
4/χρονος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

με 1ΕΕΚ και 2 βαλβίδες

114 κ .εκ.

9.0 PS (6.6 kW) @ 7000 σ.α.λ.

9.2 Nm @ 5.500 σ.α.λ.

Ηλεκτρονικός Ψεκασμός

Κατανάλωση: 1,7L / 100km

Crypton S



Το όνομα Crypton με πάνω από 20 χρόνια συνεχής παρουσίας στην Ελλάδα, έχει κατακτήσει την καρδιά του

απαιτητικού μοτοσυκλετιστή. Crypton σημαίνει επιδόσεις, αξιοπιστία, design και άψογη οδηγική

συμπεριφορά και αυτά υπόσχεται και το S.

Το Crypton S ήρθε και ξαναορίζει την κατηγορία με τη μοντέρνα, δυναμική του σχεδίαση, με επιδόσεις που

πατάνε κορυφή, με έξτρα χώρους για πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Επειδή δεν περιμένετε τίποτα

λιγότερο από την κορυφη για ένα Crypton, ο νέας σχεδίασης κινητήρας προσφέρει τις επιδόσεις που θα σας

φέρουν στην κορυφή, ενώ οι προδιαγραφές του σας προσφέρουν δυναμικό φρενάρισμα και ομαλή απόδοση

κινητήρα. Η μοντέρνα σχεδίασή του είναι σίγουρο ότι θα τραβήξει τα βλέμματα και θα σας κάνει να

ξεχωρίσετε.

Ήρθε για να κατακτήσει την κορυφή!
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τετράχρονος, Αερόψυκτος, Διβάλβιδος, Ένας
κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης

Κυβισμός 110 cm³
Διαμέτρος x Διαδρομή 51.0 mm x 54.0 mm
Σχέση συμπίεσης 9.30 : 1
Μέγιστη ισχύς 5.1kW (6.9PS) @ 8.000 rpm
Μέγιστη ροπή 7.9Nm (0.81kgf+m) @ 5.500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 4 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Χαλύβδινος σωλήνας
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Διαδρομή εμπρός 95 mm
Διαδρομή πίσω 76 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Πίσω φρένο Drum mm
Εμπρός ελαστικό 70/90-17 (38P)
Πίσω ελαστικό 80/90-17 (50P)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,885 mm
Συνολικό πλάτος 675 mm
Συνολικό ύψος 1,040 mm
Ύψος σέλας 770 mm
Μεταξόνιο 1,200 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 130 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 101 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 4.2L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1.0L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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