PW50

Perfeita para iniciados.
Só são ciranças uma vez, é natural que queira o melhor
para o seu lho. Facilmente vai perceber que a PW50, é
uma minimoto de alta qualidade que vem com muitas
funcionalidades fáceis de usar e uma tecnologia simples
que a tornam a escolha favorita de muitos pais em todo o
mundo.
A simplicidade é a chave e tudo na PW50 foi desenvolvido
para a tornar divertida e fácil. O motor de 50 cc a 2
tempos conta com uma transmissão totalmente
automática para proporcionar uma performance "twistand-go". As manetes de travão montadas no guiador,
além da transmissão por veio e o banco baixo, tornam-na
ideal para primeira moto de qualquer criança.
Com muitas crianças a passarem muito tempo a brincar
com dispositivos eletrónicos, a PW50 Yamaha é a forma
ideal de as incentivar a envolverem-se numa atividade
física ao ar livre e a criarem competências e con ança.
Irmãos e irmãs podem todos partilhar a PW50 ao longo
dos anos, e criar grandes momentos de diversão em
família para mais tarde poderem recordar.

Motor a 2 tempos de 50 cc
totalmente automático
Limitador de acelerador fácil de
ajustar
Banco de baixa altura e controlos
intuitivos
Leve e compacta
Fácil de ter, simples de manter
Depósito de óleo de 2 tempos
separado
Jantes resistentes de 10 polegadas
em aço com 3 raios
Carenagem leve e forte tipo
motocross
Design, qualidade e abilidade Yamaha
Escape elevado com resguardo
térmico

PW50
Perfeita para iniciados.
Há mais de 40 anos, a minimoto PW50 mostrou quer às crianças quer aos pais a alegria e diversão da
condução fora de estrada. E ao longo do percurso, esta pequena Yamaha ajudou a criar algumas
recordações de família fantásticas que vão durar uma vida inteira, o que faz da PW50 muito mais do
que uma moto divertida para crianças.
Tudo na lendária PW50 foi concebido para tornar a condução segura, fácil e divertida. Além do
limitador do acelerador que permite ajustar a velocidade máxima, o quadro compacto com
suspensão ultrassuave e a baixa altura do assento garantem uma condução confortável com pouco
esforço.
O motor enérgico de 50 cc e a transmissão totalmente automática proporcionam uma aceleração
suave, enquanto a transmissão por veio e o depósito de óleo para 2 tempos separado, simpli cam a
manutenção. Desenvolvida para caber na bagageira de um automóvel ou carrinha pequena, a
compacta e leve PW50 é fácil de transportar. E com a qualidade de construção da Yamaha, esta moto
premium para crianças vai proporcionar muitos anos de diversão para toda a família!
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PW50

Motor a 2 tempos de 50 cc
totalmente automático

Limitador de acelerador fácil
de ajustar

O motor leve a 2 tempos de 50 cc

Para garantir que os pais têm controlo
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Banco de baixa altura e controlos
intuitivos
Com a baixa altura do banco, apenas
475 mm, e uma posição de condução
confortável e descontraída, os novos pilotos
vão sentir-se plenamente con antes na
PW50. A disposição do guiador é semelhante
à de uma bicicleta, com o travão
traseiro acionado pela mão esquerda e o
travão dianteiro pela direita – tudo fácil
para os principiantes mais jovens. Basta
rodar o acelerador para a diversão começar!

Manobrabilidade leve e
dimensões compactas

Fácil de ter, simples de manter
Quase todas as funcionalidades foram

Depósito de óleo de 2 tempos
separado
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depósito de gasolina.

PW50
Motor

Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão
Sistema de lubri cação
Tipo de embraiagem
Sistema de ignição
Sistema de arranque
Sistema de transmissão
Transmissão nal
Alimentação

Válvula exível, Monocilíndrico, Com refrigeração por
ar, 2 tempos
49cc
40,0 x 39,2 mm
6,0 : 1
Lubri cação separada
Húmida, Automática centrífuga
CDI
Pedal
MISSED!
Veio
Mikuni VM12/1

Chassis
Quadro
Ângulo do avanço de roda
Trail
Sistema de suspensão dianteira
Sistema de suspensão traseira
Curso dianteiro
Curso traseiro
Travão dianteiro
Travão traseiro
Pneu dianteiro
Pneu traseiro

Estrutura tubular em aço
25°30′
50 mm
Telescopic forks
Braço
60 mm
50 mm
Mechanical leading trailing drum brake
Mechanical leading trailing drum brake
2,50-10 4PR
2,50-10 4PR

Tipo de motor

Dimensões
Comprimento total
Largura total
Altura total
Altura do assento
Distância entre eixos
Distância mínima ao solo
Peso (incluindo óleo e gasolina)
Capacidade Dep. Combustível
Capacidade Dep. Óleo
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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
Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma
condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas
podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As
informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem
aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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