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Kis méret, hatalmas
szórakozás.
Kompakt karosszériájával, egyszerű vezérlésével és
automata 49 köbcentis motorjával az YFZ50 a tökéletes
kiinduló pont. A 6–9 éves gyermekek számára készült mini
quad hosszú órákon át tartó szórakozást biztosít az egész
családnak.

A legfontosabb ugyanakkor a biztonság, így az YFZ50
számos olyan jellemzővel bír, amelyek magas fokú
felügyeletet adnak a szülők kezébe. A sebesség
korlátozására egy gázhatároló csavar és egy fordulatszám-
szabályzó szolgál, a hevederes kapcsolóhoz
csatlakoztatott zsinórral pedig akár a motor is azonnal
leállítható.

A Yamaha YFZ50 könnyen használható, fantasztikus
vezetési élményt kínál, és karbantartása sem bonyolult –
ez a felelősségteljes felnőttek választása. A jármű
ráadásul az YFZ450R versenyquadhoz hasonló
stíluselemeket kapott, így ez a mini quad egészen biztosan
előkelő helyen szerepel minden gyerek kívánságlistáján.

Kompakt, dinamikus quad 6 és 9
éves kor közötti gyermekek
számára

Egyszerűen kezelhető, élvezetes
vezetni és könnyű karbantartani

Ideális bevezetés a quadozás
világába

Yamaha minőség, megbízhatóság
és támogatás

Fojtószelep-szabályozó csavar a
szülői sebességkorlátozás
érdekében

Az állítható fordulatszám-
korlátozó segítségével
megszabható a maximális
motorfordulatszám

Motorleállító zsinór a teljes szülői
felügyelet érdekében

Sportos, YFZ450R által inspirált
stílus

Alacsony karbantartást igénylő, 49
köbcentis, négyütemű, léghűtéses
motor

Zökkenőmentes, ékszíjjal ellátott
CVT automata sebességváltó

Kormányrúdra szerelt fékkarok

Elektromos indítórendszer és
levehető berúgókar
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YFZ450R stíluselemek
egy egyszerű 49

köbcentis quadban

A Yamaha építette a világ legsikeresebb sport-
és szabadidős quadjait – új, 6–9 éves
gyerekeket célzó belépőszintű modellünk
pedig egészen biztosan megdobogtatja majd
a kicsik szívét.

A kompakt YFZ50 ugyanolyan magas
minőségben készült, mint termékcsaládunk
legkeresettebb tagjai (például az YFZ450R), és
ez látszik is rajta. A divatos, versenyquadokat
idéző megjelenés, a kevés karbantartást
igénylő 49 köbcentis, négyütemű motor, az
automata váltó és az elektromos önindító
révén ez az egyszerűen használható quad
hosszú éveken át izgalmas családi szórakozást
ígér.

A kiemelkedően stílusos megjelenést a
megszokott Yamaha megbízhatósággal
ötvöző YFZ50 egyszerűvé és szórakoztatóvá
teszi a quadozást.
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Kompakt karosszéria az YFZ450R versenyquad

stíluselemeivel
Az YFZ50 kompakt karosszériáját kifejezetten a 6 és 9 éves
korosztály igényeit szem előtt tartva terveztük. Rugalmas
műanyag paneljeinek éleit a még nagyobb biztonság
érdekében lekerekítettük, a tágas vezetőülés pedig
gyakorlatilag bármilyen testalkatú és magasságú gyermek
számára kényelmes. A Yamaha YFZ450R versenyquaddal
megegyező stíluselemekkel ellátott quad minden gyermek
álma.

Egyszerűen használható, élmény vezetni
Az YFZ50 minden elemét a könnyű használatot és a fantasztikus
vezetési élményt szem előtt tartva alakítottuk ki. A kormányrúdra
szerelt fékkarok a kerékpároknál megszokott módon működnek,
így azonnal ismerősek lesznek a vezetőnek – az egyszerű és gyors
indulást pedig elektromos önindító biztosítja.

Szülői felügyelet, biztonsági funkciók
Az YFZ50 quadot úgy alkottuk meg, hogy a szülők a lehető
legteljesebb mértékben felügyelni tudják a vezetést. A gázhatároló
csavar segítségével gyermeked képességeihez igazíthatod a
gyorsulást és a maximális sebességet, a motor fordulatszámát pedig
egy elektromos szabályozó segítségével korlátozhatod – a
hevederhez csatlakoztatott zsinór segítségével pedig szükség esetén
azonnal leállítható a motor.

Kevés karbantartást igénylő kialakítás
Az YFZ50 megalkotásánál az volt a cél, hogy minél több gondtalan
szórakozást biztosítsunk a családoknak, ezért arra is ügyeltünk, hogy a
quad ne járjon sok gonddal, és egyszerűen karbantartható legyen, még
azon szülők számára is, akik maguk még sosem használtak quadot. Az
automata váltónak köszönhetően nincs tengelykapcsoló, amit be
kellene állítani.

Megbízható 49 köbcentis motor automata váltóval
Ezt a belépőszintű quadot egy léghűtéses, 49 köbcentis SOHC
négyütemű motor hajtja, amely zökkenőmentes, megbízható és
szabályozható teljesítményt biztosít – így ideális választást jelent a
fiatal, kezdő quadozók számára. Ez az alacsony karbantartási igénylő
V-szíjas CVT automata sebességváltóval szerelt motor hosszú időn át
tartó szórakozást garantál.

Könnyen szállítható
A mindössze 1250 mm hosszú és 820 mm széles kompakt YFZ50
egyszerűen berakható a furgonba, kisteherautóba vagy akár egy nyitott
tetejű autóba is, így különösen egyszerűen elszállítható a
gyakorlópályára vagy a mezőre. A parkolófék biztosítja, hogy a quad
szállítás közben ne mozduljon el, a hátsó kapaszkodó pedig megkönnyíti
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a ki- és berakodást.
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Motor YFZ50
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, SOHC, 2 szelepes

Lökettérfogat 49,4cc

Furat x löket 39,0 mm x 41,4 mm

Kompresszióviszony 8,5 : 1

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer V12 x 1

Gyújtás CDI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó V-szíjas automata

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású

Kihajtás Láncos

Alváz YFZ50
Első felfüggesztés Single A-arm, 60 mm wheel travel

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, 51 mm wheel travel

Első fék Drum brake

Hátsó fék Single mechanical drum

Első gumik AT16x6,5-7

Hátsó gumik N/A

Méretek YFZ50
Teljes hossz 1 250 mm

Teljes szélesség 820 mm

Teljes magasság 770 mm

Ülésmagasság 585 mm

Tengelytáv 830 mm

Minimális hasmagasság 88 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

100 kg

Üzemanyagtank kapacitása 5,8 L

Olajtank kapacitása 0,9 L
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Racing Blue

 Kiemelt tartozékok

Yamaha Racing
markolatfánk

Felpattintható
ostorantenna

Óra és tachométer Yamaha
csúszócsatos
rögzítők

Yamaha racsnis
rögzítők

Metrikus
szerszámkészlet

Az összes YFZ50 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségüknek köszönhetően a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal

támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha

hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű

kenőanyagainak használatát javasolja. Viselésre születtek

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YFZ50 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


