
Štýl modelu YFZ450R
s jednoduchosťou
motora s objemom
49 cm3
V spoločnosti Yamaha sme známi výrobou jedných

z najúspešnejších štvorkoliek na svete určených na šport

aj na voľný čas – a s úvodným modelom pre deti vo veku 6

až 9 rokov teraz prinášame ešte viac nadšenia do

detských sŕdc.

Kompaktný model YFZ50 je zhotovený podľa rovnakých

vysokých štandardov ako iné modely, napríklad úspešný

model YFZ450R – čo jasne dáva najavo. Táto

miništvorkolka so štýlovou karosériou inšpirovanou

pretekárskym modelom a poháňaná 4-taktným motorom

s objemom 49 cm3 s nízkymi nárokmi na údržbu má

automatickú prevodovku a elektrický štartér a po dlhé

roky prinesie skvelú zábavu pre celú rodinu.

Model YFZ50 ponúka štýl, ktorý je špičkou vo svojej

triede, spolu so spoľahlivosťou a kvalitou značky Yamaha,

takže vlastníctvo štvorkolky je praktické, jednoduché

a bude vám prinášať potešenie.

Rovnako ako na otcovom stroji

YFZ450R

Kompaktná a agilná štvorkolka pre deti

vo veku 6 až 9 rokov

Jednoduché elektrické štartovanie

pomocou tlačidla

Kvalita, spoľahlivosť a podpora

spoločnosti Yamaha

Nízke nároky na údržbu, nízka spotreba

paliva a hluk vďaka štvortaktnej

technológii

Plynulá automatická prevodovka

uľahčujúca jazdu

Rodičovská kontrola rýchlosti a

vypnutie motora

S certi káciu ANSI pre deti od 6 rokov

YFZ50



Štýl modelu YFZ450R s jednoduchosťou
motora s objemom 49 cm3
Vďaka kompaktnej karosérii, jednoduchému ovládaniu a motoru s obsahom 49 cm3 a automatickou

prevodovkou je model YFZ50 skvelým spôsobom, ako začať. Táto miništvorkolka určená pre deti vo

veku 6 až 9 rokov je pripravená ponúknuť hodiny zábavy pre celú rodinu.

Bezpečnosť je na prvom mieste a model YFZ50 obsahuje celý rad funkcií, ktoré poskytujú rodičom

vysokú mieru kontroly. Na obmedzenie rýchlosti slúži skrutka škrtiacej klapky a spínač obmedzovača

otáčok, pričom pomocou lanka pripojeného k vypínaču možno okamžite vypnúť motor.

Model Yamaha YFZ50 sa jednoducho obsluhuje, je s ním zábava pri jazde a nie je náročný na údržbu,

takže je jednoznačnou voľbou pre zodpovedných rodičov – a vďaka štýlu inšpirovanému pretekárskym

modelom YFZ450R bude na prvom mieste v zozname želaní každého dieťaťa.
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Kompaktná karoséria so štýlom
pretekárskeho modelu
YFZ450R

Model YFZ50 má kompaktnú karosériu,

ktorá je navrhnutá pre jazdcov od 6 do

9 rokov. Ohybné plastové panely majú

zaoblené okraje pre vyššiu mieru

bezpečnosti a poloha pri jazde ponúka

dostatočný priestor pre deti rôznej

veľkosti. Štýlovo sa podobá na

pretekársky model Yamaha YFZ450R a je

splnením toho, o čom všetci snívame!

Jednoduchá obsluha a zábava
pri jazde

Model YFZ50 je v každom detaile

navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduchú

obsluhu a aby jazda na ňom bola zábavou.

Brzdové páčky namontované na riadidlách

sa ovládajú rovnako ako na bicykli, takže

jazdci sa tu budú hneď cítiť ako doma –

kým elektrický štartér umožňuje rýchle

a jednoduché štartovanie. S automatickou

prevodovkou CVT s klinovým remeňom je

jazda na modeli YFZ50 skutočne hračkou!

Bezpečnostné funkcie na
rodičovskú kontrolu

Model YFZ50 je navrhnutý tak, aby mali

rodičia dieťa počas jazdy úplne pod

kontrolou. Skrutka obmedzovača plynu slúži

na nastavenie akcelerácie a maximálnej

rýchlosti pre každú úroveň zručností, pričom

pomocou elektronického obmedzovača je

možné obmedziť otáčky motora – lankom

pripojeným k vypínaču môžu rodičia

v prípade potreby okamžite vypnúť motor.

Dizajn s nízkymi nárokmi na
údržbu

Model YFZ50 je navrhnutý tak, aby

poskytol celej rodine celé hodiny zábavy,

preto sme sa postarali, aby jeho

vlastníctvo a údržba nespôsobovali

zbytočné starosti – dokonca ani rodičom,

ktorí doteraz so štvorkolkami nemali

skúsenosti. Automatická prevodovka

znamená, že tu nie je žiadna spojka, ktorú

by bolo potrebné nastavovať, a na

kontrolu a čistenie vzduchového  ltra nie

sú potrebné žiadne nástroje. Stačí si len

vychutnávať radosť z jazdy!

Spoľahlivý motor s objemom
49 cm3 a automatickou
prevodovkou

Túto začiatočnícku štvorkolku poháňa 4-

taktný vzduchom chladený motor SOHC

s objemom 49 cm3, ktorý poskytuje

plynulý, spoľahlivý a ľahko ovládate ľný

výkon – takže je ideálnou voľbou pre

mladých začínajúcich jazdcov. Motor

s nízkymi nárokmi na údržbu vybavený

automatickou prevodovkou CVT s klinovým

remeňom vám poskytne zábavu na celé

hodiny.

Jednoduchá preprava

S dĺžkou len 1 250 mm a šírkou 820 mm sa

kompaktný model YFZ50 ľahko zmestí do

dodávky, pick-upu alebo dokonca

batožinového priestoru vozidiel kombi,

takže ho ľahko prepravíte na cvičnú plochu

alebo dráhu. Parkovacia brzda zabráni

pohybu počas prepravy a zadná rukoväť

a predný držiak uľahčujú nakladanie

a vykladanie.
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Motor

Typ motoru
Jednoválec, 4taktní, Vzduchem chlazený, SOHC, 2
ventilový

Zdvihový objem 49.4cc
Vrtání x zdvih 39.0 mm x 41.4 mm
Kompresní poměr 8.5 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém V12 x 1
Systém zapalování CDI
Systém startování elektrický a nožný
Převodovka automatická s variátorom
Drive system 2WD
Koncový převod Reťaz

Podvozek

Systém předního odpružení Jednoduché A-rameno, Zdvih kolesa 60 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica, Zdvih kolesa 51 mm
Přední brzda Bubnová brzda
Zadní brzda Jednoduchý mechanický bubon
Přední pneumatiky AT16 x 6,5-7
Zadní pneumatiky AT16 x 7-7

Rozměry

Celková délka 1,250 mm
Celková šířka 820 mm
Celková výška 770 mm
Výška sedla 585 mm
Rozvor kol 830 mm
Minimální světlá výška 88 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 100 kg
Kapacita palivové nádrže 5.8 litres
Kapacita olejové nádrže 0.9 litres
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Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku

6 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi

s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom

dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča

len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo

veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie v rámci

konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných

prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby

ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade

vozidiel Side by Side). Prevádzka terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť:

vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na

nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže

spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Na terénnych

štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite

prirýchlo. Na náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne

a berte ohľad na životné prostredie, ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha

všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho predajcu alebo zavolajte

distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas

od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na

ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným

príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky

terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu.

Podrobnosti vám poskytne predajca.
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