TT-R110

Kis méret – nagy
vidámság!
Bármelyik Yamaha hobbikerékpárt is választod, biztos
lehetsz benne, hogy ugyanolyan magas minőségi és
biztonsági szabványoknak megfelelően készült, mint a
vállalat összes többi kétkerekű terméke. És mint a
gyerekmotor-sorozat minden modellje, a TT-R110 is úgy
lett tervezve, hogy egyszerűen használható,
szórakoztató, és könnyen karbantartható legyen.
A TT-R110 valódi szépsége, hogy rendkívül sokoldalú és
könnyen vezethető terepmotor – atalabb és idősebb
gyerekek számára is alkalmas. Masszív acél csőváza
hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztéssel van
felszerelve, amely elnyeli a bukkanókat a kényelmes és
pihentető motorozás érdekében.
Sima, csendes és gazdaságos: a 110 cm³-es, 4 ütemű
motor könnyen vezérelhető teljesítmény leadására
képes a TT-T110 számára, így az egész család számára
ideális terepmotor! Egyszerűen csak válaszd ki az első
fokozatot, húzd meg a gázt, és már indulhatsz is! Tényleg
ennyire egyszerű. Kis méret – nagy vidámság!

Megbízható és ütős 110 cm³ 4 ütemű
szórakoztató kerékpár
Kezdőknek és azoknak, akik most
térnek át a TT-R50E használatáról
Könnyen használható, félautomata 4
sebességes sebváltó és elektromos
indító
Motokrossz stílusú Icon Blue
karosszéria
Kulccsal működő indítás a szülői
felügyelet érdekében
Hosszú rugóutas, o -road típusú
felfüggesztés
Magas építésű kipufogó hővédővel
felszerelve
Első és hátsó dobfékek a megbízható
fékerőért
Élvezetes vezetés – egyszerű
elsajátítás

TT-R110
Kis méret – nagy vidámság!
A TT-R110 a Yamaha 4 ütemű hobbikerékpár-család középső kerékpárja, amely tökéletes választás a
TT-R50-ről vagy PW50-ről új kategóriába lépő motorosok számára – valamint ideális kezdő motorosok
számára. Az olyan tulajdonságok, mint az elektromos indító, az alacsony ülés és a természetes
vezetési pozíció tökéletessé teszik a atal motorosok számára, a dinamikus Icon Blue karosszériát
pedig a Yamaha nagyobb motokrossz versenykerékpárjai ihlették.
A könnyű kormányzás és a magas szintű kényelem érdekében ez a nagyszerű megjelenésű ifjúsági
motorkerékpár hosszú rugóutas első villákkal és monocross hátsó felfüggesztéssel rendelkezik – míg
a 14 colos első kerék és a 12 colos hátsó kerék tartós és széles rücskös gumiabroncsai a legnagyobb
kihívást jelentő terepek kezelését is megkönnyítik.
Az új és tapasztalt terepmotorosok imádni fogják ennek a csendes, 110 cm³-es, 4 ütemű motornak az
egyenletes és nagy teljesítményét – automata kuplungjával pedig a 4 sebességes sebességváltót
nagyon könnyű használni. A kulcsos gyújtás további biztonságot nyújt, az alacsony karbantartási
funkciók miatt pedig a TT-R110-vel nagyon szórakoztató a motorozás – és egyszerű fenntartani!

TT-R110

110 cm³-es, 4 ütemű motor
félautomata váltóval

Hosszú rugóutas első és hátsó
felfüggesztés
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Ötletes és könnyű motokrossz
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Előredöntött henger és magas
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A 110 cm³-es, 4 ütemű motor

karosszériájára, és egyértelmű lesz, hogy

előredöntött, léghűtéses SOHC hengerrel

ennek a stílusos 4 üteműnek az éles

rendelkezik, amely könnyű hozzáférést

vonalvezetését az MXGP győztes YZ

biztosít a tisztítás és rutinszerű

versenymotorok ihlették. A dinamikus

karbantartás során. A kon guráció a

Yamaha Icon Blue színsémás fényezésű

tömegközéppont megtartásában is segít,

sárvédők és üzemanyagtartály-panelek

a könnyű kezelhetőség érdekében. Az

ultrakemény polipropilénből készültek a

alacsony zajkibocsátáshoz pedig a TT-R110

minimális súly és maximális szilárdság

nagy teljesítményű, magas építésű

érdekében.

kipufogója járul hozzá, hővédővel
felszerelve.

Egyenletesen mozgó dobfékek
és terepabroncsok
A megbízható fékerő érdekében a TT-R110
elöl és hátul dobfékekkel van felszerelve,
egyszerű kialakításuk pedig könnyű
karbantarthatóságot tesz lehetővé. A
speciális terepmintájú gumiabroncsoknak
köszönhetően ez a közepes méretű ifjúsági
motorkerékpár erős teljesítményt nyújt
terepen, és a 14 colos első kerék és a 12
colos hátsó kerék az egyenetlen terepek
kezelésében segít.

Élvezetes motorozás
A TT-R110 tervezése során az volt a cél,
hogy egy olyan motort hozzanak létre, amely
élvezetes motorozást és egyszerű
elsajátítást biztosít – megkönnyítve ezzel a
gyerekek és szülők életét is. Az elektromos
indítórendszer és berúgókar, a félautomata
sebességváltó, a léghűtéses motor és
dobfékek mind azt jelzik, hogy ez a
felhasználóbarát ifjúsági motor a legjobb
választás azoknak a gyerekeknek és
szüleiknek, akik még kezdők a motorozás
területén.

TT-R110
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Karburátor

SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, 2 szelepes
110cc
51,0 x 54,0 mm
9,3 : 1
Nedves karter
Olajban futó, Többtárcsás
CDI
Elektromos
Állandó áttételű, 4 sebességes
Láncos
Mikuni VM16/1

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Acélcsőből készült alapváz
26° 00′
60 mm
Telescopic fork
Lengőkaros
115 mm
110 mm
Mechanical leading trailing drum brake, Ø95 mm
Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
2,50-14 4PR Tube type
3,00-12 4PR Tube type

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

1.565 mm
680 mm
920 mm
670 mm
1.080 mm
180 mm
72 kg
3,8 L
1,0 L

TT-R110
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

