
Stylistyka YFZ450R i
łatwość obsługi modeli
z silnikami o
pojemności 49 cm3
Yamaha słynie z budowania najpopularniejszych na

świecie modeli ATV do jazdy sportowej i rekreacyjnej.

Model dla początkujących, przeznaczony dla dzieci w

wieku od 6 do 9 lat, sprawi, że serca najmłodszych

kierowców zabiją szybciej.

Na pierwszy rzut oka widać, że kompaktowy model

YFZ50 jest zbudowany z uwzględnieniem równie

wysokich standardów co popularne modele YFZ450R.

Ten kompaktowy pojazdy klasy ATV o stylowym nadwoziu

inspirowanym konstrukcjami wyścigowymi i napędzany

przez niewymagający kosztownej obsługi technicznej 4-

suwowy silnik o pojemności 49 cm3 z automatyczną

skrzynią biegów i elektrycznym rozrusznikiem

gwarantuje lata dobrej zabawy dla całej rodziny.

Dzięki wyjątkowej stylistyce, niezawodności i jakości

oferowanej przez  rmę Yamaha, model YFZ50 sprawia,

że posiadanie pojazdu klasy ATV jest proste i przyjemne.

Podobnie jak w poprzednim modelu

YFZ450R

Kompaktowy, zwrotny pojazd klasy ATV

dla dzieci w wieku 6–9 lat

Łatwy w obsłudze przycisk

elektrycznego rozrusznika

Jakość, niezawodność i solidność marki

Yamaha

Niskie koszty utrzymania, niskie zużycie

paliwa oraz hałas dzięki technologii 4-

suwowej

Płynna i łatwa w obsłudze

automatyczna skrzynia biegów

Kontrola rodzicielska nad prędkośc ią i

wyłączeniem silnika

ANSI zatwierdzone dla dzieci w wieku 6

lat i powyżej

YFZ50



Stylistyka YFZ450R i łatwość obsługi
modeli z silnikami o pojemności 49 cm3
Kompaktowe nadwozie, łatwa obsługa i automatyczny silnik o pojemności 49 cm3 sprawiają, że model

YFZ50 jest doskonałym pojazdem na start. Stworzony z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 9 lat mini

ATV zapewni całej rodzinie wiele godzin dobrej zabawy.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze — model YFZ50 wyposażono w liczne funkcje zapewniające

rodzicom kontrolę nad pojazdem. Prędkość można ograniczyć za pomocą śruby blokującej położenie

przepustnicy lub elektronicznego ogranicznika obrotów, a długa linka połączona do wyłącznika

bezpieczeństwa pozwala na natychmiastowe unieruchomienie silnika.

Prosty w obsłudze i łatwy w konserwacji YFZ50 jest doskonałym wyborem dla odpowiedzialnego

rodzica, a stylizacja inspirowana sportowym YFZ450R z pewnością spowoduje, że ta maszyna znajdzie

się na szczycie listy życzeń każdego dziecka.
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Kompaktowa konstrukcja
połączona ze stylistyką
inspirowaną YFZ450R

YFZ50 został wyposażony w kompaktowe

nadwozie stworzone z myślą o

użytkownikach w wieku od 6 do 9 lat.

Gładkie krawędzie elastycznych paneli z

tworzywa sztucznego zwiększają

bezpieczne użytkowanie, a pozycja

kierowcy została zaprojektowana tak, aby

umożliwić jazdę dzieciom o różnym

wzroście. Inspirowany stylistyką Yamahy

YFZ450R jest idealnym pojazdem dla

początkujących kierowców.

Łatwy i przyjemny w użyciu

Model YFZ50 został zaprojektowany z

myślą o łatwej i przyjemnej jeździe.

Zamontowane na kierownicy dźwignie

obsługuje się tak samo jak hamulce w

rowerze, co ułatwi jadę młodym

kierowcom, a elektryczny rozrusznik

pozwala na szybkie i łatwe ruszanie. Te

elementy w połączeniu z całkowicie

zautomatyzowaną przekładnią CVT z

paskiem klinowym sprawią, że obsługa

modelu YFZ50 będzie bezproblemowa

nawet dla 6-letnich dzieci.

Funkcje bezpieczeństwa
zapewniające kontrolę
rodzicielską

Model YFZ50 został zaprojektowany w taki

sposób, aby rodzice mogli zachować pełną

kontrolę nad jazdą swojego dziecka. Śruba

ograniczająca położenie przepustnicy

pozwala na regulację przyspieszenia i

maksymalnej prędkości w zależności od

poziomu umiejętności kierowcy,

elektroniczny limiter ogranicza prędkość

obrotową silnika, a zrywka z linką

bezpieczeństwa umożilwia natychmiastowe

wyłączenie silnika.

Konstrukcja o niskich kosztach
utrzymania

YFZ50 zaprojektowano tak, aby zapewniał

wiele rozrywki całej rodzinie, a my

zadbaliśmy o łatwość obsługi i utrzymania,

nawet dla rodziców bez doświadczenia w

obsłudze pojazdów ATV. Automatyczna

przekładnia eliminuje potrzebę regulacji

sprzęgła, a  ltr powietrza można czyścić

bez użycia dodatkowych narzędzi. Po

prostu jedź i delektuj się jazdą!

Niezawodny silnik o pojemności
49 cm3 z automatyczną
przekładnią.

Za napęd tego quada odpowiada 4-

suwowy, chłodzony powietrzem silnik

SOHC o pojemności 49 cm3 zapewniający

niezawodną i kontrolowaną moc. To

sprawia, że jest ona idealnym wyborem

dla początkujących kierowców. Silnik

współpracuje z niewymagającą

kosztownego serwisowania automatyczną

przekładnią CVT z paskiem klinowym.

Takie rozwiązanie zapewnia wiele godzin

doskonałej zabawy.

Łatwość transportu

Kompaktowy model YFZ50 o długości 1250

mm i szerokości 820 mm z łatwością zmieści

się w półciężarówce, pickupie lub nawet z

tyłu samochodu osobowego, co umożliwia

łatwy transport na tor lub w teren. Hamulec

postojowy zapobiega przemieszczaniu się

pojazdu podczas transportu, a tylny uchwyt

do przytrzymywania i przedni drążek

ułatwiają załadunek i rozładunek.

YFZ50

www.yamaha-motor.eu



Silnik

Typ silnika
Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony powietrzem,
SOHC, 2-zaworowy

Pojemność 49.4cc
Średnica x skok tłoka 39.0 mm x 41.4 mm
Stopień sprężania 8.5 : 1
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Układ paliwowy V12 x 1
Układ zapłonu CDI
Układ rozrusznika Elektryczny i nożny
Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym
Napęd 2WD
Napęd końcowy Łańcuch

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Single A-arm, 60 mm wheel travel
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, 51 mm wheel travel
Hamulec przedni Drum brake
Hamulec tylny Single mechanical drum
Ogumienie przednie AT16 x 6,5-7
Ogumienie tylne AT16 x 7-7

Wymiary

Długość całkowita 1,250 mm
Szerokość całkowita 820 mm
Wysokość całkowita 770 mm
Wysokość siodełka 585 mm
Rozstaw osi 830 mm
Minimalny prześwit 88 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

100 kg

Pojemność zbiornika paliwa 5.8 litres
Pojemność zbiornika oleju 0.9 litres
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Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku

życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV

wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia,

które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w

silniki o pojemności powyżej 90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Użytkownicy

pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały

zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia

dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W

celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (dotyczy

tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów

użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać

jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do poruszania się w

terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed

rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno

przewozić pasażerów, a w pojazdach Side-by-side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie

uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji

odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. Zachować szczególną ostrożność w

trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć w sposób

odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i

lokalnych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej

odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i

odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Yamahy. Specy kacje i

wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone

tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów.

Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej

broszurze są profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte

12-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych

Dealerów Yamahy.
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