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@YAMAHA
yamaha fs lk f  ra yamaha motor co. ,  japan, verdens st@rste to- takts

fabr ik,  er  en yamaha fs i  motorcykel  nedroslet  f ra 6 hk.  derfor

har den al le de egenskaber der er n/dvendige for en moderne

motorcykel  med en topfart  på over 100 km/t .

den kompakte motor er meget kraf t igt  d imensioneret ,  og det

store aluminiumstopstykke sikrer k/ lereserve under al le forhold.

den er natur l igvis hel t  o l ietæt,  og al le komponenter som karbur-

ator,  tændingsanlæg og luf t f  i l ter  er  hel t  beskyt tede af  kraf t ige

aluminiumsdæksler der f  remhæver yamaha's st i l rene l in ier .

de store fu ldnavsbremser er meget ef fekt ive under al le forhold

da de er st /v og vandtætte.  i  forbindelse med r igt ige 4 lags

motorcykeldæk, og ol iedæmpet af f jedr ing for  og bar,  har man

opnået k/reegenskaber hel t  i  særklasse, et  a ldr ig svigtende

si  kkerhedskrav f  ra yamaha.

den præcist  ski f tende 4 t r ins gearkasse har et  gear t i l  enhver

si tuat ion,  og overvejer du senere at  ombygge knal ler ten t i l

motorcykel  er  4 gear næsten uundværl ige.

den lange slanke benzintank og racersædet,  begge i  t t  st i l  er

gode udtryk for  yamaha's elegante formgivning.

fordi  en vamaha ser bedre ud, ser man bedre ud på en yamaha.

It's a better machine



tekniske data:
effekt: t hk if lg.loven (neddroslet fra 6hk.)
motortype: to takt med ventilstyret indsugning direkte i

krumtaphuset.
49cc.

40 x 39.7 mm
4 trins fodgear.

kickstart
6 l iter, incl. ca.l L reservetank

benzin/of ieblanding 3311- 3 olo

kubik indhpld:
boring og slag:
geårkasse:
start:
tankinhold:
sm@ring:
dæk: 4 lags motorcykeldæk for: 2.25x17",bag2.5Ox17"
egenvægt: 70 kg.
stel: dobbeltforstærket stålpladestel med oliedæmpet
forgaffel, og baghjulsaffjedring med teleskopdæmpet svinggaffel.
racersæde, tt tank og store fuldnavsbremser, støv og vandtætte.
el. udstyr: kraftig svinghjulsmagnet med indbygget lysspole.

batteri og blinkrelais er standardudstyr. den store
baglygte har indbygget stoplys.

øvrigt udstyr: blinklyskontakt, tændingslås, styrlås og
værkt{jssæt.

1. den kraftige motor, konstrueret t i l  at yde 6 hk. standard.
2. motorcykel gearskift-hæl ta pedål i forbindelse med 4 trins
gearkasse.
3. fuldnavsbremser i aluminium med indst{bt stålforing for
bedre k/ l ing.
4. rigtig motorcykel kickstarter. man behpver ikke at sætte i
frigear for at starte. træk koblingen og start.
5. kraftig forlygte med op og nedblænding.
baglygte med indbygget bremselys for exstra sikkerhed. blinklys
fås som ekstraudstyr.
6. greb med indbyggede kontakter, ingen l/se ledninger.
speedometer ti l  120 km/t.
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