


Rock(s) ‘n’ road(s) είναι η φιλοσοφία παντός εδάφους, που μπορείς να 
ζήσεις στη σέλα της V85 TT. Όποιον προορισμό και να επιλέξεις, η V85 TT 
θα σου χαρίσει ένα αξέχαστο ταξίδι. Η V85 TT είναι σύνθεση δύο ψυχών: 
ένας “rock” κόσμος φτιαγμένος από περιπέτεια και χώμα, εμπνευσμένος 
από την επιθυμία για ελευθερία και εξερεύνηση και ένας “road” κόσμος 
που αντιπροσωπεύεται από ταξίδια σε δρόμο, αστικές διαδρομές και 
μεγάλες αποστάσεις, με τη σφραγίδα της κομψότητας και του στυλ.



Η V85 TT εγκαινιάζει τον ορισμό της πρώτης τουριστικής Classic Enduro, με 
άξονα μετάδοσης κίνησης. Αντιπροσωπεύει το σημείο συνάντησης μεταξύ 
τεχνολογίας και λειτουργικότητας, με χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν 
ανθεκτικότητα και αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου. Το στυλ της V85 TT 
χαρακτηρίζεται από το σχήμα του ρεζερβουάρ, τα πλαϊνά καπάκια το 
μπροστινό φτερό, αλλά και από τον ολοκαίνουριο δικύλινδρο κινητήρα V 90°. 
Ο σχεδιασμός της V85 TT είναι πλούσιος σε λεπτομέρειες που την καθιστούν 
άμεσα διακριτή, όπως ο πρωτότυπος και εντυπωσιακός διπλός κυκλικός 
μπροστινός προβολέας, με τον φωτιζόμενο αετό στο κέντρο, σύμβολο της 
μάρκας από το Mandello, να γίνεται ένα αποτελεσματικό φως ημέρας. 



ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Η V85 TT είναι αφιερωμένη στο ταξίδι, εμφυσώντας το πνεύμα της 
περιπέτειας ακόμα και στις καθημερινές διαδρομές. Οι ουσιαστικές 
φόρμες της V85 TT συμπληρώνονται με τον απαραίτητο βασικό 
εξοπλισμό για off-road διαδρομές: προστατευτικά χεριών, 
αλουμινένια ποδιά προστασίας κινητήρα, ψηλό μπροστινό φτερό, 
προστατευτικά πιρουνιού και ψηλό τελικό εξάτμισης.



ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Το πλαίσιο της V85 TT, με βαμμένους χαλύβδινους σωλήνες, υπογραμμίζει τον μυώδη 
και δυναμικό χαρακτήρα της. Εκτός από την ευκολία χειρισμού, εξασφαλίζει μέγιστη 
σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, ακόμη και με πλήρες φορτίο. Τα φέρινγκ 
μειώνονται στο ελάχιστο, σύμφωνα με την ουσιώδη και στιβαρή προσωπικότητα ενός 
πραγματικού ταξιδιώτη.





ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Την εμφάνιση της V85 TT, ολοκληρώνουν το ρεζερβουάρ, η σέλα 
και τα πλαϊνά καπάκια: τρία στοιχεία που ενώνονται αρμονικά με 
τον κινητήρα, με μία διασταύρωση γραμμών, χαρακτηριστική της 
Moto Guzzi. Το πακέτο φωτιστικών σωμάτων LED, στον βασικό 
εξοπλισμό, περιλαμβάνει τον μπροστινό προβολέα με φώτα 
ημέρας DRL, τα φλας και το πίσω φανάρι. 
Η άνεση του οδηγού και του συνεπιβάτη εξασφαλίζεται από μια 
ζελατίνα που σχεδιάστηκε σε αεροσήραγγα, για να εγγυηθεί την 
απουσία αναταράξεων.



ΠΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ
Η ενέργεια του νέου κινητήρα Moto Guzzi καθιστά μοναδική τη V85 TT. Η Classic 
Enduro διαθέτει τον αποκλειστικό εγκάρσιο δικύλινδρο κινητήρα V90° αερόψυκτο, 
με έναν εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες σε κάθε κύλινδρο, καμάρι και παράδοση 
του αετού από το Mandello. Χάρη στον ολοκληρωμένο επανασχεδιασμό του, ο 
κυβισμός των 853 κ.εκ. αποδίδει σημαντικά αυξημένες τιμές ισχύος και ροπής: 
80 CV και 80 Nm. Ελαφρύς και δυναμικός, ο νέος κινητήρας μπορεί να ικανοποιήσει 
ακόμα και τους πιο έμπειρους οδηγούς σε όλες τις ανάγκες οδήγησης σε δρόμο, 
καθώς και στις off-road προκλήσεις.



Η V85 TT υιοθετεί το Moto Guzzi MIA, τη νέα πλατφόρμα 
πολυμέσων που επιτρέπει τη σύνδεση smartphone με τη 

μοτοσυκλέτα και ενισχύει τις λειτουργίες του πίνακα 
οργάνων. Μέσω μιας μονάδας διαχείρισης ECU, η οποία 

είναι διαθέσιμη στον κατάλογο αξεσουάρ Moto Guzzi, το 
σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί για πραγματοποίηση και 

λήψη τηλεφωνικών κλήσεων, με τη χρήση 
ενδοεπικοινωνίας που έχει ενσωματωθεί στο κράνος, και 

αναπαραγωγή μουσικής. Η νέα λειτουργία πλοήγησης* 
επιτρέπει στον αναβάτη, εφόσον ορίσει προορισμό από το 
smartphone, να βλέπει οδηγίες κατεύθυνσης με τη μορφή 

εικονιδίων στην οθόνη.

HI-TECH
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η φουτουριστική τεχνολογία ορίζει μια νέα, πλουσιότερη και 
πληρέστερη ταξιδιωτική εμπειρία, τόσο στην καθημερινή 
οδήγηση όσο και στον τουρισμό και σε off-road διαδρομές. 
Ανεβαίνοντας στη σέλα της V85 TT, μπορείς να επιλέξεις μεταξύ 
των λειτουργιών οδήγησης (Riding Mode) Road, Rain και Off-
road, χρησιμοποιώντας το κουμπί εκκίνησης, βάσει των καιρικών 
συνθηκών και της διαδρομής. Κάθε λειτουργία οδήγησης 
ενεργοποιεί διαφορετική χαρτογράφηση του κινητήρα, 
συγκεκριμένη βαθμονόμηση για τον έλεγχο πρόσφυσης MGCT 
(που μπορεί να απενεργοποιηθεί) και το ABS (στη λειτουργία off-
road είναι από προεπιλογή απενεργοποιημένο στον πίσω τροχό, 
με δυνατότητα απενεργοποίησης και στον εμπρός) και 
προσαρμοσμένη απόκριση του συστήματος ελέγχου γκαζιού 
Ride-by-Wire. Το Cruise Control διατηρεί σταθερή ταχύτητα, 
χωρίς τη χρήση του γκαζιού. Όλες οι παράμετροι της διαδρομής 
μπορούν να παραμείνουν υπό έλεγχο μέσω των ψηφιακών 
οργάνων με οθόνη TFT, στην οποία το φόντο και το χρώμα των 
χαρακτήρων προσαρμόζονται στις διαφορετικές συνθήκες 
φωτισμού μέσω ενσωματωμένου αισθητήρα.

*Η λειτουργία της πλοήγησης προσφέρεται για τρία χρόνια, ξεκινώντας από την 
πρώτη χρήση. Η ανανέωσή της είναι προαιρετική και είναι διαχειρίσιμη από τον 
πελάτη με αγορές μέσα στην εφαρμογή, με δική του επιβάρυνση.





ΜΠΛΕ
"BLU ATLANTE"

ΓΚΡΙ
" GRIGIO ATACAMA"

ΚΟΚΚΙΝΟ 
"ROSSO VULCANO"

ΚΙΤΡΙΝΟ
"GIALLO SAHARA"

ΚΟΚΚΙΝΟ
"ROSSO KALAHARI"

ΧΡΩΜΑΤΑ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, περισσότερα από 30 είδη, έχει σχεδιαστεί για να 
ενισχύσει κάθε πτυχή της προσωπικότητάς της V85 TT, με βάση το προτιμώμενο 
στυλ οδήγησης.
Προτείνονται τρία πακέτα αξεσουάρ, που ικανοποιούν τα διαφορετικά προφίλ 
χρήσης, ενώ τα επιμέρους αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν και μεμονωμένα.
Touring: αξεσουάρ ειδικά για ταξίδια, τα οποία ενισχύουν την ικανότητα 
φόρτωσης και την άνεση του οδηγού και του συνεπιβάτη. 
Sport Adventure: αξεσουάρ που ενισχύουν τον σπορ και εκτός δρόμου 
χαρακτήρα της V85 TT, προσφέροντας παράλληλα προστασία και ασφάλεια.
Urban: αξεσουάρ που εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση, σχεδιασμένα για 
καθημερινή χρήση και αστική μετακίνηση.

Ανακάλυψε όλη την γκάμα αξεσουάρ Moto Guzzi στο
MOTOGUZZI.COM



ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΪΝΕΣ 
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

TOURING

ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ URBAN

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

MOTO GUZZI MIA

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

ΠΑΡΜΠΡΙΖ TOURING ΨΗΛΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ LED

MOTO GUZZI MIA

URBAN

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ MOTO GUZZI

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ÖHLINS

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

SPORT ADVENTURE

Την γκάμα συμπληρώνουν πολυάριθμα αξεσουάρ, όπως: σέλες comfort, προστατευτικό διαφορικού, σακίδιο ρεζερβουάρ, 
μανέτες φρένου και συμπλέκτη από CNC αλουμίνιο, μαρσπιέ φρένου high grip, ελαστικά sport adventure, κιτ στήριξης πλαϊνών 
τσαντών fast clic, πλαϊνές τσάντες καμβά, πλαϊνές τσάντες cordura.



V85 TT

Κινητήρας Δικύλινδρος εγκάρσιος  V90°, 2 βαλβίδες ανά κύλινδρο

Κυβισμός 853 cc

Διάμετρος x διαδρομή 84 x 77 mm

Μέγιστη ισχύς 80 CV (59 kW) στις 7.750 στροφές/λεπτό.**

Μέγιστη ροπή 80 Nm - 5.000 στροφές/λεπτό.

Μετάδοση Με 6 ταχύτητες

Ανάρτηση εμπρός
Ανεστραμμένο, υδραυλικό, τηλεσκοπικό πιρούνι (Ø 41 mm) με ρυθμιζόμενη 
απόσβεση επαναφοράς και προφόρτιση ελατηρίου. 

Ανάρτηση πίσω Αλουμινένιο ψαλίδι με μονό αμορτισέρ δεξιά τοποθετημένο, με δυνατότητα 
ρύθμισης της απόσβεσης επαναφοράς και της προφόρτισης του ελατηρίου.

Φρένο εμπρός Διπλός πλευστός δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα Ø 320 mm, ακτινικές δαγκάνες Brembo 
με 4 αντικριστά έμβολα. 

Φρένο πίσω Δίσκος Ø 260 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλευστή δαγκάνα 2 εμβόλων. 

Τροχός εμπρός Με ακτίνες, 19” 110/80 με αεροθάλαμο

Τροχός πίσω Με ακτίνες, 17” 150/70 με αεροθάλαμο

Ύψος σέλας 830 mm

Βάρος στεγνό 208 kg

Βάρος σε κατάσταση 
λειτουργίας* 229 kg

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 23 λίτρα (ρεζέρβα 5 λίτρα)

Έγκριση Euro 4

Ρύποι CO2 118 g/km

Κατανάλωση 4,9 l/100km

Το εμπορικό σήμα Moto Guzzi είναι ιδιοκτησία της Piaggio & C. S.p.A.

*Σύμφωνα με τα πρότυπα VO (EU) 168/2013,με όλα τα υγρά που απαιτούνται για τη λειτουργία της, με τον βασικό εξοπλισμό και με 90% γεμάτο 
ρεζερβουάρ, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.
**Διατίθεται και σε έκδοση 35 kW που οδηγείται με άδεια οδήγησης A2.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές ή αισθητικές αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τα 
αξεσουάρ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.motoguzzi.com. Οδηγείτε προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και κατάλληλα ρούχα. Τηρείτε 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δείχνετε σεβασμό προς το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Ζητάτε 
πάντοτε γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στους Επίσημους Διανομείς και 
Επισκευαστές Moto Guzzi για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη εξυπηρέτηση. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ MOTO GUZZI. 
Ένας ύμνος ελευθερίας που ανανεώνεται κάθε φορά που βάζεις το κράνος σου 
και γυρίζεις το κλειδί. Γνωρίζουμε αυτό το συναίσθημα, το οποίο εδώ και σχεδόν 
εκατό χρόνια ενώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που, όπως εμείς, έχουν το 
σημάδι του αετού χαραγμένο στην καρδιά τους. Μπες κι εσύ στο The Clan, μία 
κοινότητα ιδιοκτητών και φίλων της Moto Guzzi. Εδώ θα βρεις το καύσιμο που θα 
τροφοδοτήσει το Moto Guzzi πάθος σου και τους ιδανικούς συντρόφους, όλο και 
περισσότερους, για ένα ταξίδι στον ιταλικό μύθο.

Κάνε την εγγραφή σου στο theclan.motoguzzi.com

Σε όλες τις καινούριες μοτοσυκλέτες Moto Guzzi προσφέρεται δωρεάν 2-ετής Επέκταση Εργοστασιακής Εγγύησης(1), η οποία περιλαμβάνει και 4 χρόνια 
Οδικής Βοήθειας(2).
(1) Η εγγύηση καλύπτει κάθε κόστος επισκευής που σχετίζεται με βλάβες ή δυσλειτουργίες, οι οποίες προκαλούνται λόγω κατασκευής ή λόγω ελαττωματικών 
εξαρτημάτων, καθώς και την αντικατάσταση εξαρτημάτων με ζημιές, και την εργασία που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση και τοποθέτησή τους.
(2) Ευρωπαϊκή κάλυψη, με μεταφορά στο πλησιέστερο σημείο του Δικτύου Τεχνικής Υποστήριξης Moto Guzzi, γνήσια ανταλλακτικά, πρόσθετες υπηρεσίες 
(π.χ. μεταφορά επιβατών, ταξί, ξενοδοχείο, επιστροφή οχήματος). 
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