
Klein pakket, veel
plezier!
Yamaha bouwt al meer dan 40 jaar hoogkwalitatieve

motor etsen voor kinderen. Je kunt er dus zeker van zijn

dat elk model in het minibike-gamma is ontworpen voor

een eenvoudige en aangename rijervaring - en veel

familieplezier!

De ware schoonheid van de TT-R110E is dat het een

bijzonder veelzijdig en gemakkelijk o road te besturen

motor ets is die geschikt is voor jonge en oudere

kinderen. Zijn robuuste stalen ruggengraatframe is

uitgerust met een wielophanging met lange veerweg

die de stoten opvangt voor een comfortable en

ontspannende rit.

De 110cc viertaktmotor is soepel, stil en economisch en

biedt veel gemakkelijk te beheersen vermogen,

waardoor dit een ideale o road leuke motor ets voor

het hele gezin is. Kies gewoon de eerste versnelling,

draai aan de gashendel en je bent weg! Zo gemakkelijk is

het. Klein pakket, veel plezier!

110cc-viertaktfunbike in motorcross-

stijl

Voor beginnende rijders en kinderen

die overstappen van de TT-R50E

Gebruiksvriendelijke, halfautomatische

vierversnellingsbak en elektrische

starter

Strak Icon Blue-kuipwerk in

motorcross-stijl

Contactslot met sleutel voor extra

controle door ouders

O -road ophangingssystemen met

lange veerwegen

High-leveluitlaat met een hitteschild

Trommelremmen vooraan en

achteraan voor betrouwbaar

remvermogen
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Klein pakket, veel plezier!
De TT-R110E, met zijn robuuste Icon Blue-kuipwerk in motorcross-stijl en aangedreven door een

viertaktmotor met rijdervriendelijke functies zoals elektrische start, gemakkelijke ergonomie en een

lage zithoogte, is de ideale leuke motor ets voor jonge en oudere rijders en kinderen die opklimmen

van kleinere modellen zoals de TT-R50E en PW50.

Voor stuurgemak en hoge niveaus van rijcomfort, is deze prachtige motor ets voor jonge rijders

uitgerust met voorvork met lange veerweg en Monocross achterwielophanging, terwijl het voorwiel

van 14 inch en achterwiel van 12 inch voorzien zijn van duurzame noppenbanden voor op een o road

terrein.

Nieuwe en ervaren o road-rijders zullen de soepele en sterke prestaties van de stille 110cc-

viertaktmotor geweldig vinden, en met zijn automatische koppeling is de vierversnellingsbak

gemakkelijk te gebruiken. Het starten zoals met een sleutel biedt extra veiligheid, en de

onderhoudsvriendelijke functies maken de TT-R110E zo leuk om mee te rijden, en gemakkelijk om te

bezitten.
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110cc-viertaktmotor met
halfautomatische
versnellingsbak

De pittige en betrouwbare 110cc

viertaktmotor van de TT-R110E is

ontworpen voor soepele en sterke

prestaties, waardoor deze motor ets voor

jonge rijders een plezier is om mee te

rijden. En met zijn halfautomatische

vierversnellingsbak is de TT-R110E de

ideale keuze voor zowel beginnende als

meer ervaren rijders.

Voor- en achterwielophanging
met lange veerweg

De TT-R110E is uitgerust met robuuste

wielophangingen die zijn ontworpen voor

rijcomfort en gemakkelijke besturing bij

het o road rijden. Vooraan geeft de

stevige telescopische vork 115 mm

wielbeweging, terwijl de single-shock

monocross achterwielophanging een

soepele en progressieve veerweg van 110

mm biedt.

Trommelremmen en o road-
banden voor soepele actie

Voor een betrouwbaar remvermogen heeft

de TT-R110E trommelremmen vooraan en

achteraan, en hun eenvoudige ontwerp

zorgt voor gemakkelijk onderhoud. De

banden met speciaal o road-pro el maken

van deze middelgrote motor ets voor jonge

rijders een sterke performer o road, terwijl

het voorwiel van 14 inch en het achterwiel

van 12 inch helpen bij het rijden op een

one en terrein.

Strak en lichtgewicht kuipwerk
in motorcross-stijl

Bekijk het kuipwerk van de TT-R110E en

het is duidelijk dat de scherpe lijnen van

deze viertakt zijn geïnspireerd door onze

MXGP-winnende YZ-racemotoren. De

spatborden en panelen van de

brandstoftank zijn gemaakt van ultrasterk

polypropyleen voor een minimaal gewicht

en een maximale sterkte en zijn

afgewerkt in onze wereldberoemde Icon

Blue-kleurstelling.

Voorover hellende cilinder en
high-leveluitlaat

De 110cc-viertaktmotor is uitgerust met

een voorover hellende, luchtgekoelde

SOHC-cilinder die eenvoudige toegang

biedt voor reiniging en routineonderhoud.

Deze con guratie helpt ook bij het

centraliseren van het zwaartepunt voor

een gemakkelijke besturing. En voor een

laag geluidsniveau beschikt de TT-R110E

over een high-leveluitlaat met grote

capaciteit, voorzien van een hitteschild.

Leuk om mee te rijden

Wanneer de TT-R110E werd ontworpen, was

het doel om een motor ets te maken die

plezierig is om mee te rijden en eenvoudig

om te bezitten, waardoor het leven voor

kinderen en ouders gemakkelijk wordt

gemaakt. Functies zoals de elektrische start

en kickstart, halfautomatische

versnellingsbak, luchtgekoelde motor en

trommelremmen betekenen dat deze

rijdervriendelijke motor ets voor jonge

rijders de toonaangevende keuze is voor

kinderen en ouders die nieuw zijn in het

motorrijden.
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Motor

Motortype Luchtgekoeld, 4-takt, SOHC, 2-kleppen
Cilinderinhoud 110cc
Boring x slag 51.0 x 54.0 mm
Compressieverhouding 9.3 : 1
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen, centrifugaal automatisch
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Elektrisch en kickstarter
Transmissie Constant mesh, 4 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Carburator

Chassis

Frame Stalen ruggengraatframe
Casterhoek 26º
Spoor 60 mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, (monocross)
Veerweg voor 115 mm
Veerweg achter 110 mm
Remmen voor Drum, Ø95 mm
Remmen achter Drum, Ø110 mm
Bandenmaat voor 2.50-14 4PR
Bandenmaat achter 3.00-12 4PR

Afmetingen

Totale lengte 1,565 mm
Totale breedte 680 mm
Totale hoogte 920 mm
Zithoogte 670 mm
Wielbasis 1,080 mm
Grondspeling 180 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

72 kg

Inhoud brandstoftank 3.8litres
Carterinhoud 1.0litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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