


I disse mekaniserede tid.er kan man komme
længere på en motorcykel. Den fylder ikke nær så
meget i traflkken. FS 1 er faktisk en let motorcykel,
nem at styre. Og ingen kan have noget at indvende
imod det, det koster at købe den, køre den og
vedligeholde den. YAMAHA's FS 1 kan i økonomish

henseend.e konkurrere med ethvert andet
transportmittdel. Hvad mere er, den giver Dem
ubegrænset frihetl uden ekstra omkostninger.

På et hvilket som helst tidspunkt af døgnet står
det Dem frit at køre hvorhen De ønsker. At komme
hurtigt på arbejde, i skole og hjem igen.

Gearkasse:
Den kraft, Dmes maskine udvikler, bliver
overført fra en firetrinsgearkasse till
baghjulet. YAMAIrA synkrongeilkas8e har
4 trin, udvalgt på en sådan måde,
at mskinen kan give den bedste præstation
under alle forhold. Ubesværet geilskiftning
givffi ydeeme økonomi.

Brems€r:
Katastrofæpbreruning, Iangsom
opbremsning; begge kan foretages med lige
stor sikkerhed. Aluminium fuldtromle
bremser i for- og baghjul giver hurtig
varmespredning. Bremserne er udført med
dobbelt tætning, der siRrer, at de er vand- og
støvtætte under alle forhold.





SPECIFICATIbNS

PER,FOR,MANCE
Max. speed range 30 km/h
Min. turning radius 1,800 mm

e-stroke,
single cylinder

Displaceinent
Bore & Stroke
Compression ratio
Lubrication system
Siartihg system
Transmission

DIMENSIONS
Overall length

49 cc
40 x 89,7 mm
6.8:1
mixing gåsoline
kick starter
4-speed gearbox

1.76O mm

Overall width
Overall height
Wheelbåse
Mi.n. ground
clearance
Weight: net
Fuel. tank capacity
Tires : Front

Rear

555 mm
935 mm
1.160 mm

135 mm
79 kg
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ENGINE

indicators are standard equipment
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Motor:
Den encylindrede totakts motor er udviklet
åf YANIAHA ved forskning gennem mange
år til en motor, som er usædvanlig stærk,
driftssikker og frem for alt, økonomisk.
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tnstrumenter :
Et blik på det oplyste instrumentudstyr
giver alle oplysninger straks. Speedometer,
kontrollamper for tænding. frigeår og
blinkiys.

prod.uction : korpzås, amsterdam, houand.
plinted by boom-ruyglok, haarlem, holland.
thånks to:  Levi 's  ( jeans),  d i .w.s. ; (helmets)

importer: S.R.L A/S
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