
Stilul modelului
YFZ450R, cu
simplitatea motorului
de 49 cmc
La Yamaha suntem renumiţi pentru construirea unora

dintre cele mai de succes ATV-uri din lume pentru

activităţi sportive şi recreative – iar acum, cu un nou

model pentru începători, destinat copiilor cu vârsta între

6 şi 9 ani, facem ca inimile celor mici să bată mai repede.

Modelul compact YFZ50 este construit la aceleaşi

standarde ridicate precum cel mai bine vândut model

YFZ450R - iar acest lucru se vede. Cu un carenaj elegant

inspirat din lumea curselor şi propulsat de un motor în 4

timpi de 49 cmc uşor de întreţinut, cu transmisie

automată şi pornire electrică, acest mini ATV uşor de

utilizat este făcut să ofere ani de distracţie în familie.

Oferind cel mai bun design din clasă, împreună cu

 abilitate şi calitate Yamaha, modelul YFZ50 face ca

deţinerea unui ATV să  e simplă, uşoară şi plăcută.

ATV compact, agil, pentru copiii cu

vârsta între 6 ş i 9 ani

Simplu de utilizat, distractiv de pilotat

ş i uşor de întreţinut

Modul ideal de familiarizare cu

pilotarea ATV-urilor

Calitate,  abilitate ş i susţinere Yamaha

Şurub de blocare a acceleraţiei pentru

reglarea vitezei de către părinţi

Limitatorul comutabil limitează viteza

maximă a motorului

Şnur cu decuplare pentru control

parental deplin

Design sportiv, inspirat de modelul

YFZ450R

Motor în 4 timpi, 49 cmc, cu răcire cu

aer, uşor de întreţinut

Transmisie CVT automată lină, cu

curea trapezoidală

Manete de frână montate pe ghidon

Pornire electrică ş i prin pedală

detaşabilă

YFZ50



Stilul modelului YFZ450R, cu simplitatea
motorului de 49 cmc
Cu un corp compact, comenzi simple şi motor automat de 49 cmc, modelul YFZ50 este modul perfect

de a începe. Conceput pentru copiii cu vârsta între 6 şi 9 ani, acest mini ATV este pregătit să ofere ore

întregi de distracţie în familie.

Siguranţa este prioritară, iar modelul YFZ50 prezintă o gamă de caracteristici care oferă părinţilor un

grad ridicat de control. Viteza poate   limitată prin şurubul de blocare a acceleraţiei şi comutatorul

pentru limitarea turaţiei – iar un şnur pentru oprire, ataşat comutatorului, poate opri imediat motorul.

Fiind simplu de utilizat, distractiv de pilotat şi uşor de întreţinut, modelul Yamaha YFZ50 reprezintă

alegerea sigură a adulţilor responsabili – iar cu designul inspirat de modelul de curse YFZ450R, acest

mini ATV este cu siguranţă pe primul loc pe lista de dorinţe a  ecărui copil!
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Corp compact, cu design
asemănător modelului de curse
YFZ450R

Modelul YFZ50 este echipat cu o caroserie

compactă, concepută pentru piloţi cu

vârsta între 6 şi 9 ani. Panourile  exibile

din plastic au margini netede, pentru

siguranţă suplimentară, iar spaţiul generos

destinat pilotului este potrivit pentru

copii cu constituţii diferite. Cu un design

preluat de la modelul de curse Yamaha

YFZ450R, este un vis devenit realitate!

Uşor de utilizat şi distractiv de
pilotat

Totul la modelul YFZ50 a fost proiectat

pentru a   uşor de utilizat şi distractiv de

pilotat. Manetele de frână montate pe

ghidon funcţionează precum la o bicicletă,

făcând noii piloţi să se simtă imediat ca

acasă – şi există pornire electrică pentru

demaraj rapid şi uşor. Dispunând de

transmisia complet automată CVT cu

curele trapezoidale, YFZ50 chiar este o

joacă de copii!

Caracteristici de siguranţă
pentru controlul parental

Modelul YFZ50 a fost conceput pentru a

oferi părinţilor control deplin asupra

activităţii de pilotaj a copiilor lor. Un şurub

de limitare reglează acceleraţia şi viteza

maximă pentru a se potrivi oricărui nivel de

abilităţi, în timp ce un limitator electronic

poate   acţionat pentru a restricţiona

turaţia motorului; iar un şnur ataşat unui

comutator le permite părinţilor să oprească

imediat motorul, dacă este necesar.

Design uşor de întreţinut

Modelul YFZ50 este conceput pentru a

oferi ore întregi de distracţie pentru toată

familia, aşadar ne-am asigurat că acesta

este uşor de deţinut şi simplu de

întreţinut – chiar şi pentru acei părinţi

care nu au experienţă anterioară cu ATV-

urile. Transmisia automată înseamnă că nu

există ambreiaj de reglat, iar  ltrul de aer

poate   veri cat şi curăţat fără a   nevoie

de unelte. Doar pilotaţi şi bucuraţi-vă!

Motor  abil de 49 cmc, cu
transmisie automată

Conducerea acestui ATV pentru începători,

cu un motor SOHC de 49 cmc în 4 timpi şi

răcire cu aer, oferă o putere temperată,

 abilă şi care poate   controlată -

făcându-l o alegere ideală pentru tinerii

piloţi începători. Echipat cu o transmisie

CVT automată cu curea trapezoidală, uşor

de întreţinut, acest motor va oferi ore în

şir de distracţie.

Uşor de transportat

Având o lungime de numai 1250 mm şi

lăţime de 820 mm, modelul compact YFZ50

va încăpea cu uşurinţă într-o autodubă,

autocamionetă şi chiar în spatele unui

autoturism,  ind uşor de transportat până

la pista de antrenamente sau pe teren. O

frână de parcare îl împiedică să se deplaseze

în timpul transportului, iar un mâner de

prindere spate bara transportoare faţă

facilitează încărcarea şi descărcarea.
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Motor

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu aer, SOHC, 2-supape
Capacitate cilindrică 49.4cc
Alezaj X Cursă 39.0 mm x 41.4 mm
Compresie 8.5 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil V12 x 1
Sistem de aprindere CDI
Sistem de aprindere Electric şi pedală
Sistem de transmisie Automat, curea trapezoidală
Sistemul de rulare 2WD
Transmisie  nală Lanţ

Şasiu

Sistem suspensie faţă Single A-arm, 60 mm wheel travel
Sistem suspensie spate Basculă, 51 mm wheel travel
Frână faţă Drum brake
Frână spate Single mechanical drum
Anvelope faţă AT16 x 6,5-7
Anvelope spate AT16 x 7-7

Dimensiuni

Lungime totală 1,250 mm
Lăţime totală 820 mm
Înălţime totală 770 mm
Înălţimea scaunelor 585 mm
Ampatament 830 mm
Gardă minimă la sol 88 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 100kg
Capacitate rezervor carburant 5.8L
Capacitate rezervor ulei 0.9L
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ATV-urile cu motor până la 70 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 6 ani și

numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de la 70 până la 90 cmc sunt

recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 12 ani și numai sub supravegherea unui adult.

ATV-urile cu o capacitate a motorului de 90 cmc sau mai mare sunt recomandate numai pentru piloți cu

vârsta de minimum 16 ani. ATV-urile sunt concepute pentru a funcționa în limita capacităților proiectate.

Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de transport maximă, sunt detaliate în manualul de

utilizare, dacă este cazul. Pentru o mai mare durabilitate și o mai bună  abilitate a produsului, dar mai ales

pentru siguranța operatorului, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Yamaha

recomandă ca toți piloții de ATV să urmeze un curs de formare aprobat. Pentru informații privind siguranța

și formarea, consultă-te cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. Utilizarea

ATV-urilor poate   periculoasă.
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