
Small package - big
fun!
Welke Yamaha-funbike je ook kiest, je kunt er zeker van

zijn dat deze is gebouwd volgens dezelfde hoge

kwaliteits- en veiligheidsnormen als alle tweewielers van

het bedrijf. En zoals elk model in het assortiment

kindermotoren, is de TT-R110 ontworpen om

gebruiksvriendelijk, leuk om te rijden en gemakkelijk te

onderhouden te zijn.

De echte schoonheid van de TT-R110 schuilt in de

extreme veelzijdigheid en het rijgemak van deze o road

motor ets, die geschikt is voor jongere en oudere

kinderen. Het robuuste stalen frame is uitgerust met

een wielophanging met lange veerweg, die de hobbels

absorbeert voor een comfortabele en ontspannen rit.

De soepele, stille en zuinige 110 cc viertaktmotor levert

veel gemakkelijk te regelen vermogen, waardoor de TT-

R110 een ideale o road pleziermotor is voor het hele

gezin. Schakel gewoon de eerste versnelling in, geef gas

en rijden maar! Zo simpel is het. Klein van stuk, groot

plezier!

Betrouwbare en pittige 110 cc

viertakt funbike

Voor beginnende rijders en kinderen

die overstappen van de TT-R50E

Gebruiksvriendelijke, halfautomatische

versnellingsbak met vier versnellingen

en elektrische starter

Icon Blue kuipwerk in motorcross-stijl

Contactslot met sleutel voor extra

controle door ouders

O -road ophangingssystemen met

lange veerwegen

Hoge uitlaat voorzien van een

hitteschild

Trommelremmen voor en achter voor

betrouwbare remkracht

Veel rijplezier en weinig onderhoud
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Small package - big fun!
De TT-R110 is de middelste motor ets in de viertakt funbike-familie van Yamaha en is de perfecte

opstap voor rijders die overstappen van een TT-R50 of PW50 - en ook een ideale keuze voor

beginnende rijders. Functies zoals de elektrische starter, het lage zadel en de natuurlijke rijpositie

maken hem perfect voor jonge rijders, en het dynamische Icon Blue kuipwerk is geïnspireerd op

Yamaha's grotere crossmotoren.

Voor stuurgemak en een hoog rijcomfort beschikt deze fantastisch uitziende jeugdmotor over een

voorvork met een lange veerweg en Monocross-achterwielophanging. Het voorwiel van 14 inch en

het achterwiel van 12 inch zijn voorzien van duurzame, brede noppenbanden voor o road terrein.

Zowel beginnende als ervaren o road rijders zullen genieten van de soepele en sterke prestaties

van de stille 110 cc viertaktmotor. En met zijn automatische koppeling is de vierversnellingsbak zeer

eenvoudig te gebruiken. Het contactslot met sleutel voor extra veiligheid en de onderhoudsarme

eigenschappen maken de TT-R110 niet alleen bijzonder leuk om mee te rijden, maar ook gemakkelijk

te bezitten.
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110 cc viertaktmotor met
halfautomatische
versnellingsbak

De pittige en betrouwbare 110 cc

viertaktmotor van de TT-R110 is

ontworpen voor soepele en sterke

prestaties. Daardoor is deze middelgrote

jeugdmotor een genot om mee te rijden.

En met zijn halfautomatische

vierversnellingsbak is de TT-R110 een

ideale keuze voor zowel beginnelingen als

gevorderde motorrijders.

Voor- en achterwielophanging
met lange veerweg

De TT-R110 is uitgerust met robuuste

veersystemen die zijn ontworpen om

rijcomfort en gebruiksgemak te

garanderen bij o road rijden. Aan de

voorkant zorgt de stevige telescopische

voorvork voor volop wielbeweging, terwijl

de Monocross-achterwielophanging met

enkele demper een vloeiende en

progressieve veerweg biedt.

Soepel werkende
trommelremmen en o road
banden

Voor betrouwbare remkracht heeft de TT-

R110 trommelremmen voor en achter. Het

eenvoudige ontwerp ervan zorgt voor

gemakkelijk onderhoud. Speciale banden

met een o road pro el zorgen ervoor dat

deze middelgrote jeugdmotor sterk

presteert in de modder, terwijl het voorwiel

en achterwiel van respectievelijk 14 en

12 inch helpen ongelijkmatig terrein te

trotseren.

Strak en lichtgewicht kuipwerk
in motorcross-stijl

Bekijk het kuipwerk van de TT-R110 en

het is duidelijk dat de strakke lijnen van

deze stijlvolle viertakt geïnspireerd zijn op

onze MXGP-winnende YZ-racemotoren.

De spatborden en brandstoftankpanelen

zijn gemaakt van ultrasterk polypropyleen

voor minimaal gewicht en maximale

sterkte. Ze zijn afgewerkt in de

dynamische Icon Blue-kleurstelling van

Yamaha.

Vooroverhellende cilinder en
hoge uitlaat

De viertaktmotor van 110 cc heeft een

vooroverhellende, luchtgekoelde SOHC-

cilinder die gemakkelijk toegankelijk is

voor reiniging en normaal onderhoud. Deze

opstelling zorgt ook voor een optimaal

zwaartepunt en gemakkelijke

bestuurbaarheid. En voor een laag

geluidsniveau heeft de TT-R110 een hoge

uitlaat met veel capaciteit en een

hitteschild.

Leuk om mee te rijden

Bij het ontwerpen van de TT-R110 was het

doel een motor ets te maken die leuk was

om op te rijden en gemakkelijk om in bezit

te hebben. Dat maakt het leven

eenvoudiger voor zowel kinderen als ouders.

Kenmerken zoals elektrische start en

kickstart, halfautomatische versnellingsbak,

luchtgekoelde motor en trommelremmen

zorgen ervoor dat deze gebruiksvriendelijke

jeugdmotor de keus bij uitstek is voor

kinderen en ouders die net beginnen met

motorrijden.
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Motor

Motortype SOHC, 1-cilinder, 4-takt, Luchtgekoeld, 2-kleppen
Cilinderinhoud 110cc
Boring x slag 51,0 x 54,0 mm
Compressieverhouding 9,3 : 1
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 4 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Mikuni VM16/1

Chassis

Type chassis Stalen ruggengraatframe
Balhoofdhoek 26° 00′
Naloop 60 mm
Wielophanging, voor Telescopic fork
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, voor 115 mm
Veerweg, achter 110 mm
Remmen, voor Mechanical leading trailing drum brake, Ø95 mm
Remmen, achter Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
Bandenmaat, voor 2,50-14 4PR Tube type
Bandenmaat, achter 3,00-12 4PR Tube type

Afmetingen

Totale lengte 1.565 mm
Totale breedte 680 mm
Totale hoogte 920 mm
Zithoogte 670 mm
Wielbasis 1.080 mm
Grondspeling 180 mm
Rijklaargewicht 72 kg
Inhoud brandstoftank 3,8 L
Motorolie hoeveelheid 1,0 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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