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2020 Crypton S
Μεγάλη πρακτικότητα
Το Crypton S διαθέτει χώρο κάτω από τη
σέλα για την αποθήκευση μικροαντικειμένων,
καθώς και επιπλέον χώρο στη ποδιά
για τη μεταφορά καφέ, νερού ή ειδών
πρώτης ανάγκης.

Αξιόπιστος κινητήρας

Midnight Black

Competition White

Φιλική συμπεριφορά

Σε πάει παντού
Για περισσότερα από 20 χρόνια, το Crypton αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για καθημερινές μετακινήσεις με στυλ,
αξιοπιστία και κορυφαία απόδοση στις πλέον απαιτητικές συνθήκες. Είναι το δίκυκλο που έχει κατακτήσει
την καρδιά των σύγχρονων απαιτητικών αναβατών, προσφέροντας ταχύτητα, οικονομία και
απροβλημάτιστες διαδρομές σε κάθε περιβάλλον. Το factory made Crypton S καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές EU4 και αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία, με μοντέρνα δυναμική σχεδίαση, εξαιρετικές
επιδόσεις, εργονομία, αλλά και ειδικά σχεδιασμένους χώρους για πρακτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.
Και επειδή το Crypton είναι συνώνυμο με την ποιοτική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία,
διαθέτει νέας σχεδίασης κινητήρα που παρέχει γραμμική ροπή και εξαιρετική απόδοση σε όλο το φάσμα
των στροφών, διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική ασύγκριτη οικονομία και αξιοπιστία του.
Τα δυνατά φρένα και το στιβαρό σύστημα ανάρτησης των τροχών παρέχουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση
σε κάθε διαδρομή, ενώ η δυναμική σχεδίαση συγκεντρώνει τα βλέμματα και τονίζει την υπεροχή του Crypton S.
Crypton S: Μικραίνει τις αποστάσεις, προσθέτει ποιοτικό χρόνο στη σύγχρονη ζωή!

Με κορυφαία φρένα, μεγάλη ποδιά
για προστασία από το νερό και τον αέρα,
καθώς και με νέο εξαιρετικά σαφές
και απαλό κιβώτιο ταχυτήτων, η άνεση
και η φιλική συμπεριφορά του Crypton S
προκαλούν τις αισθήσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Crypton S
Κινητήρας
Κυβισμός
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Τροφοδοσία
Ελαστικά
Μεταξόνιο
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Εκκίνηση
Κιβώτιο ταχυτήτων
Ρεζερβουάρ καυσίμου
Σταντ
Φρένο (εμπρός)
Φρένο (πίσω)
Ανάρτηση (εμπρός)
Ανάρτηση (πίσω)
Καθρέπτες

Αερόψυκτος, 4-χρονος, 1-κύλινδρος, 1ΕΕΚ, 2-βάλβιδος
114 κ.εκ.
9 hp (6,6kW) / 7.000 σ.α.λ.
9,2 Nm / 5.500 σ.α.λ.
Ηλεκτρονικός ψεκασμός
70/90-17 (εμπρός) - 80/90-17 (πίσω)
1230 χιλ.
1910 x 710 x 1095 χιλ.
150 χιλ.
100 κιλά
Μίζα και μανιβέλα
4 σχέσεις, ημιαυτόματο
4 λίτρα
Κεντρικό
Υδραυλικό δισκόφρενο ενός εμβόλου
Ταμπούρο μηχανικό
Τηλεσκοπικό πιρούνι
Δύο τηλεσκοπικά αμορτισέρ
Δύο (2) αριστερά και δεξιά στο τιμόνι

Μοντέρνα σχεδίαση
Η ανανεωμένη εμφάνιση, η μεγαλύτερη ποδιά
και η επιθετική μπροστινή όψη προσφέρουν
απίθανο στυλ στο Crypton S. Τα χρώματα και
τα γραφικά έχουν σαφείς καταβολές από την
ιστορία του Crypton και συνδυάζονται άψογα
με τη μοντέρνα εμφάνιση, δημιουργώντας
ένα μοναδικό σύνολο που συναρπάζει.

Εγγύηση δύο (2) ετών, ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.
Κάθε δίκυκλο συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά βασικών εργαλείων και παρελκόμενα άμεσης εξυπηρέτησης, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ειδική θέση. Όλα τα εργαλεία έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

Crypton S

Ο ανασχεδιασμένος κινητήρας προσφέρει
τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία,
μηδενικούς κραδασμούς και απίστευτη
οικονομία. Και όλα αυτά σε συνδυασμό
με την ασύγκριτη αξιοπιστία της Yamaha.
Το Crypton S είναι το απόλυτο δίτροχο
της κατηγορίας και αποτελεί την κορυφαία
πρόταση της αγοράς.

www.yamaha-motor.eu/gr/el

Ακολουθήστε μας στο:

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Αντιπροσωπεία

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης.
Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον.
Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα
ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση.
Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha.

