
Estilo do YFZ450R com
a simplicidade de 49 cc
Na Yamaha somos famosos pela criação de alguns dos

mais bem-sucedidos moto 4 desportivos e de lazer do

mundo. Agora, com o modelo de nível iniciado para

crianças dos 6 aos 9 anos, fazemos com que os corações

dos mais pequenos batam mais depressa.

O YFZ50 compacto foi concebido tendo em mente os

mesmos padrões elevados de modelos como o YFZ450R

campeão de vendas e isso vê-se. Com uma carenagem

elegante inspirada nas corridas e alimentado por um

motor a 4 tempos de 49 cc de baixa manutenção com

transmissão automática e arranque elétrico, este moto 4

fácil de utilizar foi concebido para proporcionar anos de

diversão em família.

Com um estilo líder na sua classe e com a  abilidade e

qualidade da Yamaha, o YFZ50 faz com que possuir uma

moto 4 seja simples, fácil e agradável.

Tal como o YFZ450R do pai

Moto 4 ágil e compacto para crianças

dos 6 aos 9 anos

Arranque elétrico com botão de

pressão fácil

Qualidade,  abilidade e recursos da

Yamaha

Pouca manutenção, baixo consumo de

combustível e pouco ruído graças à

tecnologia de 4 tempos

Transmissão automática suave e

condução fácil

Controlo parental na velocidade e na

limitação do motor

Aprovação ANSI para crianças com 6

anos ou mais
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Estilo do YFZ450R com a simplicidade de
49 cc
Com uma estrutura compacta, controlos simples e motor de 49 cc de caixa automática, o YFZ50 é

perfeito para começar. Concebido para crianças entre os 6 e os 9 anos, este mini moto 4 está pronto

para proporcionar horas de diversão em família.

A segurança está em primeiro lugar e o YFZ50 inclui uma série de funcionalidades que proporcionam

aos pais um nível elevado de controlo. A velocidade pode ser limitada por um parafuso limitador do

acelerador e também um interruptor de limitador de rotações. Um cordão de segurança preso a um

dispositivo com cabo para prender consegue cortar o motor instantaneamente.

Fácil de utilizar, divertido de conduzir e de fácil manutenção, o Yamaha YFZ50 é a melhor opção para

os adultos responsáveis – com o seu estilo inspirado no YFZ450R, este mini moto 4 encontra-se no

topo das listas de desejos de todas as crianças!
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Estrutura compacta com o
estilo do YFZ450R

O YFZ50 está equipado com uma

estrutura compacta concebida para

pilotos dos 6 aos 9 anos. Os painéis de

plástico  exíveis têm extremidades

suaves para uma maior segurança e a

posição de condução espaçosa consegue

acomodar crianças de diferentes

tamanhos. Com o estilo do YFZ450R

Yamaha de corrida, este é o material de

que são feitos os sonhos!

Fácil de utilizar e divertido de
conduzir

Tudo no YFZ50 foi concebido para ser fácil

de utilizar e divertido de conduzir. As

manetes de travão montadas no guiador

funcionam do mesmo modo que os de uma

bicicleta, fazendo com que os pequenos

pilotos se sintam instantaneamente à

vontade. Além disso, dispõe de um

arranque elétrico para um arranque rápido

e fácil. Com transmissão V-belt CVT

totalmente automática, o YFZ50 é

verdadeiramente uma brincadeira de

crianças!

Caraterísticas de segurança de
controlo parental

O YFZ50 foi concebido para proporcionar aos

pais controlo total da condução do seu  lho.

Um parafuso do limitador de velocidade

regula a aceleração e a velocidade máxima

para se adequar a todos os níveis de

pilotagem, enquanto um limitador

eletrónico pode ser ligado para restringir as

rotações do motor. Um cabo de segurança

preso a um interruptor permite aos pais

desligar o motor instantaneamente, se

necessário.

Design que requer baixa
manutenção

O YFZ50 foi concebido para proporcionar

horas de diversão para toda a família, por

isso certi cámo-nos de que seja fácil de

utilizar e que a sua manutenção é simples,

mesmo para os pais sem nenhuma

experiência prévia de moto 4. A

transmissão automática signi ca que não

é necessário ajustar a embraiagem e o

 ltro de ar pode ser inspecionado e limpo

sem necessidade de ferramentas. Só

precisa de conduzir e usufruir da

experiência!

Motor de 49 cc  ável com
transmissão automática

Este moto 4 de nível iniciado é alimentado

por um motor a 4 tempos SOHC de 49 cc

refrigerado por ar que proporciona uma

potência suave,  ável e controlável, sendo

a escolha ideal para os jovens condutores

de nível iniciado. Equipado com uma

transmissão V-belt (trapezoidal) CVT

automática de baixa manutenção, este

motor irá proporcionar horas e horas de

diversão.

Fácil de transportar

Com um apenas 1250 mm de comprimento e

820 mm de largura, o YFZ50 compacto cabe

facilmente numa carrinha, numa camioneta

e até na traseira de um normal carro

familiar, sendo fácil de transportar para o

campo ou pista. Um travão de

estacionamento impede-o de se deslocar

durante o transporte e um manípulo traseiro

e uma barra de transporte dianteira

facilitam a carga e descarga.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, 4 tempos, Com refrigeração por ar,
SOHC, 2 válvulas

Cilindrada 49.4cc
Diâmetro x curso 39.0 mm x 41.4 mm
Taxa de compressão 8.5 : 1
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Sistema de combustível V12 x 1
Sistema de ignição CDI
Sistema de arranque Eléctrico e de pedal
Sistema de transmissão Automática, com correia trapezoidal
Sistema de transmissão Tracção às 2 rodas
Transmissão  nal Corrente

Chassis

Sistema de suspensão dianteira Braço único, curso 60 mm
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, curso 51 mm
Travão dianteiro Tambor
Travão traseiro Single mechanical drum
Pneu dianteiros AT16 x 6,5-7
Pneus traseiros AT16 x 7-7

Dimensões

Comprimento total 1,250 mm
Largura total 820 mm
Altura total 770 mm
Altura do assento 585 mm
Distância entre eixos 830 mm
Distância mínima ao solo 88 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 100 kg
Capacidade Dep. Combustível 5.8 litres
Capacidade Dep. Óleo 0.9 litres
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Recomenda-se que os Moto 4 com motores até 50 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por

condutores com pelos menos 6 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Da mesma forma,

recomenda-se que os Moto 4 com motores entre 70 e 90 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente

por condutores com pelo menos 12 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Finalmente,

recomenda-se que os Moto 4 com motores com mais de 90 cc de cilindrada sejam utilizados

exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. Recomenda-se que os nossos veículos

Side-by-Side sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. Os Moto

4 e veículos Side-by-Side destinam-se a ser utilizados dentro dos limites do respetivo design. Caso se

aplique, os valores de reboque de cargas em segurança e da capacidade máxima de carga encontram-se

no manual do proprietário. Por questões de durabilidade,  abilidade e, acima de tudo, segurança do

condutor e do passageiro (apenas para veículos Side-by-Side), as capacidades recomendadas não devem,

em circunstância alguma, ser excedidas. A condução de um Moto 4 pode ser perigosa. Para sua

segurança: evite sempre superfícies pavimentadas. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side foram concebidos

para serem utilizados exclusivamente em superfícies não pavimentadas. A condução em superfícies

pavimentadas poderá afetar gravemente a manobrabilidade e provocar a perda do controlo. Use sempre

capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. Nunca transporte passageiros em veículos

Moto 4 e utilize sempre o cinto de segurança em veículos Side-by-Side. Nunca tente fazer habilidades. Se

tiver ingerido álcool ou tomado medicamentos que possam comprometer a sua atenção ou os seus

re exos, não conduza. Evite conduzir a uma velocidade excessiva. Da mesma forma, conduza de forma

especialmente cuidadosa em terrenos difíceis. Seja consciente: conduza sempre de uma forma

responsável, respeitando o ambiente, a legislação nacional e os regulamentos locais. A Yamaha

recomenda a todos os condutores de Moto 4 e veículos Side-by-Side a frequência de um curso de

formação certi cado. Para obter informações relativas a segurança e formação, consulte o seu

concessionário ou o distribuidor Yamaha nacional. As especi cações e o aspeto dos produtos Yamaha

podem sofrer periodicamente alterações sem aviso prévio; as especi cações e as imagens incluídas

neste documento destinam-se a  ns meramente ilustrativos, não constituindo descrições contratuais

dos produtos. Alguns modelos são apresentados com acessórios opcionais. Os condutores presentes

neste catálogo são pro ssionais: não tente imitá-los. Todos os Moto 4 e veículos Side-by-Side são

fornecidos com uma garantia de fábrica limitada de 12 meses. Para mais informações, consulte o seu

concessionário.
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