
Malý stroj – velká
zábava!
Yamaha vyrábí vysoce kvalitní dětské motocykly již více

než 40 let. Můžete si tak být jisti, že každý model

v nejnovější řadě minibiků je navržen tak, aby poskytoval

snadný a příjemný zážitek z jízdy – a aby si s ním každá

rodina užila spousty zábavy.

Opravdová krása motocyklu TT-R110E tkví v tom, že je to

extrémně všestranná a snadno ovladatelná terénní

motorka vhodná pro mladší i starší děti. Robustní ocelový

páteřový rám tohoto modelu je vybaven

dlouhozdvihovým odpružením, které pohlcuje

nerovnosti, a umožňuje tak pohodlnou a ničím

nerušenou jízdu.

Aerodynamický, tichý a úsporný čtyřtaktní motor

o objemu 110 ccm přináší solidní porci dobře

dávkovatelného výkonu, což z něj činí ideální terénní

motocykl pro celou rodinu. Jednoduše zařaďte první

stupeň, otočte plyn a jedeme! Opravdu je to tak snadné.

Malý stroj – velká zábava!

Čtyřtaktní motocykl o objemu

110 ccm ve stylu motokrosu

Pro začínající jezdce nebo děti

přecházející z TT-R50E

Poloautomatická čtyřstupňová

převodovka se snadným použitím

a elektrický startér

Elegantní Icon Blue, kapotáž ve stylu

motokrosu

Spínací skříňka s klíčkem pro zvýšenou

rodičovskou kontrolu

Systémy odpružení s vysokým zdvihem

terénního typu

Vysoko vedený výfuk vybavený tepelným

štítem

Přední a zadní bubnové brzdy zajišťující

spolehlivou brzdnou sílu

TT-R110E



Malý stroj – velká zábava!
Motocykl TT-R110E se vyznačuje robustní kapotáží motokrosového stylu a je poháněn čtyřtaktním

motorem s ideálními jízdními vlastnostmi, a to včetně elektrického startéru, snadné ergonomie

a nízko položeného sedla. Motocykl TT-R110E je ideální motorkou pro děti a mladší i starší jezdce,

kteří se chtějí přesunout z menších modelů jako například TT-R50E a PW50.

Tato parádní motorka pro juniory má přední vidlice s dlouhým zdvihem a zadní odpružení typu

Monocross, které se postarají o jednoduché ovládání a špičkový jízdní komfort. Díky

čtrnáctipalcovému přednímu kolu a dvanáctipalcovému zadnímu kolu s odolnými pneumatikami s

hrubým vzorkem zvládnete jakoukoli jízdu v terénu.

Noví i zkušení terénní jezdci si zamilují hladký a silný výkon tichého čtyřtaktního motoru s objemem 110

ccm. Díky automatické spojce je navíc použití čtyřstupňové převodovky velmi snadné. Zapalování na

klíček se postará o zvýšenou bezpečnost a díky nízkým nárokům na údržbu je jízda na motocyklu TT-

R110E jedna radost. Celý jeho provoz je prostě hračka.
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Čtyřtaktní motor o objemu
110 ccm s poloautomatickou
převodovkou

Svižný a spolehlivý čtyřtaktní motor

motocyklu TT-R110E o objemu 110 ccm byl

zkonstruován tak, aby poskytoval hladký

a silný výkon. Díky tomu je jízda na tomto

středním motocyklu pro juniorské jezdce

jedna radost. Díky poloautomatické

čtyřstupňové převodovce je motocykl TT-

R110E ideální volbou pro nové

i pokročilejší jezdce.

Zadní a přední odpružení
s velkým zdvihem

Motocykl TT-R110E je vybaven robustními

systémy odpružení navrženými pro jízdní

komfort a snadné ovládání, což se skvěle

osvědčí při jízdě v terénu. Na přední

straně jsou robustní teleskopické vidlice

se zdvihem 115 mm. Odpružení typu

Monocross s jedním tlumičem současně

nabízí 110 mm plynulého a progresivního

zdvihu.

Bubnové brzdy s plynulým
odpružením a terénní
pneumatiky

Motocykl TT-R110E má bubnové brzdy vpředu

i vzadu, které se postarají o spolehlivou

brzdnou sílu. Jejich jednoduchý design

zaručuje snadnou údržbu. Díky speciálním

terénním pneumatikám tento střední

motocykl pro juniorské jezdce ukazuje při

jízdě v terénu své silné stránky.

Čtrnáctipalcové přední kolo

a dvanáctipalcové zadní kolo pomáhají

zvládat nerovný terén.

Elegantní a lehká kapotáž
v motokrosovém stylu

Podívejte se na kapotáž motocyklu TT-

R110E a bude vám jasné, že ostré linie

tohoto stylového čtyřtaktu byly

inspirovány závodními motorkami řady YZ,

které jsou ověnčeny vítězstvími ve třídě

MXGP. Blatníky a palivové nádrže,

vyšperkované světově proslulým barevným

provedením Icon Blue, byly vyrobeny z ultra

odolného polypropylenu, díky čemuž mají

minimální hmotnost a maximální pevnost.

Dopředu skloněný válec
a vysoko vedený výfuk

Čtyřtaktní motor o objemu 110 ccm je

vybaven vzduchem chlazeným, dopředu

skloněným válcem SOHC, díky kterému

jsou čištění a běžná údržba snadná věc.

Toto uspořádání rovněž přispívá

k centralizaci hmoty, což umožňuje

snadnější ovládání. Motocykl TT-R110E je

vybaven výkonným, vysoko vedeným

výfukem s tepelným štítem, díky kterému

vydává stroj pouze mírný hluk.

Zábava z jízdy

Když návrháři společnosti Yamaha

konstruovali model TT-R110E, jejich úkolem

bylo vytvořit motocykl, na němž bude jedna

radost jezdit a který se bude snadno

používat – zkrátka, aby ho mohli jednoduše

obsluhovat jak rodiče, tak také děti. Díky

funkcím, jako je elektrický a nožní startér,

poloautomatická převodovka, vzduchem

chlazený motor a bubnové brzdy je tento

motocykl pro juniorské jezdce ideální volbou

pro ty děti a jejich rodiče, kteří jsou ve světě

motorek naprostými nováčky.
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Motor

Typ motoru Vzduchem chlazený, 4taktní, SOHC, 2 ventilový
Zdvihový objem 110cc
Vrtání x zdvih 51.0 x 54.0 mm
Kompresní poměr 9.3 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová, odstředivá automatická
Systém zapalování CDI
Systém startování elektrický a nožní
Převodovka stálý záběr, 4rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Karburátor

Podvozek

Rám Ocelový páteřový rám
Úhel sklonu 26º
Stopa 60 mm
Systém předního odpružení Telescopic forks
Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (monokros)
Přední zdvih 115 mm
Zadní zdvih 110 mm
Přední brzda Drum, Ø95 mm
Zadní brzda Drum, Ø110 mm
Přední pneumatika 2.50-14 4PR
Zadní pneumatika 3.00-12 4PR

Rozměry

Celková délka 1,565 mm
Celková šířka 680 mm
Celková výška 920 mm
Výška sedla 670 mm
Rozvor kol 1,080 mm
Minimální světlá výška 180 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 72 kg
Kapacita palivové nádrže 3.8litres
Kapacita olejové nádrže 1.0litres
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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