
YFZ450R-stil
kombineret med
enkelheden ved 49cc
Hos Yamaha er vi berømte for at bygge nogle af verdens

mest succesrige ATV'ere til sport og fritid – og med en

model til 6-9 årige begyndere får vi nu hjerterne hos de

yngste til at slå endnu hurtigere.

Den kompakte YFZ50 er konstrueret efter de samme

høje standarder som modeller som bestselleren

YFZ450R – og det kan man se. Med sit stilfulde,

racerinspirerede design, sin 4-takts 49cc motor, der ikke

kræver meget vedligeholdelse, samt automatisk

transmission og elstart er denne mini-ATV bygget til at

give familien masser af sjov i mange år.

Med sin førende stil kombineret med Yamahas

pålidelighed og kvalitet gør YFZ50 det at eje en ATV

enkelt, nemt og sjovt.

Præcis som de voksnes YFZ450R

Kompakt, adræt ATV til børn på 6-9 år

Letbetjent elektrisk start (knap)

Yamahas kvalitet, pålidelighed og

backup

4-takts teknologien sikrer lavt

vedligehold, lavt benzinforbrug og tyst

motorgang

Smidig og letkørt automatisk

transmission

Forældrekontrol af tophastighed og

afbrydelse af motoren

ANSI godkendt til børn fra 6 år og

opefter

YFZ50



YFZ450R-stil kombineret med
enkelheden ved 49cc
Med sit kompakte design, sine enkle betjeningsanordninger og sin 49cc motor med automatisk

transmission er YFZ50 den perfekte begyndermaskine. Denne mini-ATV er bygget til børn mellem 6

og 9 år, og den er klar til at give familien time efter time af underholdning.

Sikkerheden kommer først, og YFZ50 har en række funktioner, der giver forældrene en høj grad af

kontrol. Hastigheden kan begrænses med gasskruen og kontakten til omdrejningsbegrænsning – og

med en snor, der er forbundet med en sikkerhedskontakt, kan man standse motoren øjeblikkeligt.

Yamaha YFZ50 er nem at bruge, sjov at køre og enkel at vedligeholde, og den er dermed et

indlysende valg for ansvarlige forældre – og med sin YFZ450R-racerinspirerede stil vil denne mini-ATV

stå øverst på ønskesedlen hos alle børn!
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Kompakt design med YFZ450R-
styling

YFZ50 er udstyret med et kompakt

design, der er designet til kørere mellem 6

og 9 år. Dens  eksible plastpaneler har

afrundede kanter for ekstra sikkerhed, og

der er god plads i kørepositionen til børn i

forskellige størrelser. Den er designet

ligesom Yamaha YFZ450R-raceren og er

det, som drømme er skabt af!

Nem at bruge og sjov at køre

Alt på YFZ50 er designet, så den er nem

og underholdende at køre. De

styrmonterede bremsegreb fungerer på

samme måde som på en cykel, så nye

kørere med det samme føler sig hjemme –

og cyklen er udstyret med elstart, så det

er hurtigt og nemt at starte. Med en

fuldautomatisk CVT-transmission med V-

rem er det virkelig barnemad at køre

YFZ50!

Sikkerhedsfunktioner til
forældrekontrol

YFZ50 er designet, så forældrene har total

kontrol med deres barns kørsel. Med en

hastighedsbegrænserskrue kan man indstille

accelerationen og tophastigheden, så den

passer til enhver kørers køreevner, og man

kan aktivere en elektronisk begrænser, der

begrænser motoromdrejningerne – og med

en snor, der er forbundet med en

sikkerhedskontakt, kan forældrene standse

motoren øjeblikkeligt, hvis det er

nødvendigt.

Design med lav vedligeholdelse

YFZ50 er designet til at give hele familien

mange timers sjov, og derfor har vi sikret

os, at den er nem at eje og enkel at

vedligeholde – også for forældre uden

erfaring med ATV'ere. Den automatiske

transmission betyder, at der ikke er nogen

kobling, der skal justeres, og luft lteret

kan kontrolleres og rengøres uden brug af

værktøj. Man kan bare nyde turen!

Pålidelig 49cc motor med
automatisk transmission

Denne ATV til begyndere drives af en

luftkølet 4-takts 49cc SOHC-motor, der

giver blød, pålidelig og kontrollerbar

e ekt – hvilket gør den til et ideelt valg

til unge kørere på begynderniveau.

Motoren er udstyret med CVT-

transmission med V-rem, der er nemt at

vedligeholde, så den giver time efter time

af underholdning.

Let at transportere

Den kompakte YFZ50 er blot 1250 mm lang

og 820 mm bred og kan nemt være i en

kassevogn, en pickup eller endda bag i en

stor familiebil, så den er nem at

transportere til træningsbanen eller marken.

En parkeringsbremse forhindrer den i at

bevæge sig under transport, og et holdegreb

bagtil og en bærebøjle foran letter på- og

a æsning.
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Motor

Motortype 1-cylindret, 4-takts, Luftkølet, SOHC, 2-ventilet
Slagvolumen 49.4cc
Boring x slaglængde 39.0 mm x 41.4 mm
Kompressionsforhold 8.5 : 1
Smøresystem Vådsump
Brændstofsystem V12 x 1
Tændingssystem CDI
Startersystem Elektrisk og kickstarter
Transmissionssystem Kilerem automatisk
Drivsystem 2 WD
Sekundær transmission Kæde

Stel

A jedringssystem for Mono A-arm, 60 mm fjedervandring
A jedringssystem bag Svingga el, 51 mm fjedervandring
Forbremse Tromlebremse
Bagbremse Enkelt mekanisk tromle
Fordæk AT16 x 6,5-7
Bagdæk AT16 x 7-7

Dimensioner

Samlet længde 1,250 mm
Samlet bredde 820 mm
Samlet højde 770 mm
Sædehøjde 585 mm
Akselafstand 830 mm
Min. frihøjde 88 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 100 kg
Tankkapacitet 5.8 litres
Olietankkapacitet 0.9 litres
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ATVer med motorer op til 50cc anbefales kun til brug af kørere fra 6 år og op og altid under opsyn af en

voksen. ATVer med motorer fra 70cc til 90cc anbefales kun til brug af kørere fra 12 år og op og altid under

opsyn af en voksen. ATVer med motorer fra 90cc eller større anbefales kun til brug af kørere fra 16 år og

op. Vores side-by-side-køretøjer anbefales kun til kørere på 16 år eller derover. ATVer og side-by-side-

køretøjer er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Sikker, bugserbar vægt er

sammen med maksimal bærekapacitet anført i instruktionsbogen, hvor dette er relevant. Af hensyn til

holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt fører- og passagersikkerheden (kun ved side-by-side-

køretøjer) må den anbefalede kapacitet under ingen omstændigheder overskrides. ATVer kan være

farlige at køre. Af hensyn til din sikkerhed: undgå altid asfalterede køreunderlag. ATVer og side-by-side-

køretøjer er kun designet til ikke-asfalterede køreunderlag. Kørsel på asfalterede underlag kan have stor

ind ydelse på styring og kontrol og kan føre til mistet kontrol. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og

beskyttende beklædning. Kør aldrig med passagerer på ATVere, og brug altid sikkerhedsselen, når du

kører på et Side-by-Side køretøj. Kør aldrig stuntkørsel. Kør ikke med alkohol eller sto er i blodet. Undgå

høj fart. Og vær særligt opmærksom i ujævnt terræn. Vær venligst forsigtig: kør altid på en forsvarlig måde

med respekt for miljø samt national og lokal lovgivning. Yamaha anbefaler, at alle førere af ATV og side-

by-side-køretøj tager et godkendt kørekursus. Hvis du ønsker sikkerheds- og træningsoplysninger, skal

du spørge din forhandler eller ringe til Yamaha-distributøren i dit hjemland. Speci kationen og

udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere uden varsel. De her viste produkter er kun til

illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af produkterne. Nogle modeller er vist med

ekstraudstyr. Kørerne i denne brochure er professionelle: forsøg ikke at efterligne dem. Alle ATVer og

side-by-side-køretøjer begrænset fabriksgaranti på 12 måneder som kan variere afhængig af model.

Kontakt din forhandler for  ere oplysninger.
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