PW50

Идеален за
начинаещи
мотоциклетисти.
Детството не може да се върне, затова е естествено да
желаете най- доброто за детето си. Като разгледате
внимателно Yamaha PW50, ще видите, че този
висококачествен минимотоциклет притежава множество
удобни за потребителя характеристики и опростени
технологии, които го правят любимия избор на много
родители през цял свят.
Ключов фактор е простотата и всичко в PW50 е
създадено за забавно шофиране и лесно притежание. 2тактовият двигател от 50 куб.см има напълно
автоматична трансмисия за каране тип „завърташ и
потегляш“, а разположените на кормилото лостове на
спирачките, задвижването с вал и ниската седалка го
правят идеална първа машина за всяко дете.
Децата все повече прекарват много време на закрито,
играейки на електронни устройства, така че Yamaha
PW50 е отлично средство да ги насърчите да се
занимават с физическа активност навън и да…

Двутактов двигател от 50 куб.см с
напълно автоматична скоростна
кутия
Лесен за регулиране ограничител на
подаването на газ
Ниско разположена седалка и удобни
органи за управление
Олекотено маневриране и компактни
размери
Лесен за притежание и поддръжка
Отделен резервоар за масло за
двутактовия двигател
Здрави 10-цолови стоманени джанти
с 3 спици
Лек и здрав корпус в стил мотокрос
Дизайн, качество и надеждност на
Yamaha
Високо разположен ауспух с топлинен
екран

PW50
Идеален за начинаещи
мотоциклетисти.
придобият умения и увереност. Всички братя и сестри могат да споделят PW50 през годините, да се
забавляват и да създадат много семейни спомени.
За над 40 години минимотоциклетът PW50 запозна деца и родители с радостта и вълнението от
кросовото каране. И по пътя си тази малка Yamaha е помогнала за създаването на фантастични
семейни спомени, които ще останат за цял живот – правейки PW50 много повече от детски забавен
мотоциклет.
Всичко в този легендарен PW50 е проектирано за безопасно, лесно и приятно каране. Има
ограничител на подаването на газ, с който можете да определяте максималната скорост, а
компактното шаси с меко окачване и ниско разположената седалка осигуряват удобно каране и леко
управление.
Пъргавият двигател от 50 куб.см с напълно автоматична скоростна кутия предлага плавно ускорение,
а задвижването с вал и отделният резервоар за масло за 2-тактовия двигател правят поддръжката
лесна. Проектиран да се побере в задната част на автомобил или малък ван, компактният и лек PW50
е лесен за транспортиране. И със своето качество на изработка на Yamaha този първокласен детски
велосипед ще осигури години семейно забавление!
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Лесен за регулиране
ограничител на подаването
на газ

Лекият 2-тактов двигател от 50 куб.см с

Родителите разполагат с пълен контрол

въздушно охлаждане на PW50 е

върху представянето на PW50

проектиран специално за нуждите на

благодарение на лесен механизъм за

начинаещите мотоциклетисти. Напълно

ограничаване на подаването на газ. Със

автоматичната скоростна кутия с

завъртането на един винт можете да

плавна работа и бърза реакция

намалите или увеличите хода при

предоставя лесно каране от тип

подаване на газ, така че да е подходящ

„завърташ и потегляш“, а опростената ѝ

за опита и възможностите на

технология допринася за лесната

мотоциклетиста.

поддръжка на този лек минимотоциклет.

Ниско разположена седалка и
удобни органи за управление
Начинаещите мотоциклетисти веднага се
чувстват уверени върху PW50
благодарение на ниско разположената
седалка с височина само 475 мм и
удобната позиция за каране без
напрежение. Кормилото е подобно на
това на велосипед, като задната спирачка
се задейства с лявата ръка, а предната –
с дясната, което улеснява най- малките
начинаещи. Просто дайте газ и започнете
да се забавлявате!
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Отделен резервоар за масло
за двутактовия двигател
С цел лесно притежание и минимално
рутинни поддръжки PW50 има отделен
резервоар за масло за 2-тактовия
двигател. Резервоарът е разположен зад
предната табела за номер и е с обем
300 куб.см, достатъчно за няколко
зареждания с гориво. Полупрозрачната
пластмаса позволява лесно следене на
нивото на маслото, а тази система
означава, че можете директно да
зареждате горивния резервоар, без да
смесвате горивото предварително.
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PW50
Двигател

Кубатура
Диаметър х ход
Степен на сгъстяване
Мазилна уредба
Тип съединител
Запалителна система
Стартерна система
Трансмисия
Крайна предавка
Карбуратор

Пластинчат клапан, Едноцилиндров, Въздушно
охлаждане, 2-тактов
49cc
40,0 x 39,2 mm
6,0 : 1
Отделно смазване
Мокър, центробежен автоматичен
CDI
Откат
MISSED!
Вал
Mikuni VM12/1

Шаси
Рама
Ъгъл на вертикално отклонение
Следа
Система на предното очакване
Система на задното очакване
Преден ход
Заден ход
Предна спирачка
Задна спирачка
Предна гума
Задна гума

Рамка от стоманена тръба
25°30′
50 mm
Telescopic forks
Плаваща вилка
60 mm
50 mm
Mechanical leading trailing drum brake
Mechanical leading trailing drum brake
2,50-10 4PR
2,50-10 4PR

Тип на двигателя

Размери
Обща дължина
Обща ширина
Обща височина
Височина на седалката
Колесна база
Минимален просвет
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)
Капацитет на горивен резервоар
Капацитет на маслен резервоар
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1.245 mm
610 mm
705 mm
475 mm
855 mm
95 mm
41 kg
2,0 L
0,30 L

PW50
Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате
внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в
тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени
частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на
промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За
допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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