
Distracția începe aici.
TT-R50 este cea mai mică și mai ușoară motocicletă din

gama Yamaha de motociclete distractive în 4 timpi și

puteți   siguri că a fost fabricată la aceleași standarde

ridicate precum motocicletele Yamaha de capacitate mai

mare.

Aruncă o privire mai atentă asupra modelului TT-R50

robust și vei putea vedea că designul său a fost bine

analizat. Șaua joasă oferă o poziție de pilotaj sigură și

relaxată, ideală pentru începători, iar demarorul electric

facilitează pornirea.

Motorul de 50 cmc în 4 timpi este lin, silențios și

economic, iar transmisia în 3 trepte cu ambreiaj automat

este atât de ușor de utilizat. Datorită calității și  abilității

Yamaha de renume, modelul TT-R50 intuitiv este pregătit

să ofere mulți ani de distracție în familie.

motocicletă o -road în 4 timpi, 50cc

junior distractivă

Perfectă pentru copiii cu vârste

cuprinse între 4 ş i 7 ani

Cutie de viteze semiautomată în 3

trepte

Caroserie Icon Blue în stil motocros

Cheie de contact pentru un plus de

control parental

Suspensie de cursă lungă faţă ş i spate

Întreținere facilă

Ergonomie intuitivă

Pneuri noduroase, late pe roți de 10"
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Distracția începe aici.
Copiii tăi nu vor uita niciodată ziua în care au mers pentru prima dată pe TT-R50 și au început să-și facă

amintiri de familie care vor dura pentru totdeauna. Totul la această mini motocicletă a fost conceput

pentru a   sigură, distractivă și plăcută pentru copiii cu vârsta între 4 și 7 ani, fără experiență

anterioară de pilotat. Iar  abilitatea și calitatea standard de la Yamaha fac ca modelul să facă viața mai

ușoară și părinților!

Funcționarea este silențioasă și motorul  abil de 50 cc în 4 timpi este pornit prin apăsarea unui buton,

iar pentru simplitate și mai mare, există o transmisie în 3 trepte și un ambreiaj automat. Șaua joasă le

oferă micilor piloți mai multă încredere, iar greutatea redusă și dimensiunile compacte ale modelului

TT-R50 o fac ușor de manevrat și simplu de transportat.

Caroseria Icon Blue atrăgătoare este inspirată din celebrele motociclete de motocros de la Yamaha

care au câștigat campionatul GP, iar datorită ergonomiei confortabile, suspensiei cu cursă lungă și

pneurilor noduroase, TT-R50 este pregătit să ofere multe ore de distracție în familie, pentru mulți ani

de acum înainte.
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Motor de 50 cmc în 4 timpi, cu o
cutie de viteze semi-automată

Micul model TT-R50 elegant și intuitiv

este echipat cu un motor de 50 cmc, în 4

timpi, cu pornire electrică. Și  ind dotat

cu o cutie de viteze în 3 trepte, cu

ambreiaj automat, este cu adevărat una

dintre motocicletele cu cea mai simplă și

plăcută pilotare și cu întreținere redusă.

Și, pentru că nu poate   pornită fără cheia

de contact, părinții pot avea control deplin

asupra utilizării sale.

Suspensie față și spate
confortabilă, cu o cursă lungă

La fel ca motocicletele noastre de curse

pe teren accidentat, de mare capacitate,

TT-R50 dispune de furci față inversate, cu

o cursă lungă și de un sistem de suspensie

spate tip monocros, ușor. Cu o cursă a roții

de 96 mm în față și de 71 mm în spate,

șasiul TT-R50 este construit pentru a oferi

un nivel ridicat de confort în timpul

pilotării, precum și manevrare ușoară pe

suprafețe denivelate de tern accidentat.

Frâne cu tambur și pneuri
noduroase

TT-R50 este echipat cu frâne cu tambur

compacte, pentru o putere de oprire  abilă,

lină și previzibilă, permițând piloților noi și

mai puțin experimentați să- și dezvolte

abilitățile de control al vehiculului. Și,

pentru a bene cia de tracțiune sporită când

pilotezi pe teren accidentat, această mini-

motocicletă automată dispune de roți de 10"

cu pneuri noduroase, late în față și în spate.

Caroserie Icon Blue inspirată de
modelul YZ

Cu o caroserie și o șa Icon Blue îndrăznețe,

stilul TT-R50 a fost inspirat din

motocicletele noastre de motocros mai

mari, câștigătoare ale campionatului

MXGP. Aripile față și spate robuste sunt

fabricate din polipropilenă rezistentă,

 exibilă și rezistentă la impact.

Rezervorul de combustibil de 3,1 litri oferă

o autonomie su cientă înainte de a  

nevoie de realimentare.

Poziție de pilotare confortabilă

Ergonomia acestei mini-motociclete de 50

cmc este concepută pentru a-l face pe

orice pilot începător să se simtă imediat

în elementul lui. Dispunerea atent

proiectată ghidon-șa-suport pentru

picioare asigură o poziție de pilotaj

dreaptă, confortabilă, iar șaua ultra joasă

de 555 mm și suporturile de picioare cu

aderență fac chiar și cel mai mic model TT-

R potrivit pentru începători.

Dimensiuni compacte și greutate
redusă

Cântărind doar 58 de kg, TT-R50 este relativ

ușor de încărcat pe un vehicul, iar

dimensiunile sale compacte facilitează

transportul în partea din spate a unei dube,

autocamionete sau SUV mai mare. Așadar,

când este timpul să te îndrepți către pista

locală după școală sau la sfârșit de

săptămână, această mică motocicletă de 50

cmc, excepțională, este la drum în câteva

minute.
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Motor

Tip motor SOHC, Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu aer, 2-supape
Capacitate cilindrică 49cc
Alezaj X Cursă 36,0 x 48,6 mm
Compresie 9,5 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu şi centrifugal automat
Sistem de aprindere CDI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 3-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Carburator Mikuni VM11/1

Şasiu

Cadru Ţeava tubulara din oţel
Unghi rolă de direcţie 25° 30′
Traseu 34 mm
Sistem suspensie faţă Telescopic fork
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă faţă 96 mm
Cursă spate 71 mm
Frână faţă Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Frână spate Mechanical leading trailing drum brake, Ø80 mm
Anvelopă faţă 2,50-10 4PR Tube type
Anvelopă spate 2,50-10 4PR Tube type

Dimensiuni

Lungime totală 1,305 mm
Lăţime totală 595 mm
Înălţime totală 795 mm
Înălţimea scaunelor 555 mm
Baza roţilor 925 mm
Gardă minimă la sol 135 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 58 kg
Capacitate rezervor carburant 3,1 L
Capacitate rezervor ulei 1,0 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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