
Dirtbike MX50, 2-takt
12/10”  14/12”
RFZ modellerna har länge varit klassledande och 
senaste versionen har fått flera uppdateringar 
och extrautrustats med bl.a en praktisk strålkas-
tare fram.

Ramen har blivit omarbetad och förstärkt. Den 
nya svingen tillsammans med den ställbara stöt-
dämparen ger nu ännu bättre körupplevelse. 

Ny design på kåpor och  sadel ger modellen ett 
tufft och modernt utseende som matchas av hög 
kvalitet och överlägsna köregenskaper.

140cc YX Racingmotor med Oljekylare
LED Strålkastare fram (nummerhållare ingår)
4 växlad motor med kickstart
28mm fatbar styre
Stötdämpare bak, ställbar returdämpning   
220mm bromsskiva fram
Luftburk med skumgummifilter
Tändningslås och timräknare
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ART. 1205, 4544
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Strålkastare fram
Snygg framlampa med kraftfull LED belysning styrs av tändningslåset 
och sätts igång när motorn är startad. Crossen levereras även med 
vanlig plastkåpa fram utan strålkastare, en så kallad nummerhållare.

Elstart
Starten är lika enkel som körningen och underhållet. Inget besvär med 
en kickstart. Tryck helt enkelt på elstarten så startar YFM90R. Den är 
idealisk för nybörjarförare från 10 års ålder.

Framåt, friläge och back
YFM90R är försedd med en smidig växelspak för hantering av fram/
neutral/backläge.

Justerbar fjädring med lång slaglängd
Fjädringen med lång slaglängd ger däcken bättre och jämnare kontakt 
med underlaget, även i kuperad terräng. Separat fjädring fram innebär 
att hjulens rörelser inte påverkas av varandra. Det gör att köregenska-
perna förbättras eftersom YFM90R blir mer följsam och smidig, vilket 
leder till bättre komfort och kontroll.

Stabilt chassi och ordentlig markfrigång
De kompakt konstruerade motorerna och fjädringen med lång slag-
längd gör att Yamahas fyrhjulingar går högt över ojämn mark. En bred 
spårvidd ger utmärkt stabilitet. Tåliga hasplåtar skyddar fyrhjulingens 
motor och chassi från skada vid körning över hinder.

Ergonomisk utformning
Fyrhjulingskörning tar en ovanlig kombination av muskler i anspråk. 
YFM90R är framtagen för att passa förare av olika storlekar och vikter 
– från 10 års ålder och uppåt.
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MOTOR & DRIVLINA RFZ 140cc, 17/14” RFZ 140cc, 19/16”

Motortyp Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler

Effekt

Kylning Luft- och oljekyld Luft- och oljekyld

Smörjningssystem Våtsump, motorcykel 4-taktsolja Våtsump, motorcykel 4-taktsolja

Bränslesystem

Bränsletyp 95 eller 98 oktan 95 eller 98 oktan

Startsystem Kickstart Kickstart

Växellåda Manuell, N-1-2-3-4 Manuell, N-1-2-3-4

Sluttransmission Kedja 428 Kedja 428

[1] Rekommenderad ålder är en indikation och kan vara individuell och vara avvikande beroende på exem-
pelvis körvana erfarenhet och längd. Målsman ansvarar och ska vid varje tillfälle vara närvarande tills dess 
att barnet känner sig säkert på att hantera fordonet. Läs alltid igenom säkerhetsföreskrifterna innan ibruk-
tagande.

[2] Max hastighet kan variera beroende på förarvikt, underlag, utväxling (nedväxling eller uppväxling)
Genom att ändra utväxlingen kan man antingen begränsa eller öka maxhastigheten.
En nedväxling innebär en lägre hastighet men högre vridmoment. En uppväxling innebär det motsatta.

EGENSKAPER RFZ 140cc, 17/14” RFZ 140cc, 19/16”

Rekommenderad ålder [1] Från 13 år Från 13 år

Max hastighet [2] 85km/h 85km/h

Max förarvikt 120kg 120kg

Registrering Nej, kan ej vägregistreras Nej, kan ej vägregistreras

FJÄDRING / BROMSAR / HJUL RFZ 140cc, 17/14” RFZ 140cc, 19/16”

Fjädring fram Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler

Fjädring bak

Frambroms Luft- och oljekyld Luft- och oljekyld

Bakbroms Våtsump, motorcykel 4-taktsolja Våtsump, motorcykel 4-taktsolja

Framdäck 70/100-17” 70/100-17”

Bakdäck 90/100-14” 90/100-16”

Fälgar Stålfälgar Stålfälgar

DIMENSIONER RFZ 140cc, 17/14” RFZ 140cc, 19/16”

Sitthöjd Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler Encylindrig, 4-takt, SOHC, 2 ventiler

Storlek (LxBxH)

Hjulbas Luft- och oljekyld Luft- och oljekyld

Vikt Våtsump, motorcykel 4-taktsolja Våtsump, motorcykel 4-taktsolja

Bränsletanksvolym 70/100-17” 70/100-19”

Förpackning / Emballagestorlek 90/100-14” 90/100-16”

Bruttovikt (inkl emballage) Stålfälgar Stålfälgar
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