
Det er nå moroa
starter.
Yamaha har bygget barnemotorsykler av høy kvalitet i

over 40 år, så du kan være trygg på at hver modell i den

siste minisykkelserien er designet for å gi en enkel og

trivelig kjøreopplevelse.

Ta en nærmere kikk på den robuste TT-R50E, og du vil se

at designet er nøye gjennomtenkt. Den lave setehøyden

gir en trygg og avslappet kjørestilling som er ideell for

nybegynnere, og den elektriske starteren gjør det

enkelt å komme i gang.

4-taktsmotoren på 50 cm³ er jevn, støysvak og økonomisk

– og 3-trinnsgirkassen med automatisk clutch er veldig

enkel å bruke. Med Yamahas anerkjente kvalitet og

pålitelighet er den førervennlige TT-R50E klar til å gi

mange år med familiemoro.

50 cc 4-takts minicrosser

Perfekt for de minste

Halvautomatisk 3-trinns girkasse

Stilig Icon Blue-design av motocross-

typ

Tenningsnøkkel for ekstra

voksenkontroll

Førervennlig ergonomi

Fjæring foran og bak med lang

fjæringsvei

enkelt vedlikehold med

omisoleringsfyll for MX-lydpotte

TT-R50E



Det er nå moroa starter.
Alt ved denne TT-R50-minisykkelen er designet for å sikre en morsom opplevelse for yngre barn og

familien deres. En tenningsnøkkel gir foreldrene ekstra kontroll – og for enkel og trivelig kjøring er 4-

taktsmotoren på 50 cm³ med elektrisk start utstyrt med 3-trinnsgirkasse og automatisk clutch.

Med denne sykkelen går barnets drøm i oppfyllelse! Den robuste og førervennlige designen til TT-

R50E omfatter en lav setehøyde samt en halvautomatisk girkasse, noe som gjør den til det perfekte

valget for barn mellom 4 og 7 år. Og det  nnes ingen bedre måte for nybegynnere å ha det gøy på,

samtidig som de lærer å sykle og utvikler maskinstyringsferdighetene sine.

Det attraktive Icon Blue-karosseriet er inspirert av Yamahas berømte GP-vinnende motocross-sykler,

og med den behagelige ergonomien, fjæringen med lang vandring og o road-dekk, er TT-R50E

beredt til å gi mange timer med familiemoro i mange år fremover.
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4-taktsmotor på 50 cm³ med
halvautomatisk girkasse

Den førervennlige, stilige lille TT-R50E-en

er utstyrt med en elektrisk start og en 4-

taktsmotor på 50 cm³. Motorsykkelen har

en 3-trinns girkasse med automatisk

clutch og er virkelig blant av de enkleste,

morsomste og lettholdte syklene du kan

tenke deg. Og siden den ikke kan startes

uten tenningsnøkkel, har foreldrene full

kontroll med bruken.

Komfortabel for- og bakfjæring
med lang vandring

På samme måte som våre større o road-

racingsykler har TT-R50E snudd forga el

med lang vandring samt lette

bakfjæringssystemer av monocross-typen.

Med 96 mm fjæringsvei foran og 71 mm

bak er TT-R50E-chassiset bygget for å

levere høye nivåer av kjørekomfort i

tillegg til med enkel manøvrering i

humpete terreng.

Trommelbremser og o road-
dekk

TT-R50E har kompakte trommelbremser for

pålitelig, jevn og forutsigbar stoppe ekt,

slik at nye og mindre erfarne førere kan

utvikle maskinstyringsferdighetene sine.

Denne automatiske minisykkelen gir rikelig

med trekkraft i terrenget med sine 10-

tommers hjul med brede o road-dekk foran

og bak.

YZ-inspirert racing-blått
karosseri

Med sitt tø e Icon Blue-karosseri og -

sete har TT-R50E-stylingen hentet

inspirasjon fra våre større MXGP-vinnende

motocrossykler. De robuste for- og

bakskjermene er fremstilt av kraftig

polypropylen med høye nivåer av

 eksibilitet og slagfasthet, og

drivsto tanken som rommer 3,1-liter, gir

rikelig med kjøretid før en etterfylling er

nødvendig.

Komfortabel kjørestilling

Ergonomien på denne 50 cm³-minisykkelen

er designet for å få nybegynneren til å føle

seg hjemme fra første stund. Det

gjennomtenkte designet til styret, setet

og fothvileren gir en behagelig oppreist

kjørestilling, og den superlave setehøyden

på 555 mm og stigbrett med godt feste

bidrar til å gjøre den minste TT-R-en til

det rette nybegynnervalget.

Kompakt størrelse og lav vekt

TT-R50E veier bare 57 kg og er relativt enkel

å ta med i et kjøretøy, og den kompakte

størrelsen gjør den enkel å transportere i en

varebil, pickup eller en større SUV. Så når

det er på tide å dra til den lokale banen

etter skolen eller i helgen, kan denne

enestående lille 50-kubikkeren være

underveis i løpet av minutter.
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Motor

Motortype Luftkjølt, Firetakt, SOHC, 2-ventilers
Slagvolum 49cc
Boring x slag 36.0 x 48.6 mm
Kompresjonsforhold 9.5 : 1
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, Multiplate og sentrifugal automatisk
Tenningssystem CDI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 3-trinns
Kraftoverføring Kjede
Forgasser Forgasser

Chassis

Ramme Rørramme i stål
Castervinkel 25º30
Forsprang 34 mm
Fjæringssystem foran Telescopic fork
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei foran 96 mm
Fjæringsvei bak 71 mm
Bremser foran Drum, Ø80 mm
Bremser bak Drum, Ø80 mm
Dekk foran 2.50-10 4PR
Dekk bak 2.50-10 4PR

Dimensjoner

Lengde 1,305 mm
Bredde 595 mm
Høyde 795 mm
Setehøyde 555 mm
Akselavstand 925 mm
Minimum bakkeklaring 135 mm
Vekt (fulltanket) 58 kg
Tankvolum 3.1litres
Kapasitet oljetank 1.0litres
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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