
Dokonalé řešení pro
nové jezdce.
Vaše děti jsou mladé jen jednou, takže pro ně chcete

přirozeně to nejlepší. Jakmile se s modelem Yamaha

PW50 seznámíte blíže, uvidíte, že tento vysoce kvalitní

mini motocykl má spoustu uživatelsky přívětivých funkcí

a jednoduchou technologii. Díky tomu se stal oblíbenou

volbou mnoha rodičů z celého světa.

V jednoduchosti je krása. Celý model PW50 byl

zkonstruován pro pohodlnou jízdu a snadný provoz.

Dvoutaktní motor o objemu 50 ccm je vybavený plně

automatickou převodovkou pro jednoduché ovládání

typu „nastartuj a jeď“ a brzdové páky na řídítkách –

podobně jako pohon hřídelem a nízko posazené sedlo –

zaručují, že právě tenhle model je ideální první motorka

pro každé dítě.

V dnešní době mnoho dětí tráví spoustu času doma

hraním her na elektronických zařízeních. Motocykl

Yamaha PW50 je tak ideálním prostředkem, aby se

zapojily do venkovních aktivit a aby si vybudovaly zručnost

a sebedůvěru. Model PW50 můžou postupně „dědit“

bratři i sestry a postarat se tak o skvělou zábavu a
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Dokonalé řešení pro nové jezdce.
Mini motocykl PW50 během více než 40 let dokáže dětem i jejich rodičům přinášet radost a vzrušení,

které s sebou nese jízda v terénu. A na této cestě pomohl tento malý model PW50 vytvořit řadu

fantastických rodinných vzpomínek, které přetrvají celý život – díky nimž je tenhle malý stroj Yamaha

mnohem víc než jen motorka pro zábavu pro děti.

Každá funkce legendárního modelu PW50 je navržena tak, aby byla jízda bezpečná, snadná a zábavná.

K dispozici máte omezovač plynu, se kterým nastavíte maximální rychlost. Kompaktní podvozek

s luxusním odpružením a nízko položeným sedlem navíc zajišťují pohodlnou jízdu a snadné ovládání.

Svižný, plně automatický motor o objemu 50 ccm je zárukou plynulého zrychlení. Díky pohonu

hřídelem a samostatné nádržce na olej pro dvoutaktní motory je údržba jednoduchá. Kompaktní a

lehký model PW50 je navržený tak, aby se vešel do zavazadlového prostoru automobilu nebo malé

dodávky a snadno se přepravoval. Prémiový dětský motocykl s kvalitou provedení Yamaha vám

poskytne dlouhá léta rodinné zábavy.
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Plně  automatický dvoutaktní
motor o objemu 50 ccm

Lehký dvoutaktní vzduchem chlazený

motor motocyklu PW50 o objemu 50 ccm

je navržen tak, aby dokonale vyhovoval

potřebám nových jezdců. Plně

automatická plynulá a citlivá převodovka

se postará o ovládání typu „nastartuj

a jeď“, a je tak ideální volbou pro každého

jezdce. Díky jednoduché technologii bude

údržba lehkého minibiku velmi snadná.

Snadno nastavitelný omezovač
plynu

Motocykl PW50 je vybaven jednoduchým

omezovačem plynu, díky kterému mají

rodiče naprostou kontrolu nad jeho

výkonem. Pomocí šroubu můžete omezit

nebo zvýšit činnost plynu tak, aby

odpovídal zkušenostem a schopnostem

konkrétního jezdce.

Nízko položené sedlo a přívětivé
ovládací prvky

Díky nízko položenému sedlu ve výšce

pouhých 475 mm a pohodlné a uvolněné

jízdní poloze se budou noví jezdci na

motocyklu PW50 cítit jistě. Uspořádání

řídítek je podobné jako u běžného jízdního

kola – zadní brzda se ovládá levou rukou

a přední brzda rukou pravou. Díky tomu bude

ovládání hračka i pro ty nejmenší

začátečníky. Stačí otočit plynem a zábava

může začít!

Snadné ovládání a kompaktní
rozměry

S hmotností pouhých 41 kg je motocykl

PW50 nejlehčí a nejkompaktnější minibike

značky Yamaha. Kompaktní podvozek je

vybavený předními i zadními přilnavými

10palcovými pneumatikami, 60mm

předním zdvihem a 50 mm zadním

zdvihem. Díky snadnému a obratnému

ovládání je tento minibike ideálním

startem do světa jízd v terénu.

Snadný provoz, jednoduchá
údržba

Téměř každá funkce motocyklu PW50 byla

navržena pro snadný provoz, jednoduchou

údržbu a radost z jízdy. Plně uzavřený

systém pohonu zadního kola hřídelem vám

zajistí ekologickou a tichou jízdu.

Společně se samostatnou nádržkou

a konstrukcí s nenáročnou údržbou činí

tento legendární lehký motocykl jasnou

volbu pro každého nového jezdce a jeho

rodiče.

Samostatná nádržka na
dvoutaktní olej

Pro snadnou a jednoduchou pravidelnou

údržbu je motocykl PW50 vybavený

samostatnou nádržkou na olej pro

dvoutaktní motory připevněnou za přední

tabulkou na číslo, která pojme 300 ccm

maziva, tedy dostatečné množství pro

několik plných nádrží paliva. Plastová

nádobka je průhledná, díky čemuž můžete

jednoduše sledovat množství oleje. Tento

systém znamená, že v benzínové nádrži

můžete používat rovnou „přímé“ palivo

a nemusíte ho předem připravovat.
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Motor

Typ motoru
Jazýčkový ventil;Jednoválec;Vzduchem
chlazený;Dvoutaktní

Zdvihový objem 49cc
Vrtání x zdvih 40.0 x 39.2
Kompresní poměr 6.0 : 1
Maximální výkon -
Maximální točivý moment -
Systém mazání samostatné mazání
Typ spojky mokrá;odstředivá automatická
Systém zapalování CDI
Systém startování nožní
Převodovka automatická
Koncový převod Kardan
Karburátor Mikuni VM12/1

Podvozek

Rám Ocelový páteřový rám
Úhel sklonu 25°30′
Stopa 50 mm
Systém předního odpružení Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Přední zdvih 60 mm
Zadní zdvih 50 mm
Přední brzda Bubnová mm
Zadní brzda bubnová mm
Přední pneumatika 2,50-10 4PR
Zadní pneumatika 2,50-10 4PR

Rozměry

Celková délka 1,245 mm
Celková šířka 610 mm
Celková výška 705 mm
Výška sedla 475 mm
Rozvor kol 855 mm
Minimální světlá výška 95 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 41 kg
Kapacita palivové nádrže 2,0 Litry
Kapacita olejové nádrže 0,30 litry
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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