
Inspiroivia
ajoelämyksiä!
Valitsit minkä tahansa Yamahan hauskoista lasten

minicross- tai o roadpyöristä, voit olla varma, että se on

valmistettu samojen laatu- ja turvallisuusstandardien

mukaan kuin muutkin Yamaha-moottoripyörät. Ja kuten

kaikki Yamahan lasten ja nuorten mallit, TT-R110 on

suunniteltu helppokäyttöiseksi, hauskaksi ajaa ja helpoksi

huoltaa.

Ulkonäöltään virtaviivaisen ja modernin sekä ajo-

ominaisuuksiltaan mukavan monipuolisen TT-R110:n

ergonomia on sovitettu yhtä lailla nuorille kuin

varttuneille lapsille. Sen kestävä teräsrunko ja

pitkäliikkeinen jousitus takaavat tasaisen ja rennon ajon

röykkyisessäkin maastossa.

Käynniltään tasainen ja hiljainen, polttoainetaloudellinen,

110-kuutioinen nelitahtimoottori on tehokas. Sen hallinta

on helppoa, joten TT-R110 on oivallinen valinta koko

perheen maastomoottoripyöräksi. Polkaise ykkösvaihde

sisään ja käännä kaasua, ja olet liikkeellä! Se on näin

helppoa. Inspiroivia ajoelämyksiä!

Luotettava, terhakka ja hauska 110-

kuutioinen nelitahtinen

Uusille kuljettajille ja lapsille, jotka ovat

siirtymässä pois TT-R50E:stä

Helppokäyttöinen

puoliautomaattikytkin, 4-portainen

vaihteisto ja sähköstartti

Motocrosstyylinen Icon Blue -muotoilu

Käynnistysavain vanhempien parempaa

valvontaa varten

Pitkäjoustoinen racing-tyyppinen

jousitus

Laadukas, lämpösuojalla varustettu

pakoputki

Rumpujarrut edessä ja takana

varmistavat hallitut jarrutukset

Mukava ajaa, vaivaton omistaa
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Inspiroivia ajoelämyksiä!
TT-R110 on Yamahan hauskan nelitahtiperheen keskimmäinen o roadpyörä. Se on täydellinen askel

kuljettajille, jotka vaihtavat TT-R50:sta tai PW50:sta suurempaan – se on ihanteellinen valinta myös

aloittelijalle. Ominaisuudet kuten sähköstartti, matala istuin ja luonnollinen ajoasento sopivat

täydellisesti nuorille kuljettajille. Dynaaminen Icon Blue -muotoilu on saanut inspiraationsa Yamahan

suuremmista kilpatason motocrosspyöristä.

Kiperissäkin tilanteissa hallittavuudeltaan helppo TT-R110 on varustettu pitkäjoustoisella

etuhaarukalla ja sujuvatoimisella Monocross-takajousituksella. Edessä ja takana on asianmukaiset, 14

ja 12 tuuman o -road-renkaat.

Uudet ja kokeneet kuljettajat nauttivat yhtä lailla 110-kuutioisen, vaimeaäänisen nelitahtimoottorin

mukavan sujuvasta ja tehokkaasta suorituskyvystä. Menoa vauhdittaa myös automattisen kytkimen

ansiosta helppokäyttöinen neliportainen vaihdelaatikko. Turvallisuuden vuoksi TT-R110:ssä on

avaimella toimiva virtalukko. Selkeän rakenteen ansiosta o roadpyörän huoltotarve on vähäinen,

joten se on mukava ajaa ja huoleton omistaa.
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110-kuutioinen
nelitahtimoottori ja
puoliautomaattinen
vaihdelaatikko

Mukavan tehokas ja toimintavarma, 110-

kuutioinen TT-R110 nelitahtimoottori

tuottaa tasaisen vahvan suorituskyvyn,

joka takaa mukavan ajokäytöksen

kaikissa tilanteissa. TT-R110:ssä on

puoliautomaattinen neliportainen

vaihdelaatikko, joten se on erinomainen

valinta niin aloittelevalle kuin kokeneelle

kuljettajalle.

Pitkäliikkeinen etu- ja
takajousitus

TT-R110:n jousitus on mitoitettu

nimenomaan maastoajoon, joten

ajomukavuus ja hallittavuus ovat

erinomaiset röykkyisessä ajoympäristössä.

Etupään tukevan teleskooppihaarukan

pitkä joustoliike ja Monocross-

takajousituksen progressiivinen jousto

varmistavat mukavan ajettavuuden.

Tehokkaat ja tunnokkaat
rumpujarrut ja o -road-renkaat

Ajoturvallisuuden takeeksi TT-R110:ssä on

edessä ja takana tehokkaat rumpujarrut.

Niiden pelkistetty rakenne mahdollistaa

myös helpon huollettavuuden.

Vakiorenkaina ovat asianmukaiset o -road-

maastorenkaat. Edessä on iso 14-tuumainen

ja takana pienempi 12-tuumainen. Tämä

pyöräkokovalinta parantaa ajettavuutta

epätasaisessa maastossa.

Suoraviivainen ja kevyt,
motocrosstyyppinen muotoilu

TT-R110:n lähempi tarkastelu paljastaa,

että tämän tyylikkään nelitahtisen

linjakkaan terävät piirteet perustuvat

MXGP-kilpailuissa menestyneiden

Yamaha YZ -tehdaspyörien piirteisiin.

Yamahan kilpapyörien tavoin Icon Blue -

väriset, kulutuskestävästä

polypropeenista tehdyt, keveät lokasuojat

ja kateosat vähentävät kokonaispainoa.

Eteen kallistettu sylinteri ja
laadukas pakoputkisto

TT-R110E-moottorin eteen kallistettu,

ilmajäähdytteinen sylinteri ja kansi ovat

helposti käsillä puhdistusta ja

rutiinihuoltoja varten. Kallistettu sylinteri

keskittää myös pyörän painopistettä, joka

on tärkeä tekijä ajettavuudessa. TT-

R110:n vaimeat käyntiäänet varmistaa

laadukas, lämpösuojalla varustettu

pakoputki ja tehokas äänenvaimennin.

Hauska ajettava

TT-R110:n suunnittelun tavoitteena oli

o roadpyörä, joka on hauska ajaa ja helppo

omistaa – ja joka tekee sekä lasten että

vanhempien elämästä helppoa.

Ominaisuudet, kuten sähkö- ja

poljinkäynnistys, puoliautomaattikytkin,

ilmajäähdytteinen moottori ja rumpujarrut

takaavat, että TT-R110 on

kuljettajaystävällinen o roadpyörä. Se on

oiva valinta sekä lapsille että vanhemmille,

joille maastomoottoripyöräily on uusi

harrastus.
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Moottori

Moottorin tyyppi
SOHC, Yksisylinterinen, 4-tahtinen, Ilmajäähdytetty,
2-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 110cc
Sylinterin mitat 51,0 x 54,0 mm
Puristussuhde 9,3 : 1
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä CDI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 4-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Kaasutin Mikuni VM16/1

Alusta

Runko Teräsputki
Caster-kulma 26° 00′
Jättö 60 mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic fork
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka
Etujoustovara 115 mm
Takajoustovara 110 mm
Etujarru Mechanical leading trailing drum brake, Ø95 mm
Takajarru Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
Eturengas 2,50-14 4PR Tube type
Takarengas 3,00-12 4PR Tube type

Mitat

Kokonaispituus 1.565 mm
Kokonaisleveys 680 mm
Kokonaiskorkeus 920 mm
Istuimen korkeus 670 mm
Akseliväli 1.080 mm
Maavara 180 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 72 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 3,8 L
Öljysäiliön tilavuus 1,0 L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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