fren maneti, şaft

aktarma ve alçak selesiyle her çocuk için ideal bir ilk

motosiklet.

Çocukların daha çok kapalı alanlarda elektronik

aletleriyle oynadığı günümüzde, Yamaha PW50 onları açık

havada  ziksel aktivitelere yönlendirmek ve beceri ve

özgüven kazanmalarını sağlamak için mükemmel bir yol.

PW50 zamanla kardeşten kardeşe geçsin, hep birlikte

müthiş anılar biriktirmeye ve ailece eğlenmeye başlayın!

Tam otomatik 50 cc 2 zamanlı motor

Kolay ayarlanabilen gaz sınırlayıcı

Alçak sele ve kullanıcı dostu kontroller

Ha f yol tutuş  ve kompakt boyut

Edinmesi kolay, bakımı kolay

Ayrı 2 zamanlı yağ deposu

Güçlü 3 telli çelik jantlar

Ha f ve güçlü motokros tarzı renk

Yamaha tasarımı, kalitesi ve güvenilirliği

Isı korumalı yüksek seviye egzoz

PW50



Yeni sürücüler için ideal.
Eğlence amaçlı çocuk motosikletinden çok daha fazlası! Herkesin gözdesi PW50 mini motosiklet, 40

yıldır çocuklara ve ebeveynlerine o -road heyecanını ve key ni yaşatıyor. Bu küçük Yamaha, ailelere

ömür boyu hafızalardan silinmeyecek müthiş anılar armağan etti.

Bu efsanevi çocuk motosikleti, güvenli, kolay ve keyi i sürüş için tasarlandı. Gaz sınırlayıcısı ile en

yüksek hızı ayarlayabileceğiniz PW50'nin kompakt şasisi, konforlu süspansiyonu ve alçak selesi ile ha f

kavramalı rahat bir sürüş sağlıyor.

Tam otomatik 50 cc enerjik motoru ile akıcı hızlanma sağlıyor, şaft aktarma ve ayrı iki zamanlı yağ

deposu ile bakımı kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bir otomobilin veya küçük bir minibüsün arkasına

sığabilecek boyutlarda tasarlanan PW50, ha  iğiyle de taşıması kolay bir seçenek olarak karşımızda.

Yamaha kalitesinin ürünü olan bu birinci sınıf çocuk motosikletiyle ailecek yıllarca eğleneceksiniz.
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Tam otomatik 50 cc 2 zamanlı
motor

PW50'nin ha f 50 cc iki zamanlı hava

soğutmalı motoru, yeni sürücülerin

gereksinimlerine uygun olarak tasarlandı.

Akıcı ve tepkisel tam otomatik şanzıman

sayesinde sürücü dostu "çevir ve git"

performansı yakalayacağınız aracın basit

teknolojisi de ha f mini motosikletin

bakımını kolaylaştırıyor.

Kolay ayarlanabilen gaz
sınırlayıcı

Ebeveynlerin PW50'nin performansını

yüzde yüz kontrol edebilmelerini sağlayan

basit bir gaz sınırlama mekanizması

bulunuyor. Bir vidada gerekli ayarları

yaparak gaz hareketini sürücünün

deneyimine ve becerisine göre azaltabilir

veya artırabilirsiniz.

Alçak sele ve kullanıcı dostu
kontroller

Yeni sürücüler, 475 mm yüksekliğindeki

alçak selesi, konforlu ve rahat sürüş

pozisyonu ile PW50'de anında evlerinde gibi

hissedecekler. Gidon tasarımı bisiklete

benzeyen motosikletin arka freni sol, ön

freni ise sağ elle kontrol ediliyor; böylece

yeni başlayan miniklerin işi kolaylaşıyor. Gaz

kolunu çevirin, eğlenceye start verin!

Ha f kavrama ve kompakt
boyutlar

Yalnızca 41 kg ağırlığında olan PW50,

Yamaha ürün gamındaki en ha f ve en

kompakt mini motosiklet. Önde ve arkada

2,50-10 lastikleri, sırasıyla 60 ve 50 mm

hareket mesafeli ön ve arka

süspansiyonları, kompakt gövdesi ile kolay

ve çevik kavrama karakteri taşıyan araç,

arazi motosikletleriyle tanışmak için

biçilmiş kaftan.

Edinmesi kolay, bakımı kolay

PW50, her yönüyle sürüşü eğlenceli,

edinmesi ve bakımı kolay bir araç olarak

tasarlandı. Tamamı kapalı olan şaft

aktarmanın temiz ve sessiz çalışması, iki

zamanlı ayrı yağ deposu ve az bakım

isteyen tasarımı ile bu efsane mini

motosiklet, yeni sürücüler ve aileleri için

en çok öne çıkan seçenek.

Ayrı 2 zamanlı yağ deposu

PW50'de sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak

ve mekanik müdahale ihtiyacını sınırlamak

üzere ön plakanın arkasına ayrı bir 350 cc

yağlayıcı kapasiteli iki zamanlı yağ deposu

eklendi böylece birden fazla yakıt deposuna

yetecek kapasiteye erişildi. Şe af plastik

gövdesi sayesinde seviyeyi takip etmek daha

kolay; bu sistem sayesinde benzin deponuzu

ön karışımlı olmayan "düşük oktanlı" yakıt

ile doldurabilirsiniz.
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Motor

Motor tipi
Hava soğutmalı, 2-zamanlı, Öne eğimli tek silindir,
Subap

Motor hacmi 49cc
Çap x Strok 40.0 mm x 39.2 mm
Sıkıştırma oranı 6.0 : 1
Yağlama Ayrı yağlama
Debriyaj tipi Islak, santrifüjlü otomatik
Ateşleme sistemi CDI
Çalıştırma Ayak marşlı
Şanzıman MISSED!
Son aktarım Şaftlı
Yakıt sistemi Mikuni VM12/1

Şasi

Şasi Çelik boru şasi
Kaster Açısı 25º
Kaster mesafesi 50mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Tek kol
Ön teker hareketi 60 mm
Arka teker hareketi 50 mm
Ön fren Mechanical leading trailing drum brake
Arka fren Mechanical leading trailing drum brake
Ön lastik 2.50-10 4PR
Arka lastik 2.50-10 4PR

Boyutlar

Toplam uzunluk 1,245 mm
Toplam genişlik 610 mm
Toplam yükseklik 705 mm
Sele yüksekliği 475 mm
Tekerleklerarası mesafe 855 mm
Minimum yerden yükseklik 95 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 41 kg
Yakıt tankı kapasitesi 2.0litres
Yağ tankı kapasitesi 0.30litres
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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