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Terenske dogodivščine se
pričnejo tukaj.

50ccm 2-taktni agregat s
popolnoma avtomatskim
menjalnikom

Ko je govora o otroških mini motorjih, je Yamaha jasen
odgovor. Z vozniku prijazno obliko, je popolnoma jasno,
zakaj je PW50 s 50ccm 2-taktnim agregatom priljubljen pri
otrokih in starših. Varnostne značilnosti vključujejo
prilagodljiv plin, ki omogoča staršem, da omejijo največjo
hitrost za prilagoditev voznikovim voznim sposobnostim –
in zaščitena pogonska gred zmanjšuje vzdrževalna dela. Ni
strahu zaradi menjavanja prestav, njegov živahen 50ccm 2taktni agregat uporablja popolnoma avtomatski menjalnik
za preprost "obrni-plin-in-se-pelji" način vožnje.

Preprost omejevalnik hitrosti
zagotavlja starševski nadzor

S samo 39 kg je ta izjemno lahek in kompakten mini motor
idealen način, da se vaš otrok zabava ure in ure ter razvija
vozne sposobnosti.

Zanesljiva kardanska gred za manj
vzdrževanja

Izjemno preprosto krmiljenje in
kompaktne mere
Ločen rezervoar za 2-taktno olje,
za lahko uporabo
Yamahino oblikovanje, kakovost in
zanesljivost
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Odličen za nove
voznike.

Vsak starš želi svojim otrokom dati najbolje v
življenju. Ni boljšega načina, od izbire PW50, s
katerim vaš otrok prične spoznavati svet na
dveh kolesih. Yamaha vodi v oblikovanju mini
motorjev in izdelovanju le-teh že 25 let in
pogled na kateregakoli izmed naših motorjev
za mladino je pravi pokazatelj, zakaj je temu
tako. Namenjen za popolne začetnike, ima
‘obrni-plin-in-se-pelji’ PW50 vrsto varnostnih
značilnosti in vozniku prijaznih oblik, zaradi
česar je idealen za mlade voznike. Zaradi
Yamahine kakovosti in zanesljivosti je ta stilski
mini motor enostavno uporabljati in
vzdrževati.
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Popolnoma avtomatski 50ccm 2-taktni agregat
PW50-jev lahek 50ccm 2-taktni zračno-hlajen agregat je izdelan
posebej za potrebe mladih voznikov. Tekoč in odziven,
popolnoma avtomatski menjalnik poskrbi za vozniku prijazen
‘obrni-plin-in-se-pelji’ učinek – preprost omejevalnik plina
omogoča staršem, da prilagodijo končno hitrost voznikovim
sposobnostim.

Pogonska gred, ki zahteva malo vzdrževanja
Čisto vsak del tega odličnega motorja PW50 je zasnovan tako, da
vozniku olajša vožnjo in vzdrževanje. Popolnoma zaprt pogonski
sistem je čist in tih, kar skupaj z obliko, ki ne zahteva veliko
vzdrževanja, predstavlja očitno izbiro za mlade voznike in starše,
ki si želijo preprostega življenja.

Nizek sedež in uporabniku prijazne komande
Z višino sedeža, ki znaša samo 485 mm in udobnim položajem med
vožnjo, se bodo začetniki na PW50 takoj počutili kot doma. Krmilo je
podobno tistemu na kolesu, zadnja zavora se krmili z desno roko in
prednja zavora z levo, kar olajša delo začetnikom. Samo obrnite plin
in zabava se lahko začne.

Močna 3-kraka kolesa.
Čeprav tehta samo 39 kg, je to trpežen mini motor, ki zagotavlja leta in
leta zabave. 3-kraka 10-palčna jeklena kolesa so močna in se jih zlahka
čisti – za veliko oprijema na PW50 pa poskrbijo 2,5-palčna široka kolesa.

Lahek in močan oklep iz polipropilena
Tako kot Yamahini zmogljivejši terenski motorji, je tudi PW50
opremljen z močnimi oklepi iz polipropilena, ki združujejo veliko moč
z nizko težo. Prednji in zadnji blatnik in stranske plošče so dirkaško
modre barve, svetle poslikave rezervoarja in belo ozadje za dirkaške
številke pa dajejo temu vodilnemu mini motorju športen izgled.

Izjemno lahek izpuh z visoko postavitvijo
Poglejte izpuh in se prepričajte kako daleč so šli naši inženirji, da bi
zagotovili varnost in priročnost. Toplotni ščit nudi dodatno zaščito,
izjemno lahka cev pa je speljana blizu agregata za večjo oddaljenost
motorja od tal in izboljšano zaščito.
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Agregat

PW50

Tip agregata

Zračno hlajenje, 2-taktni, Naprej nagnjen 1-valjni, Membranski ventil

Prostornina

49ccm

Vrtina x gib

40,0 mm x 39,2 mm

Kompresijsko razmerje

6,0 : 1

Maksimalna moč

-

Maksimalen navor

-

Sistem podmazovanja

Yamaha avtomatsko podmazovanje

Tip sklopke

Mokra, Centrifugalno avtomatski

Uplinjač

Mikuni VM12/1

Sistem vžiga

CDI

Zagon

Nožni

Prenos

Avtomatski

Končni prenos

Os

Šasija

PW50

Okvir

Jekleni cevni okvir

Hod prednjega vzmetenja

60 mm

Kot vilice

25º

Predtek

50 mm

Sistem prednjega vzmetenja

Teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja

Nihajna enota

Hod zadnjega vzmetenja

50 mm

Prednja zavora

Boben mm

Zadnja zavora

bobenj mm

Prednja pnevmatika

2.50-10 4PR

Zadnja pnevmatika

2.50-10 4PR

Dimenzije

PW50

Skupna dolžina

1.245 mm

Skupna širina

575 mm

Skupna višina

715 mm

Višina sedeža

485 mm

Medosna razdalja

855 mm

Najmanjša oddaljenost od tal

105 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

39 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

2,0 L

Prostornina rezervoarja za olje

0,35 L
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Cena
PW50

1.595,00 €

Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Specifikacije in izgled Yamahinih
proizvodov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in razlikujejo z ozirom na zahteve in pogoje. Za dodatne informacije se obrnite na Yamahinega trgovca.
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Barve

Racing Blue

Izbrani dodatki

Podloga z
logotipom Yamaha
Racing
Za ogled vseh PW50 dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in opremljeni za nudenje najboljših storitev in nasvetov za
vaš izdelek Yamaha. Zato vam podjetje Yamaha močno priporoča obisk pooblaščene trgovine z izdelki Yamaha, ker
lahko ustreže vsem vašim zahtevam.
Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha
prav tako priporoča uporabo maziva Yamalube®. Yamalube® je naša lastna linija visoko-tehnoloških maziv. Yamahini
agregati so zasnovani tako, da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.
Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov, Yamaha ponuja še vrsto visokokvalitetne, inovativne opreme, katere izdelava
zagotavlja udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več
Yamaha PW50 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Nizozemska

