
Malý stroj – veľká
zábava!
Nech už si vyberiete akýkoľvek motocykel Yamaha na

zábavu, môžete sa spoľahnúť, že bol vyrobený podľa

rovnako vysokých kvalitatívnych a bezpečnostných

štandardov ako všetky jednostopové stroje tejto značky.

Rovnako ako každý model z radu detských motoriek je i

TT-R110 navrhnutý tak, aby sa ľahko používal, jazda na

ňom bola zábavná a údržba jednoduchá.

Skutočná krása motocykla TT-R110 tkvie v tom, že je to

extrémne všestranný a ľahko ovládateľný terénny stoj –

vhodný pre mladšie aj staršie deti. Robustný oceľový

základný rám tohto modelu je vybavený odpružením s

dlhým zdvihom, ktoré pohlcuje nerovnosti, vďaka čomu

bude vaša jazda komfortná a plná pohody.

Aerodynamický, tichý a úsporný štvortaktný motor s

objemom 110 cm3 prináša solídnu porciu dobre

dávkovateľného výkonu stroju TT-T110, čo z neho robí

ideálny terénny motocykel pre celú rodinu. Jednoducho

zaraďte jednotku, otočte plyn a vyrazte! Naozaj je to také

jednoduché. Malý stroj – veľká zábava!

Motocykel na zábavu so spoľahlivým a

svižným štvortaktným motorom s

objemom 110 cm3

For new riders and kids moving up from

the TT-R50E

Poloautomatická štvorstupňová

prevodovka s jednoduchým použitím a

elektrický štartér

Kapotáž v motokrosovom štýle v

prevedení Icon Blue

Key-type main switch for added

parental control

Long-travel o -road type suspension

systems

Vysoko vedený výfuk vybavený tepelným

štítom

Predné a zadné bubnové brzdy so

spoľahlivým brzdným účinkom

Zábavná jazda – jednoduchá údržba
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Malý stroj – veľká zábava!
Model TT-R110 je prostredným motocyklom v rade štvortaktných motocyklov Yamaha na zábavu a je

ideálnym krokom pre jazdcov, ktorí prechádzajú z modelov TT-R50 alebo PW50, a aj ideálnou voľbou

pre začínajúcich jazdcov. Vďaka funkciám, ako je elektrický štartér, nízke sedadlo a prirodzená jazdná

poloha, je ideálny pre mladých jazdcov. Dynamická kapotáž v prevedení Icon Blue sa inšpiruje väčšími

pretekárskymi motokrosovými strojmi spoločnosti Yamaha.

Tento skvelý stoj pre mladých obsahuje prednú vidlicu s dlhým zdvihom a zadné odpruženie typu

Monocross, ktoré sa postarajú o jednoduché ovládanie a špičkový jazdný komfort. Vďaka

štrnásťpalcovému prednému kolesu a dvanásťpalcovému zadnému kolesu s odolnými širokými

pro lovanými pneumatikami zvládnete akúkoľvek jazdu v teréne.

Noví aj skúsení terénni jazdci si zamilujú hladký a mohutný výkon tichého štvortaktného motora s

objemom 110 cm3. Vďaka automatickej spojke sa štvorstupňová prevodovka veľmi jednoducho

používa. Zapaľovanie na kľúč zaistí zvýšenú bezpečnosť a vďaka nízkym nárokom na údržbu prináša

jazda na motocykli TT-R110 veľa radosti – celková prevádzka stroja je jednoducho hračka.

TT-R110



Štvortaktný motor s objemom
110 cm3 s poloautomatickou
prevodovkou

Svižný a spoľahlivý štvortaktný motor

motocykla TT-R110 s objemom 110 cm3

bol skonštruovaný tak, aby poskytoval

hladký a vysoký výkon – vďaka tomu

prináša jazda na tomto strednom

motocykli mladým jazdcom veľa radosti.

Vďaka poloautomatickej štvorstupňovej

prevodovke je motocykel TT-R110 ideálnou

voľbou pre nových aj pokročilejších

jazdcov.

Odpruženie predného
a zadného kolesa s veľkým
zdvihom

Motocykel TT-R110 je vybavený odolnými

systémami odpruženia navrhnutými na

zaistenie pohodlnej jazdy a jednoduchého

ovládania, čo sa osvedčí pri jazde v teréne.

V prednej časti sú robustné teleskopické

vidlice s mohutným zdvihom. Odpruženie

typu Monocross s jedným tlmičom súčasne

ponúka plynulý a progresívny zdvih.

Bubnové brzdy s plynulým
odpružením a terénne
pneumatiky

Motocykel TT-R110 má bubnové brzdy vpredu

aj vzadu. Tie sa postarajú o spoľahlivý brzdný

výkon. Ich jednoduchý dizajn zaručuje ľahkú

údržbu. Vďaka špeciálnym terénnym

pneumatikám sa pri jazde v teréne prejavujú

silné stránky tohto stredného motocykla pre

mladých jazdcov. Štrnásťpalcové predné

koleso a dvanásťpalcové zadné koleso

súčasne pomáhajú zvládať členitý terén.

Elegantná a ľahká kapotáž v
motokrosovom štýle

Pri motocykli TT-R110 sa pozrite na jeho

kapotáž a bude vám jasné, že ostré línie

tohto štýlového štvortaktu sa inšpirovali

pretekárskymi motorkami radu YZ

ovenčenými víťazstvami v triede MXGP.

Blatníky a kryty palivovej nádrže,

vyšperkované dynamickým prevedením

Icon Blue charakteristickým pre

spoločnosť Yamaha, sú vyrobené z

mimoriadne odolného polypropylénu,

vďaka čomu sa vyznačujú minimálnou

hmotnosťou a maximálnou pevnosťou.

Dopredu naklonený valec a
vysoko vedený výfuk

Štvortaktný motor s objemom 110 cm3 je

vybavený vzduchom chladeným, dopredu

nakloneným valcom SOHC, vďaka ktorému

sú čistenie a bežná údržba jednoduché.

Toto usporiadanie navyše prispieva k

centralizácii hmotnosti a umožňuje

jednoduchšie ovládanie. Motocykel TT-

R110 je vybavený výkonným, vysoko

vedeným výfukom s tepelným štítom,

ktorý sa vyznačuje nízkou hlučnosťou.

Zábavná jazda

Keď konštruktéri spoločnosti Yamaha

vytvárali model TT-R110 usilovali sa o

motocykel, na ktorom bude radosť jazdiť a

ktorý sa bude ľahko používať – skrátka, aby

ho mohli deti aj ich rodičia jednoducho

obsluhovať. Vďaka funkciám, ako elektrický

a nožný štartér, poloautomatická

prevodovka, vzduchom chladený motor a

bubnové brzdy, je tento motocykel pre

mladých jazdcov ideálnou voľbou pre tie deti

a ich rodičov, ktorí sú vo svete motoriek

úplnými nováčikmi.
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Motor

Typ motora
SOHC, Jednoválec, 4taktní, Vzduchem chlazený, 2
ventilový

Zdvihový objem 110cc
Vŕtanie x zdvih 51,0 x 54,0 mm
Kompresný pomer 9,3 : 1
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania CDI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 4 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Mikuni VM16/1

Podvozok

Rám Ocelový páteřový rám
Predný zdvih 26° 00′
Uhol sklonu 60 mm
Systém zadného odpruženia Telescopic fork
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 115 mm
Zadný zdvih 110 mm
Predná brzda Mechanical leading trailing drum brake, Ø95 mm
Zadná brzda Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
Predná pneumatika 2,50-14 4PR Tube type
Zadná pneumatika 3,00-12 4PR Tube type

Rozmery

Celková dĺžka 1.565 mm
Celková šírka 680 mm
Celková výška 920 mm
Výška sedadla 670 mm
Rázvor kolies 1.080 mm
Minimálna svetlá výška 180 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 72 kg
Kapacita palivové nádrže 3,8 L
Kapacita olejové nádrže 1,0 L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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