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    YAMAHA   TDM   900 

SUPER  EXAUST   REMUS  YOSHIMURA (yamaha tdm 900) 

Aprilia ETV 1000 CapoNord, 

BMW 1150R, Η Yamaha γεφυρώνει (συνδέει) 

την απόσταση µεταξύ Street kai on-off µε το TDM 

900. Προσφέροντας µία 2 σε 1 µοτοσικλέτα 

κατάλληλη να σταθεί και στα δύο περιβάλλοντα. 
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Stefanos dimitrakakis 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

 



 

 

Yamaha  z 125    (toubano) 
 

                       SUPER  YAMAHA  Z 125CC 

Του/της [όνοµα συντάκτη] 

 



 

Σελίδα 3

Ψηλά, χαµηλά, στο πλάι, µονή, διπλή, δύο σε µία, οι 

λύσεις για την θέση και τον τύπο της εξάτµισης είναι µία 

συχνή αιτία που προκαλεί πονοκέφαλο στους σχεδιαστές, 

και αυτό γιατί στο συνολικό σχεδιασµό µίας µηχανής, η 

εξάτµιση είναι πάντα δύσκολη. Η ανάγκη για επίτευξη 

όλο και µεγαλύτερης ισχύος κινητήρων που να 

αναπνέουν καλύτερα έρχεται συνήθως σε αντιπαράθεση 

µε λόγους αισθητικής που προσπαθούν να αποτρέψουν 

την κατασκευή «φουγάρων».Υπάρχει πάντα και το 

marketing που, για λόγους αισθητικής και εµφάνισης, 

υπαγορεύει λύσεις που είναι µεν καλαίσθητες, αλλά όχι 

απαραίτητα και αποτελεσµατικές στην βελτίωση του 

κινητήρα. Θα προσπαθήσουµε λοιπόν αν εξετάσουµε τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που εµπεριέχει κάθε 

λύση που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα απο τους 

κατασκευαστές µηχανών : κάτω απο τη σέλα στο πλάι, 

και κάτω απο το «χταπόδι» του κινητήρα.  

Χωρίς αµφιβολία η τοποθέτηση των σιγαστήρων στην 

ουρά είναι απο τεχνική σκοπιά, µία λύση µε αρκετά 

πλεονεκτήµατα για κινητήρες V, όπου ειδικά οι τα 

καυσαέρια των πίσω κυλίνδρων, ακολουθούν την 

συντοµότερη διαδροµή εξόδου. Ενσωµατώνει επίσης 

πλεονεκτήµατα σε ότι αφορά την γραµµικότητα του 

κυκλώµατος (παρόλο που δεν έχουν το ίδιο µήκος, άλλη 

µία παράµετρος που απαιτεί τον καλό προγραµµατισµό) 

και το βάρος. Αντίθετα για έναν εν σειρά κινητήρα, αυτή 

η λύση εµφανίζει περισσότερα µειονεκτήµατα, τα οποία 

εστιάζονται στο γεγονός ότι η απαίτηση για µακρύτερους 

σιγαστήρες, αυξάνει µοιραία και το βάρος. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι καµία αγωνιστική µηχανή µε εν σειρά διάταξη 

κυλίνδρων, δεν υιοθετεί τέτοια λύση. ( Με εξαίρεση την 

Foggy Petronas). 

Η τοποθέτηση των εξατµίσεων κάτω απο τη σέλα, 

πλεονεκτεί βέβαια και στον τοµέα της αεροδυναµικής . 

 

                                  APRILIA   



 

 

Είναι προφανές ότι η πλευρική τοποθέτηση, 

δηµιουργεί επιφάνειες που αυξάνουν τον 

συντελεστή αεροδυναµικής αντίστασης, 

δηµιουργεί όµως και ανισοκατανοµή αυτών των 

δυνάµεων µεταξύ της δεξιάς και αριστερής 

πλευράς της µηχανής.(ειδικά σε περιπτώσεις 

που ακολουθείται η λύση των 4 σε 1). Πράγµατι 

λοιπόν η κεντρική τοποθέτηση εµφανίζει µία 

πιο ισορροπηµένη κατανοµή του αέρα, γύρω 

απο τη µηχανή.  


