
Στυλ YFZ450R με την
απλότητα των 49 κ.εκ.
Στην Yamaha, έχουμε γίνει διάσημοι για την κατασκευή

ορισμένων από τα πιο επιτυχημένα οχήματα ATV για σπορ

και αναψυχή – και με το μοντέλο βασικής κατηγορίας για

παιδιά ηλικίας 6-9 ετών, κάνουμε πλέον τις καρδιές των

μικρότερων να χτυπούν με ανυπομονησία.

Το compact YFZ50 είναι κατασκευασμένο με τα ίδια υψηλά

πρότυπα όπως άλλα μοντέλα, π.χ. το κορυφαίο σε πωλήσεις

μοντέλο YFZ450R - κι αυτό φαίνεται. Σχεδιασμένο για να

προσφέρει πολλά χρόνια οικογενειακής διασκέδασης, αυτό

το εύχρηστο μίνι ATV διαθέτει κομψή αεροδυναμική σχεδίαση

εμπνευσμένη από τα αγωνιστικά μοντέλα, παίρνει κίνηση από

έναν τετράχρονο κινητήρα 49 κ.εκ. με ελάχιστες απαιτήσεις

συντήρησης και διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και

ηλεκτρική μίζα.

Το YFZ50 προσφέρει κορυφαίο στυλ, αλλά και την αξιοπιστία

και την ποιότητα της Yamaha κάνοντας έτσι την ιδιοκτησία

ενός ATV απλή, εύκολη και απολαυστική.

Ευκίνητο, compact ATV για παιδιά

ηλικίας 6-9 ετών

Απλή χρήση, απολαυστική οδήγηση και

εύκολη συντήρηση

Ιδανικό για μια πρώτη γνωριμία με την

οδήγηση οχημάτων ATV

Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη

Yamaha

Βίδα ρύθμισης γκαζιού για προσαρμογή

της ταχύτητας από τους γονείς

Περιοριστής με διακόπτη, ο οποίος θέτει

όριο στις μέγιστες στροφές του κινητήρα

Κορδόνι με εγκοπή για απόλυτο γονικό

έλεγχο

Σπορ εμφάνιση εμπνευσμένη από το

YFZ450R

Αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας 49

κ .εκ. με ελάχιστες απαιτήσεις

συντήρησης

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT με

μετάδοση με τραπεζοειδή ιμάντα για

ομαλή αλλαγή σχέσεων

Μοχλοί φρένων στο τιμόνι

Ηλεκτρική μίζα και αφαιρούμενη

μανιβέλα εκκίνησης
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Στυλ YFZ450R με την απλότητα των 49
κ.εκ.
Με το compact σώμα του, τα απλά χειριστήρια και τον αυτόματο κινητήρα 49 κ.εκ., το YFZ50 είναι ο τέλειος

τρόπος για να ξεκινήσετε. Αυτό το μίνι ATV είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 9 ετών και

είναι έτοιμο να σας προσφέρει ατέλειωτες ώρες οικογενειακής διασκέδασης.

Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα - και το YFZ50 διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών που παρέχουν στους

γονείς υψηλό βαθμό ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της ταχύτητας μέσω της βίδας ρύθμισης του

γκαζιού και του διακόπτη περιορισμού στροφών – ενώ υπάρχει κι ένα κορδόνι προσαρτημένο σε έναν

διακόπτη πρόσδεσης, ο οποίος διακόπτει ακαριαία τη λειτουργία του κινητήρα.

Το Yamaha YFZ50 είναι εύχρηστο, απολαυστικό στην οδήγηση και η συντήρησή του γίνεται με απλό τρόπο,

οπότε αποτελεί ξεκάθαρη επιλογή για τους υπεύθυνους ενήλικες – και, καθώς το στυλ του είναι εμπνευσμένο

από το αγωνιστικό μοντέλο YFZ450R, αυτό το μίνι ATV πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών

κάθε παιδιού!
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Σώμα compact με στυλ όπως το
αγωνιστικό μοντέλο YFZ450R

Το YFZ50 διαθέτει compact σώμα

σχεδιασμένο για αναβάτες ηλικίας μεταξύ 6

και 9 ετών. Τα εύκαμπτα πλαστικά πάνελ

του έχουν ομαλές άκρες για πρόσθετη

ασφάλεια και η ευρύχωρη θέση για τον

αναβάτη χωρά μικρά και μεγάλα παιδιά. Με

το αγωνιστικό στυλ του Yamaha YFZ450R,

αυτό είναι το όχημα των ονείρων σας!

Εύχρηστο και απολαυστικό
στην οδήγηση

Τα πάντα στο YFZ50 έχουν σχεδιαστεί έτσι

ώστε να διευκολύνουν τη χρήση και να

κάνουν απολαυστική την οδήγηση. Οι

μοχλοί φρένων στο τιμόνι λειτουργούν με

τον ίδιο τρόπο όπως σε ένα ποδήλατο,

ώστε οι αναβάτες να νιώσουν οικεία

αμέσως. Επίσης, διαθέτει ηλεκτρική μίζα για

γρήγορη και εύκολη εκκίνηση. Με πλήρως

αυτόματη μετάδοση με τραπεζοειδή ιμάντα

CVT, το YFZ50 είναι πραγματικά ένα

παιδικό παιχνίδι!

Χαρακτηριστικά ασφαλείας και
γονικός έλεγχος

Το YFZ50 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους

γονείς απόλυτο έλεγχο της οδήγησης από το

παιδί τους. Η βίδα περιοριστή γκαζιού

ρυθμίζει την επιτάχυνση και την τελική

ταχύτητα ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων

του κάθε αναβάτη, ενώ ο ηλεκτρονικός

περιοριστής ταχύτητας μπορεί να

ενεργοποιηθεί ώστε να περιορίζει τις σ.α.λ.

του κινητήρα . Επιπλέον, ένα κορδόνι που

είναι προσαρτημένο σε ένα διακόπτη

πρόσδεσης επιτρέπει στους γονείς να

διακόπτουν άμεσα τη λειτουργία του

κινητήρα, αν απαιτείται.

Σχεδίαση με ελάχιστες
απαιτήσεις συντήρησης

Το YFZ50 είναι σχεδιασμένο για να

προσφέρει ατέλειωτες ώρες διασκέδασης

για όλη την οικογένεια και για αυτόν το

λόγο φροντίσαμε η χρήση και η συντήρησή

του να γίνονται εύκολα – ακόμα και από

γονείς που δεν έχουν προηγούμενη

εμπειρία από οχήματα ATV. Χάρη στο

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν υπάρχει

συμπλέκτης που πρέπει να ρυθμιστεί, ενώ

η επιθεώρηση και ο καθαρισμός του

φίλτρου αέρα μπορούν να γίνουν χωρίς

εργαλεία. Απόλυτα διασκεδαστική

οδήγηση!

Αξιόπιστος κινητήρας 49 κ.εκ.
με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων

Αυτό το ATV βασικής κατηγορίας παίρνει

κίνηση από έναν αερόψυκτο τετράχρονο

κινητήρα 49 κ.εκ. με 1ΕΕΚ, ο οποίος

παρέχει ομαλή, αξιόπιστη και ελεγχόμενη

ισχύ κάνοντας αυτό το όχημα ιδανική

επιλογή για νεαρούς αναβάτες χωρίς

πολλή εμπειρία. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει

αυτόματη μετάδοση με τραπεζοειδή ιμάντα

CVT και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης,

προσφέροντας ατελείωτες ώρες

διασκέδασης.

Εύκολη μεταφορά

Με μήκος μόλις 1250 mm και πλάτος 820

mm, το compact YFZ50 χωρά εύκολα σε ένα

βαν ή pick up ή ακόμα και στο πίσω μέρος

ορισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, οπότε η

μεταφορά του στην πίστα ή στον χώρο

εξάσκησης γίνεται εύκολα. Το φρένο

στάθμευσης αποτρέπει την κίνηση κατά τη

μεταφορά, ενώ η πίσω χειρολαβή και η

κατασκευή στο μπροστινό μέρος

διευκολύνουν τη φόρτωση και την

εκφόρτωση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Αερόψυκτος, SOHC,
Διβάλβιδος

Κυβισμός 49.4cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 39.0 mm x 41.4 mm
Σχέση συμπίεσης 8.5 : 1
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα καυσίμου V12 x 1
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα
Σύστημα μετάδοσης 2WD
Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Single A-arm, 60 mm wheel travel
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, 51 mm wheel travel
Εμπρός φρένο Drum brake
Πίσω φρένο Single mechanical drum
Εμπρός ελαστικά AT16 x 6,5-7
Πίσω ελαστικά AT16 x 7-7

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,250 mm
Συνολικό πλάτος 820 mm
Συνολικό ύψος 770 mm
Ύψος σέλας 585 mm
Μεταξόνιο 830 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 88 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 100kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 5.8L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.9L
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Τα ATV με κινητήρες έως και 70 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και

πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από

αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω

προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα ATV έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν

εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα

μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία

και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων

τιμών. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες ATV να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο σεμινάριο

εκπαίδευσης. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στον τοπικό

αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα προϊόντων Yamaha στη χώρα σας. Τα ATV μπορεί να

αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους.
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