
Perfectă pentru noii
piloţi.
Sunt tineri doar o dată, aşa că, în mod natural, doreşti ce

este mai bun pentru copilul tău. Iar când analizezi mai

atent modelul Yamaha PW50, vei vedea că această mini

motocicletă de înaltă calitate este dotată cu o mulţime

de caracteristici intuitive şi tehnologii necomplicate care

au transformat-o în alegerea preferată a multor părinţi

din întreaga lume, în ultimii 40 de ani.

Simplitatea este cheia, iar totul legat de PW50 este

conceput pentru ca motocicleta să  e distractiv de

condus şi uşor de deţinut. Transmisia complet automată

oferă performanţă dintr-o singură mişcare acestui motor

de 50 cmc în 2 timpi, iar manetele de frână montate pe

ghidon, precum şi cardanul şi o şa joasă o fac o primă

motocicletă ideală pentru  ecare copil.

Având în vedere că mulţi copii petrec mult timp în interior,

jucându-se pe dispozitive electronice, Yamaha PW50

este modul ideal de a-i încuraja să se implice într-o

Motor de 50 cmc, în 2 timpi, complet

automat

Limitator de acceleraţie uşor de reglat

Şa joasă ş i comenzi intuitive

Manipulare uşoară ş i dimensiuni

compacte

Uşor de deţinut, simplu de întreţinut

Rezervor de ulei separat, în 2 timpi

Roţi puternice din oţel, cu 3 spiţe

Caroserie uşoară ş i puternică, în stil

motocros

Design Yamaha, calitate ş i  abilitate

Ţeavă de eşapament de nivel superior,

cu scut termic
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Motor de 50 cmc, în 2 timpi,
complet automat

Motorul PW50 uşor, de 50 cmc în 2 timpi,

răcit cu aer, este conceput special pentru

a se potrivi nevoilor noilor piloţi. Lină şi cu

răspuns rapid, cutia de viteze complet

automată este responsabilă pentru

performanţele dintr-o mişcare, iar

datorită tehnologiei necomplicate această

mini-motocicletă uşoară este uşor de

întreţinut.

Limitator de acceleraţie uşor
de reglat

Pentru a ne asigura că părinţii au control

deplin asupra performanţei PW50, există

un mecanism simplu de limitare a

acceleraţiei. Prin reglarea unui şurub, poţi

reduce sau creşte mişcarea acceleraţiei

pentru a se potrivi experienţei şi abilităţii

pilotului.

Şa joasă şi comenzi intuitive

Cu o şa joasă de numai 475 mm şi o poziţie

de pilotaj confortabilă şi relaxată, noii piloţi

se vor simţi instantaneu acasă pe modelul

PW50. Con guraţia ghidonului este similară

cu a unei biciclete, cu frâna spate acţionată

de mâna stângă şi frâna faţă acţionată de

mâna dreaptă, facilitând frânarea pentru cei

mai tineri începători. Doar răsuceşte

acceleraţia şi începe distracţia!

Manevrare uşoară şi dimensiuni
compacte

Cântărind doar 41 kg, PW50 este mini-

motocicleta cea mai uşoară şi mai

compactă din gama Yamaha. Echipat cu

anvelope de 2,50-10 în faţă şi spate, cu o

cursă a suspensiei faţă de 60 mm şi a

suspensiei spate de 50 mm, şasiul

compact oferă o manevrare uşoară şi

agilă,  ind modul ideal de a te familiariza

cu motociclismul pe teren accidentat.

Uşor de deţinut, simplu de
întreţinut

Aproape  ecare caracteristică a fost

concepută pentru ca PW50 să  e

distractiv de pilotat, uşor de deţinut şi

simplu de întreţinut. Sistemul de

transmisie pe cardan complet închisă este

curat şi silenţios, iar împreună cu

rezervorul său de ulei separat în 2 timpi şi

designul cu întreţinere redusă fac din

această mică motocicletă legendară o

alegere evidentă pentru noii piloţi şi

părinţii lor.

Rezervor de ulei separat, în 2
timpi

Pentru a   uşor de deţinut şi a avea nevoie

de un nivel limitat de întreţinere mecanică,

PW50 dispune de un rezervor de ulei separat

în 2 timpi, montat în spatele plăcuţei de

înmatriculare din faţă, care conţine 350 cmc

de lubri ant – su cient pentru mai multe

rezervoare de combustibil. Corpul din plastic

transparent facilitează monitorizarea

nivelului, iar acest sistem înseamnă că poţi

folosi combustibil simplu, neamestecat în

rezervorul de benzină.
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Motor

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 Lubre ere separată
Tip ambreiaj Umed;centrifugal automat
Sistem de aprindere CDI
Sistem de aprindere Recul
Sistem de transmisie Automată
Transmisie  nală Cardan
Carburator Mikuni VM12/1

Şasiu

Cadru Ţeava tubulara din oţel
Unghi rolă de direcţie 25Âş
Traseu 50mm
Sistem suspensie faţă Furci telescopice
Sistem suspensie spate Unitate oscilantă
Cursă faţă 60 mm
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

Lungime totală 1,245 mm
Lăţime totală 610 mm
Înălţime totală 705 mm
Înălţimea scaunelor 475 mm
Baza roţilor 855 mm
Gardă minimă la sol 95 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 41 kg
Capacitate rezervor carburant 2.0Litri
Capacitate rezervor ulei 0.30Litri

PW50

www.yamaha-motor.eu



Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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