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Navdih iz tekmovalnih
zmag.
Yamahina vodilna TT-R serija vključuje tudi lepo oblikovan
TT-R110E, ki cilja na voznike začetnike, kot na tiste, ki so
že prerasli manjši TT-R50E.

Njegov radikalno dirkaško-moder oklep, ki spominja na
motocross motorje, so navdahnili naši MXGP zmagovalni
YZ tekmovalni motorji. Za lažje krmiljenje in posebno
udobnost voznika, ima ta privlačen mladostni motor
prednje in zadnje vzmetenje z dolgim hodom.

Novi in izkušeni terenski vozniki bodo vzljubili prepričljive
zmogljivosti 110ccm 4-taktnega agregata in 4-stopenjski
polavtomatski menjalnik. To pomeni, da ni ročice za
sklopko.

Motocross 110ccm 4-taktni motor
za obilo zabave

Za voznike začetnike in otroke, ki
napredujejo z modela TT-R50E

Polavtomatski 4-stopenjski
menjalnik, enostaven za uporabo

Radikalen dirkaško moder oklep v
stilu motocross motorjev

Glavno stikalo na ključ, za
starševski nadzor

Sistemi terenskega vzmetenja z
dolgim hodom
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Yamaha junior bikes:
start the way you
mean to continue.

Poglejte nasmeh na obrazih otrok, ko stopijo z
njihovega TT-R otroškega motorja in vedeli
boste, da ste se pravilno odločili, ko ste kupili
Yamaho.

Dandanašnji otroci so vse prevečkrat
obtoženi, da preživijo preveč časa z igranjem
računalniških iger, ko pa bodo enkrat izkusili
vožnjo z Yamahinim terenskim motorjem, se
bodo kaj kmalu zavedli, da je življenje več kot
ždenje za igralno konzolo. Naša TT-R ponudba
zajema 5-stopenjski model 125, ter modela
110 in 50 z avtomatsko sklopko. Vsak izmed
njih je ustvarjen za ure in ure družinske
zabave.

Vsak motor je visoko kvalitetno izdelan,
zanesljiv in trpežen, kar postavlja Yamaho za
enega od vodilnih imen v motociklizmu.
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110ccm 4-taktni agregat s polavtomatskim

menjalnikom
TT-R110E-jev surov in zanesljiv 110ccm 4-taktni agregat je bil
zasnovan za gladke in močne zmogljivosti, kar pomeni, da ta
srednje velik mladinski motor predstavlja užitek v vožnji. In s
polavtomatskim 4-stopenjskim menjalnikom, je TT-R110E
idealna izbira za voznike začetnike in izkušene voznike.

Dolgo prednje in zadnje vzmetenje
TT-R110E je opremljen s sistemi surovega vzmetenja, ki skrbi za
voznikovo udobnost in enostavno krmiljenje pri vožnji po terenu.
Na prednjem delu dajejo močne teleskopske vilice 115 mm gibanja
kolesa, zadaj pa enojna monocross vzmet ponuja 110mm gladkega
in progresivnega hoda.

Gladko delujoče bobnaste zavore in terenske gume
Za zanesljivo moč pri zaviranju, ima TT-R110E bobnaste zavore
spredaj in zadaj, njihova preprosta oblika pa pripomore k
preprostemu vzdrževanju. Posebne terenske gume pripomorejo k
temu, da se ta srednje velik motor za mladino suvereno obnese v
blatu, medtem ko 356mm (14-palčna) velika prednja guma in 305mm
(12-palčna) velika zadnja guma opravita z neravnim terenom.

Trpežen in izjemno lahek oklep v motocross stilu
Ob pogledu na šasijo TT-R110E je jasno, da so radikalne poteze tega
stilskega 4-taktnega agregata navdihnili naši MXGP-zmagovalni YZ
tekmovalni motorji. Blatniki in plošče rezervoarja za gorivo so izdelani iz
zelo trpežnega polipropilena za izjemno nizko težo in največjo
trpežnost, ter seveda v naši svetovnoznani dirkaško modri barvi.

Naprej nagnjen valj in visoko postavljen izpuh
110ccm 4-taktni agregat ima naprej nagnjen, zračno-hlajen SOHC valj,
ki omogoča enostaven dostop pri čiščenju ter rutinsko vzdrževanje.
Ta postavitev tudi prispeva k centralizaciji teže za lažje krmiljenje. In
za nižji nivo hrupa ima TT-R110E velik, visoko postavljen izpuh,
opremljen s toplotnim ščitnikom.

Zabaven za vožnjo in preprost za uporabo
Ko smo določali obliko TT-R110E, smo se odločili izdelati motor, ki ga je
veselje voziti in enostavno uporabljati, saj olajšuje življenje otrokom in
staršem. Lastnosti, kot so električni in nožni zaganjač, polavtomatski
menjalnik, zračno-hlajen agregat in bobnaste zavore, pomenijo, da je ta
vozniku prijazen motor za mladino vodilna izbira za otroke in starše, ki
so novi v svetu motociklizma.
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Agregat TT-R110E
Tip agregata 4-taktni, Zračno hlajenje, SOHC, 2-ventilski

Prostornina 110ccm

Vrtina x gib 51,0 mm x 54,0 mm

Kompresijsko razmerje 9,3 : 1

Maksimalna moč N/A

Različica z omejeno močjo N/A

Maksimalen navor N/A

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna, Centrifugalno avtomatski

Uplinjač Uplinjač

Sistem vžiga CDI

Zagon Električno in nožno

Prenos Konstantni, 4-prestave

Končni prenos Veriga

Poraba goriva N/A

CO2 emission N/A

Šasija TT-R110E
Okvir Jekleni cevni okvir

Hod prednjega vzmetenja 115 mm

Kot vilice 26º

Predtek 60 mm

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (monokros)

Hod zadnjega vzmetenja 110 mm

Prednja zavora Boben, Ø 95 mm

Zadnja zavora bobenj, Ø 110 mm

Prednja pnevmatika 2.50-14 4PR

Zadnja pnevmatika 3.00-12 4PR

Dimenzije TT-R110E
Skupna dolžina 1.565 mm

Skupna širina 680 mm

Skupna višina 920 mm

Višina sedeža 670 mm

Medosna razdalja 1.080 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 180 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

72 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

3,8 L

Prostornina rezervoarja za olje 1,0 L



 
Cena 
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TTR110E 2.950,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Podloga z
logotipom Yamaha
Racing

Za ogled vseh TT-R110E  dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in opremljeni za nudenje najboljših storitev in nasvetov za

vaš izdelek Yamaha. Zato vam podjetje Yamaha močno priporoča obisk pooblaščene trgovine z izdelki Yamaha, ker

lahko ustreže vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha

prav tako priporoča uporabo maziva Yamalube®. Yamalube® je naša lastna linija visoko-tehnoloških maziv. Yamahini

agregati so zasnovani tako, da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov, Yamaha ponuja še vrsto visokokvalitetne, inovativne opreme, katere izdelava

zagotavlja udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha TT-R110E  z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


