
Zabawa rozpoczyna się
właśnie tutaj.
TT-R50 jest najmniejszym i najlżejszym motocyklem w linii

motocykli Yamaha z 4-suwowym silnikiem, ale możesz

mieć pewność, że został wyprodukowany zgodnie z tymi

samymi, wysokimi, standardami, co motocykle Yamahy o

większej pojemności.

Wystarczy jedno spojrzenie na TT-R50 by przekonać się,

jak wiele przemyślanych rozwiązań tutaj zastosowano.

Nisko umieszczona kanapa zapewnia pewność i komfort

w trakcie jazdy - idealne dla początkujących - a

elektryczny rozrusznik pozwala łatwo uruchomić silnik.

4-suwowy silnik o pojemności 50 cm3 jest cichy,

ekonomiczny i charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. A

3-biegowa skrzynia z automatycznym sprzęgłem jest

bardzo łatwa w obsłudze. Jakość i niezawodność, z

których słynie Yamaha, sprawi, że TT-R50 da Ci wiele lat

rodzinnej radności.

Terenowy motocykl 4-suwowy o

pojemności 50 cm3 dla dzieci

Doskonały dla dzieci w wieku od 4 do 7

lat

Półautomatyczna, 3-biegowa skrzynia

Owiewki Icon Blue w stylu "dorosłych"

crossówek

Kluczyk zapłonu dla zapewnienia

kontroli rodzicielskiej

Przednie i tylne zawieszenie o długim

skoku

Łatwa obsługa serwisowa

Przyjazna ergonomia

Szerokie terenowe opony na 10-

calowych kołach
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Zabawa rozpoczyna się właśnie tutaj.
Twoje dziecko nigdy nie zapomni dnia, w którym po raz pierwszy wsiadło na TT-R50. Tak powstają

rodzinne wspomnienia, które pozostają na zawsze. Wszystko w tym mini motocyklu zostało

zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, zabawie i przyjemności dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które

nigdy wcześniej nie jeździły na motocyklu. A dzięki niezawodności i jakości, jakie gwarantuje Yamaha,

motocykl ułatwia życie także rodzicom!

Cichy i niezawodny 4-suwowy silnik o pojemności 50 cm3 uruchamia się przez naciśnięcie przycisku, a

skrzynia biegów o 3 przełożeniach i automatyczne sprzęgło zapewniają jeszcze prostszą obsługę.

Nisko umieszczone siedzenie zapewnia najmłodszym motocyklistom większą pewność siebie, a niska

masa i kompaktowe wymiary sprawiają, że TT-R50 jest łatwy zarówno w obsłudze, jak i w transporcie.

Dobrze wyglądające owiewki Icon Blue są inspirowane "dorosłymi" motocyklami motocrossowymi

Yamahy znanymi z Mistrzostw Świata MX GP, a dzięki wygodnej ergonomii, zawieszeniu o dużym skoku

i terenowym oponom, TT-R50 zapewni wiele radosnych chwil i dostarczy zabawy przez lata.
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Silnik 4-suwowy o pojemności
50 cm3 z półautomatyczną
skrzynią biegów

Przyjazny użytkownikowi, mały i elegancki

model TT-R50 jest wyposażony w 4-

suwowy silnik o pojemności 50 cm3 z

elektrycznym rozrusznikiem. 3-biegowa

skrzynia z automatycznym sprzęgłem

sprawia, że ten motocykl jest jednym z

najprostszych i najprzyjemniejszych, a przy

tym nie wymaga zbyt wiele uwagi od

strony serwisowej. A ponieważ silnika nie

można uruchomić bez kluczyka w stacyjce,

rodzice mogą w pełni kontrolować czas i

sposób użytkowania tego motocykla.

Komfortowe zawieszenia o
dużym skoku

Podobnie jak nasze o -roadowe

motocykle wyścigowe o większej

pojemności, TT-R50 posiada widelec

upside-down o długim skoku oraz lekkie

zawieszenie typu monocross z tyłu. Skok

96 mm z przodu i 71 mm z tyłu zapewnia

wysoki komfort i łatwość jazdy po

nierównych nawierzchniach.

Hamulce bębnowe i opony
terenowe

TT-R50 posiada kompaktowe hamulce

bębnowe zapewniające niezawodną, płynną i

przewidywalną siłę hamowania, co pozwala

nowym i mniej doświadczonym

motocyklistom rozwijać swoje umiejętności.

Aby zapewnić dobrą trakcję podczas jazdy w

terenie, ten automatyczny mini cross

wyposażono w 10-calowe koła z szerokimi

oponami terenowymi z przodu i z tyłu.

Owiewki Icon Blue inspirowane
stylem linii YZ

Drapieżne linie owiewek w kolorze Icon

Blue i kanapa w modelu TT-R50 są

inspirowane naszymi crossówkami

zdobywającymi tytuły w MXGP. Solidne

błotniki wykonano z wytrzymałego

polipropylenu, który jednocześnie jest

elastyczny i odporny na uderzenia. Zbiornik

paliwa o pojemności 3,1 litra pozwala na

jazdę bez tankowania przez długi czas.

Wygodna pozycja za kierownicą

Ten mini cross z silnikiem o pojemności 50

cm3 został zaprojektowany tak, aby młody

kierowca od razu poczuł się na nim

pewnie. Przemyślany układ kierownica-

siedzisko-podnóżki zapewnia wygodną,

wyprostowaną pozycję podczas jazdy, a

bardzo niskie siedzisko na wysokości 555

mm i przyczepne podnóżki sprawiają, że

ten najmniejszy z rodziny TT-R doskonale

nadaje się dla początkujących.

Lekki i kompaktowy

TT-R50 waży zaledwie 58 kg i jest na tyle

kompaktowy, że można go łatwo przewieźć

w bagażniku vana, większego SUV-a lub na

pace pick-upa. Kiedy więc chcesz zabrać

dzieci na lokalny tor po szkole albo w

weekend, z tym zgrabnym motocyklem

będziecie w drodze w ciągu kilku minut.
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Silnik

Typ silnika
SOHC, Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony
powietrzem, 2-zaworowy

Pojemność 49cc
Średnica x skok tłoka 36,0 x 48,6 mm
Stopień sprężania 9,5 : 1
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, Wielotarczowe i odśrodkowe, automatyczne
Układ zapłonu CDI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 3-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Układ zasilania Mikuni VM11/1

Podwozie

Rama Rama z rur stalowych
Kąt wyprzedzania główki ramy 25° 30′
Wyprzedzenie 34 mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic fork
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 96 mm
Skok tylnego zawieszenia 71 mm
Hamulec przedni Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Hamulec tylny Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Opona przednia 2,50-10 4PR Tube type
Opona tylna 2,50-10 4PR Tube type

Wymiary

Długość całkowita 1,305 mm
Szerokość całkowita 595 mm
Wysokość całkowita 795 mm
Wysokość siodełka 555 mm
Rozstaw kół 925 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

58 kg

Pojemność zbiornika paliwa 3,1 L
Pojemność zbiornika oleju 1,0 L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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