
Tady se rozjede
správná zábava.
TT-R50 je nejmenším a nejlehčím motocyklem z řady

čtyřtaktních motocyklů pro zábavu společnosti Yamaha a

můžete si být jisti, že byl vyroben podle stejně vysokých

standardů jako motocykly Yamaha s větším objemem.

Prohlédněte si pozorně robustní motocykl TT-R50

a uvidíte, že se do jeho designu dostalo plno skvělých

nápadů. Jeho nízko posazené sedlo poskytuje jistou

a pohodlnou jízdní polohu, která je ideální pro

začátečníky. Elektrický startér se postará o snadné

uvedení do chodu.

Čtyřtaktní motor o objemu 50 ccm je kultivovaný, tichý

a úsporný. Stejně tak ovládání třístupňové převodovky

s automatickou spojkou je hračka. Značka Yamaha je

pověstná svou kvalitou a spolehlivostí. Motocykl TT-R50 je

tak pro jezdce ideální volbou a zárukou rodinné zábavy na

dlouhé roky!

Čtyřtaktní dětský o -roadový fun bike

o objemu 49,5 ccm

Ideální pro děti ve věku od 4 do 7 let

třírychlostní poloautomatická

převodovka

Kapotáž v barvě Icon Blue ve stylu

motokrosu

Klíček zapalování pro zvýšenou

rodičovskou kontrolu

Přední a zadní odpružení s vysokým

zdvihem

Snadná údržba

Ideální ergonomie pro každého jezdce

Široké pneumatiky s hrubým vzorkem

na 10palcových kolech
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Tady se rozjede správná zábava.
Vaše děti nikdy nezapomenou na den, kdy se poprvé projely na stroji TT-R50 a začaly si vytvářet

rodinné vzpomínky, které jim zůstanou navždy. Vše na tomto mini motocyklu bylo navrženo tak, aby

byl bezpečný, zábavný a příjemný pro děti od 4 do 7 let bez předchozích zkušeností s jízdou. A díky

standardní spolehlivosti a kvalitě značky Yamaha je navržen tak, aby usnadnil život i rodičům.

Tichý a spolehlivý čtyřtaktní motor o objemu 50 ccm se startuje stisknutím tlačítka a pro větší

jednoduchost je k dispozici třístupňová převodovka s automatickou spojkou. Nízké sedlo dodává

menším jezdcům větší jistotu a nízká hmotnost a kompaktní rozměry modelu TT-R50 umožňují

snadnou manipulaci a přepravu.

Skvěle vypadající kapotáž Icon Blue je inspirována slavnými motokrosovými motocykly ověnčenými

vítězstvím v seriálu GP. Díky pohodlné ergonomii, odpružení s velkým zdvihem a pneumatikám s

hrubým vzorkem vám navíc motocykl TT-R50 poskytne hodiny a hodiny rodinné zábavy na mnoho

následujících let.
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Čtyřtaktní motor o objemu
50 ccm s poloautomatickou
převodovkou

Stylový malý motocykl TT-R50 je vybaven

čtyřtaktním motorem o objemu 50 ccm

s elektrickým startérem a je tak ideální

volbou pro všechny jezdce. Je navíc

vybavený třístupňovou převodovkou

s automatickou spojkou. I díky tomu je

skutečně jedním z nejjednodušších

a nejzábavnějších motocyklů, jehož nároky

na údržbu jsou opravdu nízké. Motocykl

nelze nastartovat bez klíčku od

zapalování. Rodiče tak mohou mít plnou

kontrolu nad jeho použitím.

Pohodlné zadní a přední
odpružení s velkým zdvihem

Motocykl TT-R50 je vybaven přední vidlicí

upside down s velkým zdvihem a lehkým

zadním odpružení typu Monocross stejně

jako naše větší terénní závodní motorky.

Podvozek motocyklu TT-R50 se zdvihem

předního kola 96 mm a 71 mm kola

zadního je zkonstruován tak, aby

poskytoval vysokou úroveň jízdního

komfortu a snadného ovládání na

hrbolatých terénních površích.

Bubnové brzdy a pneumatiky s
hrubým vzorkem

Motocykl TT-R50 je vybaven kompaktními

bubnovými brzdami, které se postarají

o spolehlivou, plynulou a předvídatelnou

brzdnou sílu. Díky tomu si mohou noví

a méně zkušení jezdci rozvíjet své

dovednosti v řízení stroje. Tento

automatický minibike má 10palcové přední

i zadní kolo s pneumatikami s hrubým

vzorkem, díky čemuž má při jízdě v terénu

dokonalou trakci.

Kapotáž Icon Blue inspirovaná
řadou YZ

Styl motocyklu TT-R50 se svou výraznou

kapotáží a sedlem Icon Blue, se inspiroval

našimi většími motokrosovými motocykly,

které jsou ověnčené vítězstvími ve třídě

MXGP. Robustní přední a zadní blatníky

jsou vyrobeny z odolného polypropylenu,

který je pružný a odolný proti nárazu.

Palivová nádrž o objemu 3,1 litru

poskytuje dostatek času na jízdu před

doplněním paliva.

Pohodlná jízdní poloha

Ergonomie tohoto minibiku o objemu 50

ccm je navržena tak, aby se na něm každý

nový jezdec cítil jako doma. Promyšlená

konstrukce řídítek, sedla a stupaček

poskytuje pohodlnou vzpřímenou jízdní

polohu. Velmi nízká výška sedadla 555 mm

a neklouzavé stupačky přispívají k tomu,

aby i ten nejmenší dojem z jízdy na

motocyklu TT-R byl pro každého

začátečníka perfektní.

Kompaktní rozměry a nízká
hmotnost

Motocykl TT-R50 který váží pouhých 58 kg,

se dá relativně jednoduše naložit do auta.

Díky jeho kompaktním rozměrům se dá

snadno převážet v dodávce, pickupu nebo ve

větším SUV. Takže až přijde čas konečně po

škole nebo o víkendu vyrazit na vaši

oblíbenou trať, bude tento úžasný stroj

o objemu 50 ccm připraven ihned vyrazit.
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Motor

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

Zdvihový objem 49cc
Vrtání x zdvih 36,0 x 48,6 mm
Kompresní poměr 9,5 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová a odstředivá automatická
Systém zapalování CDI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 3rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Mikuni VM11/1

Podvozek

Rám Ocelový páteřový rám
Úhel sklonu 25° 30′
Stopa 34 mm
Systém předního odpružení Telescopic fork
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Přední zdvih 96 mm
Zadní zdvih 71 mm
Přední brzda Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Zadní brzda Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Přední pneumatika 2,50-10 4PR Tube type
Zadní pneumatika 2,50-10 4PR Tube type

Rozměry

Celková délka 1,305 mm
Celková šířka 595 mm
Celková výška 795 mm
Výška sedla 555 mm
Rozvor kol 925 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 58 kg
Kapacita palivové nádrže 3,1 L
Kapacita olejové nádrže 1,0 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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