
Eğlence burada
başlıyor.
Yamaha, 40 yıldır kaliteli çocuk motosikletleri üretiyor. O

yüzden de en yeni mini motosiklet serisindeki her model,

size kolay ve keyi i bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere

tasarlandı.

Sapasağlam TT-R50E'ye daha yakından göz attığınızda

tasarıma bir hayli özen gösterildiğini göreceksiniz. Alçak

selesi, yeni başlayanlar için en güvenli ve rahat sürüş

pozisyonu yaratırken elektrikli marşla harekete geçmek

oldukça kolay.

Dört zamanlı 50 cc motor, akıcı, sessiz ve ekonomik bir

çözüm; otomatik debriyajlı üç vitesli şanzımanı kullanmak

ise çok kolay. Sürücü dostu TT-R50E, meşhur Yamaha

kalitesi ve güvenilirliği ile aileleri yıllarca eğlendirmeye

hazır.

50cc 4 zamanlı küçük o road eğlence

motoru

4 - 7 yaş  arası çocuklar için mükemmel

Yarı otomatik 3 hızlı vites kutusu

Şık Icon Blue motokros tarzı gövde

Artırılmış  aile kontrolü için ateş leme

anahtarı

Sürücü dostu ergonomi

Uzun mesafe ön ve arka süspansiyon

kolay bakım ve MX susturucu benzeri

sarma malzemesi
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Eğlence burada başlıyor.
Bu TT-R50 mini motosikletin her şeyi, genç çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir deneyim yaşatma

hede yle tasarlandı. Anahtarlı kontak, ebeveynlere ekstra kontrol verirken 50 cc dört zamanlı

elektrikli marş motorunun üç vitesli şanzıman ve otomatik debriyaj donanımı sürüşe kolaylık ve keyif

katıyor.

Bu motosiklet, çocuğunuzun hayallerini gerçeğe taşıyor! TT-R50E'nin sağlam ve sürücü dostu

tasarımının alçak sele ve yarı otomatik şanzıman gibi özellikleri onu 4 - 7 yaş arası çocukların gözdesi

haline getiriyor. Yeni sürücülerin eğlenirken sürmeyi öğrenmeleri ve kontrol becerilerini geliştirmeleri

için daha iyi bir yol düşünülemez.

Şık Icon Blue tasarımında Yamaha'nın ünlü GP şampiyonu motokros motosikletlerinden esinlenildi.

Konforlu ergonomisi, uzun hareket mesafeli süspansiyonu ve büyük dişli lastikleri ile TT-R50E, yıllarca

ailelere eğlenceli saatler yaşatmaya hazır.
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Yarı otomatik şanzımanlı 50 cc
4 zamanlı motor

Sürücü dostu, şık ve küçük TT-R50E,

elektrik marşlı 50 cc, dört zamanlı motor

donanımına sahip. Otomatik debriyajlı üç

vitesli şanzımanı ile kullanması en basit ve

keyi i, en az bakım isteyen

motosikletlerden biri. Ayrıca, anahtarsız

çalıştırılamadığından ebeveynler kontrolü

tamamen ele alabiliyor.

Konforlu uzun hareket mesafeli
ön ve arka süspansiyon

Daha büyük boyutlu o -road yarış

motosikletlerimizde olduğu gibi TT-

R50E'de de uzun hareket mesafeli ters ön

amortisör ve ha f monokros arka

süspansiyon sistemleri bulunuyor. TT-R50E

şasisi, önde 96 mm, arkada 71 mm

hareket mesafesi ile yüksek sürüş

konforunu engebeli arazi zeminlerinde

kolay yol tutuşu ile birlikte sunacak

şekilde geliştirildi.

Kampana frenleri ve büyük dişli
lastikler

TT-R50E'nin kampana frenleri güvenilir, akıcı

ve öngörülebilir durdurma gücü sağlarken

yeni başlayan ve daha az deneyimli

sürücülere motosiklet kontrol becerilerini

geliştirme olanağı tanıyor. O -road sürüşte

yüksek çekiş gücü elde etmek için de bu

otomatik mini motosikletin ön ve arka

kısmında 10 inç jantlar ile büyük dişli geniş

lastikler kullanıldı.

YZ esintili yarış mavisi renk

İddialı Icon Blue rengi ve selesi ile göz

dolduran TT-R50E'nin tarzında, daha büyük

MXGP' şampiyonu motokros

motosikletlerimizden ilham alındı.

Dayanıklı ön ve arka çamurluklar, çok

esnek ve darbelere dirençli sert

polipropilenden üretildi. Yakıt deposunun

3,1 litrelik kapasitesi sayesinde bir sonraki

yakıt ikmaline kadar motosiklete uzun

süre binilebiliyor.

Rahat sürüş pozisyonu

Bu 50 cc mini motosikletin ergonomisi,

yeni sürücülere anında evlerinde gibi

hissettiriyor. Özenle geliştirilen gidon-

sele-ayaklık yerleşimi; rahat ve dik bir

sürüş pozisyonu sunarken 555 mm gibi son

derece alçak selesi ve sıkı kavramalı

ayaklıkları en küçük TT-R'yi yeni

başlayanlara en uygun motosiklet olarak

konumlandırıyor.

Kompakt boyutlar ve düşük
ağırlık

Yalnızca 57 kg ağırlığında olan TT-R50E'nin

bir araca yüklenmesi nispeten kolaydır ve

kompakt boyutlarıyla minibüs, pick-up veya

daha büyük bir SUV ile kolayca taşınabilir.

Okuldan sonra veya hafta sonu

yakınlarınızdaki bir parkura gitmek

istediğinizde 50 cc'lik bu müthiş minik

dakikalar içinde yola koyulabilir.
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Motor

Motor tipi Hava soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 2-subap
Motor hacmi 49cc
Çap x Strok 36.0 x 48.6 mm
Sıkıştırma oranı 9.5 : 1
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk ve otomatik santrifüjlü
Ateşleme sistemi CDI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 3-zamanlı
Son aktarım Zincirli
Yakıt sistemi Yakıt sistemi

Şasi

Şasi Çelik boru şasi
Kaster Açısı 25º30
Kaster mesafesi 34 mm
Ön süspansiyon Telescopic fork
Arka süspansiyon Salınım kolu
Ön teker hareketi 96 mm
Arka teker hareketi 71 mm
Ön fren Drum, Ø80 mm
Arka fren Drum, Ø80 mm
Ön lastik 2.50-10 4PR
Arka lastik 2.50-10 4PR

Boyutlar

Toplam uzunluk 1,305 mm
Toplam genişlik 595 mm
Toplam yükseklik 795 mm
Sele yüksekliği 555 mm
Tekerleklerarası mesafe 925 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 58 kg
Yakıt tankı kapasitesi 3.1litres
Yağ tankı kapasitesi 1.0litres

TT-R50E



Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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