
Dokonalé riešenie pre
nových jazdcov.
Mladí sme iba raz, preto pre svoje deti, prirodzene,

chcete len to najlepšie. A keď sa s Yamahou PW50

zoznámite bližšie, uvidíte, že tento vysoko kvalitný

minimotocykel má veľa funkcií na zjednodušenie

používania a nekomplikované technické prevedenie.

Vďaka tomu je obľúbenou voľbou mnohých rodičov na

celom svete.

V jednoduchosti je krása. Celý model PW50 bol

skonštruovaný tak, aby poskytoval radosť z jazdy a

jednoducho sa prevádzkoval. Dvojtaktný motor s

objemom 50 cm3 s plne automatickou prevodovkou a

brzdovými páčkami na riadidlách spolu zabezpečujú

hladkú a plynulú jazdu stroja. To isté platí o pohone

hriadeľom a nízko umiestnenom sedadle. Vďaka tomu je

tento stroj ideálnym prvým motocyklom pre každé dieťa.

V dnešnej dobe mnoho detí trávi veľa času doma hraním

hier na elektronických zariadeniach. Motocykel Yamaha

PW50 je tak ideálnym prostriedkom na to, aby sa zapojili

do vonkajších aktivít a vybudovali si zručnosť a

sebadôveru. Na modeli PW50 sa môžu voziť bratia aj

Úplne automatický dvojtaktný motor

s objemom 50 cm3

Jednoducho nastaviteľný obmedzovač

plynu

Nízko položené sedadlo a ovládacie

prvky na jednoduché používanie

Lightweight handling and compact

dimensions

Ľahká prevádzka, jednoduchá údržba

Samostatná nádržka na olej na 2-

taktné motory

Pevné 3-lúčové oceľové 10-palcové

kolesá

Ľahká a pevná kapotáž v motokrosovom

štýle

Yamaha design, quality and reliability

Vysoko vedený výfuk s tepelným štítom

PW50



Dokonalé riešenie pre nových jazdcov.
Veľmi žiadaný minimotocykel PW50 už vyše 40 rokov deťom a aj ich rodičom prináša poriadnu dávku

radosti a vzrušenia, ktoré sa spájajú s jazdou v teréne. A na tejto ceste pomohol malý model PW50

vytvoriť celý rad fantastických rodinných spomienok, ktoré pretrvajú po celý život – vďaka čomu je

tento malý stroj značky Yamaha oveľa viac než len motorkou pre zábavu detí.

Každá funkcia legendárneho motocykla PW50 je navrhnutá tak, aby bola jazda na ňom bezpečná,

jednoduchá a zábavná. K dispozícii je obmedzovač plynu, s ktorým nastavíte maximálnu rýchlosť.

Kompaktný podvozok s luxusným odpružením a nízko položeným sedadlom navyše zaisťujú pohodlnú

jazdu a ľahké ovládanie.

Svižný, plne automatický motor s objemom 50 cm3 je zárukou plynulého zrýchlenia. Vďaka pohonu

hriadeľom a samostatnej nádržke na olej na dvojtaktné motory bude údržba jednoduchá. Kompaktný

a ľahký model PW50 je navrhnutý tak, aby sa vošiel do batožinového priestoru automobilu alebo malej

dodávky a ľahko sa prepravoval. Prémiový detský motocykel s kvalitou prevedenia charakteristickou

pre značku Yamaha vám prináša zábavu pre celú rodinu na dlhé roky!
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Úplne automatický dvojtaktný
motor s objemom 50 cm3

Ľahký dvojtaktný vzduchom chladený

motor motocykla PW50 s objemom 50 cm3

je navrhnutý tak, aby dokonale vyhovoval

potrebám nových jazdcov. Plne

automatická plynulá a citlivá prevodovka

sa postará o hladký a plynulý výkon a je

ideálnou voľbou pre každého jazdca –

vďaka jednoduchej technológii sa tento

ľahký minimotocykel aj ľahko udržiava.

Jednoducho nastaviteľný
obmedzovač plynu

Motocykel PW50 je vybavený jednoduchým

obmedzovačom plynu, vďaka ktorému

majú rodičia úplnú kontrolu nad jeho

výkonom. Nastavením skrutky môžete

obmedziť alebo zvýšiť pohyb škrtiacej

klapky tak, aby zodpovedal skúsenostiam

a schopnostiam konkrétneho jazdca.

Nízko položené sedadlo a
ovládacie prvky na jednoduché
používanie

Vďaka nízko položenému sedadlu vo výške

iba 475 mm a pohodlnej a uvoľnenej polohe

pri jazde sa budú noví jazdci na motocykli

PW50 cítiť sebaisto. Usporiadanie riadidiel

je podobné ako v prípade bežného bicykla –

zadná brzda sa ovláda ľavou a predná brzda

pravou rukou. Vďaka tomu ovládanie ľahko

zvládnu aj tí najmenší začiatočníci. Stačí

otočiť plynom a zábava sa môže začať!

Ľahké riadenie a kompaktné
rozmery

S hmotnosťou len 41 kg je motocykel

PW50 tým najľahším a najkompaktnejším

minimotocyklom značky Yamaha.

Kompaktný podvozok je vybavený prednými

aj zadnými 10-palcovými pneumatikami s

výbornou priľnavosťou, 60 mm predným

zdvihom a 50 mm zadným zdvihom. To

umožňuje jednoduché a svižné riadenie.

Tento motocykel je teda ideálny na vstup

do sveta jazdy v teréne.

Ľahká prevádzka, jednoduchá
údržba

Takmer každá funkcia motocykla PW50

bola navrhnutá tak, aby na ňom bola

radosť jazdiť a aby sa vyznačoval

jednoduchou prevádzkou a ľahkou

údržbou. Plne uzavretý systém pohonu

zadného kolesa hriadeľom vám zaistí

ekologickú a tichú jazdu, čo – spoločne so

samostatnou nádržkou a konštrukciou s

nenáročnou údržbou – z tohto

legendárneho malého motocykla robí jasnú

voľbu číslo jedna pre každého nového

jazdca a jeho rodičov.

Samostatná nádržka na olej na 2-
taktné motory

Na minimalizovanie pravidelnej údržby a

obmedzenie počtu potrebných mechanických

častí je motocykel PW50 vybavený

samostatnou nádržkou na dvojtaktný olej

pripevnenou za predný držiak EČV. Nádržka

obsahuje 300 cm3 maziva, teda dostatočné

množstvo na niekoľko nádrží paliva.

Plastová nádržka je priehľadná, vďaka čomu

môžete jednoducho sledovať množstvo

oleja. Tento systém umožňuje používanie

bežného paliva v palivovej nádrži a

nevyžaduje predprípravu zmesi.
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Motor

Typ motora
Jazýčkový ventil, Jednoválec, Vzduchem chlazený,
2ventilový

Zdvihový objem 49cc
Vŕtanie x zdvih 40,0 x 39,2 mm
Kompresný pomer 6,0 : 1
Systém mazania samostatné mazání
Typ spojky mokrá, odstředivá automatická
Systém zapaľovania CDI
Systém štartovania nožný
Prevodovka MISSED!
Koncový prevod Kardan
Karburátor Mikuni VM12/1

Podvozok

Rám Ocelový páteřový rám
Predný zdvih 25°30′
Uhol sklonu 50 mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 60 mm
Zadný zdvih 50 mm
Predná brzda Mechanical leading trailing drum brake
Zadná brzda Mechanical leading trailing drum brake
Predná pneumatika 2,50-10 4PR
Zadná pneumatika 2,50-10 4PR

Rozmery

Celková dĺžka 1.245 mm
Celková šírka 610 mm
Celková výška 705 mm
Výška sedadla 475 mm
Rázvor kolies 855 mm
Minimálna svetlá výška 95 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 41 kg
Kapacita palivové nádrže 2,0 L
Kapacita olejové nádrže 0,30 L

PW50

www.yamaha-motor.eu



Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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