
4 Zamanlı, Hava soğutmalı, SOCH, 2

supaplı

114cc, tek silindir

CDI, 4 vites, Yarı Otomatik

9 HP (6,6 kW) @ 7.000 rpm

Çelik Boru Şasi

Güçlendirilmiş  ve ha  etilmiş  arka

süspansiyon, 70/90-17 ebat ön lastik

Crypton S



Türkiye’de 20 yıldan fazla süredir devam eden Crypton ismi, motosiklet severlerin kalbini fethetti.

Crypton S; performans, güvenilirlik, tasarım ve kusursuz sürüş anlamına gelir.

EU4 normlarına uygun üretilen yeni Crypton S, pratikliği ile gündelik yaşamda yarattığı ekstra alan ile

birinci sınıf performansa sahip şık, dinamik tasarımıyla sınıfını yeniden tanımladı. Yeni tasarım motoru,

özellikleri dinamik frenleme ve akıcı motor performansı sunarken, sizi en üst seviyeye çıkaracak

performansı sunar. Modern tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken, sizi diğerlerinden farklı kılar.
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Crypton S



Motor

Motor tipi
4-zamanlı, Hava soğutmalı, 2-subap, Öne eğimli tek
silindir

Motor hacmi 110 cm³
Çap x Strok 51.0 mm x 54.0 mm
Sıkıştırma oranı 9.30 : 1
Maksimum güç 5.1kW (6.9PS) @ 8.000 rpm
Maksimum tork 7.9Nm (0.81kgf+m) @ 5.500 rpm
Yağlama Islak karter
Ateşleme sistemi CDI
Çalıştırma Elektrik ve Ayak marşlı
Şanzıman senkromeç, 4 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon

Şasi

Şasi Çelik boru şasi
Ön süspansiyon Telescopic forks
Ön teker hareketi 95 mm
Arka teker hareketi 76 mm
Ön fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Arka fren Drum mm
Ön lastik 70/90-17 (38P)
Arka lastik 80/90-17 (50P)

Boyutlar

Toplam uzunluk 1,885 mm
Toplam genişlik 675 mm
Toplam yükseklik 1,040 mm
Sele yüksekliği 770 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,200 mm
Minimum yerden yükseklik 130 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 101 kg
Yakıt tankı kapasitesi 4.2L
Yağ tankı kapasitesi 1.0L
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Güvenliğiniz için her zaman kaskınızı takınız ve koruyucu kıyafetler giyiniz. Yamaha güvenli bir şekilde sürüş

yapmanızı ve diğer sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Yamaha Motor Türkiye ürünlerin

özelliklerini ve donanımını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Daha fazla bilgi için,

lütfen Yamaha bayinize başvurunuz.

Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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