
YFZ450R-styling met
49cc-gemak
Yamaha is beroemd om het bouwen van een aantal van 's

werelds succesvolste ATV's voor sport en vrije tijd, en

met een instapmodel voor kinderen van 6 tot 9 jaar laten

we nu de harten van de junioren sneller slaan.

De compacte YFZ50 is gebouwd volgens dezelfde hoge

normen als bijvoorbeeld de populaire YFZ450R, en dat is

te zien. Met een stijlvolle racecarrosserie en

aangedreven door een onderhoudsvrije 49cc-

viertaktmotor met automatische transmissie en

elektrische startmotor is deze gebruiksvriendelijke mini-

ATV gebouwd voor jarenlang plezier voor het hele gezin.

De YFZ50 biedt een toonaangevende styling en de

betrouwbaarheid en kwaliteit van Yamaha, en maakt het

hebben van een ATV eenvoudig en plezierig.

Compacte, wendbare ATV voor

kinderen van 6 tot 9 jaar

Gebruiksvriendelijk, volop rijplezier en

gemakkelijk te onderhouden

De ideale kennismaking met ATV-rijden

De beroemde kwaliteit,

betrouwbaarheid en ondersteuning

van Yamaha

Gasklepschroef voor

vermogensinstelling door volwassene

Inschakelbare toerenbegrenzer voor

beperking van het toerental

Trekschakelaar met koord voor

controle door volwassenen

Sportieve styling, afgeleid van YFZ450R

Onderhoudsarme luchtgekoelde 49cc-

viertaktmotor

Soepele CVT-automaat met V-riem

Aan het stuur gemonteerde

remhendels

Elektrische starter en afneembare

kickstarter
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YFZ450R-styling met 49cc-gemak
Met zijn compacte body, eenvoudige bediening en automatisch 49cc-motorblok is de YFZ50 perfect

om mee te beginnen. Deze mini-ATV is ontworpen voor kinderen van 6 tot 9 jaar en biedt urenlang

plezier voor het hele gezin.

Veiligheid staat voorop, en de YFZ50 heeft een groot aantal functies waarmee volwassenen een

hoge mate van controle hebben. Het toerental kan worden begrensd met de gasklepschroef en

toerenbegrenzerschakelaar, en met een veiligheidskoord aan een trekschakelaar kan de motor

onmiddellijk worden gestopt.

Gebruiksvriendelijkheid, rijplezier en onderhoudsgemak maken van de Yamaha YFZ50 een slimme

keuze voor ouders, en dankzij de op de YFZ450R geïnspireerde race styling staat deze mini-ATV

bovenaan het verlanglijstje van ieder kind!
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Compacte body met YFZ450R
racer-styling

De YFZ50 is voorzien van een compacte

body die is ontworpen voor rijders van 6

tot 9 jaar jong. Zijn  exibele

kunststofpanelen zijn afgerond voor extra

veiligheid en de royale zitpositie biedt

plaats aan kinderen van verschillende

grootte. Deze machine, in de stijl van de

Yamaha YFZ450R racer, is het materiaal

waarvan dromen zijn gemaakt!

Gebruiksvriendelijk en
plezierig

Alles aan de YFZ50 is ontworpen voor

gebruiksgemak en rijplezier. De

remhendels aan het stuur werken net als

bij een  ets en voelen voor rijders meteen

vertrouwd, en de elektrische startmotor

zorgt voor snel en gemakkelijk starten.

Met volautomatische CVT V-

snaaroverbrenging is de YFZ50 echt

kinderspel!

Veiligheidsvoorzieningen

De YFZ50 is erop gericht volwassenen

totale controle te geven over de rijdende

kinderen. Een begrenzerschroef van de

smoorklep past acceleratie en topsnelheid

aan elk vaardigheidsniveau aan, terwijl een

elektronische begrenzer zo kan worden

geschakeld dat het motortoerental wordt

beperkt - en met een veiligheidskoord aan

een trekschakelaar kunnen ouders de motor

zo nodig direct uitschakelen.

Onderhoudsvriendelijk
ontwerp

De YFZ50 is ontworpen voor urenlang

plezier voor het hele gezin, en daarom

hebben wij ervoor gezorgd dat deze

uiterst gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

is, zelfs voor ouders die geen ervaring met

ATV's hebben. Door de automatische

transmissie is er geen koppeling die moet

worden afgesteld, en het lucht lter kan

worden gecontroleerd en gereinigd zonder

dat gereedschap nodig is. Rijden en

genieten maar!

Betrouwbaar 49cc-motorblok
met automatische transmissie

Deze instap-ATV wordt aangedreven door

een luchtgekoeld 49cc viertakt SOHC-

motorblok dat voor een soepele,

betrouwbare en controleerbare

vermogensafgifte zorgt. Hierdoor is deze

ideaal voor beginnende rijders. Deze

motor, uitgerust met een onderhoudsvrije

automatische CVT V-snaartransmissie,

levert uur na uur plezier.

Gemakkelijk te vervoeren

Met een lengte en een breedte van

respectievelijk slechts 1.250 mm en 820 mm

past de compacte YFZ50 gemakkelijk in een

bestelwagen, pick-up en zelfs achterin een

combi, zodat deze gemakkelijk naar het

oefenterrein of veld vervoerd kan worden.

Een parkeerrem voorkomt bewegingen bij

transport, en een greep aan de achterzijde

en draagstang aan de voorzijde

vergemakkelijkt het in- en uitladen.
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Engine

Motortype 1-cilinder, 4-takt, Luchtgekoeld, SOHC, 2-kleppen
Cilinderinhoud 49.4cc
Boring x slag 39.0 mm x 41.4 mm
Compressieverhouding 8.5 : 1
Smeersysteem Oliecarter
Brandstofsysteem V12 x 1
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Elektrisch en kickstarter
Transmissie Automaat met V-snaar
Drive system 2WD
Eindoverbrenging Ketting

Chassis

Wielophanging voor Single A-arm, 60 mm wheel travel
Wielophanging achter Swingarm, 51 mm wheel travel
Remmen voor Drum brake
Remmen achter Single mechanical drum
Bandenmaat voor AT16 x 6,5-7
Bandenmaat achter AT16 x 7-7

Dimensions

Totale lengte 1,250 mm
Totale breedte 820 mm
Totale hoogte 770 mm
Zithoogte 585 mm
Wielbasis 830 mm
Grondspeling 88 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

100kg

Inhoud brandstoftank 5.8L
Carterinhoud 0.9L
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ATV's met motoren tot 70cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en

altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen

voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met

motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.

ATV's zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten

en het maximale laadvermogen is te vinden in de gebruikershandleiding, indien van toepassing. Met het

oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de rijder, mogen de

aanbevolen waarden nooit worden overschreden. Yamaha raadt alle ATV rijders aan om een erkende

rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg de Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid

en rijvaardigheidstrainingen. ATV's moeten uiterst zorgvuldig worden gebruikt.
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