TT-R50E

The fun starts here.
Yamaha bouwt al 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.
Bekijk de robuuste TT-R50E eens van dichterbij en je kunt
zien dat er heel zorgvuldig is nagedacht over het
ontwerp ervan. De lage zithoogte zorgt voor een
zelfverzekerde en ontspannen rijpositie die ideaal is voor
beginners, en de elektrische starter maakt het
gemakkelijk om weg te rijden.
De 50cc-viertaktmotor is soepel, stil en zuinig, en de
drieversnellingsbak met automatische koppeling is heel
gemakkelijk te gebruiken. Met Yamaha's bekende
kwaliteit en betrouwbaarheid is de rijdervriendelijke TTR50E klaar voor vele jaren familieplezier.

O -road funbike met een 50ccviertaktmotor, ideaal voor kinderen
Ideaal voor kinderen van 4 - 7 jaar
Halfautomatische drieversnellingsbak
Stijlvol Icon Blue-kuipwerk in
motorcross-stijl
Als veiligheidsvoorziening voorzien van
contactsleutel
Rijdervriendelijke ergonomie
Wielophanging voor en achter met
lange veerwegen
eenvoudig in onderhoud met hervulling
voor dempers zoals de MX-demper

TT-R50E
The fun starts here.
Alles aan deze TT-R50 minibike is ontworpen om te zorgen voor een leuke ervaring voor jongere
kinderen en hun familie. Een contactsleutel geeft ouders meer controle, en voor gemakkelijk en
aangenaam rijden is de 50cc-viertaktmotor met elektrische start uitgerust met een
drieversnellingsbak en automatische koppeling.
Deze motor ets is de droom van jouw kind! Het robuuste en rijdervriendelijke ontwerp van de TTR50E omvat een lage zithoogte en een halfautomatische transmissie, waardoor het de ideale keuze
is voor kinderen tussen 4 en 7 jaar oud. En er is geen betere manier voor nieuwe rijders om plezier te
hebben terwijl ze leren rijden en hun motor ets leren beheersen.
Het mooie Icon Blue-kuipwerk is geïnspireerd door Yamaha's beroemde GP-winnende
crossmotoren, en met zijn comfortabele ergonomie, wielophanging met lange veerweg en
noppenbanden is de TT-R50E klaar voor vele uren familiefun gedurende vele jaren.

TT-R50E

50cc-viertaktmotor met
halfautomatische
versnellingsbak

Comfortabele voor- en
achterwielophanging met
lange veerweg

De rijdervriendelijke, stijlvolle kleine TT-

Net zoals onze o road-racemotoren is de

R50E is uitgerust met een 50cc-

TT-R50E uitgerust met een upside-down

viertaktmotor met elektrische start. En

voorvork met lange veerweg en en lichte

voorzien van een drieversnellingsbak met

monocross achterwielophanging. Met een

automatische koppeling is het echt een

veerweg van 96 mm vooraan en 71 mm

van de meest eenvoudige, aangename en

achteraan is het kuipwerk van de TT-R50E

onderhoudsvriendelijke motor etsen om

gebouwd voor hoge niveaus rijcomfort en

te besturen. En omdat het niet kan

gemakkelijke besturing op hobbelige

worden gestart zonder de contactsleutel,

o road-oppervlakken.

Trommelremmen en
noppenbanden
De TT-R50E is uitgerust met compacte
trommelremmen voor een betrouwbaar,
soepel en voorspelbaar stopvermogen,
waardoor beginnende en minder ervaren
rijders hun motor ets goed kunnen leren
beheersen. En voor veel grip bij het o road
rijden beschikt deze automatische minibike
over een wiel van 10 inch met brede
noppenbanden vooraan en achteraan.

hebben ouders volledige controle over het
gebruik ervan.

Op YZ geïnspireerd racing-blue
kuipwerk

Comfortabele rijpositie
De ergonomie op deze 50cc-minibike is

Compacte afmetingen en laag
gewicht

De styling van de TT-R50E, met zijn

ontworpen om de nieuwe rijder zich

De TT-R50E is met slechts 57 kg relatief

opvallende Icon Blue-kuipwerk en zadel, is

onmiddellijk thuis te laten voelen. De

gemakkelijk om in een voertuig te laden, en

geïnspireerd door onze grotere MXGP-

doordachte indeling stuur-zadel-

zijn compacte afmetingen maken hem

winnende crossmotoren. De robuuste

voetsteun zorgt voor een comfortabele

eenvoudig te vervoeren in een bestelwagen,

spatborden vooraan en achteraan zijn

rechte rijpositie en de ultralage zithoogte

pick-up of grotere SUV. Dus wanneer het

gemaakt van hard polypropyleen met hoge

van 555 mm en voetsteunen met optimale

tijd is om na school of in het weekend naar

niveaus van exibiliteit en

grip zorgen ervoor dat de kleinste TT-R

het lokale circuit te gaan, is deze

schokbestendigheid, en de brandstoftank

precies goed voelt voor beginners.

uitstekende kleine 50cc in enkele minuten

van 3,1 liter biedt veel rijtijd voordat je
moet tanken.

klaar om te worden bestuurd.

TT-R50E
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Carburator

Luchtgekoeld, 4-takt, SOHC, 2-kleppen
49cc
36.0 x 48.6 mm
9.5 : 1
Oliecarter
Nat, Meervoudige platen en centrifugaal automatisch
CDI
Elektrisch
Constant mesh, 3 versnellingen
Ketting
Carburator

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Stalen ruggengraatframe
25º30
34 mm
Telescopic fork
Swingarm
96 mm
71 mm
Drum, Ø80 mm
Drum, Ø80 mm
2.50-10 4PR
2.50-10 4PR

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

1,305 mm
595 mm
795 mm
555 mm
925 mm
135 mm
58 kg
3.1litres
1.0litres

TT-R50E
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.

