
Perfect voor
beginnende rijders.
Ze zijn maar één keer jong, dus u wilt natuurlijk het beste

voor uw kind. En wanneer u van dichterbij kijkt naar de

Yamaha PW50 zult u zien dat deze hoogwaardige

minimotor ets is uitgerust met tal van

gebruiksvriendelijke functies en ongecompliceerde

technologie die ervoor zorgen dat dit de favoriete keuze

van veel ouders over de hele wereld is.

Eenvoud is het sleutelwoord, en alles aan de PW50 is

ontworpen om het aangenaam te maken om mee te

rijden en gemakkelijk om te bezitten. De tweetakt 50 cc

motor beschikt over een volautomatische transmissie

voor een 'twist-and-go'-prestatie en de remhendels aan

het stuur - alsook een cardanaandrijving en een laag

zadel - maken dit de ideale eerste motor ets voor elk

kind.

Voor veel kinderen die veel tijd binnen doorbrengen met

het spelen op elektronische apparaten, is de Yamaha

PW50 de ideale manier om hen aan te moedigen om deel

te nemen aan een fysieke buitenactiviteit en om

vaardigheden en vertrouwen op te bouwen. Broers en
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Perfect voor beginnende rijders.
PW50 door de jaren heen allemaal delen en veel leuke familieherinneringen creëren.

Al meer dan 40 jaar lang heeft de PW50 minimotor ets kinderen en hun ouders kennis laten maken

met de vreugde en opwinding die gepaard gaan met o road rijden. En gaandeweg heeft deze kleine

Yamaha bijgedragen aan het maken van fantastische familieherinneringen die een leven lang

meegaan - waardoor de PW50 zoveel meer is dan een leuke motor ets voor kinderen.

Alles aan de legendarische PW50 werd speciaal ontworpen om rijden veilig, gemakkelijk en

aangenaam te maken. Er is een snelheidsbegrenzer die u de topsnelheid laat aanpassen, en het

compacte chassis met comfortabele vering en een lage zithoogte zorgt voor een comfortabele rit

met lichtgewicht besturing.

De pittige, volledig automatische 50 cc motor zorgt voor een soepele versnelling en de

cardanaandrijving en het afzonderlijke tweetaktoliereservoir zorgen voor een eenvoudig

onderhoud. De compacte en lichte PW50 is ontworpen om in de ko er van een auto of kleine

bestelwagen te passen en is gemakkelijk te vervoeren. En met zijn Yamaha bouwkwaliteit zorgt deze

premium kindermotor ets voor jarenlang familieplezier!
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Volledig automatische 50 cc-
tweetaktmotor

De lichtgewicht 50 cc tweetakt

luchtgekoelde motor is speciaal

ontworpen om te voldoen aan de

behoeften van nieuwe rijders. De

volautomatische versnellingsbak, soepel

en responsief, zorgt voor rijdervriendelijke

‘twist-and-go’-prestaties, en de

ongecompliceerde technologie maakt deze

lichte minimotor ets gemakkelijk om te

onderhouden.

Eenvoudig aan te passen
snelheidsbegrenzer

Om ervoor te zorgen dat ouders de

volledige controle hebben over de

prestaties van de PW50 is er een

eenvoudig mechanisme met een

snelheidsbegrenzer. Door een schroef aan

te passen kunt u de gashendelbeweging

verminderen of verhogen om dit zo af te

stemmen met de ervaring en de

bekwaamheid van de rijder.

Lage zithoogte en
gebruiksvriendelijke bediening

Met zijn lage zithoogte van slechts 475 mm

en een comfortabele en ontspannen

rijpositie, zullen nieuwe rijders zich meteen

zelfverzekerd voelen op de PW50. De

indeling van het stuur is vergelijkbaar met

die van een  ets, met de achterrem bediend

door de linkerhand en de voorrem door de

rechter, waardoor het gemakkelijk is voor de

jongste beginners. Draai aan de gashendel

en het plezier begint!

Lichtgewichte besturing en
compacte afmetingen

De PW50 is met zijn 41 kg de lichtste en

meest compacte minimotor ets in het

Yamaha-gamma. Het compacte chassis,

uitgerust met 10 inch banden met goede

grip vooraan en achteraan en met een

veerweg van 60 mm aan de

voorwielophanging en 50 mm veerweg

achteraan, biedt een eenvoudige en

wendbare besturing, waardoor deze mini

motor ets de ideale introductie tot

o road rijden is.

Gemakkelijk te bezitten,
eenvoudig te onderhouden

Zowat elke functie is ontworpen om de

PW50 aangenaam om mee te rijden,

gemakkelijk om te bezitten en eenvoudig

om te onderhouden te maken. De volledig

afgesloten cardanaandrijving is schoon en

stil, wat deze legendarische kleine

motor ets – samen met het afzonderlijke

tweetaktoliereservoir en

onderhoudsvriendelijk ontwerp – de voor

de hand liggende keuze voor nieuwe

rijders en hun ouders maakt.

Afzonderlijk
tweetaktoliereservoir

Om eigenaarschap gemakkelijk te maken en

het normaal onderhoud tot een minimum te

beperken, is de PW50 uitgerust met een

afzonderlijk tweetaktoliereservoir

gemonteerd achter de voorste nummerplaat

met een inhoud van 300 cc voor

smeermiddel, genoeg voor meerdere

brandstoftanks. Door de doorzichtige

kunststof behuizing is het gemakkelijk om

een oogje in het zeil te houden, en dit

systeem betekent dat u gebruik kunt maken

van 'gewone' niet-premix-brandstof in de

benzinetank.
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Motor

Motortype Membraaninlaat, 1-cilinder, Luchtgekoeld, 2-takt
Cilinderinhoud 49cc
Boring x slag 40,0 x 39,2 mm
Compressieverhouding 6,0 : 1
Smeersysteem Gescheiden smering
Type koppeling Nat, centrifugaal automatisch
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie MISSED!
Eindoverbrenging As
Carburator Mikuni VM12/1

Chassis

Frame Stalen ruggengraatframe
Casterhoek 25°30′
Spoor 50 mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 60 mm
Veerweg achter 50 mm
Remmen voor Mechanical leading trailing drum brake
Remmen achter Mechanical leading trailing drum brake
Bandenmaat voor 2,50-10 4PR
Bandenmaat achter 2,50-10 4PR

Afmetingen

Totale lengte 1.245 mm
Totale breedte 610 mm
Totale hoogte 705 mm
Zithoogte 475 mm
Wielbasis 855 mm
Grondspeling 95 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

41 kg

Inhoud brandstoftank 2,0 L
Carterinhoud 0,30 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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