
Je majhen, a tako
zabaven!
Katero koli zabavno Yamahino motorno kolo izberete, ste

lahko prepričani, da je izdelano po enakih standardih

kakovosti in varnosti kot vsi ostali 2-kolesni izdelki

podjetja. In kot vsi modeli v otroški kolesarski liniji, je tudi

model TT-R110 zasnovan tako, da je preprost za uporabo,

zabaven za vožnjo in enostaven za vzdrževanje.

Največja prednost terenskega motornega kolesa TT-

R110 je v tem, da je izjemno vsestranski in enostaven za

vožnjo – zato je primeren tako za mlajše kot tudi starejše

otroke. Robusten jekleni okvir ima vzmetenje z dolgim

hodom, ki blaži udarce ter tako poskrbi za udobno in

sproščujočo vožnjo.

110-kubični 4-taktni agregat je s svojim brezhibnim, tihim

ter varčnim delovanjem preprosto obvladljiv, zato je

model TT-R110 popolno terensko motorno kolo za

zabavo celotne družine. Preprosto izberite prvo

prestavo, dodajte plin in že ste na poti. Res je tako

enostavno. Je majhen, a tako zabaven!

Zanesljivo in udarno 110-kubično 4-

taktno zabavno kolo

Za voznike začetnike in otroke, ki

napredujejo z modela TT-R50E

Polavtomatski 4-stopenjski menjalnik

in električni zaganjalnik, preprosta za

uporabo

Oklep v slogu motokrosa v barvi Icon

Blue

Glavno stikalo na ključ, za starševski

nadzor

Sistemi terenskega vzmetenja z

dolgim hodom

Visokozmogljivi izpuh s toplotnim

ščitnikom

Sprednja in zadnja bobnasta zavora za

zanesljivo zavorno moč

Zabavna vožnja – enostavno vzdrževanje
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Je majhen, a tako zabaven!
TT-R110 je srednje veliko kolo v Yamahini 4-taktni zabavni družini in je popoln naslednji korak za

kolesarje, ki imajo v lasti model TT-R50 ali PW50 – je pa tudi idealna izbira za nove voznike. Zaradi

lastnosti, kot so električni zaganjalnik, nizek sedež in naravni položaj za vožnjo, je ustvarjen nalašč za

mlade voznike, dinamični oklep v barvi Icon Blue pa je navdihnjen z Yamahinimi večjimi motornimi kolesi

za dirkanje.

Za enostavno krmiljenje in izjemno udobje voznika ima to privlačno mladinsko motorno kolo sprednje

vilice z dolgim hodom ter zadnje vzmetenje »monocross«, poleg tega pa ima še 14-palčno sprednje in

12-palčno zadnje kolo z vzdržljivimi in širokimi pnevmatikami z globokim pro lom za terensko vožnjo.

Novi in izkušeni terenski vozniki bodo navdušeni nad brezhibnim in zmogljivim delovanjem tihega 110-

kubičnega 4-taktnega agregata – s samodejno sklopko pa je 4-stopenjski menjalnik izjemno preprost

za uporabo. Vžig s ključem zagotavlja dodatno varnost, nezahtevne funkcije pa poskrbijo za zabavo v

vožnji in preprosto vzdrževanje modela TT-R110.
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110-kubični 4-taktni agregat s
polavtomatskim menjalnikom

TT-R110 ima poskočen in zanesljiv 110-

kubični 4-taktni agregat, ki zagotavlja

brezhibno delovanje in visoke zmogljivosti

– tako je vožnja s tem mladinskim

motornim kolesom pravi užitek. S svojim

polavtomatskim 4-stopenjskim

menjalnikom pa je model TT-R110 popolna

izbira za nove in tudi bolj napredne

voznike.

Sprednje in zadnje vzmetenje z
dolgim hodom

TT-R110 je opremljen z robustnimi sistemi

vzmetenja, ki so zasnovani tako, da

zagotavljajo udobno vožnjo in preprosto

upravljanje pri vožnji po terenu. Na

sprednji strani trpežne teleskopske vilice

omogočajo velik hod kolesa, medtem ko

zadnje vzmetenje Monocross z enim

blažilnikom zagotavlja gladek in brezhiben

progresivni hod.

Bobnaste zavore z brezhibnim
delovanjem ter pnevmatike za
terensko vožnjo

TT-R110 ima spredaj in zadaj bobnaste

zavore, ki zagotavljajo zanesljivo zavorno

moč, njihova preprosta zasnova pa omogoča

enostavno vzdrževanje. S posebnimi

pnevmatikami s pro lom za vožnjo po

terenu se to srednje veliko mladinsko

motorno kolo dobro obnese pri vožnji po

blatu, 14-palčno sprednje in 12-palčno

zadnje kolo pa pomagata obvladovati

neravne terene.

Eleganten in lahek oklep v
slogu motokrosa

Če pogledate oklep modela TT-R110 je

takoj jasno, da so obliko tega 4-taktnika z

ostrimi linijami navdahnila naša

tekmovalna motorna kolesa YZ, ki jih

vozijo prvaki razreda MXGP. Blatniki in

ohišje posode za gorivo v Yamahini barvni

shemi Icon Blue so narejeni iz izjemno

odpornega polipropilena, ki zagotavlja

najmanjšo težo in največjo trpežnost.

Naprej nagnjeni valj in
visokozmogljiv izpuh

110-kubični 4-taktni agregat ima naprej

nagnjen zračno hlajen valj SOHC, ki

omogoča preprost dostop za čiščenje in

rutinsko vzdrževanje. Ta kon guracija

pomaga tudi razporediti težo za preprosto

upravljanje. Za tiho delovanje modela TT-

R110 pa poskrbi visokozmogljiv izpuh s

toplotnim ščitnikom.

Zabavna vožnja

Pri oblikovanju modela TT-R110 je bil cilj

ustvariti motorno kolo za zabavno vožnjo in

nezahtevno vzdrževanje, kar bi olajšalo

življenje otrokom in staršem. S funkcijami,

kot so električni in nožni zaganjalnik,

polavtomatski menjalnik, zračno hlajen

agregat in bobnaste zavore, je to mladinsko

motorno kolo prijazno uporabniku ter

predstavlja vodilno izbiro za otroke in

starše, ki se šele spoznavajo s svetom

motociklizma.
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Agregat

Tip agregata SOHC;Eno valjni;4-taktni;Zračno hlajenje;2-ventilski
Prostornina 110 cm3
Vrtina x gib 51,0 × 54,0 mm
Kompresijsko razmerje 9,3 : 1
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga CDI
Zagon Električni
Prenos Konstantni;4-prestave
Končni prenos Veriga
Uplinjač Mikuni VM16/1

Šasija

Okvir Jekleni cevni okvir
Kot vilice 26° 00′
Predtek 60 mm
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka
Hod prednjega vzmetenja 115 mm
Hod zadnjega vzmetenja 110 mm
Prednja zavora Mehansko vodilna vlečna bobnasta zavora, Ø95 mm
Zadnja zavora Mehansko vodilna vlečna bobnasta zavora, Ø110 mm
Prednja pnevmatika Tip cevi 2,50-14 4PR
Zadnja pnevmatika Tip cevi 3,00-12 4PR

Dimenzije

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
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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