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Aventurile off-road încep
aici.
Atunci când vine vorba despre mini-motociclete pentru
copii, Yamaha este lider detaşat. Cu designul accesibil al
modelului PW50, este foarte uşor de observat de ce acest
motor de 50cc şi în 2 timpi este preferat de copii şi părinţi.
Caracteristicile de siguranţă includ un limitator de viteză
care permite părinţilor reglarea vitezei maxime în funcţie
de nivelul de îndemânare al pilotului, iar transmisia finală
pe cardan reduce sarcinile de întreţinere. La acest model,
schimbarea vitezelor nu trebuie să vă preocupe, întrucât
motorul rapid în 2 timpi, de 50cc este pus în mişcare de o
cutie de viteze complet automată, pe principiul „roteşte şi
porneşte”.

Cîntărind numai 39 kg, această mini-motocicletă uşoară şi
compactă este modul ideal prin care copilul
dumneavoastră poate avea parte de distracţie în timp ce
îşi dezvoltă abilităţile de pilotare.

Motor în 2 timpi, 50cc, cutie de
viteze complet automată

Transmisie finală pe cardan, sigură
şi o întreţinere redusă

Limitatorul simplu al vitezei
asigură controlul parental.

Manipulare uşoară şi dimensiuni
compacte

Rezervorul pentru amestec de ulei
separat, pentru o uşoară utilizare

Design Yamaha, calitate şi
fiabilitate
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Perfectă pentru piloţi
începători

Fiecare părinte doreşte să-i ofere copilului său
cele mai bune lucruri. Şi nu există o cale mai
bună pentru copilul dvs. de a îşi începe
aventura pe două roţi puternice decât un
PW50. Yamaha este leader în proiectarea şi
fabricarea mini-motocicletelor de peste 25 ani,
iar la o privire atentă, oricare dintre
motocicletele destinate copiilor
demonstrează de ce încă suntem alegerea
numărul unu. Destinat începătorilor, modelul
PW50 „roteşte şi porneşte” beneficiază de o
gamă apreciabilă de elemente de siguranţă şi
de un design accesibil pilotului, care fac din
PW50 alegerea ideală pentru piloţi începători.
Cu o tehnologie modernă dublată de calitatea
şi fiabilitatea Yamaha, această mini-
motocicletă elegantă este uşor de manevrat şi
de întreţinut.
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Motor în 2 timpi, 50cc, complet automat
Motorul uşor de 50cc, în 2 timpi şi răcit cu aer al lui PW50 este
special proiectat pentru a fi compatibil cu nevoile piloţilor
începători. Cutia de viteze complet automată, uşoară şi
sensibilă contribuie la obţinerea performanţei „roteşte şi
porneşte”chiar şi de către piloţi începători – iar limitatorul
simplu permite părinţilor reglarea vitezei maxime în funcţie de
nivelul de îndemânare al pilotului.

Transmisie finală pe cardan care necesită puţine acţiuni

de întreţinere
Aproape fiecare caracteristică a acestei micuţe motociclete
remarcabile a fost proiectată astfel încât modelul PW50 să fie
pilotat cu plăcere şi uşor de întreţinut. Cardanul complet integrat
este curat şi silenţios, împreună cu designul uşor de întreţinut,
face ca acest sistem să fie alegerea evidentă pentru noii piloţi şi
pentru părinţii care vor să-şi facă viaţă uşoară.

Şa cu înălţime redusă şi comenzi uşor accesibile
Având şaua la o înălţimea de numai 485 mm şi o poziţie de pilotaj
confortabilă, piloţii începători vor simţi că sunt instantaneu acasă pe
modelul PW50. Structura ghidonului este similară cu a unei biciclete,
frâna spate fiind acţionată cu mâna stângă, iar frâna faţă cu mâna
dreaptă, simplificând totul pentru începători. Trebuie doar să rotiţi
maneta de acceleraţie şi distracţia începe.

Jante în 3 spiţe, din oţel dur
Deşi cântăreşte numai 39 kg, această mică motocicletă este solidă,
proiectată pentru a oferi mulţi ani de distracţie. Jantele de 10 inci, în 3
spiţe, din oţel sunt solide şi uşor de curăţat – şi pentru a obţine o priză
totală, PW50 rulează pe pneuri compacte de 2,5 inci lăţime.

Carenaj din polipropilenă uşoară şi solidă
Similar motocicletelor off road Yamaha de capacitate mai mare,
PW50 este echipată cu o caroserie din polipropilenă care combină
rezistenţa mare cu greutatea redusă. Apărătoarele faţă-spate şi
flancurile sunt finisate în culoarea albastră specifică curselor, iar
grafica luminoasă a rezervorului şi numerele de concurs albe aplicate
pe fundal conferă acestei mini-motociclete un aspect sportiv.

Ţeavă de eşapament uşoară, amplasată la un nivel înalt
Observaţi cu atenţie ţeava de eşapament şi puteţi vedea un alt exemplu
al modului în care inginerii noştri au înţeles să utilizeze lungimea pentru
a creşte siguranţa şi confortul. Dotată cu un scut termic pentru o
protecţie mărită, această ţeava uşoară este amplasată în apropierea
motorului pentru a obţine o gardă la sol înaltă şi o protecţie mărită.
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Motor PW50
Tip motor Răcit cu aer, 2-timpi, Monocilindru înclinat spre faţă, Supapă de admisie

Capacitate cilindrică 49cc

Alezaj X Cursă 40,0 mm x 39,2 mm

Compresie 6,0 : 1

Putere maximă -

Cuplu maxim -

Sistem de ungere Yamaha Autolube

Tip ambreiaj Umed, centrifugal automat

Carburator Mikuni VM12/1

Sistem de aprindere CDI, Recul

Sistem de transmisie Automată

Transmisie finală Cardan

Şasiu PW50
Cadru Ţeava tubulara din oţel

Cursă faţă 60 mm

Unghi rolă de direcţie 25Âş

Traseu 50 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Unitate oscilantă

Cursă spate 50 mm

Frână faţă tobă  mm

Frână spate tobă  mm

Anvelopă faţă 2.50-10 4PR

Anvelopă spate 2.50-10 4PR

Dimensiuni PW50
Lungime totală 1.245 mm

Lăţime totală 575 mm

Înălţime totală 715 mm

Înălţimea scaunelor 485 mm

Baza roţilor 855 mm

Gardă minimă la sol 105 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

39 kg

Capacitate rezervor carburant 2,0 Litri

Capacitate rezervor ulei 0,35 Litri

Purtaţi întotdeauna cască, ochelari şi echipament de protecţie. Yamaha vă încurajează să conduceţi cu prudenţă, să îi respectaţi pe ceilalţi piloţi şi mediul înconjurător.
Caracteristicile şi aspectul produselor Yamaha prezentate aici sunt supuse modificărilor fără aviz prealabil şi pot varia în funcţie de cerinţe şi condiţii. Pentru detalii
suplimentare, vă rugăm să consultaţi furnizorul Yamaha.
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Racing Blue

 

Kit autocolant
PW50

Husă pentru şa
PW50

Mânere de ghidon
Yamaha pentru
curse

Chingi cu cataramă,
Yamaha

Chingi cu clichet
Yamaha

Suport de lucru
Yamaha pentru off-
road

Pentru toate PW50 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dumneavoastră Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă

călduros să vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele & accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama

dumneavoastră de produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomadă să folosiţi Yamalube®. Yamalube® este

gama noastră proprie de lubrifianţi de înaltă tehnologie, sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a

lucra eficient, indiferent de terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze, atât pe carosabil, cât şi pe teren denivelat. De asemenea, aveţi la

dispoziţie gamă largă de îmbrăcăminte comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha PW50 pe telefonul dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


