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Motor sofisticat în 4 timpi
destinat copiilor.
Cu siguranţă, modelul Yamaha TT-R50E este visul devenit
realitate al oricărui tânăr.

La această mini-motocicletă uşor manevrabilă totul este
proiectat să creeze o experienţă distractivă şi plăcută
pentru piloţii cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani. Pentru
plimbări simple, motorul cu pornire electrică în 4 timpi şi
50cc este echipat cu o cutie de viteze semiautomată în 3
trepte – şi pentru a adăuga un plus de control parental,
modelul TT-R50E poate fi pornit numai cu cheia de
contact.

Caroseria de un albastru puternic a fost inspirată de
motocicletele MX Yamaha câştigătoare GP şi împreună cu
suspensia de cursă lungă şi pneurile noduroase, TT-R50E
este gata să vă ofere multe ore de distracţie pentru
întreaga familie.

motocicletă off-road în 4 timpi,
50cc junior distractivă

Perfectă pentru copiii cu vârste
cuprinse între 4 şi 7 ani

Cutie de viteze semiautomată în 3
trepte

Carcasă în stil motocros racing-
blue elegantă

Cheie de contact pentru un plus
de control parental

Suspensie de cursă lungă faţă şi
spate
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Yamaha junior bikes:
start the way you
mean to continue

Priviţi zâmbetul copilului dumneavoastră după
ce a pilotat o motocicletă TT-R junior şi veţi
înţelege că aţi luat cea mai bună decizie când
aţi investit într-o Yamaha.

Copii de astăzi sunt adeseori acuzaţi că pierd
prea mult timp jucându-se la calculator, dar o
dată ce vor pilota o motocicletă off-road
Yamaha vor înţelege că există şi altceva în
viaţă în afara consolei de jocuri. Ultima
noastră serie TT-R prezintă o cutie de viteze în
5 trepte manuală, 125cc, precum şi 110cc şi
50cc cu un ambreiaj automat. Fiecare dintre
acestea este concepută pentru a oferi multe
ore de distracţie în familie.

Fiecare motocicletă prezintă acelaşi grad înalt
de calitate, de fiabilitate şi durabilitate care au
făcut din Yamaha una dintre mărcile de frunte
în motociclism.
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Motor în 4 timpi de 50cc cu o cutie de viteză

semiautomată
Micuţa TT-R50E elegantă, uşor de manevrabilă este echipată cu
un motor de 50cc, în 4 timpi şi pornire electrică şi cu o cutie de
viteze în 3 trepte cu ambreiaj automat devine una dintre
motociclete cel mai simplu şi plăcut de condus. Şi pentru că nu
poate fi pornită fără cheie de contact, părinţii pot avea control
deplin asupra utilizării sale.

Suspensie faţă şi spate confortabilă şi de cursă lungă
Similar motocicletelor noastre de curse off-road de capacitate mai
mare, TT-R50E prezintă sisteme de suspensie de cursă lungă faţă
şi spate. Cu o roată de 96 mm pe faţă şi una de 71 mm pe spate,
şasiul modelului TT-R50E este construit să ofere un pilotat foarte
confortabil şi o manevrare uşoară pe suprafeţe off-road
denivelate.

Frână cu tambur şi pneuri noduroase
TT-R50E prezintă frâne cu tambur compacte pentru o forţă de
frânare în siguranţă, lină şi predictibilă, care permite piloţilor
începători şi neexperimentaţi să îşi dezvolte abilităţile de controlare
a motocicletei. Şi pentru a oferi o tracţiune suficientă pentru traseele
off-road, această mini-motocicletă automată rulează cu pneuri late
de 2,5 inch pe faţă şi spate.

Caroserie albastră inspirată de YZ
Cu şaua şi caroseria racing-blue îndrăzneţe, eleganţa modelului TT-R50E
a fost inspirată de motocicletele de motocros câştigătoare ale MXGP.
Robustele apărătoare pe faţă şi spate sunt fabricate din polipropilenă
dură cu nivel mare de flexibilitate şi rezistenţă la impact, iar rezervorul
de combustibil de 3,1 litri asigură un timp de pilotare suficient de lung
înainte de a necesita o realimentare.

Poziţie de pilotaj confortabilă
Ergonomia aferentă acestei mini-motociclete, 50cc, este proiectată
pentru a-i da unui motociclist începător senzaţia că este la el acasă.
Dispunerea a fost meticulos gândită pentru ghidon/şa/suport pentru
picioare pentru a asigura o poziţie dreaptă şi confortabilă în timpul
mersului, şi o şa joasă, la 555 mm înălţime, face ca micuţa TT-R să fie
perfectă pentru începători.

Dimensiuni compacte şi greutate redusă
Cântărind doar 57 kg, TT-R50E este relativ uşor de transportat cu un
vehicul şi datorită dimensiunilor sale compacte este simplu de
transportat într-o autodubă, autocamionetă sau într-un SUV mai mare. Şi
astfel, când a sosit momentul să vă îndreptaţi către pista locală, după
terminarea orelor de curs sau la sfârşit de săptămână, această miniatură
remarcabilă, de 50cc, poate fi pregătită de drum în câteva minute.
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Motor TT-R50E
Tip motor Răcit cu aer, 4 timpi, SOHC, 2-supape

Capacitate cilindrică 49,5cc

Alezaj X Cursă 36,0 mm x 48,6 mm

Compresie 9,5 : 1

Putere maximă nu e disponibil

Varianta cu putere limitată nu e disponibil

Cuplu maxim nu e disponibil

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu şi centrifugal automat

Carburator Carburator

Sistem de aprindere CDI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 3-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption nu e disponibil

CO2 emission nu e disponibil

Şasiu TT-R50E
Cadru Ţeava tubulara din oţel

Cursă faţă 96 mm

Unghi rolă de direcţie 25,5Âş 30

Traseu 34 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Basculă

Cursă spate 71 mm

Frână faţă tobă, Ø 80 mm

Frână spate tobă, Ø 80 mm

Anvelopă faţă 2.50-10 4PR

Anvelopă spate 2.50-10 4PR

Dimensiuni TT-R50E
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)

57 kg

Capacitate rezervor carburant 3,1 Litri

Capacitate rezervor ulei 1,0 Litri
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Racing Blue
 

Kit autocolant TT-
R50

Husă pentru şa TT-
R50

Mânere de ghidon
Yamaha pentru
curse

Suport de lucru
Yamaha pentru off-
road

Trusă de scule
metrică

Set de şurubelniţe
în „T” cu pătrat de
antrenare culisant
Yamaha

Pentru toate TT-R50E accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dumneavoastră Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă

călduros să vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele & accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama

dumneavoastră de produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomadă să folosiţi Yamalube®. Yamalube® este

gama noastră proprie de lubrifianţi de înaltă tehnologie, sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a

lucra eficient, indiferent de terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze, atât pe carosabil, cât şi pe teren denivelat. De asemenea, aveţi la

dispoziţie gamă largă de îmbrăcăminte comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha TT-R50E pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


