
С малки размери, но
много забавен!
Който и забавен мотоциклет на Yamaha да изберете,

може да сте сигурни, че той е конструиран по същите

високи стандарти за качество и безопасност като всички

двуколесни продукти на компанията. И както всеки модел

от детската мотоциклетна гама, TT-R110 е проектиран да

бъде лесен за използване, забавен за каране и лесен за

поддръжка.

TT-R110 е мотоциклет за мотокрос, особено

привлекателен с изключителната си гъвкавост и лекота

на каране – така той е подходящ и за малки, и за по-

големи деца. Здравата стоманена рама е съчетана с

окачване с голям ход, което поема неравностите и

обезпечава удобно и приятно каране.

Тих, икономичен и плавен, 4-тактовият двигател от

110 куб.см дава голяма, лесно контролирана мощност на

TT-T110 и го прави идеален мотоциклет за мотокрос за

забавления за цялото семейство. Просто включете на

първа скорост, дайте газ и отлетете! Наистина е толкова

лесно. С малки размери, но много забавен!

Надежден и мощен 110-кубиков 4-

тактов забавен мотоциклет

За нови мотоциклетисти и деца,

издигащи се от TT-R50E на

следващото ниво

Лесна за използване

полуавтоматична 4-степенна

скоростна кутия и електрически

стартер

Корпус в стил мотокрос и цвят Icon

Blue

Главен прекъсвач във формата на

ключ за допълнителен родителски

контрол

Системи на окачване с дълъг ход, тип

„офроуд”

Високо разположен ауспух с топлинен

екран

Предна и задна барабанна спирачка

за надеждно спиране

Забавен за каране, лесен за

притежаване
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С малки размери, но много забавен!
TT-R110 е средният мотоциклет в семейството на 4-тактовите забавни мотоциклети Yamaha и е

идеалната стъпка за мотоциклетисти, преминаващи от TT-R50 или PW50 в по-горен клас – както и

идеален избор за изцяло начинаещи. Характеристики като електрически стартер, ниска седалка и

естествена позиция за каране го правят идеален за млади мотоциклетисти, а динамичния корпус в

цвят Icon Blue е вдъхновен от по-големите състезателни мотоциклети на Yamaha.

Този привлекателен мотоциклет за младежи осигурява лесно управление и удобство за

мотоциклетиста благодарение на големия ход на предната вилка и задното окачване monocross, а 14-

цоловото предно и 12-цоловото задно колело са снабдени с широки гуми с едър грайфер за каране

офроуд.

Новите и опитните любители на мотокроса много ще харесат плавната и мощна работа на тихия 4-

тактов двигател от 110 куб.см, а благодарение на автоматичния съединител с 4-степенната скоростна

кутия се борави много лесно. Запалването с ключ повишава сигурността, а благодарение на

намалената поддръжка TT-R110 е още по-забавен за каране и лесен за притежание.
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4-тактов двигател от 110
куб.см с полуавтоматична
скоростна кутия

Мощният и надежден 4-тактов двигател

от 110 куб.см на TT-R110 е проектиран

за плавна работа и върхово

представяне – така прави този среден

по големина младежки мотоциклет

удоволствие за каране . Благодарение на

полуавтоматичната 4-степенна

скоростна кутия TT-R110 е идеален

избор и за нови, и за по-напреднали

мотоциклетисти.

Предно и задно окачване с
голям ход

TT-R110 притежава здрави системи за

окачване, проектирани за осигуряване

на комфорт и лесно управление при

каране офроуд. Стабилната

телескопична вилка отпред позволява

голям ход на колелото, а задното

окачване monocross с единичен

амортисьор предоставя плавен и

прогресивен ход.

Барабанни спирачки с плавно
действие и гуми за офроуд

Ефективното и надеждно спиране на TT-

R110 се обезпечава от барабанни

спирачки отпред и отзад, чиято проста

конструкция означава лесна поддръжка.

Гумите със специална шарка за офроуд

осигуряват на този средноголям

младежки мотоциклет отлично

представяне извън пътя, а 14-цоловото

предно и 12-цоловото задно колело могат

да се справят с неравните терени.

Елегантен и лек корпус в стил
мотокрос

Един поглед към корпуса на TT-R110 и

става ясно, че елегантните линии на

този стилен 4-тактов мотоциклет са

вдъхновени от състезателните ни

мотоциклети YZ, победители в  MXGP.

Калниците и панелите на резервоара,

решени в  динамичната цветова схема

Icon Blue от Yamaha, са изработени от

свръхздрав полипропилен за

минимално тегло и максимална

здравина.

Наклонен напред цилиндър и
високо разположен ауспух

4 -тактовият двигател от 110 куб.см е с

наклонен напред, въздушно охлаждан

цилиндър с един горен разпределителен

вал, което позволява лесен достъп за

почистване и поддръжка. Тази

конфигурация спомага и за

централизиране на масата за по-лесно

управление. За да се постигне ниско

ниво на шум, TT-R110 има високо

разположен ауспух с голям капацитет,

оборудван с топлинен екран.

Забавен за каране

При проектирането на TT-R110 целта  бе да

се създаде мотоциклет, чието каране е

удоволствие и е лесен за притежаване –

за улеснение на живота на децата и

родителите. Характеристиките като

електрически и кикстартер,

полуавтоматична скоростна кутия,

двигател с въздушно охлаждане и

барабанни спирачки означават , че този

удобен младежки мотоциклет  е водещият

избор за децата и родителите, навлизащи

в  мотоциклетизма.
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Двигател

Тип на двигателя
SOHC;Едноцилиндров;4-тактов;Въздушно
охлаждане;2-клапанов

Кубатура 110 куб.см
Диаметър х ход 51,0 × 54,0 мм
Степен на сгъстяване 9,3 : 1
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър;Многодисков
Запалителна система CDI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена;4-степенна
Крайна предавка Верига
Карбуратор Mikuni VM16/1

Шаси

Рама Рамка от стоманена тръба
Ъгъл на вертикално отклонение 26° 00′
Следа 60 мм
Система на предното очакване Телескопична вилка
Система на задното очакване Плаващо рамо
Преден ход 115 мм
Заден ход 110 мм

Предна спирачка
Механична предна и задна барабанна  спирачка,
Ø95 мм

Задна спирачка
Механична предна и задна барабанна  спирачка,
Ø110 мм

Предна гума Тръба тип 2,50-14 4PR
Задна гума Тръба тип 3,00-12 4PR

Размери

Обща дължина 1565 мм
Обща ширина 680 мм
Обща височина 920 мм
Височина на седалката 670 мм
Колесна база 1080 мм
Минимален просвет 180 мм
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

72 кг

Капацитет на горивен резервоар 3,8 л
Капацитет на маслен резервоар 1,0 л
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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