YFZ50

YFZ450R-styling met
49cc-gemak
Yamaha is beroemd om het bouwen van een aantal van 's
werelds succesvolste ATV's voor sport en vrije tijd, en
met een instapmodel voor kinderen van 6 tot 9 jaar laten
we nu de harten van de junioren sneller slaan.
De compacte YFZ50 is gebouwd volgens dezelfde hoge
normen als bijvoorbeeld de populaire YFZ450R, en dat is
te zien. Met een stijlvolle racecarrosserie en
aangedreven door een onderhoudsvrije 49ccviertaktmotor met automatische transmissie en
elektrische startmotor is deze gebruiksvriendelijke miniATV gebouwd voor jarenlang plezier voor het hele gezin.
De YFZ50 biedt een toonaangevende styling en de
betrouwbaarheid en kwaliteit van Yamaha, en maakt het
hebben van een ATV eenvoudig en plezierig.

Net zoals papa's YFZ450R
Compacte, wendbare ATV voor
kinderen van 6 tot 9 jaar
Gebruiksvriendelijke elektrische
startmotor
De beroemde kwaliteit,
betrouwbaarheid en ondersteuning
van Yamaha
Onderhoudsarm, laag
brandstofverbruik en gering
geluidsniveau dankzij viertakttechnologie
Soepele en gebruiksvriendelijke
automatische transmissie
Ouders kunnen de snelheid regelen en
de motor uitschakelen
ANSI goedgekeurd voor kinderen van 6
jaar en ouder

YFZ50
YFZ450R-styling met 49cc-gemak
Met zijn compacte body, eenvoudige bediening en automatisch 49cc-motorblok is de YFZ50 perfect
om mee te beginnen. Deze mini-ATV is ontworpen voor kinderen van 6 tot 9 jaar en biedt urenlang
plezier voor het hele gezin.
Veiligheid staat voorop, en de YFZ50 heeft een groot aantal functies waarmee volwassenen een
hoge mate van controle hebben. Het toerental kan worden begrensd met de gasklepschroef en
toerenbegrenzerschakelaar, en met een veiligheidskoord aan een trekschakelaar kan de motor
onmiddellijk worden gestopt.
Gebruiksvriendelijkheid, rijplezier en onderhoudsgemak maken van de Yamaha YFZ50 een slimme
keuze voor ouders, en dankzij de op de YFZ450R geïnspireerde race styling staat deze mini-ATV
bovenaan het verlanglijstje van ieder kind!
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YFZ50

Compacte body met YFZ450R
racer-styling

Gebruiksvriendelijk en
plezierig

De YFZ50 is voorzien van een compacte
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Veiligheidsvoorzieningen
De YFZ50 is erop gericht volwassenen
totale controle te geven over de rijdende
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combi, zodat deze gemakkelijk naar het
oefenterrein of veld vervoerd kan worden.
Een parkeerrem voorkomt bewegingen bij
transport, en een greep aan de achterzijde
en draagstang aan de voorzijde
vergemakkelijkt het in- en uitladen.

YFZ50
Engine
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Drive system
Eindoverbrenging

1-cilinder, 4-takt, Luchtgekoeld, SOHC, 2-kleppen
49.4cc
39.0 mm x 41.4 mm
8.5 : 1
Oliecarter
V12 x 1
CDI
Elektrisch en kickstarter
Automaat met V-snaar
2WD
Ketting

Chassis
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Single A-arm, 60 mm wheel travel
Swingarm, 51 mm wheel travel
Drum brake
Single mechanical drum
AT16 x 6,5-7
AT16 x 7-7

Dimensions
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud
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1,250 mm
820 mm
770 mm
585 mm
830 mm
88 mm
100 kg
5.8 litres
0.9 litres

YFZ50
ATV's met motoren tot 50cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en
altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen
voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met
motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.
Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door bestuurders van 16 jaar en
ouder. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten.
Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, indien van toepassing, te
vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral
vanwege de veiligheid van bestuurder en passagiers (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de
aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's moeten voorzichtig worden gebruikt. Voor je
veiligheid: rij nooit op verharde ondergrond. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn uitsluitend voor
onverharde ondergronden ontworpen. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief
beïnvloeden en kan leiden tot het verlies van de controle over het voertuig. Draag altijd een helm,
oogbescherming en beschermende kleding. Neem nooit passagiers mee op ATV's en draag altijd een
veiligheidsgordel als je een Side-by-Side voertuig bestuurt. Probeer nooit stunts uit te voeren. Rijden en
het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd overmatige snelheden. En wees
vooral voorzichtig op moeilijk begaanbare terreinen. Neem uw verantwoordelijkheid: rij altijd op een
verantwoorde manier, met respect voor het milieu en leef de nationale en lokale wet- en regelgeving na.
Yamaha raadt alle bestuurders van ATV's en Side-by-Side voertuigen aan om een erkende
rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg uw Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid
en rijvaardigheidstrainingen. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen regelmatig
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en maken geen deel uit van een contractuele
productbeschrijving. De producten worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen
zijn afgebeeld met optionele accessoires. De rijders in deze brochure zijn professionals: probeer hun
manier van rijden niet na te bootsen. Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een
beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg uw Yamaha dealer voor meer informatie.
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