
Slog modela YFZ450R
s preprostostjo moči
49 cm3
Yamaha je znana po izdelavi nekaterih svetovno najbolj

uspešnih športnih modelov ATV in modelov ATV za prosti

čas, z modelom za začetnike za 6- do 9-letnike pa smo

sedaj poskrbeli za hitrejši srčni utrip najmanjših srčkov.

Kompakten model YFZ50 je izdelan glede na enake

visoke standarde kot na primer najbolj prodajani model

YFZ450R – in to se tudi vidi. Z dovršenim dirkaškim

oklepom, pogonom na 4-taktni agregat s 49 cm3, ki ne

zahteva veliko vzdrževanja, avtomatskim menjalnikom in

električnim zagonom vam bo ta mini ATV, ki je nadvse

preprost za uporabo, prinašal dolga leta družinske

zabave.

Z vrhunsko obliko, Yamahino zanesljivostjo in kakovostjo,

s čimer se ponaša model YFZ50, ni težko biti lastnik

takšnega ATV-ja in v tem tudi uživati.

Natanko takšen, kot je očetov YFZ450R

Kompakten okreten ATV za 6- do 9-

letnike

Enostaven električni zagon s pritiskom

na gumb

Yamahina kakovost, zanesljivost in

podpora

Zahvaljujoč 4-taktni tehnologiji ne

potrebuje veliko vzdrževanja, ima nizko

porabo goriva in proizvaja malo hrupa

Samodejni menjalnik za gladko in

enostavno vožnjo

Starševski nadzor nad hitrostjo in

izklopom motorja

Skladnost s standardom ANSI za

otroke, stare 6 let in več
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Slog modela YFZ450R s preprostostjo
moči 49 cm3
S kompaktnim ohišjem, enostavnimi krmilnimi elementi in avtomatskim 49 cm3 agregatom je model

YFZ50 popoln začetek. Ta mini ATV je izdelan za otroke od 6 do 9 leta starosti in zagotavlja več ur

družinske zabave.

Varnost je najpomembnejša, zato ima model YFZ50 na voljo številne funkcije, ki staršem zagotavljajo

visoko stopnjo nadzora. Hitrost je mogoče omejiti z vijakom za plin in stikalom za omejevalnik vrtljajev.

Na varnostni kabel je pritrjena tudi vrvica za takojšnjo zaustavitev agregata.

Enostavna uporaba, užitek v vožnji in preprosto vzdrževanje – Yamahin model YFZ50 je jasna izbira

odgovorne odrasle osebe, s slogom, ki ga je navdihnil dirkalni model YFZ450R, pa je ta mini ATV

verjetno tudi prva izbira vsakega otroka!
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Kompaktno ohišje z dirkalno
obliko modela YFZ450R

Model YFZ50 je opremljen s kompaktnim

ohišjem, ki je oblikovano za 6- do 9-letne

voznike. Njegove prilagodljive plastične

plošče imajo gladke robove, ki izboljšajo

varnost, prostoren položaj vožnje pa nudi

dovolj prostora za otroke različnih

velikosti. Oblikovan je po dirkalnem

modelu Yamaha YFZ450R. In iz istega

materiala so narejene tudi sanje!

Enostavna uporaba in užitek pri
vožnji

Vse na modelu YFZ50 je bilo oblikovano

tako, da zagotovi preprosto uporabo in

užitek pri vožnji. Zavorne ročice na krmilu

delujejo enako kot na kolesu, kar daje

voznikom občutek znanega, hiter in

preprost vžig pa omogoča električni

zagon. S popolnoma avtomatskim CVT-

menjalnikom s klinastim jermenom je

vožnja z YFZ50 resnično otroško

preprosta!

Varnostne funkcije za starševski
nadzor

Model YFZ50 je oblikovan tako, da

zagotavlja staršem popoln nadzor nad

vožnjo otroka. Vijak omejevalnika plina

prilagodi pospeševanje in največjo možno

hitrost glede na posamezen nivo znanja,

elektronski omejevalnik pa omogoča

preklop na omejevanje števila vrtljajev

agregata. Vrvica, ki je povezana z

varnostnim kablom, staršem omogoča

takojšno zaustavitev agregata, če je to

potrebno.

Zasnova z malo vzdrževanja

Model YFZ50 je zasnovan, da zagotavlja

več ur zabave za vso družino, zato smo

poskrbeli, da ga ni težko vzdrževati – tudi

za starše, ki nimajo nobenih izkušenj z

ATV-ji. Ker ima avtomatski menjalnik, to

pomeni, da ni sklopke, ki bi jo bilo treba

prilagajati, zračni  lter pa lahko

pregledate in očistite brez kakršnegakoli

orodja. Tako se lahko osredotočite le na

vožnjo in uživate!

Zanesljiv 49 cm3 agregat z
avtomatskim menjalnikom

Ta ATV za začetnike ima zračno hlajen 49

cm3 4-taktni agregat SOHC, ki zagotavlja

mehko, zanesljivo in obvladljivo moč – zato

je popolna izbira za mlade voznike

začetnike. Opremljen je z avtomatskim

CVT-menjalnikom s klinastim jermenom, ki

ne potrebuje veliko vzdrževanja, zato vam

bo ta agregat omogočil ure in ure zabave.

Enostaven za transport

Kompakten model YFZ50 je samo 1250 mm

dolg in 820 mm širok, zato ga lahko

enostavno prevažate s kombijem,

kamionetom ali celo karavanom na stezo ali

teren. Parkirna zavora preprečuje, da bi se

vozilo med transportom premikalo, zadnje

držalo in sprednji nosilni drog pa olajšata

natovarjanje in raztovarjanje.
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Agregat

Tip agregata Eno valjni;4-taktni;Zračno hlajenje;SOHC;2-ventilski
Prostornina 49.4ccm
Vrtina x gib 39.0 mm x 41.4 mm
Kompresijsko razmerje 8.5 : 1
Sistem podmazovanja Moker karter
oskrba z gorivom V12 x 1
Sistem vžiga CDI
Zagon Električno in nožno
Prenos jermenski avtomatski
Način vožnje 2WD
Končni prenos Veriga

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Single A-arm;60 mm wheel travel
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka;51 mm wheel travel
Prednja zavora Drum brake
Zadnja zavora Single mechanical drum
Prednje pnevmatike AT16x6,5-7
Zadnje pnevmatike AT16 x 7-7

Dimenzije

Skupna dolžina 1,250 mm
Skupna širina 820 mm
Skupna višina 770 mm
Višina sedeža 585 mm
Medosovinski razmak 830 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 88 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 100kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 5.8L
Prostornina rezervoarja za olje 0.9L
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Vožnjo ATV-jev z agregati do 50 cm3 priporočamo samo za voznike od 6 let naprej pod nadzorom odrasle

osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati od 70 do 90 cm3 priporočamo samo za voznike od 12 let naprej in vedno

pod nadzorom odrasle osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati z 90 cm3 ali več priporočamo samo za voznike od

16 let naprej. Uporabo naših štirikolesnikov "Side-by-Side" priporočamo samo voznikom, starim 16 let ali

več. ATV-ji in "Side-by-Side" vozila so zasnovani tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Dovoljene

vlečne teže so skupaj z največjo nosilnostjo navedene v navodilih za uporabo in vzdrževanje (odvisno od

modela). Priporočenih kapacitet ne smete prekoračiti, saj s tem zagotovite trpežnost in zanesljivost vozila

ter poskrbite za varnost voznika in sopotnikov (le za "Side-by-Side" vozila). Upravljanje ATV-jev je lahko

nevarno. Za vašo varnost: Vedno se izogibajte tlakovanih površin. Modeli ATV in "Side-by-Side" so

namenjeni samo za terensko uporabo. Vožnja po tlakovanih površinah lahko močno vpliva na upravljanje in

tako povzroči izgubo nadzora. Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Nikoli ne prevažajte

potnikov na vozilu ATV in med vožnjo z vozilom "Side-by-Side" bodite vedno pripasani. Med vožnjo nikoli ne

izvajajte akrobacij. Kadar vozite, nikoli ne uživajte alkohola ali zdravil. Izogibajte se prekomernim hitrostim.

Bodite še posebej previdni na zahtevnem terenu. Prosimo ‘vozite počasi’: Vedno vozite na odgovoren

način, spoštujte okolje kot tudi državne in lokalne zakone. Yamaha priporoča, da se vsi vozniki ATV-jev in

vozil "Side-by-Side" udeležijo ustreznega usposabljanja. Za informacije o varnosti in usposabljanju se

obrnite na svojega prodajalca ali pokličite Yamahinega distributerja v svoji državi. Speci kacije in videz

Yamahinih proizvodov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo

samo za ponazoritev in niso dejanski pogodbeni opisi izdelkov. Nekateri modeli so prikazani z izbirno

dodatno opremo. Vozniki v tej brošuri so profesionalci: ne poskušajte jih posnemati. Vsi modeli STV in

"Side-by-Side" imajo 12-mesečno omejeno tovarniško garancijo. Za podrobnosti se obrnite na svojega

prodajalca.
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