
Yamaha junior bikes:
start the way you
mean to continue
Leendet på ditt barns ansikte efter att det kört sin TT-R

minimotorcykel räcker som bevis på att din Yamaha var

en riktig investering.

Dagens barn får ofta höra att de tillbringar för mycket tid

framför datorn, men efter att ha kört en Yamaha o -

roadmotorcykel inser de snabbt att livet består av annat

än bara spelkonsoler. Vår senaste TT-R-serie har en

manuell 5-stegad 125-, en 110- och en 50-kubikare med

automatisk koppling. Var och en är konstruerad för

många timmars nöje.

Alla modeller håller samma höga kvalitet, pålitlighet och

hållbarhet som gjort Yamaha till ett av de ledande

namnet inom motorcykelsporten.

50 cc fyrtakts junior-mc för kul o -

roadkörning

Perfekt för barn mellan 4 och 7 år

Halvautomatisk 3-stegad växellåda

Snygg motocrossdesign i 'racing-blue'

Tändningsnyckel som ger föräldrarna

extra säkerthet

Långslagig fjädring fram och bak

TT-R50E



Yamaha junior bikes: start the way you
mean to continue
TT-R50E från Yamaha måste vara varje ung förares dröm.

Allt hos denna körvänliga mini-mc är utformat för att ge härliga körupplevelser för förare mellan 4

och 7 år. För att den ska vara lätt att köra har denna 50 cc fyrtaktsmotor både elstart och en

halvautomatisk 3-stegad växellåda – och för att föräldrarna ska kunna kontrollera barnens framfart

är den standardutrustad med tändningsnyckel.

De robusta blå plastdelarna har hämtat inspiration från Yamahas GP-vinnande motorcyklar i MX-

serien, och med långslagig fjädring och grovmönstrade däck är TT-R50E redo för många timmars

tu t användade.
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50 cc fyrtaktsmotor med
halvautomatisk växellåda

Förarvänliga, snygga lilla TT-R50E är

utrustad med en 50 cc fyrtaktsmotor med

elstart, och tillsammans med den 3-

stegade växellåda med automatisk

koppling är den en av de enklaste och

roligaste motorcyklarna man kan köra.

Och eftersom den inte går att starta utan

tändningsnyckeln har föräldrarna full koll.

Bekväm långslagig fjädring
fram och bak

Liksom våra större motorcyklar har TT-

R50E långslagig fjädring fram och bak.

Med 96 mm hjulrörelse fram och 71 mm

hjulrörelse bak är chassit hos TT-R50E

byggt för hög åkkomfort och för att vara

lättkörd på ojämnt underlag.

Trumbromsar och
grovmönstrade däck

TT-R50E har kompakta trumbromsar för

pålitlig, smidig och förutsägbar bromskraft

som låter såväl nya som mer erfarna förare

utveckla sin körskicklighet. För massor av

grepp under o -roadkörning kör denna

mini-mc med 2,5-tums breda grovmönstrade

däck fram och bak.

YZ-inspirerad design i 'racing-
blue'

Skärmar och sadel i 'racing-blue' vittnar

om att TT-R50E inspirerats av våra stora

MXGP-vinnande motocrosscyklar. De

robusta stänkskärmarna fram och bak är

tillverkade i slitstark polypropylenplast

som är mycket elastisk och stöttålig.

Bränsletanken rymmer hela 3,1 liter för

att ge gott om körtid innan nästa

tankning.

Bekväm körställning.

Ergonomin hos denna 50 cc mini-mc är

utformad för att nybörjaren genast ska

känna sig väl till pass. Smart utformning

av handtag/sadel/fotstöd ger en bekväm,

upprätt körställning, och den låga

sitthöjden på 555 mm gör sitt till för att

denna minsta av TT-R-modellerna känns

så rätt för nybörjare.

Kompakta mått och låg vikt

TT-R50E väger bara 57 kg. Den är relativt

lätt att lasta på ett annat fordon, och de

kompakta måtten gör att den är enkel att

transportera på en, pick-up eller i en större

SUV. När det är dags att bege sig ut på den

lokala banan efter skolan eller på helgen

behöver det alltså inte ta mer än några

minuter att få iväg denna enastående lilla

50-kubikare.
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Motor

Motortyp Luftkylning, 4-takts, SOHC, 2 ventiler
Slagvolym 49.5cc
Borrning och slag 36.0 mm x 48.6 mm
Kompression 9.5 : 1
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig och centrifugal- automatisk
Tändsystem CDI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 3-växlad
Drivlina Kedja
Förgasare Förgasare

Chassi

Ram Stålrörsram
Castervinkel 25.5º30′
Försprång 34mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 96 mm
Fjädringsväg bak 71 mm
Frambroms Drum, Ø80 mm
Bakbroms Drum, Ø80 mm
Framdäck 2.50-10 4PR
Bakdäck 2.50-10 4PR

Dimensioner

Totallängd 1,305 mm
Totalbredd 595 mm
Totalhöjd 795 mm
Sitthöjd 555 mm
Hjulbas 925 mm
Min. markfrigång 135 mm
Vikt (fulltankad) 57 kg
Bränsletanksvolym 3.1litres
Oljetanksvolym 1.0litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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