
Ιδανική για νέους
αναβάτες.
Τα νιάτα είναι μόνο μία φορά, οπότε είναι φυσικό να θέλετε το

καλύτερο για το παιδί σας. Και όταν παρατηρήσετε πιο

προσεκτικά την PW50 της Yamaha, θα δείτε ότι αυτή η υψηλής

ποιότητας mini μοτοσυκλέτα περιλαμβάνει πολλά

χαρακτηριστικά φιλικά προς τον χρήστη και λιτή τεχνολογία

που την έχουν κάνει την αγαπημένη επιλογή πολλών γονέων

σε όλο τον κόσμο.

Η απλότητα είναι το κλειδί και η PW50 έχει σχεδιαστεί για να

κάνει την οδήγηση διασκεδαστική χωρίς να ζητά πολλά από

τον ιδιοκτήτη της. Ο 2-χρονος κινητήρας των 50 κ.εκ. διαθέτει

πλήρως αυτόματο κιβώτιο που προσφέρει άμεση επιτάχυνση

και οι μανέτες των φρένων που βρίσκονται στο τιμόνι – σε

συνδυασμό με τον άξονα μετάδοσης και τη χαμηλή σέλα – την

καθιστούν ως την ιδανική επιλογή για πρώτη μοτοσυκλέτα

κάθε παιδιού.

Καθώς πολλά παιδιά περνούν πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι,

παίζοντας με ηλεκτρονικές συσκευές, η Yamaha PW50 είναι ο

ιδανικός τρόπος για να τα ενθαρρύνετε να συμμετέχουν σε

φυσικές δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και να…

Πλήρως αυτόματος δίχρονος κινητήρας

50 κ .εκ.

Περιοριστής γκαζιού που ρυθμίζεται

εύκολα

Χαμηλό ύψος σέλας και χειριστήρια

φιλικά προς τον χρήστη

Ασφαλή φρένα τύπου ποδηλάτου

Μικρές απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη,

απλή συντήρηση

Χωριστό δοχείο λαδιού

Ισχυροί, ατσάλινοι 3-μπρατσοι τροχοί 10

ιντσών

Ελαφριά και ισχυρή εξωτερική σχεδίαση

τύπου motocross

Έχει πλήρως αυτόματη μετάδοση.

Εξάτμιση υψηλού επιπέδου με θερμική

ασπίδα
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Ιδανική για νέους αναβάτες.
αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση! Τα αδέλφια, κορίτσια και αγόρια, μπορούν να μοιραστούν την

PW50 κατά τη διάρκεια των χρόνων και να νιώσουν μια μεγάλη απόλαυση καθώς και να δημιουργήσουν

πολλές οικογενειακές αναμνήσεις.

Για πάνω από 40 χρόνια, η mini μοτοσυκλέτα PW50 εισήγαγε τα παιδιά και τους γονείς τους στη χαρά και τον

ενθουσιασμό που έρχεται με την οδήγηση εκτός δρόμου. Και στην πορεία, με αυτήν τη μικρή Yamaha,

δημιουργήθηκαν φανταστικές οικογενειακές αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα – καθιστώντας την

PW50 πολύ περισσότερο από μια απολαυστική μοτοσυκλέτα για παιδιά.

Τα πάντα σχετικά με τη θρυλική PW50 έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την οδήγηση ασφαλή, εύκολη και

απολαυστική. Υπάρχει ένας περιοριστής γκαζιού που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τελική ταχύτητα και το

συμπαγές πλαίσιο με βελούδινη ανάρτηση και χαμηλό ύψος καθίσματος διασφαλίζει μια άνετη οδήγηση με

ελαφρύ χειρισμό.

Ο πλήρως αυτοματοποιημένος κινητήρας 50 κ.εκ. παρέχει ομαλή επιτάχυνση – ενώ ο άξονας μετάδοσης και

το χωριστό 2-χρονο ρεζερβουάρ λαδιού εξασφαλίζουν εύκολη συντήρηση. Σχεδιασμένη για να χωράει στο

πίσω μέρος αυτοκινήτου ή μικρού ημιφορτηγού, η συνεπτυγμένη και ελαφριά PW50 είναι εύκολη στη

μεταφορά. Επίσης, με την ποιότητα κατασκευής της Yamaha, αυτή η κορυφαία παιδική μοτοσυκλέτα

υπόσχεται πολλά χρόνια οικογενειακών απολαύσεων!
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Πλήρως αυτόματος 2-χρονος
κινητήρας 50 κ.εκ.

Ο ελαφρύς, 2-χρονος αερόψυκτος

κινητήρας των 50 κ.εκ. της PW50 είναι

απόλυτα προσαρμοσμένος στις ανάγκες

των νέων αναβατών. Το πλήρως αυτόματο

κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει ομαλή και

άμεση απόκριση, για φιλικές προς τον

αναβάτη επιδόσεις με το άνοιγμα του

γκαζιού – και η λιτή τεχνολογία διευκολύνει

τη συντήρηση αυτής της ελαφριάς mini

μοτοσυκλέτας.

Περιοριστής γκαζιού που
ρυθμίζεται εύκολα

Για να διασφαλιστεί ότι οι γονείς έχουν τον

απόλυτο έλεγχο των επιδόσεων της PW50,

υπάρχει ένας απλός μηχανισμός

περιορισμού του γκαζιού. Με τη ρύθμιση

μιας βίδας, μπορείτε να μειώσετε ή να

αυξήσετε την κίνηση του γκαζιού ανάλογα

με την εμπειρία και την ικανότητα του

αναβάτη.

Χαμηλό ύψος σέλας και
χειριστήρια φιλικά προς τον
χρήστη

Με χαμηλό ύψος σέλας στα μόλις 475 χλστ.

και άνετη θέση οδήγησης, οι νέοι αναβάτες θα

νιώσουν απευθείας άνετα πάνω στην PW50.

Η διάταξη του τιμονιού είναι παρόμοια με ενός

ποδηλάτου. Για να διευκολύνονται οι

νεαρότεροι αρχάριοι αναβάτες, το πίσω φρένο

ενεργοποιείται με το αριστερό χέρι και το

μπροστινό με το δεξί. Απλώς ανοίγεις το

γκάζι και η διασκέδαση αρχίζει!

Ανάλαφρος χειρισμός και
μικρές διαστάσεις

Με βάρος μόλις 41 κιλών, η PW50 είναι η

πιο ελαφριά και μικρή mini μοτοσυκλέτα της

Yamaha. Με ελαστικά καλής πρόσφυσης

και 10 ιντσών μπροστά και πίσω και με

διαδρομή αμορτισέρ 60 χλστ. μπροστά και

50 χλστ. πίσω, το πλαίσιο μικρών

διαστάσεων προσφέρει εύκολο και ευέλικτο

χειρισμό – έτσι, αυτή η μοτοσυκλέτα γίνεται

η ιδανική πρώτη επιλογή για οδήγηση στο

χώμα.

Μικρές απαιτήσεις από τον
ιδιοκτήτη, απλή συντήρηση

Σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά της έχουν

σχεδιαστεί έτσι ώστε η PW50 να είναι

απολαυστική, απλή στη συντήρηση, χωρίς

πολλές απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη. Το

εντελώς κλειστό σύστημα μετάδοσης

κίνησης με άξονα είναι καθαρό και

αθόρυβο, το οποίο – σε συνδυασμό με το

χωριστό 2-χρονο δοχείο λαδιού και τον

σχεδιασμό για μικρές απαιτήσεις

συντήρησης – κάνει αυτήν τη θρυλική μικρή

μοτοσυκλέτα την προφανή επιλογή για

τους νέους αναβάτες και τους γονείς τους.

Χωριστό 2-χρονο δοχείο λαδιού

Για να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις για

συχνή συντήρηση και να διευκολυνθεί η ζωή

του ιδιοκτήτη, η PW50 διαθέτει ένα χωριστό 2-

χρονο, ρεζερβουάρ λαδιού πίσω από την

μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας με 300

κ.εκ. λαδιού – που είναι αρκετό για

πολλαπλά γεμίσματα του ρεζερβουάρ

καυσίμου. Το διάφανο πλαστικό δοχείο

διευκολύνει την παρακολούθηση  της στάθμης

και επιτρέπει τον ανεφοδιασμό χωρίς

προανάμειξη στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Βαλβίδα ριντ, Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος, Δίχρονος
Κυβισμός 49cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 40,0 x 39,2 mm
Σχέση συμπίεσης 6,0 : 1
Σύστημα λίπανσης Ξεχωριστή λίπανση
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, φυγοκεντρικός αυτόματος
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης MISSED!
Τελική μετάδοση Άξονας
Τροφοδοσία Mikuni VM12/1

Πλαίσιο

Σκελετός Χαλύβδινος σωλήνας
Γωνία Κάστερ 25°30′
Ίχνος 50 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης
Διαδρομή εμπρός 60 mm
Διαδρομή πίσω 50 mm
Εμπρός φρένο Mechanical leading trailing drum brake
Πίσω φρένο Mechanical leading trailing drum brake
Εμπρός ελαστικό 2,50-10 4PR
Πίσω ελαστικό 2,50-10 4PR

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1.245 mm
Συνολικό πλάτος 610 mm
Συνολικό ύψος 705 mm
Ύψος σέλας 475 mm
Μεταξόνιο 855 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 95 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 41 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 2,0 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0,30 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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