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 Δεν ξεχνάμε   
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  MNP ePublications Ο.Ε.
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Κοίτα να δεις που θα γίνει Έκθεση Μοτό φέτος...
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Κυκλοφορεί κάθε μήνα
Βρίσκεται ελεύθερα κάθε μέρα και ώρα 
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Μπορεί να μη χρειαζόμαστε πια 
βίζα για να πάμε για ψώνια στην 
Αμερική, αλλά οι πιθανότητες να 
το κάνουμε όλο και στενεύουν. 

Φόροι αυξάνονται ή προστίθενται, 
εταιρείες απολύουν ικανότατους 
συνεργάτες σωρηδόν ενώ τα νέα 

μοντέλα όλο και μειώνονται. 
Αλλά έχουμε ένα BMW...

mailto:mk@ebike.gr
mailto:mk@ebike.gr


>>Αν ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν 
ότι κάθε πέρσι και καλύτερα, τότε 

θεωρητικά θα πρέπει να αισθάνεστε δικαιωμένοι με την 
τροπή των πραγμάτων. Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, 
κινούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς στον τρόπο που ήταν 
τα πράγματα παλιά.
Η φορολογία στα αυτοκίνητα επιστρέφει δριμύτερη, με 
τον ορισμό των αυτοκινήτων “πολυτελείας” όλο και να 
χαμηλώνει και φυσικά τη φορολογία να αυξάνεται. Τα δάνεια, 
που έπαιξαν τον κύριο ρόλο τους στην πλασματική άνοδο 
της αγοράς, αρχίζουν να δίδονται όλο και πιο δύσκολα, 
αναγκάζοντας τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να έρθουν 

αντιμέτωπα με την πραγματικότητα: Δε μπορείς να ξοδεύεις 
περισσότερα απ’ όσα παίρνεις, όσο πλουσιοπάροχη ζωή 
και να θεωρείς ότι σου αξίζει.
Ταυτόχρονα, η αύξηση του ΦΠΑ από το 19 στο 21% 
επιφέρει και αναμενόμενες αυξήσεις σε όλα τα αγαθά, με 
τις ελάχιστες και φωτεινές εξαιρέσεις όσων αποφασίζουν 
να απορροφήσουν εσωτερικά τη διαφορά, διατηρώντας τις 
τιμές στα υπάρχοντα επίπεδα – όπως η Αττική Οδός, που 
είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που ανακοίνωσαν ότι δε θα 
αυξήσουν τις τιμές των διοδίων. Φυσικά, η τιμή της βενζίνης 
έχει ήδη εκτιναχθεί στα ύψη, φτάνοντας και κατά περίπτωση 
ξεπερνώντας ακόμα και περιόδους εμπάργκο.

χρόνου
μηχανή

του
Η
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Τι αντίκτυπο θα έχουν όλες αυτές οι κινήσεις στη δική μας αγορά; Εν αρχή σίγουρα όχι 
θετικό – είναι δύσκολο να βλέπεις με χαμόγελο το ενδεχόμενο να παίρνεις λιγότερα 
χρήματα και όλα να είναι πιο ακριβά. Μακροπρόθεσμα όμως, τα πράγματα δείχνουν 
θετικά. Μπορεί η αγορά να συνεχίσει για λίγο να ξεφουσκώνει, αλλά η αύξηση 
που υπήρχε ήταν ούτως ή άλλως πλασματική, πυροδοτούμενη από τα εύκολα 
δάνεια και την αγαπημένη συνήθεια να ζούμε λες και παίρνουμε πολύ περισσότερα 
χρήματα απ’ όσα παίρνουμε. Άλλωστε γι’ αυτό έσκασαν ένα τσουβάλι δάνεια...
Ο πτωτικός κύκλος μπορεί να κλείνει πολλά καταστήματα, αλλά ταυτόχρονα φέρνει 
την εναπομείνασα αγορά σε βιώσιμα επίπεδα, με ένα κύκλο εργασιών που βασίζεται 
στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες και όχι με βάση τα όνειρα και τα “έλα μωρέ, 
θα τα βρούμε τα λεφτά”. Ταυτόχρονα, με τις τιμές της βενζίνης να χαριεντίζονται με 
το 1.5 ευρώ για την αμόλυβδη και με τις 100άρες να αρχίζουν να καλοβλέπουν το 
δίευρο, οι μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ γίνονται όλο πιο δελεαστικά, ειδικά από τη 
στιγμή που για μια φορά η μικρή μας αγορά και το μικρό μερίδιο που της αναλογεί 
στις τσέπες της εκάστοτε κυβέρνησης μας βγάζει από το μάτι του κυκλώνα, χωρίς να 
τραβάμε το κυνήγι και τα εξτρά εμβάσματα που πλήττουν τον ήδη πολύπαθο χώρο 
του αυτοκινήτου.

Λίγο πιο μακριά
Δεν είναι τα πράγματα μαύρα παντού όμως. Όπως ίσως να έχετε παρατηρήσει 
όσοι διαβάζετε τα σπάνια οικονομικά νέα στο Front, τη στιγμή που Ευρώπη και 
Αμερική τα έχουν βάψει μαύρα, στις “υπανάπτυκτες” αγορές της Ασίας τα νούμερα 
αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Όταν η Yamaha ετοιμάζεται να κλείσει 
σειρά εργοστασίων, η Honda ετοιμάζει πυρετωδώς νέα εργοστάσια στην Ινδονησία, 
η Bajaj ετοιμάζεται για τριπλασιασμούς παραγωγής, ενώ οι μυριάδες άλλοι, μεγάλοι 
και μικροί κατασκευαστές τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Ψιθυρίζεται δε ότι η κατάσταση 
είναι τόσο σημαντική που μπορεί να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια έλλειψη ρυζιού 
λόγω των επεκτάσεων των εκάστοτε τοπικών μίνι εργοστασίων στους παρακείμενους 
ορυζώνες.
Μπορεί για όλα να φταίει το Tata Nano που έκανε αυτό το τμήμα του πλανήτη να 
συνειδητοποιήσει ότι η αυτόνομη μετακίνηση δεν ανήκει στη σφαίρα της Δυτικής 
φαντασίας, αλλά η ουσία είναι ότι ο κόσμος αγοράζει. Συνέχεια. Και δεν παίρνει 
SuperSport, Touring ή κάποιο καθαρόαιμο εντούρο για τις εκδρομές του στο βουνό 
– κομμένες λέει τα καλοκαίρια και για εμάς, μόνο με ποδαράκια από εδώ και εξής – 
αλλά μικρές, βασικές καθημερινές μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους κινητήρες μέχρι 
άντε 200 κυβικά.
Όπως ήμασταν κάποτε και εμείς, όπου τις μοτοσυκλέτες που σνομπάρουμε τώρα 
επειδή έχουν -3 άλογα από τον ανταγωνισμό ή δεν έχουν ακτινικές δαγκάνες δεν 
τολμούσαμε ούτε να τις φανταστούμε. Ή όταν είχαμε όνειρο ανεξαρτησίας ένα παπί, 
ή ένα MZ 250 – και μη γελάσει κανείς γιατί εγώ άνηκα στη δεύτερη και όχι στην 
πρώτη κατηγορία. Μπορεί να περνάμε δύσκολη εποχή, αλλά παραμένουμε πολύ 
τυχεροί. Όχι μόνο για τις εμπειρίες που είχαμε μα και γιατί το μέλλον μπορεί να 
αναμένεται πιο σφιχτό, αλλά στο βάθος του τούνελ υπάρχει φως.

Τι σας ετοιμάζουμε;
Το πόσο φωτεινό είναι το μέλλον, μπορεί να μας το πει καλύτερα απ’ όλους ο Άρης, 
στην πρώτη μας επαφή με το BMW S1000RR. Και μη βιαστείτε να πείτε ότι αρχίσαμε 
να βάζουμε ήδη νερό στο κρασί μας περί πίστας. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή, 
με την απαραίτητη για την περίπτωση βόλτα από το δυναμόμετρο. Η πραγματική 
δοκιμή έρχεται λίγο αργότερα, όπου το “καλό” S1000RR με όλα του τα ηλεκτρονικά 
θα αναμετρηθεί εις τας Σέρρας τόσο με την Ιαπωνική συνομοταξία και τον λαχανί 
αρχηγό της, αλλά και με τον καινούργιο του ευρωπαίο αντίπαλο, το RSV4. Και ένα 
1098 που επιστρέφει σερβισαρισμένο σε καλύτερη φόρμα, όλα μαζί για το μόνο 
συγκριτικό που αξίζει να διαβάσει κανείς αυτή τη χρονιά.
Μέχρι τότε, ξεναγηθείτε στο εύρος του χώρου της μοτοσυκλέτας, από κάποιο 
ξεροβούνι με ένα RMX-450Z και μακριά από δέντρα, ή μπείτε στα παπούτσια 
του Σπύρου για μερικές τσάρκες με ένα “πραγματικό” Harley Davidson. Και μην 
ξεχάσετε να περάσετε μια βόλτα από την αλληλογραφία που επιστρέφει δριμύτερη, 
έχοντας για κάποιο λόγο ως κύριο θέμα τα υποδήματα. <<
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Έχετε δοκιμάσει να το διαβάσετε σε netbook; Τα διπλοσέλιδα είναι πολύ κουραστικά, έλεος!

Γιώργος Κέζας (και πάλι μέσω email)

Μα άμα διαβάζω το περιοδικό μονοσέλιδο η μισή φωτό είναι στη πάνω σελίδα με τα μισά σχόλια και η 
άλλη μισή από κάτω ξεκομμένη.
Ξέρετε πόσα netbook έχουν πουληθεί;

Γιώργος Κέζας (και πάλι μέσω email)

Netbook έλεος

Netbook έλεος (το 2)
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Το να διαβάζεις το περιοδικό "διπλοσέλιδο" αντιλαμβάνεσαι φαντάζομαι ότι 
είναι καθαρά θέμα προσωπικού βίτσιου.
Το να ζητάς από ένα ψηφιακό περιοδικό να σχεδιαστεί για να είναι ευανάγνω-
στο και πρακτικό σε netbook είναι σαν να απαιτείς δύναμη και συμπεριφορά 
GSX-R1000 σε συσκευασία minimoto. Απλώς δε γίνεται.
Εναλλακτικά, υπάρχει και το Ctrl + (zoom το λέμε στα Ελληνικά!) για να δια-
βάζεις χωρίς να βγάζεις τα μάτια σου. Δοκίμασέ το, θα εκπλαγείς!
Στο θέμα μας πάλι...
- Έχεις δοκιμάσει να μπεις σε δυο νούμερα μικρότερο παντελόνι;
- Να χωρέσεις τα ψώνια του super market σε μια τσάντα πλάτης;
- Να συγκατοικήσεις με μια ομάδα μπάσκετ σε ημιυπόγεια γκαρσονιέρα;
- Να πηδήξεις μέσα σε Smart;
- Να κολυμπήσεις στη γούρνα της χτεσινής καταιγίδας;
- Να βάλεις τα δύο σου πόδια σε ένα παπούτσι;
Εμείς πάντως, προτού σχεδιάσουμε το eBike.gr, δοκιμάσαμε αρκετές επα-
ναστατικές μεθόδους και καταλήξαμε στη μορφή που το βλέπεις σήμερα. 
Διαβάζεται εύκολα σε μια οθόνη 17", φυσιολογικά σε 15.4", απλώς ανεκτά 
σε 13.3" και φοβερά άνετα σε 22" - που είναι και το standard σε desktop 
computer τη σήμερον ημέρα. Για τις 9 και τις 10 ίντσες, λυπούμεθα, δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο πέρα από το να δείξουμε κατανόηση.
Α, και να σου θυμίσουμε τη δυνατότητα zoom στο Acrobat Reader!

Κωνσταντίνος Δάλλας

Φίλε Γιώργο,
εδώ ούτε καν τα site δεν σχεδιάζονται για netbook. Το eBike.gr γιατί θα έπρε-
πε;

Μπορείς να φανταστείς πως θα έδειχνε σε ένα φυσιολογικό υπολογιστή;

Για να μη σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι 9 με 10 ίντσες σου είναι αρκετές για "να 
τα δεις όλα". Την Full HD ταινία για να την απολαύσεις, δεν προτιμάς μια τη-
λεόραση σεβαστών διαστάσεων;

Βάστα λοιπόν το netbook για την καθημερινή σου ενημέρωση, τα forum και 
το σερφάρισμά σου και κράτα το eBike.gr να το απολαύσεις στην οθόνη που 
του αξίζει. 

Κωνσταντίνος Δάλλας
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Παρόλη την καλή δουλειά που κάνετε στο περιοδικό, βλέποντας 
τις φωτό από τις δοκιμές των KTM και Triumph στο τεύχος Φε-
βρουαρίου, δεν κρατήθηκα... δε θα κάνω σχόλιο! Αλλά θέλω 
να μου εξηγήσετε εσείς οι ίδιοι που το κάνατε... Τι??? Λοιπόν, να 
μου εξηγήσετε τα παπουτσάκια τύπου "σπορτέξ" (και με λυμένα 
κορδόνια) της κοπέλας-συνεπιβάτη και του tester-αναβάτη του 
Triumph.

Tony B (μέσω email)

Κ. Σπύρο Τσαντήλα,
διάβασα την απάντησή σου στο θέμα που έθιξα, και μόνο ως χιουμοριστική μπορώ να 
την εκλάβω, αν και τη βρήκα μαζί και ειρωνική, αλλά ας πούμε ότι είμαι καλοπροαίρετος, 
τέλος πάντων. Να σε πληροφορήσω όμως ότι -με κίνδυνο να χαρακτηριστώ ότι έχασα το 
χιούμορ μου- δεν γέλασα καθόλου... Θα μπορούσες να παραδεχθείς ότι η επιλογή (πα-
πουτσιών) ήταν άστοχη και λάθος. Αλλά όπως και όλα τα άλλα περιοδικά έτσι και εσείς 
δεν παραδέχεστε! Ούτε με έπεισες ότι τα KTM παπουτσάκια προστατεύουν τα πόδια της 
κυρίας επειδή είναι KTM... (και, ναι, τα πρόσεξα πριν γράψω ό,τι έγραψα). Αφού θέλετε να 
πρωτοπορείτε και να είστε καλύτεροι των υπολοίπων, κάτι τέτοια πρέπει να τα προσέχετε. 
Παρόλα αυτά δικό σας είναι το περιοδικό και οι φωτογραφίες και κάντε ό,τι θέλετε, όπως 
και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω με τον ελεύθερο χρόνο μου. Ας είναι καλά οι γονείς μου που 
με έστειλαν και έμαθα αγγλικά και διαβάζω κανένα βρετανικό περιοδικό.
Γεια χαρά!!!

Tony B (μέσω email)

Εξηγώντας παπούτσια

Εξηγώντας παπούτσια (το 2)
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Εξηγώντας παπούτσια

Αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος ζητά να του εξηγήσω... παπούτσια!
Η πρόκληση είναι μεγάλη και γι' αυτό, αντί να σε παραπέμψω στο μοντέλο της φωτογράφη-
σης του Speed Triple (Άρης Παπαπαναγής, +eBike koZmodele) κατευθείαν, θα αποπειραθώ 
να σου τα εξηγήσω αυτοπροσώπως.
Το εν λόγω υπόδημα (τύπου "σπορτέξ") λοιπόν μοιάζει να προέρχεται από τη σειρά Nike 
Zoom 6.0, αν και ο εικονιζόμενος φορά προφανώς παλιό μοντέλο το οποίο δεν κατάφερα να 
εντοπίσω στην ιστοσελίδα της Nike. Λυπάμαι κάργα και κορόμηλο το δάκρυ στο παρκέ.
Αν καίγεσαι ντε και καλά να αποκτήσεις τα ίδια, επικοινωνείς με τον ίδιο (aris@ebike.gr) να 
σου πει από πού τα πήρε μπας και τους έχει ξεμείνει κανένα στοκ.
Εγώ προσωπικά δε φοράω ποτέ τέτοιες γελοιότητες στη μοτοσυκλέτα, προτιμώ τσόκαρα σα-
μπό.
Κοίτα μόνο μην του βάλεις τίποτα περίεργες ιδέες και μας ζητά μετά αύξηση για να αγοράσει 
καινούργια Nike -είδαμε και πάθαμε να τον πείσουμε πως κι αυτά είναι πανέμορφα και σέξι.
 
Πάγια αντίληψή μας πάντως είναι πως κανένα παπούτσι δε σε βοηθά να κάνεις καλύτερες 
σούζες.
 
Όσο για το κορίτσι μας στο 990 SMT, προφανώς δεν έχεις μάθει καλά το Ctrl + στον Acrobat 
Reader για να ζουμάρεις καλά μέσα στη φωτό και να προσέξεις πως:
1 - πρόκειται για factory KTM παπουτσάκι και
2 - τα κορδόνια της είναι δεμένα.
Μη μου πεις ότι πρώτη φορά ανακαλύπτεις πως στις γυναίκες το κατάλληλο ταίριασμα των 
αξεσουάρ είναι σημαντικότερο κι απ’ το οξυγόνο.
 
Για το τέλος μια απορία. Οι ριγέ κάλτσες του Άρη... πώς σου ξέφυγαν; Έπαθα πλάκα με την 
πάρτη τους, δεν έχω αφήσει μαγαζί με καλτσοεσώρουχα για να τις βρω και ακόμα μηδέν. 
Καμιά ιδέα;

Σπύρος Τσαντήλας

κ Tony B,
είναι σπουδαίο το ότι βλέπεις τα πράγματα καλοπροαίρετα, μα για την ιστορία να ξεκαθαρίσω: 
Ήταν περισσότερο ειρωνική παρά χιουμοριστική η απάντησή μου.
Συνηθίζω να απαντώ στο ύφος που ερωτώμαι και ως ειρωνική εξέλαβα την αρχική σου επι-
κοινωνία.
 
Στην ουσία τώρα.
Στο eBike.gr ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει τα ρούχα του, εντός του λογικού πλαισίου 
που περιγράφει όλα μας τα τεύχη ως τώρα.
Απόψεις είναι αυτές, φοράμε ό,τι και στον δρόμο καθημερινά -όπως ο περισσότερος κόσμος- 
μα δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε.
 
Το eBike.gr είναι μέσο επικοινωνίας δια του γραπτού λόγου, θα περίμενα πως το επιλέγει κα-
νείς πρωτίστως γι' αυτά που γράφει. Μάλλον δεν έχουμε όλοι τα ίδια κριτήρια.
Συνεπώς συμφωνώ απόλυτα, ευτυχώς που κατέχεις την Αγγλική.
Άλλωστε κι εμείς διαβάζουμε Αγγλικά περιοδικά - όχι όμως για τον ίδιο λόγο.
Η επιλογή σου είναι εξίσου ελεύθερη με τον χρόνο σου.
Φιλικά,

Σπύρος Τσαντήλας
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yourletters
Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται γράμματα και e-mail που εσείς στέλνετε στο eBike, επιλεγμένα με κάθε άλλο παρά δημοκρατικές διαδικασίες και με βασικότερο κριτήριο να έχουν κάτι να πουν.
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν το info@ebike.gr δεν σας αρκεί, στο σαλόνι των Περιεχομένων κάθε τεύχους θα βρείτε μια πληθώρα διευθύνσεων, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών, για να τα χώσετε στο ακριβές πρόσωπο ή τμήμα του eBike που 
επιθυμείτε. Εφόσον η επικοινωνία υπογράφεται με το όνομα του αποστολέα, αυτό θα δημοσιεύεται εκτός αν αναφέρεται ρητά πως επιθυμεί την ανωνυμία του. Το e-mail ή η ταχυδρομική διεύθυνση του αποστολέα δεν πρόκειται να δημοσιευτούν 
(παρά μόνο αν μας παρακαλέσετε πάρα, μα πάρα πολύ).Εννοείται πως ο,τιδήποτε κρίνεται ως κακόβουλο, προσβλητικό, χυδαίο ή, απλά, ανούσιο προωθείται με την ταχύτητα του φωτός προς τον Κάδο Ανακύκλωσης.
Εξυπακούεται, ακόμη, πως οι απόψεις που εκφράζονται στην αλληλογραφία δεν αντανακλούν απαραιτήτως και τις απόψεις του περιοδικού.

Διάβασα για το [Aprilia] RSV4 αλλά ρε μάγκες μόνο στην πίστα; 
Στον δρόμο δε θα το πάρετε να δούμε πώς συμπεριφέρεται;

Haris Zog (μέσω Facebook)

Τέσσερα για τον δρόμο y
o
u
 s
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Το RSV4-R το οδηγήσαμε στην επίσημη παρουσίαση στο Estoril (μόνο πίστα), ενώ το Factory επιλέξαμε να το 
δοκιμάσουμε στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή την πίστα. Εκεί υπερκαλύπτονται για πλάκα οι απαιτήσεις 
του δρόμου, ποιος μπορεί να πιέσει περισσότερο σε δημόσιο οδικό δίκτυο;
Τι άλλο να μας πει λοιπόν μια δοκιμή δρόμου;
Αν είναι άνετο; Δεν είναι - όπως όλα τα SS.
Αν κουβαλά συνεπιβάτη; Μόνο αν είναι μαζοχιστής ή παράφορα ερωτευμένος με τον αναβάτη - όπως όλα 
τα SS.
Αν τραβάει τα βλέμματα στην καφετέρια; Ναι, όπως οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα των 20Κ €.
Superbike στο δρόμο δοκιμάζουμε μόνο όταν είναι η μοναδική μας επιλογή στη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή (όπως έγινε το Δεκέμβριο του ’08 με το GSX-R600 αλλά και πρόσφατα με το “σκέτο” BMW S1000RR 
που θα διαβάσεις σε αυτό το τεύχος). Στόχος μας ωστόσο θα είναι πάντα να επιστρέψουμε στο φυσικό τους 
περιβάλλον στην πρώτη ευκαιρία, ώστε να τις δοκιμάσουμε αναζητώντας το 100% των δυνατοτήτων τους, 
κάτι που είναι φύσει αδύνατο να γίνει εκτός πίστας. Το BMW, λ.χ., είναι ήδη κλεισμένο για ενδελεχές ξεψά-
χνισμα προσεχώς εις τας Σέρρας.
Μην ψαρώνουμε από τα φύκια που μας πουλάνε τόσα χρόνια τα περιοδικά, οι δοκιμές δρόμου υπάρχουν 
για δύο λόγους:
1. Δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε πίστα τη δεδομένη στιγμή και δε θέλουμε να χάσουμε την επικαιρότητα
2. Δεν είναι διατεθειμένο το περιοδικό να πληρώσει την πίστα και προσπαθεί να τη βγάλει στη φτήνια. Άποψη 
προερχόμενη εκ πείρας.
Συγκριτικό χιλιάρια στον δρόμο; Σα να λέμε συγκριτικό Enduro 450 στην Ακαδημίας!

Σπύρος Τσαντήλας
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Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται γράμματα και e-mail που εσείς στέλνετε στο eBike, επιλεγμένα με κάθε άλλο παρά δημοκρατικές διαδικασίες και με βασικότερο κριτήριο να έχουν κάτι να πουν.
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν το info@ebike.gr δεν σας αρκεί, στο σαλόνι των Περιεχομένων κάθε τεύχους θα βρείτε μια πληθώρα διευθύνσεων, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών, για να τα χώσετε στο ακριβές πρόσωπο ή τμήμα του eBike που 
επιθυμείτε. Εφόσον η επικοινωνία υπογράφεται με το όνομα του αποστολέα, αυτό θα δημοσιεύεται εκτός αν αναφέρεται ρητά πως επιθυμεί την ανωνυμία του. Το e-mail ή η ταχυδρομική διεύθυνση του αποστολέα δεν πρόκειται να δημοσιευτούν 
(παρά μόνο αν μας παρακαλέσετε πάρα, μα πάρα πολύ).Εννοείται πως ο,τιδήποτε κρίνεται ως κακόβουλο, προσβλητικό, χυδαίο ή, απλά, ανούσιο προωθείται με την ταχύτητα του φωτός προς τον Κάδο Ανακύκλωσης.
Εξυπακούεται, ακόμη, πως οι απόψεις που εκφράζονται στην αλληλογραφία δεν αντανακλούν απαραιτήτως και τις απόψεις του περιοδικού.

Τέσσερα για τον δρόμο

Αυτό που θα ήθελα να μάθω, αν γίνεται βέβαια, είναι αν θα ξανα-
γίνει κάτι παρόμοιο όπως τότε με τα KTM. Θα υπάρξει στο μέλλον 
κάποιο άλλο μοντέλο προς δοκιμή από εμάς, γράφοντας και τις 
εντυπώσεις μας;

Giannis Le Banner (μέσω Facebook)

Δώστε τα μηχανάκια 
στον λαό y

o
u
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Το βλέπω πολύ αμφίβολο, καθώς καμιά εταιρεία δεν αποδεικνύεται πρόθυμη να αφήσει τις μοτοσυκλέτες 
της στη λαϊκή ετυμηγορία.
Εμείς από την πλευρά μας δε θέλουμε ένα long term στη λογική που γίνονται ως τώρα από τα παραδοσιακά 
περιοδικά, διότι συνήθως πρέπει να εφεύρουν κάτι να γράψουν και σπάνια κάτι αρνητικό περνά προς τα έξω. 
Πρακτικά μιλάμε για μόνιμη διαφήμιση της μοτοσυκλέτας από το περιοδικό.
Νομίζω πως είναι ακόμη ανώριμες οι συνθήκες για το επόμενο βήμα, πρωτίστως όσον αφορά στην αγορά 
αλλά και από πλευράς μας (εύρεση χρόνου και πόρων να στήσουμε ειδικά επί τούτου θέματα, ακόμη κι αν 
ξαναβρίσκαμε μοτοσυκλέτα για κάτι τέτοιο). Τεστ μερικών μηνών σε μοτοσυκλέτες 600-1000cc για 10,000 
χιλιόμετρα δυστυχώς δεν έχουν κάτι να πουν. Εδώ θέλει πρόγραμμα, δοκιμασίες, ζόρια, χιλιόμετρα, να του 
φορέσεις εξατμίσεις, να δοκιμάσεις λάστιχα, αξεσουάρ, να περάσεις αρκετό καιρό μαζί του ώστε η έννοια 
'συντήρηση' να έχει κάποιο νόημα. Θέλει επίσης τη βούληση να πεις "του φόρεσα την τάδε εξάτμιση και το 
ρημάδι δε δούλευε!".
Δεν είναι απλά "το παίρνω, πηγαινοέρχομαι δουλειά-σπίτι και λέω ότι το έχω." Αυτό το τελευταίο μπο-
ρείτε να το βρείτε σε οποιοδήποτε περιοδικό κρεμιέται στα περίπτερα, αλλά σχεδόν πάντα στερείται πλη-
ροφορίας.

Σπύρος Τσαντήλας
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Το νέο του μήνα 
θα μπορούσε να έχει 

έρθει μόνο από Ιταλία 
μεριά. Προστασία με 

μοναδικό στυλ… 

http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-53.jpg
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Όχι όμως στην Ελλάδα ή έστω κάποια Ευρωπαϊκή χώρα.
Ο λόγος για την Ινδονησία, όπου η Bajaj είδε το μερίδιο αγοράς της να διογκώνεται με πωλήσεις 234,623 μονάδων 
μέσα στον Φεβρουάριο του 2010. Μιλάμε για μια μικρή, διακριτική αύξηση της τάξης του 78% σε σχέση με τις 
131,785 μονάδες για τον Φεβρουάριο του 2009. Με τις πωλήσεις να είναι συνεχώς ανοδικές, η Bajaj επεκτείνει τις 
γραμμές παραγωγής της, ώστε από τον Απρίλιο να είναι σε θέση να κατασκευάζει 300,000 μονάδες το μήνα. 
Συγκρίνετε τώρα αυτά τα νούμερα με τη συνεχώς καθοδική πορεία των Ευρωπαϊκών αγορών, με τη Yamaha που 
υπολογίζει να κλείσει 7 εργοστάσια μέσα στο 2010, μπας και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε καλύτερα γιατί όλο και 
περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να εστιάζουν σε αυτές τις αγορές 

Αύξηση πωλήσεων 78%
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Αν υπάρχει ένα πλαίσιο που είναι συνυφασμένο με τη Ducati, όσο και το Desmo, δεν είναι άλλο από το 
ατσάλινο σωληνωτό χωροδικτύωμα.
Ίσως όμως αυτό ν’ αλλάξει συντομότερα απ’ όσο νομίζουμε: Προφανώς ευχαριστημένη από τη συμπεριφορά του 
στα MotoGP, η Ducati έσπευσε να κατοχυρώσει το ανθρακονημάτινο semi-monocoque πλαίσιο των GP09/10 και 
ειδικά τη χρήση του φιλτροκουτιού ως δομικού στοιχείου. Εκεί που το πράγμα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον είναι 
στην πατέντα, η οποία περιλαμβάνει τόσες αναφορές σε μοτοσυκλέτες δρόμου και κανονικής παραγωγής που είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι σύντομα θα βρει το δρόμο του προς εμάς. Άγνωστο παραμένει αν προορίζεται αποκλειστικά για 
τη φημολογούμενη επόμενη Desmosedici ή για να μεταπηδήσει σιγά-σιγά σε μεγαλύτερο μέρος της γκάμας του Ιτα-
λικού εργοστασίου. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της κατασκευής, πέρα από την αξία της στην καφετέρια, είναι το 
μειωμένο βάρος, τουλάχιστον πέντε κιλά κάτω από ένα αντίστοιχο χωροδικτύωμα, ακόμα μεγαλύτερη ακαμψία και 
μεγαλύτερη σχεδιαστική και χωροταξική ελευθερία.

Αντίο χωροδικτύωμα;

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr
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Κάτι περίεργο γίνεται τελευταία με τις Harley. Κάτι πολύ περίεργο.
Εκεί που όλοι ξέραμε ότι ήταν μοτοσυκλέτες χαλαρής βόλτας, έχουν βαλθεί ξαφνικά όλοι να μας αποδείξουν ότι είναι ιδα-
νικές για άλματα, γύρους θανάτου και άλλα ανατριχιαστικά. Τα 15 λεπτά δημοσιότητάς του αυτόν τον μήνα κέρδισε με τον 
ιδρώτα του ο Αμερικάνος Seth Enslow, που κατέχει πλέον το νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ άλματος με H-D, διανύοντας 56 μέτρα 
στον αέρα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο Enslow χρειάστηκε να κάνει το άλμα δύο φορές, καθώς οι Αυστραλοί 
δημοσιογράφοι καθυστέρησαν χαρακτηριστικά, χάνοντας το πρώτο άλμα. Και φυσικά δεν πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό 
έχει κάποια σχέση με την εθνικότητα του προηγούμενου κατόχου του ρεκόρ, που τυγχάνει να είναι Αυστραλός. Για το βίντεο 
με το άλμα, παρακαλώ περάστε από εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=XVD929BTgBY

Πετούν οι Harley;

Μετά τα περσινά προβλήματα και τις δι-
πλές ανακοινώσεις για ένα τελικά μονό 
και φτωχό αποτέλεσμα, φαίνεται ότι οι 
εκθέσεις Μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα ξα-
ναβρίσκουν σιγά-σιγά τον δρόμο τους.
Η LamarCo (www.lamarco.gr) ανακοίνωσε 
τις ημερομηνίες για το φετινό σαλόνι, που θα 
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΠΑ-
ΣΕΕΔ στους εκθεσιακούς χώρους του Ανα-
τολικού Αεροδρομίου στο Ελληνικό, από τις 
27 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2010. Οι ώρες 
λειτουργίας της Έκθεσης για το κοινό θα είναι 
τις καθημερινές από τις 14:00 έως τις 21:30 
και το σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 
21:30. Δε γνωρίζουμε ακόμα πόσες και ποι-
ές από τις αντιπροσωπείες θα συμμετάσχουν, 
αλλά υπό τις τωρινές οικονομικές συνθήκες η 
έξτρα προβολή, όπως και να το κάνουμε, είναι 
κομματάκι απαραίτητη.

Σαλόνι μοτοσυκλέτας 2010
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Δύσκολα φαίνονται τα πράγματα για όσους περιμένουν πώς και πώς τις ανάπαυλες από την καθημερινό-
τητα εξερευνώντας δασικούς δρόμους με το Enduro τους.
Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Προστασίας του Πολίτη αποφάσισαν την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχη-
μάτων εντός των δασικών εκτάσεων κατά τις “επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς ώρες και περιόδους”, με στόχο 
φυσικά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Ταυτόχρονα, θα μεταταχθεί μερίδα του προσωπικού της αγροφυλακής 
στα εκάστοτε Δασαρχεία ώστε να εντατικοποιηθεί η φύλαξη των δασών, ενώ μέρος του εποχικού προσωπικού δασο-
πυρόσβεσης θα διατίθεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος για εργασίες πρόληψης.
Πέρα από τις καλές προθέσεις που είναι αδιαμφισβήτητες, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι για τα αποτελέσματα αυτής 
της προσπάθειας –λιγότερα οχήματα άρα και λιγότερες πιθανότητες να εντοπίσει κανείς τον εμπρηστή, αλλά δεν έχει 
να κάνει. Τουλάχιστον λένε ότι θα ενεργοποιήσουν επιτέλους την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων αυθαιρέτων μέσα 
στα δάση. Με 12 αποσπασμένους υπαλλήλους. Μάλιστα.

Καλοκαιρινό enduro τέλος;
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Όχι από μόνοι τους, και σίγουρα όχι από το κρά-
τος, για να μη μπερδευόμαστε.
Ο λόγος για το BikeRespect (www.bikerespect.gr), που 
καλωσορίζει την άνοιξη, ιδανική εποχή ποδηλάτου, 
ομορφαίνοντας τους ποδηλατόδρομους.
Οι ποδηλάτες του BikeRespect θα δημιουργήσουν 
μιαν "ασπίδα από άνθη" οριοθετώντας με καλαίσθητο 
τρόπο τις λωρίδες για ποδήλατο. Με αυτή την κίνηση 
θέλουν να κρατήσουν τα αυτοκίνητα έξω από τους πο-
δηλατοδρόμους.
Όσοι βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, που όχι μόνο αγα-
πάει το ποδήλατο αλλά ξέρει και να το δείχνει, πάρτε 
ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι από νερό (500ml), το 
οποίο θα αποτελέσει και την αυτοσχέδια γλάστρα.
Χρωματίστε το από το σπίτι με μηνύματα ή παραστά-
σεις και ελάτε την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 11 πμ 
στον Λευκό Πύργο, από όπου θα ξεκινήσει η μαζική 
και πρωτότυπη προσπάθειά μας για να ομορφύνουμε 
την πόλη μας. Dress Code: Ποδιά κηπουρού και κρά-
νος ποδηλάτου! Σε περίπτωση κακοκαιρίας, το event 
θα μεταφερθεί μια βδομάδα μετά, Κυριακή 21/3. Όσο 
για τα λουλούδια, θα είναι πανσέδες, προσφορά του 
BikeRespect.

Οι Ποδηλατόδρομοι Ανθίζουν

Μόνο από Ιταλία μεριά θα μπορούσε να έρθει.
Αλλά σίγουρα δεν παραπονούμαστε! Η Dainese 
εμπλούτισε τη γκάμα προστασίας της με ένα νέο θώρα-
κα, σχεδιασμένο για το “ασθενές” φύλλο. Κατασκευα-
σμένος να απορροφά μέρος της ενέργειας πρόσκρου-
σης για να αποτρέπει τους τραυματισμούς, προστατεύει 
πλευρά, καρδιά, πνευμόνια και άλλα χρήσιμα όργανα, 
ακριβώς όπως ο αντρικός. Το ατού στη συγκεκριμένη 
είναι η ύπαρξη χώρου για τα εξτρά προσόντα που ως 
τώρα συμπιέζονταν άνευ λόγου και αιτίας πίσω από τις 
επίπεδες αντρικές εκδόσεις.
Ο θώρακας είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις, με τιρά-
ντες και χωρίς, ώστε να δένει καλύτερα με το εκάστοτε 
συνολάκι, αγωνιστικό ή εξόδου, χωρίς προβλήματα. 
Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν θα αρχίσουν να 
διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

Θηλυκή προστασία 
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-20%

ΒΕRING ASPEN 2

ΒΕRING OPTIC

COLORI BOWIE COLORI DYLAN COLORI EGO COLORI FIGHTER COLORI INOX COLORI MORRISON COLORI STORM COLORI THUNDER

ΒΕRING PROFIL ΒΕRING RAFAL ΒΕRING TEMPO ΒΕRING TURISMO ΒΕRING UNIT

ΒΕRING BARSTOW ΒΕRING NEWTON ΒΕRING FREEWAY ΒΕRING GLORY ΒΕRING MILANO ΒΕRING MOJO

ΒΕRING DOCK

TEΛΟΣ ΣΕ
ΖΟΝ...

*Η προσφ
ορά ισχύε

ι µέχρι εξ
αντλήσεω

ς του στο
κ!

ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ... ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ !

http://www.goudoufas.gr
http://www.goudoufas.gr
mailto:info@goudoufas.gr
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Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων, το BikeRespect οδήγησε τους φίλους του στην 
Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, ξαναζωντανεύοντας την παιδική αγάπη όλων μας για το πο-
δήλατο.
Καρδιές μπαλόνια, μουσικές από 
τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς 
του “Ράδιο Θεσσαλονίκη” και του 
“Ερωτικός Radio”, ομαδικά παιχνί-
δια για τους μικρούς μας φίλους από 
τα “Παιδιά Εν Δράσει” και ζεστή σο-
κολάτα από το ilGusto, προσφέρθη-
καν λίγο πριν οι ήχοι των κουδου-
νιών ξεχυθούν στους δρόμους του 
κέντρου της πόλης μεταφέροντας το 
μήνυμα “Αγαπώ το ποδήλατο” με 
αίτημα μια πόλη πιο φιλική προς τον 
άνθρωπο.
“Δοκιμάζοντας τις δυνάμεις μας για 
να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα 
ποδηλατικό γεγονός-θεσμό, είδαμε 
την αναγνώριση της προσπάθειας 
μας στα πρόσωπα των ανθρώπων 
που μας στήριξαν, είτε ως χορηγοί, 
είτε ως συμμετέχοντες. Αφορμή ήταν 
ο εορτασμός της Ημέρας των ερω-
τευμένων, που εκδηλώθηκε ως αγά-
πη προς το ποδήλατο και τη ζωή, 
αποπνέοντας ελπίδα και αισιοδοξία 
μιας υγιούς συνύπαρξης πεζών, αυ-
τοκινήτων και ποδηλάτων, με ίσα δι-
καιώματα αλλά και υποχρεώσεις,” 
εξηγεί ο Κώστας Συμελίδης από την 
ομάδα των διοργανωτών.
Και συνεχίζοντας: “‘Αγαπώ το ποδή-
λατο’ ήταν το μήνυμά μας από ρα-
διόφωνο, εφημερίδες και τηλεόρα-
ση, με σκοπό εικόνες ποδηλάτου να 
αναβιώσουν στις μνήμες όλων, λίγο 
πριν ξεχυθούμε στους δρόμους της 
Θεσσαλονίκης, ενώ τα ποδηλατικά 
καταστήματα της πόλης στηρίζοντας 
την προσπάθεια μας, προσέφεραν 
ΔΩΡΕΑΝ επισκευή ποδηλάτων σε 
όσους ήθελαν να συμμετάσχουν 
και το ποδήλατό τους αδυνατούσε. 
Στο Bungalow White, στον όμιλο 
φίλων θαλάσσης, ακολούθησε το 
free entry party για την ενθουσιώδη 
παρέα μας και με άφθονο κρασί στα 
ποτήρια απογειώθηκε η εορταστική ατμόσφαιρα, δίνοντας μεθυστικούς ρυθμούς στην εκδήλωση.”
Παρόλο που την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου η βροχή κράτησε 12 ώρες, η φλόγα δεν έσβησε. Το BikeRespect (www.
bikerespect.gr) ευχαριστώντας όσους χάρισαν χαμόγελα με την παρουσία τους ανανεώνει το ραντεβού για την επό-
μενη χρονιά.
Εκτός από τους χορηγούς που έδωσαν το δικό τους χρώμα την εκδήλωση στήριξε επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 
την Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Νεολαίας. 

Bike Lovers Day 
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M4R INDY
multiaxial carbon aramidic fibres

Material: Multiaxial Carbon Aramidic Fibres. 
AIR VENTS: αεραγωγοί μπροστά και πίσω, που μαζί με τους 
αεραγωγούς για το πιγούνι εξασφαλίζουν συνεχή ροή αέρα στο 
εσωτερικό του κράνους, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες. 
Visor: Eπαγγελματική αντιχαρακτική anti-fog και NoDrop optivision 
ζελατίνα πάχους 3,2 χιλιοστών, με φίλτρο προστασίας UV 400nm. 
Inner Lining: από SHALIMAR και DRY-FAST-DRY 
υποαλλεργικό, αντι-ιδρωτικό, αντιβακτηριδιακό 
υλικό που αφαιρείται και πλένεται. 
Lock: double D-ring. 

INDY

SAFETY IN PROGRESS SINCE 1954
100% HANDMADE IN ITALY

 € 368.00

Το “Sharp” είναι ένα πρόγραμμα αξιολόγησης της Αγγλικής  
κυβέρνησης, που με προηγμένα εργαστηριακά τεστ αξιολογεί 

κράνη με προδιαγραφές  ασφαλείας ανάλογα με την πραγματική 
προστασία που παρέχουν, με μια κλίμακα από 1 έως 5 αστέρια.

http://sharp.direct.gov.uk

BELL  M4R ★ ★ ★ ★ ★

Arai  RX-7 ★ ★ ★

Shoei  XR-1000 ★ ★ ★

Arai  Condor ★ ★

Shubert  R1 ★ ★

Shubert  S1 Pro ★ ★

w w w. m o t o m a r k e t . g r   |   w w w. m o t o r s h o p. g r

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
μ ε  σ ύ ν τρ ο φ ο  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  δ ί κ τ υ ο  κα τ α σ τ η μ ά τ ω ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α

Αθήνα 
Λ. Συγγρού 226 - 210 95 65 525
Καλλιρόης 43 - 210 92 22 349 - SPIDI Store
Mιχαλακοπούλου 199 - 210 77 10 149
Πεντέλης 108 Β - Μαρούσι - 210 61 31 830

Θεσσαλονίκη 
Κ. Καραμανλή 89 - 2310 946 800 
Factory Shop Σίνδος - 2310 795 615

www.motomarket.gr
www.motomarket.gr
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Καλές οι ιπτάμενες Harley Davidson, αλλά όταν συνδυάζεις μοτοσυκλέτα με το θέαμα, σπάνια μπορείς να 
ξεπεράσεις τις ιδέες της Red Bull.
Για το τελευταίο της event, απευθύνθηκαν στον Πολωνό αναβάτη Speedway Jerek Hampel, ο οποίος δε χρειάστηκε ιδιαίτερη 
πίεση για να δεχτεί να κάνει μια μικρή επίδειξη της τέχνης του να κινείσαι συνέχεια με το πλάι στη χώρα του. Και, μιας και 
δεν έβρισκαν κάτι πιο πρακτικό, κάπως κατάφεραν να κάνουν τη διοργάνωση στην πιο διάσημη…. οροφή της Πολωνίας, το 
Spodek στο Katowice, αφήνοντας το νεαρό αναβάτη να κάνει γύρους πάνω στο μοιάζει-αλλά-δεν-είναι UFO με την πιστή του 
Jawa. Και επειδή αυτά δεν έχουν νόημα χωρίς το αντίστοιχο βίντεο, πεταχτείτε στη σελίδα της Redbull: http://www.redbull.
com/cs/Satellite/en_INT/Video/Up-on-the-roof-021242817914293?p=1242745960634

Speedway on Ice

Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι 
όταν εμφανίστηκε η Goldwind με τον αερό-
σακο γελάσαμε με την ιδέα, αλλά κάποιος το 
πήρε στα σοβαρά.
Ο κύριος Glen Guttman αποφάσισε να βάλει 
τέλος στον ιδρώτα που συνοδεύει τις καλοκαιρι-
νές βόλτες, με το πατενταρισμένο του σύστημα 
EntroSys. Ουσιαστικά μια μικρή κλιματιστική μο-
νάδα, έξυπνα καμουφλαρισμένη ως ηλεκτρική 
σκούπα της δεκαετίας του ’80, κάθεται στη σχάρα 
της μοτοσυκλέτας διοχετεύοντας δροσερό αέρα 
στο ειδικό γιλέκο, μέσω ενός όχι και τόσο ειδικού 
σωλήνα – τουλάχιστον κουμπώνει και ξεκουμπώ-
νει εύκολα ώστε να μη σε τραβάει το κλιματιστικό 
στο γκρεμό μαζί με τη μοτοσυκλέτα. Το έξυπνο 
κομμάτι βρίσκεται στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, όπου αντί για ένα τυπικό ογκώδη συμπιεστή χρησιμοποιεί solid 
state technology, όπως κάνουν στη NASA. Ως κερασάκι στην τούρτα, η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
θέρμανση, με όλες τις επιλογές στο χέρι σας από το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Ο Guttman ψάχνει για επενδυτές 
–τρέξτε, μπορεί να προλάβετε– και δηλώνει πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: http://
www.youtube.com/watch?v=LnEibndWyQU 

Aircondition για μοτοσυκλέτες
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Δε συνηθίζουμε να βάζουμε 
προϊόντα στο Front, αλλά 
αυτό το μήνα έχουμε δύο 
εξαιρέσεις στον κανόνα.
Τα νέα κράνη της Laser μπορεί 
να μην έχουν το wow factor του 
θώρακα της Dainese, αλλά μπο-
ρούν κυριολεκτικά να σώσουν το 
κεφάλι σας.
Τα συνηθισμένα κράνη προστα-
τεύουν από πτώσεις, αλλά υπάρ-
χει πάντα η περίπτωση να γκρι-
πάρουν στην άσφαλτο, κάτι που 
δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Το 
κράνος τινάζεται αστραπιαία, το 
ίδιο και το κεφάλι που έχει μέσα 
του και αυτή η αδράνεια σε κλά-

σματα του δευτερολέπτου είναι ικανή να δημιουργήσει απο-
κολλήσεις νεύρων καθώς ο εγκέφαλος δεν ακολουθεί τόσο 
γρήγορα.
Η νέα, πατενταρισμένη, σειρά της Laser βασίζεται σε μια τεχνο-
λογία που εξέλιξε η Βρετανική Philips Helmets Limited σε μια 
περίοδο 15 ετών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ελαστική μεμ-
βράνη που περικλείει το κράνος, κάτω από την οποία βρίσκε-
ται λιπαντικό τύπου Gel. Έτσι, αντί για ολόκληρο το κράνος, 
θα γκριπάρει μόνο η μεμβράνη, που θα αποκολληθεί από το 
κράνος μειώνοντας σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη τον κίνδυ-
νο τραυματισμού κατά 67.5%. Όχι άσχημα…

Laser Superskin

Μπορεί  ως έθνος να ξεχνάμε σιγά-σιγά 
τα παπιά δίνοντας τη σκυτάλη στα σκού-
τερ, αλλά στην Ινδονησία καλά κρα-
τούν – τόσο καλά που μέχρι και ο Vale 
τα διαφημίζει, στην τοπική διάλεκτο πα-
ρακαλώ! http://www.youtube.com/
watch?v=vkqlGOM5R94 

Παρά τις συνεχόμενες αρνήσεις επί του θέ-
ματος, οι φήμες που θέλουν τη Ducati και 
το Piaggio Group να ενώνονται ολοένα και 
πυρώνουν. Αν μη τι άλλο, θα παρακολου-
θήσουμε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
– όπως και οι Ιάπωνες που πιθανότατα 
ιδρώνουν ήδη μόνο με την ιδέα.

Ο Max Ryan, που υποδύεται το αμόρε 
της Samantha στο επερχόμενο Sex and 
the City 2, τραυματίστηκε σοβαρά σε μια 
μετωπική σύγκρουση καθώς κινούνταν 
με τη μοτοσυκλέτα του στο Los Angeles. 
Τα τελευταία νέα τον θέλουν σε σταθερή 
κατάσταση, ενώ αγνοούμε αν οι φαν της 
σειράς έχουν λιντσάρει τον οδηγό του αυ-
τοκινήτου.

Κόφτη στις 9,000 στροφές θα έχουν τα 
BMW S1000RR στο εξής, μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί το στρώσιμο. Η επίσημη θέση της 
εταιρείας είναι ότι γίνεται προληπτικά, κα-
θώς παρατηρήθηκαν φθορές σε “κάποια 
κινούμενα μέρη” του κινητήρα, μετά από 
έλεγχο που έγινε σε κάποιες αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες. Δηλαδή τώρα οι “καλές” 
S1000RR θα είναι αυτές με τον κόφτη;

m
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re
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Τέτοιες μοτοσυκλέτες 
δεν τις καβαλάμε 

κάθε μέρα, όταν τις 
βρίσκουμε λοιπόν, 
το ευχαριστιόμαστε 

δεόντως

http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-75.jpg




Είναι επιβλητική, από μακριά φωνάζει πως είναι κατασκευασμένη 
για ένα και μόνο πράγμα. Είναι η λουσάτη Electra και για μερικές 
μέρες τη βάζουμε να τα κάνει όλα.

ΌλαΚρουαζιέρα

Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
first ride κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-24.jpg


κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:spirontas@ebike.gr
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Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
first ride
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>>Μια ματιά στον τιμοκατάλογο της 
Harley-Davidson συνήθως αρκεί 

για ζαλάδα στο άψε-σβήσε. Εκτός από το κομμάτι των 
Sportster που θυμίζει πλανήτη Γη, ο υπόλοιπος είναι 
γεμάτος πενταψήφιους τιμές που ξεκινούν από 2, 3 και 
ενίοτε από 4, φουσκώνει δε επικίνδυνα στην περιοχή των 
Touring μοντέλων. Σε αυτήν την ελιτίστικη γειτονιά κατοικεί 
η παλαιά αριστοκρατία της H-D, όπως η ιστορική οικογένεια 
Electra Glide, της οποίας κάποια σεβάσμια μέλη δηλώνουν 
Ultra Classic.
Η παρούσα γενιά κινείται από τον κινητήρα Twin Cam 96, 
φρέσκια άφιξη από τα μοντέλα του 2007 και διάδοχος του 
TC 88. Στην τελευταία του αυτή αναβάθμιση μεγάλωσε κατά 
134 cc αυξάνοντας μόνο τις διαδρομές των εμβόλων στα 
εκθαμβωτικά 111.1 mm! Όταν μιλάμε για υποτετράγωνες 
διαστάσεις, αυτό εννοούμε. Απέκτησε επίσης εξατάχυτο 
κιβώτιο Cruise Drive, η νέα σχεδίαση του οποίου κάνει 
τις αλλαγές πολύ πιο βελούδινες. Πάνε χρόνια από την 
τελευταία μου επαφή με τον TC 88 και δε βρίσκω καμία 
ανάμνηση από το (πεντατάχυτο) κιβώτιό του, όπερ σημαίνει 
πως μάλλον δε με είχε προβληματίσει για να θεωρήσω 
πως απαιτούσε βελτίωση. Ας έχει, άψογο είναι και το Cruise 
Drive.

Ρυθμοπαγίδα
Αυτό το κορίτσι, η Electra, πέρασε πέντε μέρες μαζί μου, μα 
δεν ήταν ελεύθερες υποχρεώσεων, άρα δε θα πηγαίναμε 
πολύ μακριά. Κρίμα, είναι ηλίου φαεινότερο πως πρόκειται 
για το γονιδιακό πεπρωμένο της. Αυτές οι τεράστιες βαλίτσες 
είναι μόνιμα τοποθετημένες, η όψη της και μόνο σε στέλνει 
πνευματικά στον Interstate να καλπάζεις με 55 μίλια ανά 
ώρα.
Σε αυτό ακριβώς αριστεύει. Το αστέρι είναι ο κινητήρας της. 
Με 1,600 αρχοντικά κυβικά, βαριά και ράθυμη λειτουργία και 
ροπή από τριψήφιες στροφές είναι το απόλυτο αγχολυτικό. 
Μαζί του αποκλείεται ποτέ να βιαστείς. Φωτιά να πάρει ο 
καβάλος σου θα πας στην πυροσβεστική μετρώντας πατ-
πατ σε όλο το δρόμο.
Φυσικά η ροπή είναι το ζουμί, περνά μέσα από μακριές 
σχέσεις και καταφέρνει να ξεχειλίσει και τις έξι, ανοίγεις 

" "
δεν τη βγάζεις έξω από 

τα νερά της, δεν έχει νόημα, 
ούτε ανταπόδοση



οποιαδήποτε κάτω από τις 1,000 rpm και απολαμβάνεις. 
Νωχελικά τροφοδοτούμενο, ελαστικό, πειστικό τράβηγμα, το 
πράγμα σοβαρεύει από τις 2 ως τις 4,000 με τον επιβλητικό 
όγκο να μαζεύει φόρα. Έπεται μόνο το μάταιο της περαιτέρω 
αναζήτησης. Η ωφέλιμη περιοχή φτάνει το πολύ ως τις 5,000 
(το “ψηλά” της), με τη μέγιστη ισχύ πίσω στα 4,200 και τα 
κόκκινα στις 5,500. Ειλικρινά δε χρειάζεται ποτέ να δουλέψεις 
τον κινητήρα εκεί πάνω. Παίζοντας από τις 2,000 ως τις 4,000 
κάνεις οποιαδήποτε διαδρομή ευχάριστα και οικονομικά.
Με τις δύο τελευταίες σχέσεις έρχονται γρήγορα τα 140, ιδανική 
ταχύτητα ταξιδίου. Είναι τόσα τα κιλά που κρουζάροντας 
μετά μουσικής στην εθνική οδό σκεφτόμουν πως βιώνω την 
πραγμάτωση της ρήσης “πάει σαν τρένο”.
Το ωραίο, δε, με τις μεγάλες Harley-Davidson σαν αυτή είναι 
πως σε βάζουν αναπόδραστα στο ρυθμό τους. Ουδέποτε 
σκέφτηκα πως πάω αργά, απεναντίας, έκοψα λίγο ρυθμό για 
ν’ ακούω καλύτερα τη μουσική, στα 140 δεν αναγνώριζα τι 
έπαιζε. Μέχρι τα 120 είναι καλύτερα.
Πάντως αν είχα μπροστά μου αυτόν που τη σχεδίασε, ένα θα 
τον ρωτούσα: Πώς σου ήρθε άνθρωπέ μου να φορτώσεις όλο 
αυτό το βάρος πάνω στο μπροστινό; Ακούγεται απίστευτο, μα 
όντως το γιγάντιο φέρινγκ με τα φώτα, τα πληθωρικά όργανα 
και το στερεοφωνικό της Harman Kardon, πλήρες με τα ηχεία 
του, όλα αυτά στηρίζονται πάνω στο πιρούνι και πρακτικά τα 
έχεις όλα στο τιμόνι, στις χαμηλές ταχύτητες γίνεται απαιτητικό 
στα χέρια. Ελαφρώνει όσο ανεβαίνει η ταχύτητα, αλλά όταν 
κινείσαι στην πόλη αναδεικνύεται στο δεύτερο σημαντικότερο 
πρόβλημα μετά τον μεγάλο όγκο.
Να προσθέσω πως δικάβαλη η μοτοσυκλέτα απαιτεί 
περισσότερη προσπάθεια από τον αναβάτη, καθώς η παρέα 
του κάθεται τόσο πίσω στο θρόνο της και χαλά αισθητά την 
κατανομή βάρους.

Χωρικά ύδατα
Όπως ίσως υποπτεύεστε, η Υπέρ Κλασική Electra με τα 400-
τόσα κιλά της δεν είναι και ό,τι πιο στριφτερό έχω συναντήσει. 
Για την ακρίβεια, είναι το ακριβώς αντίθετο.

Εξαιρετικό φινίρισμα για τη διαχρονική εικόνα

Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
first ride
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Δοκίμασα να την πιέσω σε μια οικεία διαδρομή. Δεν ήταν 
ευχάριστο.
Πολλά κιλά με την αδράνειά τους, αναρτήσεις αρκετά 
μαλακές με υποτυπώδεις αποσβέσεις, αρκετές για να σε 
κρατούν άνετο στους χαλαρούς ρυθμούς της, αλλά όταν 
πιεστούν δε δίνουν εμπιστοσύνη. Στην είσοδο της στροφής 
προσπαθεί να ανοίξει την τροχιά της, κερνώντας απρόσμενα 
μικρογλιστρήματα στο μπροστινό καθώς προσπαθώ να 
επιβληθώ στην υποστροφή μέσω του τιμονιού. Πίσω δε 
τα αμορτισέρ με την απειροελάχιστη διαδρομή τερματίζουν 
εύκολα στις ανωμαλίες –πόσο μάλλον με συνεπιβάτη και 
γεμάτες βαλίτσες. Τα ανωτέρω συμβαίνουν ενόσω κυνηγώ 
μια μάλλον υψηλή μέση ταχύτητα σε ορεινή ανάβαση, 
μοιραία της επιβάλλω γρήγορες αλλαγές πορείας.
Όμως όλα πρέπει να γίνονται χαλαρά. Μόλις ξέχασα “το 
στρίψιμο” και άφησα το κορίτσι να με πάει βόλτα, η βουνίσια 
ανάβαση έγινε διασκέδαση. Σταμάτησα να ανεβοκατεβάζω 
σχέσεις (ματαίως), γλίτωσα το άγχος από τη σιγή ιχθύος 
του μπροστινού, οι λακκούβες εξαφανίστηκαν μαζί με την 
υποστροφή και οι απλωτές γραμμές άρχισαν να μοιάζουν με 

Ένα κεντρικό σταντ θα ήταν ενδιαφέρον. 
Άραγε σηκώνονται τα 400 κιλά;
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Ένα γραφείο πάνω στο τιμόνι

ράγες τραίνου. Να τη η ανταμοιβή.
Αναμενόμενα, στο κυνηγητό ανακάλυψα τη μεγάλη αξία 
των φρένων. Η συνεργασία με τη Brembo έχει άριστο 
αποτέλεσμα, πιστέψτε με! Οι δαγκάνες μπορεί να είναι 
καλυμμένες από λογότυπα H-D, αλλά φτιάχνονται εδώ και 
λίγα χρόνια από την Ιταλική εταιρεία και προσφέρουν την 
εύχρηστη δύναμή τους στο σταμάτημα μισού επελαύνοντος 
τόνου. Με δεδομένη την έλλειψη πληροφόρησης από το 
πιρούνι, η στάνταρ προσθήκη ενός καλού ABS αποδεικνύεται 
σωτήρια, προσφέρει άφθονη αυτοπεποίθηση. Ως απόδειξη, 
αμέτρητες φορές μου ενεργοποιήθηκε απροειδοποίητα. Δεν 
έβαλε τυχαία ο αμερικάνος πίσω ένα δίσκο μεγάλο σαν 
τους μπροστινούς και άλλη μία τετραπίστονη δαγκάνα! Το 
πίσω φρένο συνεισφέρει πολύ στη σταθερότητα, καθώς 
είναι μεγάλο το βάρος που φρενάροντας μετατοπίζεται και οι 
αναρτήσεις υποχωρούν αβίαστα στο δέος του.
Φαντάζομαι πως η συνοπτική εικόνα είναι αρκετά σαφής: 
Όσο της φέρεσαι με αβρότητα και σαγήνη, σε ανταμείβει με 
μεγαλοπρεπείς και άνετες διαδρομές, ακόμη και αν μιλάμε 
για διευρωπαϊκά ταξίδια. Δεν τη βγάζεις έξω από τα νερά της, 
δεν έχει κανένα νόημα, ούτε ανταπόδοση.

Άλμα μπροστά για τα φρένα, οι αναρτήσεις δεν έχουν 
ακολουθήσει ακόμη

Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
first ride
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Κομψές και πολύ στενές. Τα πράγματα πρέπει να μπουν σε τσάντα, 
η βαλίτσα δεν πάει πουθενάΈνα γραφείο πάνω στο τιμόνι Χώρεσα τέσσερις σακούλες ψώνια εκεί μέσα, κανονικό πορτ μπαγκάζ
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Προστατεύει και αποθηκεύει
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Σε ποιον απευθύνεται;
Η Electra Glide Ultra Classic προφανώς αναζητά κάποιον που έχει 
να διαθέσει τριάντα χιλιάρικα σε μια τόσο εξειδικευμένης χρήσης 
μοτοσυκλέτα. Ταξίδι και βόλτες μακριά από κίνηση, αυτό είναι 
το αποδεκτό ρεπερτόριο όπου είναι πραγματικά απολαυστική. 
Απευθύνεται σε κάποιον που δε θα προβληματιστεί επειδή 
πληρώνει τόσα για τόσο συμβατική τεχνολογία, για μια 
μοτοσυκλέτα που θέλει σέρβις κάθε 8,000 χιλιόμετρα, κάποιον 
ο οποίος αντιλαμβάνεται το “τικι-τικι” από τα ωστήρια των 
βαλβίδων ως μουσική και όχι ως μηχανικό θόρυβο που δε θα 
έπρεπε να υπάρχει.
Η Electra προσφέρει μια διαφορετική αίσθηση και τραβά 
τα βλέμματα στον διάβα της, όλα τα βλέμματα, ένα ακόμη 
προφανές κίνητρο αγοράς. Συχνά υποπτεύομαι πως είναι το 
βασικότερο κίνητρο και είναι πολύ ειλικρινές. Οι περισσότεροι 
καβαλάμε (ή ποθούμε) τη μοτοσυκλέτα που μας κάνει να 
αισθανόμαστε ξεχωριστοί.
Τα νούμερα είναι αμείλικτα άλλωστε, ψωνίζοντας τεχνοκρατικά 
υπάρχουν πολύ ανώτερες μοτοσυκλέτες τουρισμού με τα μισά 
λεφτά, μα προφανώς η Electra δεν αναζητά ιδιοκτήτες που 
ιεραρχούν ως πρώτο κριτήριο το τεχνικό. Αισθηματίες ψάχνει, 
έχει πολλά να τους δώσει. <<

Το πίσω κάθισμα είναι η μοίρα του να γεμίσει καρδούλες και αφιερώματα
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HARLEY-DAVIDSON 
FLHTCU ULTRA CLASSIC 
ELECTRA GLIDE
ELmEC SpORT Α.Ε.
Τιμή: €30,690

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,515 mm
 Πλάτος:  965 mm
 Ύψος:   1,549 mm
 Μεταξόνιο:  1,625 mm
 Ύψος σέλας:  740 mm
 Ρεζερβουάρ:  22.7 l
 Βάρος κατασκευαστή:  400 kg

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, αερόψυκτος δικύλινδρος 
  V 45o Twin Cam 96, 
  2x2 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  95.3 x 111.1 mm
 Χωρητικότητα:  1,584 cc
 Σχέση συμπίεσης:  9.2:1
 Ισχύς:  67/4,200 hp/rpm
 Ροπή:  12.8/3,500 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος:  117/43 mm
 Ρυθμίσεις:  καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  76 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.00 x 17”
 Ελαστικό:  Dunlop D408F, 
  130/80-17 65H
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 300 mm, 
  δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  5.00 x 16”
 Ελαστικό:  Dunlop D407, 
  180/65-16 81H
 Φρένο:  Δίσκος 300 mm, 
  δαγκάνα τεσσάρων εμβόλωνΤ
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ STREET FIGHTER...

ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 6,9%
ΤΗΣ 

...TΩΡΑ ΜΕ ΔΩΡΑ ΑΞΙΑΣ €620*
*ΜΙΝΙ ΦΑΙΡΙΝΓΚ, ΚΑΡΙΝΑ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΛΑΣ 

STREET TRIPLE €8.690*
*ΠΡOTEINOMENH ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

www.triumphmotorcycles.com/greece

ÁÈÇÍÁ:
TRIUMPH UNITED DEALERS S.A.,
ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ 77,
Ô: 210 7770079, 210 7488251 (Å) 

TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
Ë. ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 104,
Ô: 210 9824821 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÁÈÇÍÁÓ:
KÏÍÔÇÓ ÓÁÊÇÓ,
ÂÑÉËÇÓÓÏÕ 35,
Ô: 210 6437773 (Ó)

ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÌÏÔÏ,
Ë. ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ 55,
Ô: 210 9224543 (Ó)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 35,
Ô: 210 4125116 (Å)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÏÌÇÑÏÕ ÓÊÕËÉÔÓÇ 28,
Ô: 2105905295 (Ó)

ÂÏËÏÓ:
TRIUMPH FAST GEAR,
Ë. ÁÈÇÍÙÍ 102, Ô: 24210 84430,
24210 62775 (Å,Á,Ó)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:
TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË ÁÅ,
Ë. ÊÙÍ. ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 149,
Ô: 2310 308811 (Å,Á,Ó)

IÙÁÍÍÉÍÁ:
TRIUMPH 2 ÔÑÏ×ÏÉ,
ÁÑ×. ÌÁÊÁÑÉÏÕ 34,
Ô: 26510 49088 (Å,Á,Ó)

ÊÁËÁÌÁÔÁ:
TRIUMPH ÊÏÕÍÔÏÕÑÇÓ,
ÍÅÁ ÅÉÓÏÄÏÓ, Ô: 27210 87954 
(Å,Á,Ó)

ÊÅÑÊÕÑÁ:
TRIUMPH M&M STORES,
2ï ×ÉË. ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÅËÅÊÁ,
Ô: 26610 31456 (Å,Á,Ó)

ËÁÑÉÓÁ:
TRIUMPH EXTREME SHOP,
3ï ×ÉË ÅÈÍÉÊÇÓ ËÁÑÉÓÇÓ-
ÁÈÇÍÙÍ,  Ô: 2410 663098 (Å,Á,Ó) 

ÎÁÍÈÇ:
TRIUMPH MAIN STREET,
28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 311-313,
Ô: 25410 21180 (Å,Á,Ó)

ÐÁÔÑÁ:
TRIUMPH ACTION BIKE,
NOÔÁÑÁ & ÁÌÅÑÉÊÇÓ 27,
Ô: 2610 434320 (Å,Á,Ó)

ÖÅËÏÕÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ,
Á×ÉËËÅÙÓ 95,
Ô: 2610 994073 (Ó) 

×ÁÍÉÁ:
TRIUMPH MOTOMANIA,
ÁÍÁÃÍ. ÃÏÃÏÍÇ 112,
Ô: 28210 70109 (Å,Á,Ó)

×ÉÏÓ:
TRIUMPH ×ÉÏÓ ÔÅ×ÍÏÌÏÔÏ, 
ÌÁÓÔÑÏËÅÁÍÄÑÏÕ 5,
Ô: 22710 41541 (Å,Á,Ó) 

¸êèåóç: (E)
ÁíôáëëáêôéêÜ ÁîåóïõÜñ: (A)      
Óõíåñãåßï: (Ó)

ÄÕÊÔÉÏ ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ

TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË A.E., Ë. ÁÌÁÑÏÕÓÉÏÕ 46 ÇÑÁÊËÅÉÏ, 
Ô: 210 2849200, 210 2842226 (Å,Á,Ó)

http://www.triumphmotorcycles.com/greece/2010_StreetTriple_Overview_2010StreetTriple.aspx
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.eliofil.gr


Suzuki RMX 450Z
first ride κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης
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…στους Ιάπωνες ανταγωνιστές της η Suzuki, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο 
πώς εντουροποιείται ένα MX 450. Από την άλλη όμως αποδεικνύεται ξανά ότι, 

όσο καλή κι αν είναι η εκτέλεση της παλιάς αυτής συνταγής, δύσκολα θα ανταγω-
νιστεί τους εξειδικευμένους Ευρωπαίους αντιπάλους

γυαλιά…Βάζει
τα

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:aris@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
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>>Με σαφή προτίμηση στην εξέλιξη 
motocross μοτοσυκλετών οι Ιάπωνες 

είχαν πάντα στις τάξεις τους κορυφαίες επιλογές στην 
κατηγορία. Επιδεικτικά σνομπάρουν για δεκαετίες το enduro 
αφήνοντας τους Ευρωπαίους να κινούν τα νήματα. Ανά 
καιρούς, βλέποντας το ενδιαφέρον (και τις πωλήσεις) να 
ανεβαίνουν προσθέτουν φώτα, κάνουν και μερικές ακόμα 
αλλαγές στα motocross μοντέλα και ιδού τα ιαπωνικά 
enduro. Πρώτη η Yamaha με το WR, ακολούθησε η Honda 
με το CRF-X και η Kawasaki με το KLX 450, ενώ από φέτος 
έρχεται να προστεθεί στην κατηγορία και η πρόταση της 
Suzuki. 
Το RMX 450Z προέρχεται φυσικά από το RMZ κερδίζοντας 
έναν πόντο εξ αρχής. Το MX αδερφάκι του είναι το πιο εύκολο 
και φιλικό στην κατηγορία των τεράτων αποτελώντας έτσι 
καλύτερη βάση για εντουροποίηση. Παρέα με εκτεταμένες 
αλλά προσεκτικές αλλαγές που δέχθηκε από τη μαμά 
Suzuki καταφέρνει να είναι η πιο επιτυχημένη εκδοχή της 
ιαπωνικής συνταγής.
Με όπλα του την καλή ποιότητα κατασκευής, την 
εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στις ιαπωνικές κατασκευές 
αλλά και τη χαμηλή τιμή του θα επιχειρήσει να μπει και 
στο ρουθούνι των Ευρωπαίων. Ένα γραφειοκρατικό θέμα 
που ίσως απασχολήσει πολλούς είναι η αδυναμία έκδοσης 
πινακίδας. Φυσικά η ελληνική πραγματικότητα σίγουρα θα 
διατηρεί το παραθυράκι της, όπως εκείνο παλαιότερα για τα 
DRZ- E τα οποία είχαν το ίδιο θέμα. Ο ενδιαφερόμενος όμως 
θα πρέπει να το ψάξει και να βρει την άκρη πριν ψωνίσει 
υπολογίζοντας και το έξτρα κόστος. Βέβαια η διαφορά του 
Suzuki σε τιμή απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο ανταγωνισμό 
αφήνει τη δυνατότητα για λίγα έξοδα παραπάνω. Ειδικά 
από το ακριβότερο της κατηγορίας η διαφορά πλησιάζει τα 
1.700euro. Ας δούμε όμως πως τα καταφέρνει στο βουνό.
Το πάτημα του στα απαιτητικά τερέν (κροκάλα, γρασίδι) 
δεν έχει τη σιγουριά και την πληροφόρηση των εκ γενετής 
ευρωπαϊκών endurο (πλην BMW), αλλά ανταμείβει 



με ελαφρύτερη αίσθηση, απομεινάρι από τις motocross 
καταβολές. Θα ζητήσει καλύτερα προπονημένο αναβάτη για 
να περάσει δύσκολα endurο κομμάτια. Η ζωντάνια και το 
ελαφρύ πάτημα δεν είναι αυτά που θα βοηθήσουν σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Η διαφορά ωστόσο είναι η μικρότερη δυνατή 
συγκριτικά με όσα ξέραμε τόσα χρόνια για τα εξημερωμένα 
ΜΧ.
Έχουν όμως και τα θετικά τους τα μοτοκροσάδικα γονίδια, 
τα οποία βγαίνουν σε κάθε γνωστό πιστάκι. Όταν βγουν τα 
χρονόμετρα και το τερέν θυμίζει πίστα MX, το RMX 450Z θα 
βοηθήσει τον αναβάτη του να γυρίσει αξιόλογα γρήγορα. 
Στρίβει και ακολουθεί εύκολα τα μπερμ, ενώ διατηρεί 
το εύκολο control στα άλματα. Από την άλλη παρά την 
ελαφρώς πιο αργή γεωμετρία στην κατηγορία (σημαντικά 
πιο γρήγορη όμως από του RMZ) στα γρήγορα κομμάτια 
με ανωμαλίες αποδεικνύεται πιο νευρικό. Προφανώς το 
άκαμπτο αλουμινένιο πλαίσιο δεν ξεχνά την καταγωγή του. 
Δεν κούνησε ποτέ έντονα το τιμόνι του αλλά είχε μια αίσθηση 
ότι είναι έτοιμο να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Αν συνηθίσεις 
κρατάς εύκολα το γκάζι ανοιχτό αλλά δύσκολα χαλαρώνεις. 
Το συχνό σφίξιμο όμως κουράζει νωρίς ζητώντας και πάλι 
καλά προπονημένο αναβάτη. 

Μιζάτος πλέον ο κινητήρας του RM-Z δέχθηκε αρκετές ακόμα 
αλλαγές για να εντουροποιηθεί πλήρως. Έγινε σαφώς ομαλό-
τερος και πιο εύχρηστος αλλά του κόστισαν σε σπιρτάδα και 
απόλυτη δύναμη
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Από την άλλη ο αρχάριος κινούμενος σε πιο αργό ρυθμό 
δεν πρόκειται να ενοχληθεί με τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα 
θα εκτιμήσει την ελαφριά αίσθηση, την εύκολη και γρήγορη 
προσαρμογή που προσφέρει το RMX ως γνήσιο γιαπωνέζικο. 
Θα τον βοηθήσει η φιλική απόδοση του κινητήρα με τον 
άψογο ψεκασμό, ενώ με λίγα κλικ προς το μαλακό θα 
του αρέσουν και οι αναρτήσεις. Τα φρένα της Nissin χωρίς 
να υστερούν σε απόδοση έχουν ένα πιο φιλικό δάγκωμα 
συγκριτικά με τα Brembo λειτουργώντας και αυτά υπέρ του.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το 
enduro της Suzuki θα καλύψει τα άκρα. Από τη μία τον 
αρχάριο που θέλει ευκολία στο γύρω-γύρω και σε χαλαρές 
διαδρομές αλλά δεν του αρέσουν τα 250 και από την άλλη 
τον φτασμένο αγωνιζόμενο που περνά από παντού τέρμα 
γκάζι και χωρίς βοήθεια. Εκείνον που μπορεί να εκμεταλλευτεί 
τα motocross γονίδια και που θα κάνει όσες αλλαγές 
χρειάζονται για να το φέρει στα μέτρα του. Εκείνον που πρώτα 
απ’ όλα θα ψάξει για τη δύναμη του κινητήρα που χάθηκε 
κατά την εντουροποίηση. Η προσπάθεια να γίνει ομαλότερη 
η καμπύλη και να γεμίσουν οι χαμηλομεσαίες κατέληξε ο 
κινητήρας να μοιάζει ψηλά με 400. Για τον αρχάριο όλα καλά 
όμως ο αγωνιζόμενος θα ψαχτεί να βγάλει τις πραγματικές 
δυνατότητες που κρύβει μέσα του το τέρας. 
Ποιος μένει απ’ έξω; Μένει ο μέσος εντουράς, αυτός που θα 
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Πιο κλειστή η εξάτμιση μειώνει το θόρυβο αλλά 
στερεί και πολύτιμα άλογα από το 450 της Suzuki. 

εκτιμήσει λίγη βοήθεια από τη μοτοσυκλέτα για να ανέβει 
την πολύ δύσκολη ανηφόρα, αυτός που ανοίγει το γκάζι 
από ενθουσιασμό χωρίς να το ελέγχει απόλυτα, αυτός που 
όταν έρθει σε δύσκολη θέση θα χρειαστεί να βγάλει το 
μηχανάκι το φίδι από την τρύπα. Αυτός λοιπόν σίγουρα θα 
καλυφθεί περισσότερο και θα το διασκεδάσει στη σέλα μιας 
ευρωπαϊκής πρότασης. 
Η προσπάθεια της Suzuki να “ηρεμήσει” και να μαλακώσει το 
motocross τέκνο της οικογένειας πέτυχε καλύτερα από όλες. 
Με άφθονες αλλαγές το X είναι σαφώς πιο ξεκούραστο και 
φιλικό από το Ζ. Ειδικά στην περίπτωση της Suzuki, η οποία 
διαθέτει και το φιλικότερο από τα ΜΧ 450, η μεταμόρφωση 
ήταν ευκολότερη. Έπειτα από χρόνια τέτοιων προσπαθειών 
όμως η συνταγή αυτή έχει αποδειχθεί ότι δύσκολα δημιουργεί 
ένα πραγματικά ταλαντούχο enduro. Tα άγρια motocross 
γονίδια πάντα βγαίνουν στην επιφάνεια στερώντας κάποια 
από τα επιθυμητά, εντουράδικα χαρακτηριστικά. Το RMX 
450Z είναι ο πιο φρέσκος και σίγουρα πιο επιτυχημένος 
καρπός αυτής της συνταγής. Ζυγίζει καλά τα πράγματα 
χωρίς να είναι υπερβολικά “χλιαρό” όπως το Yamaha, ούτε 
τσιμέντο όπως τα Honda και Kawasaki. Φανατικοί γιαπωνέζοι 
εντουράδες έχετε λοιπόν μπροστά σας την καλύτερη εξ 
ανατολών επιλογή.

Το 47άρι πιρούνι της Showa δε χρειάζεται συστάσεις. Το πρωτοείδαμε 
στα CR-F και συνέχισε στα motocross της Suzuki. Με μαλακότερα ελα-

τήρια και νέες ρυθμίσεις αποσβέσεων αναλαμβάνει και enduro ρόλο. To 
φρένο απευθείας από το RM-Z αποδίδει άριστα και εκτός πίστας ΜΧ
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EXCEL στεφάνια της Takasago εξασφαλίζουν ποιότητα 
και αντοχή για τους τροχούς. Το πίσω φρένο αποδίδει 

άψογα και δεν κουράζεται

Το μοχλικό έχει αλλάξει σε σχέση με του RM-Ζ όπως και το 
σετάρισμα του αμορτισέρ για να δημιουργήσουν χαρακτηριστικά 

λειτουργίας ανάλογα με το διαφορετικό τερέν του enduro
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Όπως και να το κάνουμε ένα αλουμινένιο ρεζερβουάρ 
θα αποτελεί πάντα αντικείμενο φετίχ για μια χωμάτινη 
μοτοσυκλέτα. Πόσο μάλλον όταν είναι τόσο καλο-
φτιαγμένο…

Η μάσκα του RMX αποδεικνύει μετά από εκείνη του 
WR ότι οι Ιάπωνες μπορούν να σχεδιάσουν όμορφες 
enduro μοτοσυκλέτες

Το enduro απαιτεί πολλές φορές επιτόπου επέμβαση 
στο φιλτροκούτι και το πορτάκι με τη βίδα μισής 
στροφής την εξασφαλίζει
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ΑΠΟ ΤΟ Ζ ΣΤΟ Χ
•	 Μίζα
•	 Μικρότερος	αυλός	εισαγωγής
•	 Κλειστή	εξάτμιση
•	 Χαρτογράφηση	ηλεκτρονικής
•	 Πιο	απλωτή	κλιμάκωση	του	κιβωτίου
•	 Συμπίεση	11.6	από	12.2:1
•	 Εκκεντροφόροι	με	μικρότερο	βύθισμα	βαλβίδων
•	 Μεγαλύτερη	γεννήτρια
•	 Γωνία	κάστερ	28.1ο από 29.4ο 
•	 Μεταξόνιο	1485	από	1495	mm
•	 Ίχνος	122	από	130	mm
•	 Πιο	ενδοτικές	ρυθμίσεις	αναρτήσεων
•	 Επανασχεδιασμένο	μοχλικό
•	 Ψηφιακό	πολυόργανο
•	 18άρης	πίσω	τροχός
•	 Ποδιά	κινητήρα
•	 Ηλεκτρικό	κύκλωμα	για	φώτα
•	 Δοχείο	υπερχείλισης	ψυκτικού
•	 Φιλτροκούτι	με	γρήγορη	πρόσβαση



suzuki rmx 450z
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

Euro 8.495

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
	 Μήκος:		 2.185	mm
	 Πλάτος:		 830	mm
	 Απόσταση	από	το	έδαφος:		 320mm
	 Μεταξόνιο:		 1,480	mm
	 Ύψος	σέλας:		 955	mm
	 Βάρος	κατασκευαστή:		 123.5	kg	

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
	 Τύπος:		 Τετράχρονος,	μονοκύλινδρος,	
  υγρόψυκτος,
  2 EEK, 4 βαλβίδες
	 Διάμετρος	x	Διαδρομή:		 96	x	62.1mm
	 Χωρητικότητα:		 449.5	cc
	 Σχέση	συμπίεσης:		 11.6	:	1
	 Ισχύς	κατασκευαστή:		 Δ/Α
	 Ροπή	κατασκευαστή:		 Δ/Α

 ΠΛΑΙΣΙΟ
	 Τύπος:		 Αλουμινένιο,	
  κλειστό δύο δοκών
  αλουμινένιο ψαλίδι
	 Γωνία	κάστερ:		 29.2°
	 Ίχνος:		 130	mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο
  τηλεσκοπικό πιρούνι Showa 
	 Διαδρομή	/	Διάμετρος:		 310	/	47	mm
	 Ρυθμίσεις:		 Aπόσβεση	συμπίεσης		
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ Showa
  με μοχλικό
	 Διαδρομή:		 310	mm
	 Ρυθμίσεις:		 Προφόρτιση	ελατηρίου,
  αργή- γρήγορη απόσβεση 
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
	 Ζάντα:		 1.60	x	21	in
	 Ελαστικό:		 80/100-21,	Dunlop
	 Φρένο:	 Ένας	δίσκος	260	mm,
  Δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
	 Ζάντα:		 2.15	x	18	in
	 Ελαστικό:		 110/100-18,	Michelin
	 Φρένο:		 Ένας	δίσκος	220mm,
  δαγκάνα Nissin 1 εμβόλουΤ
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Τα παιχνίδια έχουν κανόνες. Συνήθως τους 
φτιάχνουν οι ισχυρότεροι ή όσοι βολεύονται 

και κερδίζουν υπακούοντας σε αυτούς. 
Εμφανίζονται όμως αραιά και που οι έξυπνοι 

και αντιδραστικοί που κάνουν τη ζαβολιά

ζαβολιάΗ

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:aris@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr


>>Ήταν ζαβολιά η κίνηση των 
Γερμανών να χαλάσουν το εύκολο 

και οικονομικό παιχνίδι των 160 ίππων που παιζόταν 
εδώ και μια πενταετία. Εντάξει σίγουρα δεν είναι 
πανάκεια η απόλυτη ιπποδύναμη, αλλά αν σε τρία 
χρόνια όλα τα ιαπωνικά χιλιάρια έχουν 180 ίππους 
θα το θεωρήσουμε φυσικό. Επίσης δεν είναι μόνο το 
νούμερο που εντυπωσιάζει αλλά και ο τρόπος που 
αποδίδεται, πώς βγαίνει στον δρόμο, πώς ανεβαίνουν 
οι στροφές. 
Έτρεξαν οι συντηρητικοί να πουν ότι είναι αδύναμο 
στις χαμηλές, χαζεύοντας τα κλασικά διαγράμματα του 
δυναμόμετρου. Εντάξει, αν βάλεις έκτη και ανοίξεις 
τέρμα γκάζι αργεί περισσότερο να φορτώσει συγκριτικά 
με το GSX-R. Μόλις όμως περάσει τις 6,000 rpm κάνει 
τα πάντα να μοιάζουν με 750. Επίσης αν θες να κάνεις 
ρεπρίζ με έκτη πάρε Hayabusa, είναι πιο σίγουρη λύση 
τα κυβικά. Ξεκίνησα αυτό το τεστ αναφερόμενος στην 
απόδοση του κινητήρα γιατί με εξέπληξε πραγματικά. 
Ομολογώ ότι από όσα είχα ακούσει αλλιώς τα 
περίμενα.
Χάρη στο Ελληνικό ”σόι πάει το βασίλειο ” κατεστημένο, 
το S 1000RR άργησε να φτάσει στα χέρια του ebike.gr, 
οπότε μοιραία δευτερολογούμε. Βασιζόμενος λοιπόν 
στη “μπλαζέ” αντιμετώπιση από την πλειοψηφία 
όσων το οδήγησαν πρώτοι, αλλά και σε μια παλιά 
προκατάληψη για τις σπορ δυνατότητες των Βαυαρών, 
περίμενα την αποτυχία να έρθει. Μια γκαζάτη βόλτα 
όμως και τα ξέχασα όλα. Και τις απόψεις και τις έλικες 
στα πλαστικά και το ιαπωνικό σταγονόμετρο που από 
τη θέση του ισχυρού μας πλασάρει σταγόνα-σταγόνα 
την τεχνογνωσία. Οι μέρες που ακολούθησαν παρέα με 
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το S 1000RR απλά επαλήθευσαν την πρώτη εντύπωση, 
αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Τελικά είναι κούκλα
Λίγο από αισθητικό πουριτανισμό, λίγο από τη συνήθεια 
να λέμε πόσο άσχημα είναι τα BMW, βιαστήκαμε να 
κατηγορήσουμε και το S 1000RR. Πιαστήκαμε από το 
μισό-μισό στο σχεδιασμό του με την αριστερή μεριά 
να διαφέρει από τη δεξιά. Εντάξει βοήθησε και λίγο το 
λαδί χρώμα με το οποίο λανσαρίστηκε αρχικά αλλά τα 
υπόλοιπα τρία που προτείνουν οι Βαυαροί είναι μακράν 
καλύτερα. Ειδικά το μαύρο με το ψαλίδι, τους τροχούς 
και το ρεζερβουάρ στο χρώμα του μαγνησίου τα σπάει. 
Και ο κλασικός BMW racing συνδυασμός που είχε η 
μοτοσυκλέτα της δοκιμής κολακεύει το σύνολο, αν και 
κοστίζει κάτι παραπάνω. 
Παρατηρώντας από κοντά τη μοτοσυκλέτα μόνο το 
μούτρο με τους διαφορετικούς προβολείς προδίδει 
άμεσα την καινούρια σχεδιαστική άποψη. Τα 
διαφορετικά πλαϊνά δεν τα πρόσεξε κανένας από όσους 
δεν το γνώριζαν ήδη. Τελικά το S 1000RR είναι όμορφο 
και εκτός από την προσωπική άποψη το αποδεικνύουν 
οι ματιές και οι ερωτήσεις άλλων μοτοσυκλετιστών 
που έτυχε να βρεθούν δίπλα του στα φανάρια. Οι 
Ευρωπαίοι σχεδιαστές τολμούν κατά καιρούς, με μια 
έφεση στις γαργαλιστικές λεπτομέρειες όπως π.χ. το 
led φανάρι στην ουρά και τελικά το εισπράττουν σε 
διαχρονικότητα. 
Σίγουρα κάποιες από τις ματιές που έπεσαν πάνω του 
παγιδεύτηκαν από το διάσημο σηματάκι με την έλικα στα 
πλαστικά. Είναι και αυτό όμως μέσα στο παιχνίδι, ειδικά 

" "
...Ίδια συνταγή 
επιτυχίας με του “δέκα” 
σε μικρότερη μερίδα…
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Τυπικά γερμανικά τα όργανα χωρίς πολλές κα-
μπύλες και τσαχπινιές αλλά υπερπλήρη, με σα-
φείς, ευανάγνωστες ενδείξεις. Το κόκκινο στις 
14.000rpm μιλάει για τις δυνατότητες του μοτέρ

Η μοτοσυκλέτα της δοκιμής φορούσε το shifter της μαμάς 
BMW το οποίο αξίζει όλα τα ευρώ του σαν έξτρα. Μόνο 
και μόνο για την απόλαυση που προσφέρει όταν επιτα-
χύνεις από κάθε φανάρι αλλάζοντας από 1η μέχρι 6η

Μόλις το μάτι και των πιο δύσκολων πα-
ρατηρητών έπεφτε σε αυτή τη γωνία συ-
νήθως λύγιζαν λέγοντας “κοίτα που οι 
Γερμανοί έφτιαξαν ωραίο μηχανάκι”
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όταν το πληρώνεις το ίδιο με τα υπόλοιπα σηματάκια. 
Αυτό που ισχύει όμως πραγματικά είναι ότι ως γνήσιο 
BMW, το S 1000RR αποπνέει μια αίσθηση ποιότητας 
κατασκευής και προσοχής στη λεπτομέρεια. Η βαφή 
και το φινίρισμα στα μεταλλικά μέρη είναι κορυφαία, 
ενώ, παρά τα 6,500 km σκληρής χρήσης που είχε η 
μοτοσυκλέτα, τίποτα πάνω της δεν έτριζε. Μόνο τα 
μαύρα, σαγρέ πλαστικά γύρω από το ρεζερβουάρ 
δείχνουν φτηνά αλλά έχουν χρηστικό λόγο ύπαρξης. 
Λειτουργούν σαν το γνωστό μας stomp (…εντάξει όχι 
τόσο καλά) προσφέροντας καλύτερη στήριξη στον 
αναβάτη. Για τον συνεπιβάτη από την άλλη τα πράγματα 
δεν είναι τόσο ρόδινα. Αν είναι μικρόσωμος και ελαφρύς 
θα βολευτεί, όπως και στα υπόλοιπα χιλιάρια, παρά το 
μικρό σελάκι.
Ψάχνοντας στην κατηγορία για την ιδανική θέση 
οδήγησης συναντάμε τρεις βασικές απόψεις. Η πρώτη 
περιλαμβάνει ουσιαστικά τα Ιταλικά και θέλει τον 
αναβάτη σκυφτό πάνω από το ρεζερβουάρ με τον 
κορμό να έχει δύσκολο έργο για να χαλαρώσει τα χέρια. 
Ακριβώς απέναντι συναντάμε τα GSX-R και CBR με τα 
κλιπ-ον πολύ πιο κοντά στη σέλα και τον αναβάτη σε 
σχετικά όρθια στάση. Βολική και με καλύτερο control 
στην πόλη και τα αργά κομμάτια της πίστας, δεν οδηγεί 
σε αυθόρμητο σκύψιμο στα γρήγορα. Οι υπόλοιποι 
μαζί και το S 1000RR κινούνται ανάμεσα σε αυτά τα 
δύο άκρα. Θα λέγαμε πως το BMW πλησιάζει τη 
θέση οδήγησης του ΖΧ-10R. Αρκετά σκυφτή αλλά όχι 
ακραία, δε θα κουράσει γρήγορα στην πόλη. Συνδυάζει 
δε καλό έλεγχο στα αργά και εύκολο ταμπούρωμα στα 
γρήγορα κομμάτια, εκεί που τα χιλιάρια ξεδιπλώνουν 
τις αρετές τους.

Ότι πιο κοντά στα SBK
Μιλώντας για τον κινητήρα μπορούμε να αναφερθούμε 
μόνο σε τεχνικές λύσεις και νουμεράκια. Είναι όμως 
σημαντικότερη η αίσθηση δύναμης που νιώθεις στο 
πετσί σου όταν ανοίγεις τέρμα το γκάζι του S 1000RR. 
Με πρώτη και δευτέρα ουρλιάζει και ακαριαία είτε 

Κομψή και με ενδιαφέροντα ήχο η εξά-
τμιση μας κάνει κι απορούμε πως οι Ευ-
ρωπαίοι τα καταφέρνουν και οι Ιάπωνες 
δεν μπορούν να φτιάξουν όμορφες εξα-
τμίσεις που να περνούν προδιαγραφές
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Τετρακύλινδρος επαναστάτης
Αξίζει πραγματικά αυτός ο έξτρα χώρος και κόπος 
για αυτόν τον κινητήρα. Όχι μόνο γιατί αποδίδει 20 
άλογα παραπάνω από τον ανταγωνισμό, αλλά γιατί 
το κάνει χωρίς κανένα “μαγικό”. Αποδεικνύει περί-
τρανα ότι οι Ιάπωνες θα μπορούσαν να μας έχουν 
δώσει ακριβώς τα ίδια χρόνια πριν αλλά περίμεναν 
πρώτα να αποσβέσουν και με το παραπάνω την 
τεχνολογία των 160 ίππων. Επίσης αποδεικνύει ότι 
υπάρχουν συμφωνίες κυρίων για την ποσότητα τε-
χνολογίας που θα λαμβάνουμε ανά έτος, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται το μέγιστο κέρδος. Χωρίς εξωτικά 
υλικά, χωρίς επαναστατικές μεθόδους το S1000RR 
κάνει άλμα απόδοσης. Πώς γίνεται αυτό; Με δοκι-
μασμένες μηχανολογικές λύσεις, προερχόμενες από 
τους αγώνες όπου ο ανταγωνισμός είναι ωμός, χωρίς 
οικονομικές συμφωνίες κυρίων. Ας αφήσουμε όμως 
τις φιλοσοφίες και ας ρίξουμε μια τεχνική ματιά στον 
τετρακύλινδρο επαναστάτη.
Η αρχή του κακού (για τον ανταγωνισμό) έγινε από 
την επιλογή των εσωτερικών διαστάσεων του θαλά-
μου καύσης. Από εκεί ξεκινά η παραγωγή ισχύος 
και ο τρόπος που αυτή αποδίδεται. Είναι γνωστό 
ότι περισσότερες rpm είναι η πιο σίγουρη συνταγή 
δύναμης δεδομένου του κυβισμού. Απαιτείται όμως 
σωστή υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέρη του κι-
νητήρα ώστε να διαχειριστεί η παραπανίσια φθορά, 
η θερμότητα και η έλλειψη ροπής που μπορεί να 
επιφέρει η υπερστροφία.
Ένα σημαντικό μέγεθος που αυξάνεται όσο ανεβαί-
νουν οι στροφές είναι η γραμμική ταχύτητα του εμ-
βόλου. Η ταχύτητα δηλαδή που κινείται το έμβολο 
ανεβοκατεβαίνοντας χιλιάδες φορές το λεπτό. Όσο 
μεγαλώνει τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις για μειω-
μένες τριβές, αποβολή θερμότητας και συντήρηση. 
Μειώνοντας όμως τη διαδρομή του εμβόλου (και 
αναγκαστικά αυξάνοντας τη διάμετρο) αυξάνεται και 

Οι αρχικές αντιδράσεις για τον ασύμμετρο 
σχεδιασμό του S1000RR ήταν αρνητικές. 

Σιγά σιγά το συνηθίσαμε και όσο το βολ-
τάραμε κατά τη διάρκεια του τεστ όλοι το 

θαύμαζαν. Είμαστε πουριτανοί τελικά…
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θα σουζάρει ή θα κάνει παντιλίκια. Με τρίτη κάνει τα 
ίδια απλά έχεις λίγο χρόνο να το σκεφτείς πρώτα. Η 
τετάρτη ησυχάζει το θηρίο αρκεί να μην είσαι δικάβαλο 
και συναντήσει ο εμπρός τροχός κανένα σαμάρι. Τότε 
πιθανότατα να εισπράξεις μια ξαφνική βίαιη σούζα με 
180 στη μέση της Συγγρού. Γενικά με το S 1000RR ο 
εμπρός τροχός θα βολτάρει συχνά στον αέρα… Οι 
τελευταίες δύο σχέσεις φορτώνουν πρωτόγνωρα 
γρήγορα και το κοντέρ θα δείξει 299 km/h με 1,000 
rpm να περισσεύουν στο στροφόμετρο. O κινητήρας 
έχει διάθεση να τις ανεβάσει και αυτές αρκεί να 
χωράνε στο δρόμο. Στα πέριξ της Αθήνας ομολογώ ότι 
δεν κατάφερα να δω παραπάνω κατά τις ημέρες της 
δοκιμής.
Η εκρηκτική απόδοση των ούτως ή άλλως εντυπωσιακών 
180 ίππων οφείλεται τόσο στην ταχύτητα με την οποία 
ανεβάζει στροφές ο κινητήρας, όσο και στο σημαντικά 
κοντύτερο γρανάζωμα της κατηγορίας. Οι παραπανίσιες 
στροφές μέχρι τον κόφτη καλύπτουν τη διαφορά στις 
σχέσεις έτσι το BMW βγάζει τα ίδια χιλιόμετρα ανά 
σχέση απλά ταχύτερα. Ενδεικτικά η σύγκριση με το 
δυναμοδιάγραμμα του GSX-R ξεγελά δείχνοντας ότι 
το BMW είναι πιο αδύναμο στις χαμηλές στροφές. Η 
πραγματική αίσθηση που αποκομίζει ο αναβάτης όμως 
αντικατοπτρίζεται αν δούμε πόσο γρήγορα γεμίζει η κάθε 
σχέση. Έτσι με τετάρτη στο κιβώτιο οι δύο μοτοσυκλέτες 
βγάζουν τα ίδια χιλιόμετρα αλλά το BMW φτάνει στον 
κόφτη και στα 240 km/h 1.5 δευτερόλεπτο ταχύτερα. 
Η διαφορά αυτή είναι που σκάει τη βόμβα αδρεναλίνης 
στον εγκέφαλο κάθε φορά που κολλάει το γκάζι 
στο τέρμα του. Όταν δε το στροφόμετρο περάσει τις 
11,000 rpm η αίσθηση είναι πρωτόγνωρη για νορμάλ 
μοτοσυκλέτα. 
Το κιβώτιο έχει μισό βήμα εξέλιξης να κάνει για να 
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η γραμμική του ταχύτητα. Αυτή ακριβώς τη λύση 
επέλεξε η BMW φτιάχνοντας το πρώτο χιλιάρι με δι-
άμετρο εμβόλου στα 80 mm (διαδρομή 49.7 mm 
για 999 cc). Η διαστάσεις αυτές του επιτρέπουν να 
ανεβάζει 750 στροφές παραπάνω από το GSX-R 
για παράδειγμα. Εκεί κρύβονται και τα παραπανίσια 
άλογα.
Για τη διαχείριση των παραπανίσιων στροφών χω-
ρίς κόστος σε αξιοπιστία φροντίζουν ένα σωρό τε-
χνικές λεπτομέρειες σε κάθε κομμάτι του κινητήρα. 
Επίστρωση nikasil στους κυλίνδρους είναι μια από 
αυτές. Γνωστές τεχνικές της μεταλλουργίας χρησιμο-
ποιούνται σε μπιέλες, έμβολα και στρόφαλο, ενώ 
άφθονα σημεία λίπανσης φροντίζουν για λιγότερες 
τριβές και καλύτερη ψύξη. Το εξωτικό, ελαφρύ και 
ανθεκτικό τιτάνιο που ανεβάζει το κόστος χρησι-
μοποιείται μόνο στις βαλβίδες. Ακριβώς εκεί, στην 
κεφαλή και την εξάτμιση απαιτείται προσοχή, αφού 
μαζί με τα ηλεκτρονικά καλούνται να βγάλουν το 
καλύτερο πρόσωπο του κινητήρα. Η μεγάλη διά-
μετρος του εμβόλου επιτρέπει εξίσου μεγαλύτερες 
βαλβίδες, ένα μέγεθος που συνεισφέρει στην από-
δοση αλλά δεν κρύβει κάποιο μαγικό. 
Ούτε τα ηλεκτρονικά βοηθήματα είναι κάτι πρωτό-
γνωρο. Αυλοί εισαγωγής μεταβλητού μήκους, δύο 
συστήματα τύπου Exup στην εξάτμιση και by wire 
γκάζι είναι μερικά από αυτά. Έχει γίνει όμως σημαντι-
κή δουλεία στην ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομέ-
νων αλλά και στη συλλογή τους από πολλά σημεία 
στον κινητήρα. Γεμάτος αισθητήρες, παρέχει στην 
κεντρική μονάδα ελέγχου τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες και το μείγμα φτάνει πάντα ιδανικό στους θαλά-
μους καύσης. Προσθέστε και ένα ψυγείο λαδιού και 
τα 180 άλογα είναι πλέον εφικτά και ας μένουν κατά 
μέρος δικαιολογίες για Euro 4 κτλ. Ας προσθέσουμε 
εδώ ότι η BMW είναι μια εταιρεία που σίγουρα δε 
θέλει να ρισκάρει την εικόνα περί αξιοπιστίας που 
έχει δημιουργήσει. Έτσι φροντίζει πλέον να προστα-
τεύεται και από ηλιθίους περιορίζοντας ηλεκτρονικά 
τον μέγιστο αριθμό στροφών στις 9.000rpm για τα 
πρώτα 1,000km του κινητήρα. Από εκεί και μετά ό,τι 
πλησιέστερο στα Superbikes δίνεται απλόχερα στο 
δεξί γκριπ.

Καλά κρυμμένος ο κινητήρας πίσω από τα πλαστικά αφήνει να φα-
νούν μόνο τα πλαϊνά καπάκια του, που μοιάζουν με εξακοσάρι
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αποκτήσει την τέλεια αίσθηση. Πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψη μας όμως ότι η μοτοσυκλέτα της δοκιμής ήταν 
ταλαιπωρημένη. Η πρώτη στα φανάρια κούμπωνε με 
θόρυβο αλλά οι αλλαγές γινόταν θετικά, χωρίς νεκρές 
σε καμία περίπτωση. Το shifter που παρέχεται σαν έξτρα 
αξίζει τα λεφτά του μόνο και μόνο για τις απολαυστικές 
αλλαγές σε κάθε φαναριά. Ακόμα και νωρίς να αλλάζεις 
κάθε σχέση, ο τρόπος που ανεβάζει την επόμενη και 
συνεχίζει να επιταχύνει είναι πραγματικά εθιστικός. 
Τα εύσημα αξίζουν στους υπεύθυνους για την 
ηλεκτρονική διαχείριση του καυσίμου. Πολύ καλό 
το by wire γκάζι (κυρίως στο πρόγραμμα slick) και η 
ομαλή επαναφορά του από τέρμα κλειστό σε ελαφρώς 
ανοιχτό. Η ομαλότητα στο σημείο αυτό είναι κρίσιμη 
για μια τέτοια μοτοσυκλέτα αφού συνήθως συμβαίνει 
στο κέντρο της στροφής και με τη μέγιστη κλίση.
Το μοδάτο, gadgetάδικο κουμπάκι με την επιλογή 
χαρτογράφησης της ηλεκτρονικής φυσικά δε θα 
μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς. 
Αντιθέτως, ενώ όλοι προσφέρουν τρεις επιλογές, 
ανεβάζουν τον πήχη στις τέσσερις. Για να πούμε όμως 
του στραβού το δίκιο και εδώ ουσιαστικά τρεις είναι οι 
επιλογές αφού Sport και Race δεν έχουν ουσιαστικές 
διαφορές. Η επιλογή Rain κόβει την απόδοση στους 
140 ίππους στον τροχό αλλά χαλάει την καλή 
λειτουργία του γκαζιού by wire. Αποκτά αυτό το 
σύνδρομο της “λαστιχένιας ντίζας” όπου ανοίγεις γκάζι 
και η δύναμη έρχεται με καθυστέρηση σαν να πρέπει 
πρώτα να τεντώσει η ντίζα. Το Slick είναι αυτό που κάνει 
τους άλλους (…ίσως και τον αναβάτη) να φοβούνται. 
Ακαριαία απόκριση, σούζες με τρίτη, παντιλίκια 
παντού ωμά χωρίς καλοπιάσματα. Ανοίγεις γκάζι και 
η αγριόγατα ουρλιάζει άμεσα σαν να της πάτησες την 
ουρά. 
Ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των επιλογών θα γίνονται 
σαφώς πιο έντονες αν η μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη 
με ABS και Traction Control. Αυτό γιατί και τα δύο αυτά 
συστήματα είναι ηλεκτρονικά, οπότε η λειτουργία τους 
καθορίζεται άμεσα από την κεντρική μονάδα. Σαφή 
άποψη όμως για το πώς λειτουργούν ακριβώς θα έχουμε 
στο συγκριτικό της κατηγορίας (υπομονή δυο μήνες) 
όπου η BMW Hellas θα μας διαθέσει μια μοτοσυκλέτα 
φορτωμένη με τα ηλεκτρονικά καλούδια.
Οι πρώτες ενδείξεις
Ο ξεκάθαρα πισταδόρικος προσανατολισμός των 
Supersport τα τελευταία χρόνια φυσικά και δεν ήρθε με 
γνώμονα την ελληνική αγορά. Αν είχαν στο νου τους τη 
χώρα μας θα είχαμε μείνει στα CBR 600F3. Συνηθίσαμε 
όμως κι εμείς να βγάζουμε πόρισμα για την κορυφαία 
κάθε κατηγορίας με βάση μόνο τα χρονόμετρα. Βολικό 
αλλά απέχει από την πραγματικότητα που βιώνει το 90% 
όσων αγοράζουν Supersport. Φυσικά απόλυτος κριτής 
για τις πραγματικές δυνατότητες μιας τέτοιας κατασκευής 
παραμένει η πίστα (όχι τα Μέγαρα) και το χρονόμετρο, 
όπου στην περίπτωση του BMW θα τις μάθουμε λίγο 
πριν το ανοιξιάτικο track day του Trackbike.gr. Σε αυτή 
τη δοκιμή είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε μόνο 
στο δρόμο οπότε συμπέρασμα για αναρτήσεις, πλαίσιο 
και φρένα μπορεί να βγει μόνο για το δρόμο. Από την 
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Εκτός από την αριθμημένη διαβάθμιση σε όλες τις 
ρυθμίσεις για ευκολία, το κλειδί της μοτοσυκλέτας 

μπορεί να χρησιμεύσει και για επί τόπου αλλαγές

Μετά από εκείνο του RSV4 άλλο ένα σε-
λάκι συνεπιβάτη που δε γεμίζει το μάτι 

αλλά τα καταφέρνει μια χαρά

Αυτά τα μαύρα πλαστικά καλύμματα θα μπορού-
σαν να αποπνέουν περισσότερη ποιότητα. Η ανά-

γλυφη επιφάνεια τους δε βοηθά ιδιαίτερα στη 
στήριξη οπότε τσάμπα το κόστος σε εμφάνιση

" "
...Οι Ιάπωνες 

χάνουν τη μπάλα μέσα 
στο ίδιο τους το 
γήπεδο...
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ΠΛΑΙΣΙΟ
Χωρίς εκπλήξεις και νεωτερισμούς το αλουμινένιο πλαίσιο δύο 

δοκών αποτελείται εξ ολοκλήρου από χυτά κομμάτια. Δύο δι-
αφορετικοί τρόποι χύτευσης εξασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά 

ακαμψίας που απαιτούνται στον λαιμό, τις κεντρικές δοκούς και 
τη βάση του ψαλιδιού. Χρησιμοποιεί φυσικά τον κινητήρα ως 
φέρον τμήμα του και καταφέρνει να τον χαλιναγωγεί με μόλις 

11.98 kg αλουμινίου. Ακολουθεί τη λογική στησίματος “μακρύ 
μεταξόνιο-γρήγορο μπροστινό” όπως συναντάμε και στα Ducati.

ΚΙΒΩΤΙΟ- ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
Από τον πολύδισκο συμπλέκτη του Κ1300 στον 
μονόδρομο του S1000RR το άλμα είναι τεράστιο. 

Ενεργοποιείται με ντίζα για μικρότερο βάρος 
αλλά παραμένει ελαφρύς στο χέρι. Ανθεκτικός, 
με αίσθηση και κορυφαία λειτουργία του μονό-
δρομου δίνει κι άλλους πόντους στο S1000RR.
Οι άξονες του κιβωτίου είναι τοποθετημένοι o 
ένας πάνω από τον άλλο μειώνοντας το συνο-

λικό μήκος του κινητήρα. Η κλιμάκωση του κι-
βωτίου είναι η πιο κοντή στην κατηγορία αλλά 

χάρη στις περισσότερες στροφές που ανεβάζει ο 
κινητήρας βγάζει τα ίδια χιλιόμετρα ανά σχέση.

ΨΑΛΙΔΙ
Αλουμινένιο και χυτό 

το θηριώδες ψαλίδι, 
μετρά 593 mm μήκους 

όντας έτσι ένα από 
τα μακρύτερα στην 

κατηγορία. Εκτός από 
όμορφο (ειδικά στη 
σκούρα απόχρωση) 

βοηθά σημαντικά 
να κατέβουν ομαλά 

στην άσφαλτο τα 180 
άλογα του κινητήρα. 
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ΠΙΡΟΥΝΙ-
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

Μοναδικό στην κατηγορία 
το πιρούνι της Sachs με 

καλάμια διαμέτρου 46mm. 
Χωρίς να γίνεται υπερβολι-
κό, παρέχει έξτρα ακαμψία 

συγκριτικά με τα 43άρια, 
κάτι που μεταφράζεται σε 

πληροφόρηση. Με ανο-
διωμένους ρυθμιστές και 

αρίθμηση για κάθε κλικ 
προσφέρει αυτό το έξτρα 

ποιότητας που θέλουν 
οι οπαδοί της έλικας. 

Από την Sachs προέρχεται 
και το αμορτισέρ και ισχύ-
ουν ακριβώς τα ίδια με το 

πιρούνι. Ρυθμιζόμενο ύψος 
και αργή-γρήγορη συμπί-
εση όπως επιβάλλουν τα 
στάνταρ της κατηγορίας. 

ΒΟDYWORK
Όταν ακόμα βλέπαμε μόνο φωτογραφίες από 

το S1000RR συζητιόνταν έντονα ο ασύμμετρος 
σχεδιασμός του. Όσο αφορά τα φώτα η τεχνική 

εξήγηση έρχεται από τους αγώνες Endurance 
όπου το ζητούμενο είναι όσο καλύτερος φω-
τισμός με όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος. 

Ακόμα και να μην ισχύει κάτι τέτοιο από κοντά 
είναι συμπαθητικό και σίγουρα το μούτρο του 

BMW ξεχωρίζει. Από τις όμορφες λεπτομέρειες 
που φαίνεται μόνο στο μαύρο και στο γκρι εί-
ναι το αλουμινένιο ρεζερβουάρ, βαμμένο στο 

ίδιο χρώμα με το ψαλίδι και τους τροχούς.

ΦΡΕΝΑ
Ένα ΒMW δε θα 
μπορούσε να μη ξε-
χωρίζει στα φρένα. 
Δίσκοι 320 mm χωρίς 
κέντρα, τετραέμβολες 
ακτινικές δαγκά-
νες της Brembo και 
19άρα τρόμπα της 
Nissin. Τα μεταλλικά 
σωληνάκια είναι στά-
νταρ φυσικά και το 
αποτέλεσμα άριστο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κάτι υποπτευόμασταν τόσα χρόνια για τις δυνατότητες των Γερμανών στην κατασκευή δυ-
νατών κινητήρων, αλλά η επίμονή τους στην αυτοκινητάδικη λογική μας μπέρδευε. Ιδού 
λοιπόν η απόδειξη, ο “κλασικός” τετρακύλινδρος βάζει τα γυαλιά στον ανταγωνισμό με 
τα ίδια του τα όπλα. Χωρίς τεχνολογικές (ή μαρκετίστικες) υπερβολές αποδίδει 20+ άλογα 
περισσότερα, με υπάρχουσες μηχανολογικές λύσεις ανεβάζει τον πήχη πολύ ψηλότερα. 
Σημαντικότερο στοιχείο πάνω του είναι οι διαστάσεις του θαλάμου καύσης. Με διάμε-
τρο 80 mm και διαδρομή μόλις 49.7 είναι μακράν ο πιο υπερτετράγωνος ανεβάζοντας 
με ασφάλεια πολύ περισσότερες στροφές. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερη δύνα-
μη αλλά και ευστροφία. Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή την “racing“ επιλο-
γή, όπως ψύξη και διαχείριση καυσίμου, καλύπτονται πλέον από τα ηλεκτρονικά και τη 
σύγχρονη μεταλλουργία. Αφού όμως το τετρακύλινδρο διαμάντι προχωρά την κατηγο-
ρία ένα βήμα παραπέρα αξίζει να του αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό, δικό του χώρο.



πρώτη βόλτα ωστόσο δίνει κάποιες ενδείξεις ότι και 
στην πίστα θα παίξει δυνατά, μα αν δε βάλεις γόμες και 
δε γράψεις γύρους υπάρχει μια ασάφεια. Αν κάποιος 
δηλώνει ότι πιέζει πραγματικά ένα τέτοιο σύνολο στο 
δρόμο και μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα 
τότε λέει ψέματα. Μάλλον τον εαυτό του και την τύχη 
του πιέζει απλά δεν το ξέρει. 
Χωρίς έντονη πίεση ωστόσο γίνεται άμεσα σαφές ότι 
το S 1000RR δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα στο στήσιμο 
του. Οι ευρωπαϊκές μοτοσυκλέτες απαιτούν συνήθως 
προσαρμογή από τον αναβάτη προκειμένου να 
οδηγηθούν γρήγορα. Το νέο BMW δεν ανήκει σ’ αυτά 
και διαθέτει το ιαπωνικό χάρισμα του “ανεβαίνω πάνω 
και πάω χωρίς τίποτα να με ενοχλεί”. Αυτό μόνο ως 
θετικό μπορούμε να το πάρουμε.
Οι αναρτήσεις της Sachs δουλεύουν άνετα στη μαλακή 
ρύθμιση που προτείνει το εργοστάσιο χωρίς να αφήνουν 
το σύνολο να πλέει. Ακούνε δε έντονα στις ρυθμίσεις και 
με τρία κλικ σφιχτότερη ρύθμιση αλλάζουν πρόσωπο. 
Το 46άρι πιρούνι μεταδίδει την αίσθηση ακαμψίας στον 
αναβάτη, ειδικά στα φρένα. 

"
"

...Γενικά
με το S 1000RR 
ο εμπρός τροχός 
θα βολτάρει 
συχνά στον  
αέρα...

Ο έξτρα εξοπλισμός
• Race ABS
• Dynamic Traction Control
• HP Shifter
• Συναγερμός
• HP μαρσπιέ
• HP μαρσπιέ συνεπιβάτη
• HP σπαστές μανέτες συμπλέκτη και φρένου
• Carbon κομμάτια
• Tank bag και σαμάρια
• Εξάτμιση Acrapovic
• Ψηλή ζελατίνα, φιμέ ζελατίνα ή και τα δύο
• Αισθητήρας πτώσης
• Racing σταντ
•  Racing kit κομπλέ από την Alpha Racing 

Components χωρίς ομολογκασιόν δρόμου
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“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
   ΑΛΛΗ ΜΑΝΕΤΑ”

Αυτό θα πείτε μόλις δείτε και πιάσετε στα χέρια σας τις νέες μανέτες 
TITAX®. Αυτά τα κοσμήματα-θαύματα της σύγχρονης μεταλλουργίας
είναι έτοιμα να σας προσφέρουν κορυφαία αίσθηση και έλεγχο στο
φρενάρισμα και στις αλλαγές ταχυτήτων. Δοκιμασμένες και εξελιγ-
μένες από τους καλύτερους οδηγούς αγώνων σε Παγκόσμιο επίπεδο,
προσφέρουν την καλύτερη και ευκολότερη ρύθμιση (Click To Adjust)
καθώς και την πιο μαλακή λειτουργία που είχατε ποτέ!
Αυστηρά πιστοποιημένες, ελαφρές και ανθεκτικές, κατασκευασμένες
από billet αλουμίνιο αεροπορικού τύπου με κατεργασία CNC, οι TITAX®

είναι το νέο σημείο αναφοράς στις μανέτες υψηλών επιδόσεων.

Καταξιωμένες στους αγώνες WSBK, WSS, World Endurance, IDM, BSB κ.ά.

ΜΑΥΡΟ

ΧΡΩΜΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΤΙΤΑΝΙΟ

ΧΡΥΣΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
Τα προϊόντα TITAX® επιλέγονται και χρησιμοποιούνται από
πολλές κορυφαίες αγωνιστικές ομάδες στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Superbikes (WSBK).

Μερικές από αυτές είναι:
STIGGY RACING - Leon Haslam,
HONDA PARKAGLAR - Eugene Laverty,
YZF YAMAHA - Tata Pradita,
MS RACING - Matej Smrz, Ondra Jezek,
Barry Liam Burrel
και πολλές άλλες...

Καλλιρόης 12, 117 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 9242410, Fax: 210 9242474, www.tecnomoto.gr, E-mail: sales@tecnomoto.gr

TITAX & Leon Haslam, HONDA, STIGGY RACING - WSBK

RACING
LEVERS

GP
LEVERS

STREETFIGHTER
LEVERS

Πλούσια γκάμα για τις περισσότερες μοτοσυκλέτες.
Σε 3 τύπους για να επιλέξετε καθώς και “Μακριές” ή 
“Κοντές”. Επίσης υπάρχουν και “Σπαστές” ΜΟΝΟ για 
αγωνιστική χρήση.
Για φρένο & συμπλέκτη, σε 8 διαφορετικά χρώματα!



Είτε φρενάρεις υπό κλίση ελαφρά, είτε πιέζεις με 
δύναμη τη μανέτα από τα 250 km/h νιώθεις τον τροχό 
να ακολουθεί την πορεία του με σαφήνεια. Πραγματικά 
άριστη δουλειά από τη Sachs, ενώ το ίδιο καλά λόγια 
μπορούμε να πούμε και για το αμορτισέρ. Μένει να 
δούμε πόσο αντέχουν τους γρήγορους γύρους στην 
πίστα για να μπουν στην κατηγορία των κορυφαίων 
αναρτήσεων. 
Η αποφασιστικότητα των Γερμανών για ένα καλό χτύπημα 
αποδεικνύεται από τα φρένα. Χρόνια συνεργάτες με την 
Brembo σίγουρα θα είχαν μια καλή τιμή στις γνωστές 
ακτινικές τρόμπες της. Είδαν όμως ότι η 19άρα Nissin 
πετυχαίνει καλύτερα την απόδοση που ήθελαν και δε 
δίστασαν να τη χρησιμοποιήσουν. Έφτιαξαν έτσι ένα 
πάρα πολύ καλό σύνολο με περίσσεια δύναμης, πιο 
γλυκό αρχικό δάγκωμα και ξεκάθαρη αίσθηση.
Οδηγώντας αργά ανάμεσα στα αυτοκίνητα, αλλά 
και σβέλτα στην εθνική, γεννιέται μια απορία για το 
πραγματικό βάρος της μοτοσυκλέτας. Η γεωμετρία 
του πλαισίου και η κατανομή των μαζών εξαφανίζουν 
τα κιλά στους αργούς ελιγμούς, μα όσο τα χιλιόμετρα 
ανεβαίνουν δίνει την αίσθηση πιο σταθερής και βαριάς 
κατασκευής. Συνολικά το στήσιμο του πλαισίου 
ανήκει στην πλευρά “έχω μπόλικη μοτοσυκλέτα κάτω 
από τα πόδια μου”. Δίνει έμφαση και βάρος στον 
μπροστινό τροχό αλλά δεν υπερβάλει όπως συνηθίζει 
η ευρωπαϊκή σχολή. Θυμίζει περισσότερο R1 του 2004 
ή ZX-10R δίνοντας εξίσου θετικά μηνύματα για τη μάχη 
με το χρονόμετρο. Ειδικά στα γρήγορα κομμάτια, όπου 
κρύβεται ο χρόνος, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί με 
σιγουριά τη δύναμη του κινητήρα.

Το χτύπημα είναι βαρύ
Ποιος το περίμενε να φτιάξει η BMW ένα Superbike με 
τέτοιες δυνατότητες; Τόσο καλό στην πρώτη επαφή που 
να περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν θα διαλύσει 
τον ανταγωνισμό. Σίγουρα πάντως δεν το περίμενε 
κανένας από τους κατασκευαστές και το χτύπημα ήταν 
βαρύ. Η μέτρια πρώτη χρονιά στα SBK δεν προμήνυσε 
για το χτύπημα που ετοίμαζαν οι Γερμανοί στο εμπορικό 
κομμάτι. Δεν ξέραμε για τα 180 άλογα, για το άριστο 
πακέτο πλαισίου αναρτήσεων και την χαμηλή τιμή 
του. 
Οι Ιάπωνες χάνουν τη μπάλα μέσα στο ίδιο τους το 
γήπεδο. Ένα ευρωπαϊκό τετρακύλινδρο τους ρίχνει καμιά 
20αριά άλογα ενώ είναι το ίδιο φιλικό και χρηστικό. 
Παράλληλα είναι ποιοτικό, όμορφο, με χαρακτήρα και 
κοστίζει σχεδόν το ίδιο. Το χειρότερο δε είναι ότι έχει 
και χλιδάτη καταγωγή με φήμη αξιοπιστίας, οπότε είναι 
ό,τι πρέπει για να στρέψει τον κόσμο προς την Ευρώπη. 
Πάει ο κόσμος τους κατέρρευσε.
Λιγότερο κλονίζονται Ducati και Aprilia, αφού έχουν 
συνηθίσει τόσα χρόνια να παλεύουν με τους Ιάπωνες. 
Καλά ταμπουρωμένοι πίσω από τους φανατικούς 
οπαδούς τους δεν έχουν να φοβηθούν για τον πυρήνα. 
Για όσους όμως σκέφτονται Ευρώπη χωρίς παρωπίδες 
σίγουρα το S 1000RR, με το όνομα ΒMW και την καλή 
τιμή του είναι έντονα δελεαστικό. Έτσι έμειναν όλοι να 
αναρωτιούνται πού έκαναν οι Βαυαροί τη ζαβολιά. <<

Με τις τετραέμβολες δαγκάνες της Brembo συνεργάζε-
ται η ακτινική τρόμπα της Nissin. Τη λύση αυτή έχου-

με δει και στα MV Agusta και στις δύο περιπτώσεις 
δουλεύει. Στην περίπτωση του S1000RR το αρχικό δά-

γκωμα είναι λιγότερο αλλά η δύναμη παραμένει

Πρωτοεμφανιζόμενοι στην κατηγορία οι δίσκοι χω-
ρίς κέντρα και το 46άρι πιρούνι της Sachs. Και οι δύο 

λύσεις δουλεύουν άψογα τουλάχιστον στο δρό-
μο. Για την πίστα υπομονή μέχρι τον Μάιο…
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" "
...Η αποφασιστικότητα 

των Γερμανών για ένα καλό 
χτύπημα αποδεικνύεται 
από τα  φρένα...



BMW S 1000RR
BMW HELLAS A.E.

15,950 EuRo (βασική) 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,056 mm
 Πλάτος:  826 mm
 Ύψος:  1,138 mm
 Μεταξόνιο:  1,432 mm
 Ύψος σέλας:  820 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  204 kg (πλήρες υγρών)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, 
  τετρακύλινδρος, υγρόψυκτος,
  2 EEK, 16 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  80 x 49.7 mm
 Χωρητικότητα:  999 cc
 Σχέση συμπίεσης:  13 : 1
 Ισχύς κατασκευαστή:  193 / 13,000 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  11.4 / 9,750 kg.m/rpm

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Αλουμινένιο περιμετρικό,
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  23,9°
 Ίχνος:  95.9 mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο
  τηλεσκοπικό πιρούνι Sachs
 Διαδρομή / Διάμετρος:  120 / 46 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων,
  απόσβεση συμπίεσης
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
 Ένα αμορτισέρ Sachs
 Διαδρομή:  130 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  απόσβεση αργής/ γρήγορης  
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.5 x 17 in
 Ελαστικό:  120/70-17,
  Metzeler Racetec
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 320 mm,
  ακτινικές δαγκάνες
  Brembo 4 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  6 x 17 in
 Ελαστικό:  190/55-17, 
  Metzeler Racetec
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220 mm,
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλουΤ
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Το S1000RR, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΙΒ-682 και 6,500km στο οδόμετρο, 
δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της Moto Technology 
σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
22.2C, υγρασία 19%, ατμοσφαιρική πίεση 994.7mBar, υψόμετρο 50m. Για την 
αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συντελεστής διόρθωσης 
SAE (0.99) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology - 
Χρήστος Μόνος

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 179.6 / 13,100
Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 10.6 / 10,800 
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TIGER 1050 ΤΩΡΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΩΡΑ ΜΕ ΑΤΟΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΑΠΟ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ

ΤΗΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 2009

ΣΕ ΜΑΥΡΟ & ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TIGER 1050 ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TIGER 1050 ABS

TIGER 1050 €10.490*
TIGER 1050 ABS €11.490*

*ΠΡOTEINOMENH ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

www.triumphmotorcycles.com/greece

ÁÈÇÍÁ:
TRIUMPH UNITED DEALERS S.A.,
ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ 77,
Ô: 210 7770079, 210 7488251 (Å) 

TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
Ë. ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 104,
Ô: 210 9824821 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÁ ÁÈÇÍÁÓ:
KÏÍÔÇÓ ÓÁÊÇÓ,
ÂÑÉËÇÓÓÏÕ 35,
Ô: 210 6437773 (Ó)

ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÌÏÔÏ,
Ë. ÂÏÕËÉÁÃÌÅÍÇÓ 55,
Ô: 210 9224543 (Ó)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 35,
Ô: 210 4125116 (Å)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÏÌÇÑÏÕ ÓÊÕËÉÔÓÇ 28,
Ô: 2105905295 (Ó)

ÂÏËÏÓ:
TRIUMPH FAST GEAR,
Ë. ÁÈÇÍÙÍ 102, Ô: 24210 84430,
24210 62775 (Å,Á,Ó)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:
TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË ÁÅ,
Ë. ÊÙÍ. ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 149,
Ô: 2310 308811 (Å,Á,Ó)

IÙÁÍÍÉÍÁ:
TRIUMPH 2 ÔÑÏ×ÏÉ,
ÁÑ×. ÌÁÊÁÑÉÏÕ 34,
Ô: 26510 49088 (Å,Á,Ó)

ÊÁËÁÌÁÔÁ:
TRIUMPH ÊÏÕÍÔÏÕÑÇÓ,
ÍÅÁ ÅÉÓÏÄÏÓ, Ô: 27210 87954 
(Å,Á,Ó)

ÊÅÑÊÕÑÁ:
TRIUMPH M&M STORES,
2ï ×ÉË. ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÅËÅÊÁ,
Ô: 26610 31456 (Å,Á,Ó)

ËÁÑÉÓÁ:
TRIUMPH EXTREME SHOP,
3ï ×ÉË ÅÈÍÉÊÇÓ ËÁÑÉÓÇÓ-
ÁÈÇÍÙÍ,  Ô: 2410 663098 (Å,Á,Ó) 

ÎÁÍÈÇ:
TRIUMPH MAIN STREET,
28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 311-313,
Ô: 25410 21180 (Å,Á,Ó)

ÐÁÔÑÁ:
TRIUMPH ACTION BIKE,
NOÔÁÑÁ & ÁÌÅÑÉÊÇÓ 27,
Ô: 2610 434320 (Å,Á,Ó)

ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÐÁÔÑÁÓ:
ÖÅËÏÕÔÆÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ,
Á×ÉËËÅÙÓ 95, Ô: 2610 994073 (Ó) 

×ÁÍÉÁ:
TRIUMPH MOTOMANIA,
ÁÍÁÃÍ. ÃÏÃÏÍÇ 112,
Ô: 28210 70109 (Å,Á,Ó)

×ÉÏÓ:
TRIUMPH ×ÉÏÓ ÔÅ×ÍÏÌÏÔÏ, 
ÌÁÓÔÑÏËÅÁÍÄÑÏÕ 5,
Ô: 22710 41541 (Å,Á,Ó) 

¸êèåóç: (E)
ÁíôáëëáêôéêÜ ÁîåóïõÜñ: (A)      
Óõíåñãåßï: (Ó)

ÄÕÊÔÉÏ ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ

TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË A.E., Ë. ÁÌÁÑÏÕÓÉÏÕ 46 ÇÑÁÊËÅÉÏ, 
Ô: 210 2849200, 210 2842226 (Å,Á,Ó)

http://www.triumphmotorcycles.com/greece/2010_Tiger_Overview_2010Tiger.aspx
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.triumphmotorcycles.com/greece/
http://www.eliofil.gr
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Η πολυσυζητημένη αναβίωση του Super Ténéré είναι πραγματικότητα. 
Ο Άρχοντας της Περιπέτειας σημειώνει μια εντυπωσιακή άφιξη πολλών 
υποσχέσεων, ενδεχομένως περισσότερων από όσες υποστηρίζουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του.Έκδοση

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Yamaha

mailto:spirontas@ebike.gr
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Σύμφωνα με το press kit της Yamaha το νέο Super Ténéré θα είναι δι-
αθέσιμο προς πώληση εντός του 2010, σε μπλε και σε ασημί χρώμα. 
Η Ιαπωνική εταιρεία μας το παρουσιάζει ως μια σπέσιαλ έκδοση για 
τον πρώτο μόνο χρόνο, η οποία περιλαμβάνει δώρο και το Adventure 
Pack, ήτοι:
- Δύο πλαϊνές βαλίτσες αλουμινίου με τις βάσεις τους
-  Διάφανο πλαστικό προστατευτικό προβολέων (όχι για χρήση δρό-

μου)
- Αλουμινένια ποδιά κινητήρα
- Αυτοκόλλητο ‘First Edition’
Αυτά τα έξτρα θα ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό μόνο για τα μοντέλα 
που θα πουληθούν μέσα στο 2010, ενώ από το 2011 θα προσφέρονται 
έξτρα μαζί με τα υπόλοιπα αξεσουάρ του καταλόγου.
Αν και δεν αναφέρεται τίποτα για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών, 
η Yamaha ανακοινώνει πως όποιος θέλει θα μπορεί σύντομα να κάνει 
ηλεκτρονική κράτηση μιας από τις πρώτες μοτοσυκλέτες μέσω Διαδι-
κτύου –εντός του Μάρτη λέει στο www.yamaha-motor.gr. Λογικά θα 
κυκλοφορήσει και το σχετικό δελτίο Τύπου επ’ αυτού, αλλά όσοι καίγε-
στε να προλάβετε το τρένο σίγουρα θα γνωρίζετε το επίσημο microsite 
www.super-tenere.com.

First Edition
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feature

Ο ολοκαίνουργιος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας του Super Ténéré έχει 1200 cc και αποδίδει 110 hp. Δεν 
ακούγεται χορταστικό, είναι μέσα στα δικύλινδρα στάνταρ της κατηγορίας, μα η έλευση του Multistrada έχει 
κάνει τον ανταγωνισμό να δείχνει αγύμναστος –και θα περιμέναμε από μια ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα να 
στοχεύει ψηλά. Χώρια που έχει να κινήσει και αρκετά περισσότερα κιλά από τους περισσότερους ανταγωνιστές 
του.
Αυτό που βλέπουμε στο χαρτί, βέβαια, μας λέει πως η Yamaha είχε προ πολλού αποφασίσει ροπάτα. Ο 
συγκεκριμένος δικύλινδρος είναι από τους πιο υποτετράγωνους των δικύλινδρων on-off (δεύτερος μετά το 
Stelvio), αποδίδει τη μέγιστη ισχύ του στις 7,250 και τα κόκκινα αρχίζουν πριν τις 8,000! Η μεγαλύτερη διαδρο-
μή των εμβόλων δε μπορεί παρά να σημαίνει ροπή και τουριστάδικη στόχευση. Ούτως ή άλλως, μυρίζουν και 
εργονομικοί περιορισμοί: Δείτε το πολύ μικρό ψυγείο από την αριστερή πλευρά του ρεζερβουάρ, τα πολλά 
άλογα απαιτούν και αυξημένη ψύξη. Δεδομένων των συνθηκών ταιριάζει ένας πιο αργόστροφος και “γεμά-
τος” κινητήρας, αντί για το άπλωμα της λιτής ισχύος σε μεγάλο εύρος στροφών, αδειάζοντας από ροπή.
Ο υγρόψυκτος κινητήρας διαθέτει δύο αντικραδασμικούς άξονες εκατέρωθεν του στροφάλου, με τον μπροστι-
νό να κινεί τις τρόμπες νερού και λαδιού. Ο στρόφαλος 270 μοιρών αναπαράγει τη δοκιμασμένη συνταγή του 
TDM, ένας δικύλινδρος σε σειρά που δουλεύει σαν V. Το κάρτερ είναι ξηρό και περιέχει μέσα του το δοχείο 
λαδιού, αναζητώντας το μικρότερο δυνατό ύψος του κινητήρα.

Λίγα και γεμάτα
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Δεν αναφέρομαι μόνο στα όργανα. Πριν φτάσουμε σε αυτά έχουμε μια σειρά ηλεκτρονικών: Γκάζι YCC-T (βλέ-
πε R1 και R6), traction control, επιλογή χαρτών ανάφλεξης D-Mode, ABS και Unified Brake System.
Το traction control διαθέτει δύο ρυθμίσεις, TCS1 η στάνταρ ρύθμιση που κόβει άπασα διάθεση για ντριφτ και 
TCS2 για λίγο περιθώριο πριν επέμβει. Το press kit χαριτωμένα αναφέρεται σε τρεις επιλογές, όπου ουσιαστικά 
η τρίτη είναι η θέση Off, χρήσιμη στους γενναίους που θα εκδράμουν εντουράδικα.
Το D-Mode διαθέτει επίσης δύο επιλογές χαρτών: S(port) για άμεση απόκριση στο γκάζι και T(ouring) για ομα-
λότερη παροχή ισχύος –χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν διαφέρουν και πόσο σε παρεχόμενη ισχύ.
Το UBS δείχνει έξυπνα σχεδιασμένο. Λειτουργεί μόνο με τη μανέτα του μπροστινού φρένου και μοιράζει λίγη 
δύναμη πέδησης και πίσω. Το πίσω φρένο είναι αυτόνομο και εφόσον το ποδωστήριό του πατηθεί πριν το 
μπροστινό φρένο, τότε το UBS δε λειτουργεί (στη συγκεκριμένη στιγμή) αν ακολουθήσει και μπροστινό, για 
“καθαρή” λειτουργία στο χώμα –εφόσον μάθεις τον εαυτό σου να πατά πρώτα το πίσω φρένο. Αυτό που δε 
μας λέει η Yamaha είναι αν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS, κάτι κρίσιμο για εκτός δρόμου 
χρήση και στάνταρ σε όλους τους βασικούς ανταγωνιστές του Super Ténéré. Στο κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται, 
στα όργανα δε φαίνεται αντίστοιχος διακόπτης και φωτογραφία των χειριστηρίων στο τιμόνι δεν υπάρχει στο 
υλικό Τύπου για να το επιβεβαιώσουμε.

Μπλινγκ-μπλινγκ
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Η μόνη διαθέσιμη φωτογραφία χωρίς τις βα-
λίτσες. Το τελικό είναι ένα και μεγάλο, αλλά 
διακριτικά χωμένο μέσα. Φυσικά τίγκα σε 
καταλύτες και αισθητήρες

Γνώριμες δαγκάνες σε νέες περιπέτειες

http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-82.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-83.jpg


Σέλα αναβάτη ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος από 845 
ως 870 mm. Ως έξτρα υπάρχει και χαμηλότερη, 
επίσης ρυθμιζόμενη. Απλά αφαιρέστε 35 mm 
από τους παραπάνω αριθμούς και voilà!

Πολύ μικρό ψυγείο για 1200 cc, από την άλλη 
πλευρά έχει τη μπαταρία κι ένα σκασμό καλώδια 
και φίσες –όλα πολύ εκτεθειμένα σε μια πτώση

http://www.ebike.gr/gallery/album23/images/ebike23-84.jpg
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Το Super Ténéré διαφημίζεται ως ικανό off road εργαλείο. Τα ηλε-
κτρονικά του προσαρμόζονται αρκετά –μένει να δούμε αν απενεργο-
ποιείται το ABS–, οι αναρτήσεις του ρυθμίζονται και έχουν επαρκείς 
διαδρομές (190 mm), έχει ακτινωτές ζάντες με tubeless λάστιχα και 
σε διαστάσεις όπου βρίσκονται στην αγορά τακουνάτα υποδήματα 
(110/80-19, 150/70-17), το πλαίσιο και υποπλαίσιο δηλώνονται ως 
ενισχυμένα καταλλήλως ώστε να αντέχουν ακόμη και πτώση με  
τις βαλίτσες.
Η Yamaha προσφέρει και το κολπάκι της, όπως τα λάστιχα στα μαρ-
σπιέ που είναι αρκετά μαλακά ώστε να υποχωρούν όταν οδηγείς 
όρθιος, αφήνοντας καλό πάτημα στα οδοντωτά μαρσπιέ, οι χούφτες 
είναι στάνταρ –αλλά η απαραιτητό-τα-τη ποδιά θα πληρώνεται έξτρα 
από τη Second Edition ’11 και μετά.
Ο χαμηλόστροφος και ροπάτος κινητήρας σίγουρα προσφέρεται γι’ 
αυτή τη δουλειά, βγάζοντας ευκολότερα (εφόσον ο ψεκασμός είναι 
σωστός) και νωρίς τη δύναμη κάτω.
Από κει πέρα, το νούμερο στο στόμα όλων είναι τα 261 γεμάτα 
κιλά, όπου δεν προσμετρώνται τα έξτρα, βαλίτσες, κάγκελα, προ-
βόλια κλπ. Έχουμε ένα βαρύ μειονέκτημα βγαίνοντας από το δρόμο 
–μα και γι’ ασφάλτινη χρήση πάλι πολλά είναι. Αν στόχος είναι τα 
R1200GS και 990 Adventure στο χώμα, τα τριάντα παραπάνω κιλά 
του Super Ténéré δεν καθησυχάζουν.
Μέχρις εδώ έχουμε μια μοτοσυκλέτα που είναι καλά εφοδιασμένη 
για απλή χωμάτινη διέλευση. Όταν σκέφτομαι απαιτητικές διαδρομές 
όμως…
Ξεχωρίζει η φαινόμενη ευπάθεια ζωτικών εξαρτημάτων στα πλαϊνά 
του ρεζερβουάρ. Μια πέτρα, τρύπα στο πλαστικό και κινδυνεύεις να 
μείνεις από κινητήρα στη μέση του πουθενά –σπρώξ’ το μετά. Στην 
τελική σκεφτείτε πόσα κοστίζει και πείτε μου πόσο εύκολα το 
ρίχνεις στα ζόρια; Να μην ξεχάσουμε και τα ψιλά: Στη λάσπη αυτό το 
μπροστινό φτεράκι… άντε γεια πριν καν λερωθεί το λάστιχο.
Φυσικά, ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο αφορά στο συνολικό ζύγισμα 
της μοτοσυκλέτας, κάτι που θα διαλευκανθεί μόνο κατόπιν του γνω-
στού ρητού περί Ρόδου και πηδήματος.
Παρεμπιπτόντως, αυτή η φωτογραφία του press kit… τρελή φωτο-
σοπιά μου μυρίζει ε; (σ.σ. όχι καλέ, ευκολάκι µε αυτά τα λάστιχα...)

Άρχων της Περιπέτειας;
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Με όσα έχουμε ως τώρα, εμείς ένα αντιλαμβανόμα-
στε: Το Super Ténéré θα είναι κυρίως ένα εντυπω-
σιακό τουριστικό on-off. Αν μη τι άλλο, τα πολλά 
κιλά είναι άριστος αρωγός στον αυτοκινητόδρομο, ο 
τρόπος που φαίνεται πως δουλεύει ο κινητήρας του 
σημαίνει χορταστικές μέσες ταχύτητες σε χαμηλές 
στροφές –υγεία και ενδεχομένως οικονομία καυσί-
μου.
Η σέλα προσομοιάζεται με μαξιλαράτο ανάκλιντρο 
–αν και μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από κατάλογο 
της BMW. Έχουμε εντελώς όρθια θέση οδήγησης, 
ευμεγέθη και ρυθμιζόμενη ζελατίνα (και ψηλότερη 
ως έξτρα), υποδοχή για φόρτιση συσκευών (κινητά, 
GPS κλπ).
Τα 23 λίτρα καυσίμου που κουβαλά είναι επαρκή 
για ταξίδι, ωραία θα ήταν λίγα παραπάνω, αλλά 
ας περιμένουμε πρώτα να μετρήσουμε καταναλώ-
σεις και βλέπουμε. Αν υποθέσουμε ένα αισιόδοξα 
λογικό νούμερο, λ.χ. 8.5 l/100 km, τότε μιλάμε για 
αυτονομία 270 χιλιομέτρων. Η ρεζέρβα δεν ξέρουμε 
πόση είναι, αλλά λογικά 30-40 χιλιόμετρα πριν μεί-
νει θα ανάβει λαμπάκι ρεζέρβας. Εξαρτάται και πώς 
το πας, έτσι;

Le Touriste
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Είναι το νέο trend στις μεγάλες on-off, κυβικά, όγκος, ηλεκτρονικά, χρήμα. Έτσι όπως διαφημίζονται όλες αυτές, θα πιστέψεις πως 
αύριο φορτώνεις γυναικόπαιδα, πλήρη γκαρνταρόμπα, ψησταριές και εξοπλισμό καταδύσεων, γυρνάς τον πλανήτη και επί τη ευκαιρία 
καθ’ οδόν τρέχεις ένα Ντακάρ, κάνεις κι ένα ρεκόρ πίστας στο Nurburgring. Στην πραγματικότητα βέβαια η πλειοψηφία τους περνά τη 
ζωή της εξυπηρετώντας καθημερινά και ξεσκάει σε απλές εκδρομές.
Το Super Ténéré μοιάζει με ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο επιπέδου FJR. Δείχνει πως σε στροφιλίκι θα είναι συνεπής μεν, βαριά 
δε, όπερ σημαίνει αισθητή αδράνεια που καθυστερεί τις αντιδράσεις στις οδηγίες του αναβάτη. Πολλά θα εξαρτηθούν δε από τον 
κινητήρα και το “βάρος” της περιστροφής του.
Μου θυμίζει αρκετά την παρουσίαση του μικρού Ténéré, όπου πάλι φαίνονταν πολλά τα κιλά και λίγα τα άλογα, μα με ένα εντυπω-
σιακά ουδέτερο ζύγισμα και “ελαφρύ” κινητήρα αποδείχθηκε πολύ πιο ευέλικτο και ζωντανό από τις εκτιμήσεις των περισσότερων. 
Εδώ βέβαια είμαστε 100 κιλά πάνω, αλλά αν ακολουθεί την ίδια λογική το περιμένω σε καθημερινή χρήση να είναι αρκετά πιο εύ-
χρηστο απ’ όσο ακούγεται. Ούτως ή άλλως, τόσα Varadero που ζουν αποκλειστικά εντός αστικών τειχών μήπως είναι ελαφρύτερα ή 
μικρότερα;
Η Yamaha μελέτησε καλά την κατηγορία και ενσωμάτωσε στο Super Ténéré στοιχεία από όλες τις μοτοσυκλέτες του ανταγωνισμού, 
τεχνικά και εμφανισιακά –μόνο εγώ διακρίνω γραμμές Varadero στο ρεζερβουάρ και τα πέριξ του; Ειλικρινά δε βλέπω πώς θα μπο-
ρούσε να ανταγωνιστεί τα LC8 στο χώμα, αυτό που διακρίνω είναι ένα πολυτελές δίτροχο SUV με όλα τα απαραίτητα που επιτάσσει το 
μάρκετινγκ. Όταν προσπαθώ να το κρίνω τεχνικά όμως, καταλήγω σε μια τουριστική ναυαρχίδα με ανεκτή καθημερινή χρηστικότητα 
και στοιχειώδεις εκτός δρόμου προοπτικές.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως κοινό για το Super Ténéré υπάρχει άφθονο, μιλάμε για την πιο καυτή κατηγορία της εποχής. Η τιμή πώ-
λησής του όμως είναι αυτή που θα κρίνει πολλά: στα 16,390€, ακριβότερα από το κυρίαρχο BMW, η επικράτηση µοιάζει απίθανη.

Πολυτελές SUV



Η λίστα των αξεσουάρ είναι ήδη μεγάλη και 
από του χρόνου μπορείτε να προσθέσετε σε 
αυτή και το Adventure Pack που τώρα δίδε-
ται ως στάνταρ.
Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Ψηλή ζελατίνα
Προβολείς ομίχλης
Προστατευτικά κάγκελα κινητήρα
Θερμαινόμενα γκριπ
Ανακλαστήρες αέρα (wind deflectors)
Super Ténéré tankpad
Χαμηλή σέλα (35 mm)
Super Téneré tankbag
Αλουμινένιο top case 30 l
Εσωτερικές τσάντες Ténéré για βαλίτσες και 
top case
LED φλας, σε μαύρο, χρώμιο και carbon
Κράνος Ténéré (BYE)
Στολή Enduro ασορτί

Παίρνοντας (κι άλλα) κιλά
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Yamaha XT1200Z Super Ténéré
ΜοτοδυναΜική α.Ε.Ε.
τιΜή: 16,390€

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,250 mm
 Πλάτος:  980 mm
 Ύψος:  1,410 mm
 Μεταξόνιο:  1,540 mm
 Ύψος σέλας:  845-870 mm 
  (810-835 προαιρετικά)
 Ρεζερβουάρ:  23 l
 Βάρος κατασκευαστή:  261 kg (πλήρες)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος δικύλινδρος
  σε σειρά, 2EEK, 8βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  98 x 79.5 mm
 Χωρητικότητα:  1199 cc
 Σχέση συμπίεσης:  11:1
 Ισχύς:  110/7,250 hp/rpm
 Ροπή:  11.6/6,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
  πιρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος:  190/43 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση, αποσβέσεις 
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ monoshock
 Διαδρομή:  190 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση, απόσβεση 
  επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  19 in
 Ελαστικό:  Bridgestone BattleWing 
  BW 501, 110/80-19
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 310 mm, 
  δαγκάνες Sumitomo 
  τεσσάρων εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  17 in
 Ελαστικό:  Bridgestone BattleWing 
  BW 502, 150/70-17
 Φρένο:  Δίσκος 282 mm, δαγκάνα
  ενός εμβόλουΤ
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Αυθεντική
εμπειρία
ξύλινου
δαπέδου

ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Epoque

Σε επιλεγμένους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
www.tarkett.gr Tel.:+302106745340
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Ένα μήνα πριν αρχίσει 
το πρωτάθλημα 

MotoGP, τρεις 
Yamaha γεμίζουν 

την πρώτη εξάδα των 
επίσημων δοκιμών, 

ο δε Valentino Rossi 
σπάει τα χρονόμετρα





Πρωτότυπα πλαίσια και σλικ λάστιχα εναντίον στοκ  
πλαισίων, ελαστικών εμπορίου και δέκα παραπάνω αλόγων.

Επιτέλους παραδόθηκε ο επίσημος spec κινητήρας της Honda. 
Ευτυχώς δεν αποδίδει μόνο 125 άλογα, όπως φημολογείτο. Επι-
σήμως βγάζει “γύρω στους 140 ίππους” κατά την τεχνική αρχή 
των GP και η επίσημη δοκιμή στη Valencia προσέφερε ένα πρώτο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Η πρώτη ανάγνωση δίνει ευχάριστα νέα: Η πρώτη δεκάδα μετρά 
αναβάτες εννιά ομάδων, με επτά διαφορετικά πλαίσια –τέσσερα 
Moriwaki. Ο Julian Simon παίρνει την πρώτη επίσημη πρωτιά της 
κατηγορίας με 1:37.156. Κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Στη 
Valencia έχουμε γυρολόγια WSS 600 και GP250, φρέσκα από το 
2009, οι δε συγκρίσεις δεν αποδεικνύονται καθόλου κολακευτι-
κές για τη Moto2.
Ο Cal Crutchlow πέρυσι πήρε την pole στο Παγκόσμιο Supersport 
εδώ με 1:35.865. Με τον χρόνο του ο Simon θα έπαιρνε εκκί-
νηση στα SS από τη δέκατη θέση! Στα δε GP250 θα εκκινούσε 
έβδομος, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω από τον poleman 
Alex Debon (1:36.116). Πάλι καλά δηλαδή που δεν μπαίνουν 
στο παιχνίδι των συγκρίσεων και οι χρόνοι των Superstock…
Τα καλά Honda του WSS, όπως αυτά της Ten Kate, αποδίδουν 
γύρω στους 150 ίππους, σημαντική διαφορά. Στη Moto2 όμως 
οι κινητήρες πρέπει να βγάζουν χωρίς να ανοιχτούν τρεις πλήρεις 
αγώνες, περίπου 1,500 χιλιόμετρα, κάτι που δεν απασχολεί το 
“αντίπαλο” πρωτάθλημα. Γι’ αυτό ας μην ξεχνάμε πως δεν απο-
κλείεται στο κοντινό μέλλον να χρειαστεί μείωση ιπποδύναμης 
αν αποδειχθεί πως ζορίζεται να βγάλει την απαιτούμενη απόστα-
ση ως έχει. Κάποια βάση θα είχαν οι φήμες που προηγήθηκαν 
την περασμένη εβδομάδα περί 125 ίππων γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο.
Θα πρέπει επίσης να περιμένουμε βελτίωση των Moto2 καθώς 
τώρα θα προχωρήσουν στο οριστικό fine tuning των μοτοσυ-
κλετών με όλα τα δεδομένα οριστικά στο τραπέζι. Μόνο που 
οι ομάδες δεν έχουν και πολλά περιθώρια. Οι κινητήρες έχουν 
σφραγισμένα όλα τα βασικά τους μέρη, η λογική των διοργα-
νωτών είναι ακριβώς να μη σκαλίζονται από τις ομάδες για να 
ελεγχθούν τα κόστη.
Στο μεταξύ, μελετώντας τις ειδήσεις στο επίσημο motogp.com, 
πουθενά δεν είδα αναφορά σε συγκρίσεις γυρολογίων. Η Dorna 
προφανέστατα προσπαθεί να αποφύγει το θέμα, ποντάροντας εύ-
λογα πως η Moto2 θα αποδειχθεί εξαιρετικά ανταγωνιστική, άρα 
θεαματική, χάρη στο συνονθύλευμα αναβατών με άπατες ορέξεις 
και ελάχιστες τεχνικές διαφορές μεταξύ τους. Μακάρι να είναι έτσι, 
διότι πολύ δύσκολα βλέπω να μαζεύουν διαφορές 1.5+ δευτε-
ρολέπτων από τα WSS, κάτι που αναμφίβολα είναι ένα σοβαρό 
πλήγμα στο image των Grand Prix (όπως λέμε Γκραντ ΠριΞ).
Τέλος, έχουμε μια υπέροχη ευκαιρία φέτος να ανακαλύψουμε 
αν τα πρωτότυπα πλαίσια και τα σλικ λάστιχα αρκούν για να κα-
λύψουν τη διαφορά ισχύος από τις SS με τα στοκ πλαίσια και τα 
λάστιχα εμπορίου. Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας καθώς κάμποσες 
πίστες είναι κοινές στα δύο πρωταθλήματα.

Τρώνε ξύλο 
τα Moto2;
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Σπύρος Τσαντήλας  
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Photo of the Month
Αν δεχτούμε την “κακή” θεωρία πως οι Ιάπωνες οραματίζονται τα χιλιάρια MotoGP ως την ευκαιρία να μοσχοπου-
λήσουν κινητήρες παραγωγής και να φτιάξουν άλλη μια υποκατηγορία αγώνων στην οποία οι ίδιοι θα κυριαρ-
χούν, λέτε η έλευση του S1000RR να απειλεί την πιάτσα τους; Αυτό μάλλον δεν το είχαν προβλέψει…

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

mailto:spirontas@ebike.gr


the ClaiMing Rule
Ο τροποποιημένος –για να υποδεχτεί τα χιλιάρια του 2012– κανονισμός των MotoGP δέχτηκε άλλη μια 
τροποποίηση με πολύ νόημα…
Θυμάστε που ο κανονισμός των MotoGP επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει και τετράχρονα τετρακύλινδρα χιλιάρια από 
το 2012; Ε λοιπόν τώρα τον έκαναν λιανό για να τον καταλαβαίνουμε όλοι, εξηγώντας πως και τα 800άρια μπορούν να 
παίζουν και μάλιστα δίνουμε αβάντα τρία κιλά (150) στο ελάχιστο βάρος συγκριτικά με τα 1000 (153). Και καλά ως εδώ, 
είναι κοινό μυστικό πως τα εργοστάσια δε θέλουν να αφήσουν τα 800 τους. Αλλά μετά ήρθε ο… Claiming Rule.
Με λίγα λόγια, ο “Διεκδικητικός Κανονισμός” (μετάφραση του κ..ου) πραγματώνει μια παλιότερη πρόταση του Carmelo 
Ezpeleta οι νέοι κινητήρες 1,000 cc να είναι υποχρεωτικά διαθέσιμοι προς πώληση σε όποια ομάδα τους ζητήσει (διεκδική-
σει, claim) έναντι €20,000, μια ιδέα που πιστεύει πως θα σταματήσει την κούρσα εξοπλισμών, αφού δε θα υπάρχει πλέον 
αποκλειστικότητα. Για να δελεάσει μάλιστα τις ομάδες να στραφούν σε τέτοιους κινητήρες, τους πριμοδοτεί σε είδος: Οι 
Claiming Rule Teams –βαφτίσαμε ήδη και την υποκατηγορία κύριε Ezpeleta;– θα έχουν τρία επιπλέον λίτρα καύσιμο στη 
διάθεσή τους (24 l) και όριο δώδεκα κινητήρες ανά αναβάτη και ανά σεζόν, αντί έξι των πρωτοτύπων που τρέχουν τώρα. 
Δηλαδή, πάρτε περισσότερους κινητήρες να τους τουμπανιάσετε και έξτρα βενζίνη για έξτρα δύναμη.
Γιατί καίγεται τόσο η Dorna για αυτούς τους κινητήρες, αφού τα εργοστάσια ως τώρα δείχνουν απρόθυμα να αφήσουν τα 
800άρια τους; Μα γιατί προφανώς ανοίγει το παράθυρο να φέρουν οι ιδιώτες κινητήρες παραγωγής σε πρωτότυπα πλαί-
σια και να τους πουσάρουν στο Θεό. Όσο αυτό μπορεί να γίνει με 12 μοτέρ για 18 αγώνες δηλαδή…
Βέβαια, να σας πω την αμαρτία μου, αυτό το “υποχρεωτικά τετρακύλινδρο 1000” μου μυρίζει τόσο έντονα σούσι. Αφήστε 
που μοιάζουν καταδικασμένοι όσοι το επιλέξουν. Αν ένα εργοστασιακό Superbike, με μοτέρ πουσαρισμένο να αντέχει 
έναν αγώνα μόνο, δε φτάνει χρόνους MotoGP, πώς θα το κάνει ένα ανάλογο μοτέρ που θα πρέπει να βγάλει δύο αγώνες 
με όλες τις δοκιμές τους; Το πρωτότυπο πλαίσιο και τα σλικ λάστιχα; Το παράδειγμα της Moto2 δείχνει πως αυτά δεν 
αρκούν.
Λέτε να οδεύουμε προς διακριτή υποκατηγορία ιδιωτών; Κάτι είχε πετάξει παλιά η Dorna για ένα ξεχωριστό βάθρο γι’ 
αυτούς…
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SingaPoRe MotogP
Για τη Dorna είναι ο επίσημος στόχος. Για τη Σιγκαπούρη είναι το γιοφύρι της Άρτας.
Η διοργανώτρια των MotoGP δεν κρύβει τον πόθο της για επέκταση προς ανατολάς. Κρύβει από πίσω της τον νέο 
διακαή πόθο των Ιαπωνικών εργοστασίων που βλέπουν την Ασία ως τη μόνη αγορά του πλανήτη που αντί για ύφεση 
βλέπει αλματώδη ανάπτυξη στη μοτοσυκλέτα –και η Dorna είναι πια γνωστή ακόλουθος της βούλησης των εργοστα-
σίων που στηρίζουν το πρωτάθλημά της. Για το GP της Σιγκαπούρης, λοιπόν, ο Carmelo Ezpeleta έχει τοποθετηθεί 
επανειλημμένα, αν και τον τελευταίο καιρό δε χάνει την ευκαιρία να εκφράζει την απογοήτευσή του που τα έργα κατα-
σκευής μιας νέας πίστας δεν προχωρούν ικανοποιητικά. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης είχε στο αρχικό της πλάνο να 
έχει τελειώσει το 2011 και η Dorna έβλεπε είσοδο στο πρωτάθλημα του 2012, με δύο σενάρια: Είτε ως 19ο αγώνα ή 
στη θέση της Κίνας, την οποία ο Espeleta χαιρέτησε νωρίς.
Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως στη Σιγκαπούρη αποφάσισαν τώρα να αυξήσουν την έκταση της πίστας, γεγονός που 
σημαίνει νέες καθυστερήσεις και ο κύριος Ezpeleta βράζει στο ζουμί του. Κι επειδή όλη αυτή η “Ασιατομόδα” έχει ξε-
κινήσει προ πολλού από τα αυτοκίνητα, εμπρός στον δρόμο που χάραξε η F1! Μόνο που οι μοτοσυκλέτες δεν τρέχουν 
σε δρόμους (αλά F1 Μονακό και Σιγκαπούρη), χρειάζονται πίστα και πού ‘ντη να;

WSBK στη Νέα ΖηλαΝδία;
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, αλλά η πρώτη με 
ολοκληρωμένη φημολογία.
Πρόσφατα η InFront Motor Sports ανακοίνωσε πως συμφώ-
νησε με το Phillip Island μέχρι και τη σεζόν του 2014, αλλά 
εδώ και καιρό ακούμε πως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SBK 
επεξεργάζεται μια ακόμη διέξοδο προς την Ωκεανία.
Τώρα μαθαίνουμε πως το σχέδιο δρομολογείται για το 2012 
και αφορά την πίστα Hampton Down που βρίσκεται μεταξύ 
του Auckland και του Hamilton. Οι ιδιοκτήτες της πίστας πρέ-
πει να αυξήσουν το μήκος της στα 3.8 km ώστε να ομολογκα-
ριστεί η πίστα τους από τη FIM για αγώνα Παγκοσμίου.
Μεταφέρουμε την είδηση από το Two Wheel Blog (http://
www.twowheelsblog.com/post/3926/world-superbike-
racing-in-new-zealand-in-2012), απ’ όπου και το σχεδιά-
γραμμα της πίστας που απεικονίζουμε.



Moto2 teSt JeRez
Από τις 6 ως τις 8 Μαρτίου οι ομάδες της Moto2 με τον επίσημο κινητήρα δοκίμασαν ξανά τις δυνάμεις τους 
στην Ισπανική πίστα του Jerez.
Αν κάτι έγινε σαφές από τη δεύτερη επίσημη δοκιμή της κατηγορίας με τον νέο κινητήρα είναι πως τίποτα δε 
μπορεί να προβλεφθεί. Ο ταχύτερος της πρώτης δοκιμής στη Valencia, Julian Simon, τώρα βρέθηκε δέκατος 
και η απόστασή του από τον πρώτο είναι ένα δευτερόλεπτο, μέσα στο οποίο συναντάμε πολλά ονόματα. 
Πάντως ο ταχύτερος όλων αυτή τη φορά ήταν ένα φαβορί, ο Toni Elias. Αξιοσημείωτη επίσης η πολύ καλή 
επίδοση του Kenny Noyes, για δεύτερη φορά μετά τη Valencia. Το τριήμερο χτυπήθηκε από αρκετή βροχή, 
έτσι μόνο η δεύτερη μέρα ήταν στεγνή. Στους βρόχινους γύρους ταχύτερος όλων ήταν με διαφορά ο Alex de 
Angelis.
Συγκρίσεις εδώ με το WSS δεν έχουμε, αλλά δίπλα στους χρόνους των 250 πέρυσι στην ίδια πίστα τα Moto2 
αποδεικνύονται πολύ αργά. Με τον χρόνο του (1:45.024) ο Elias θα εκκινούσε 17ος στον αγώνα, δύο ολό-
κληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον Alex Debon (1:43.028).

 # Αναβάτης Ομάδα Μοτοσυκλέτα Χρόνος
 1 Toni ELIAS GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 1:45.024
 2 Yonny HERNANDEZ BLUSENS-STX BQR-M2 1:45.528
 3 Kenny NOYES JACK&JONES BY A. BANDERAS PROMOHA 1:45.704
 4 Alex DE ANGELIS SCOT RACING TEAM SCOT 1:45.732
 5 Jules CLUZEL FORWARD RACING SUTER 1:45.765
 6 Claudio CORTI FORWARD RACING SUTER 1:45.889
 7 Thomas LUTHI INTERWETTEN MORIWAKI MOTO2 MORIWAKI 1:45.902
 8 Roberto ROLFO ITALTRANS S.T.R. SUTER 1:45.965
 9 Shoya TOMIZAWA TECHNOMAG-CIP SUTER 1:45.969
 10 Julian SIMON MAPFRE ASPAR TEAM RSV 1:46.193α

Π
Ο

τ
έ
λ

έ
σ
Μ

α
τα

race



ΝέΟσ teaM ManageR γία 
τηΝ aPRilia alitalia
Όσο μεγάλη κι αν ήταν η απώλεια του 
Giampiero Sacchi, η θέση έπρεπε να καλυ-
φθεί και ο νέος της κάτοχος μοιάζει κατάλ-
ληλος για τη δουλειά. 
Ο Francesco Guidotti είναι παιδί της Aprilia, 
ξεκίνησε να εργάζεται μαζί της στον χώρο των 
αγώνων το 1993 και προήχθη ως τη θέση του 
team manager της εργοστασιακής ομάδας SBK 
το 2001 και 2002, την εποχή του RSV Mille και 
του Troy Corser. Στη συνέχεια συμμετείχε στην 
ομάδα της Aprilia στα MotoGP (με το τρικύλιν-
δρο σε σειρά RS Cube) για άλλα δύο χρόνια 
και το 2005 ηγήθηκε της τελευταίας εργοστα-
σιακής ομάδας Aprilia στα GP250. Τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια παρέμεινε στον χώρο των δί-
χρονων GP διευθύνοντας τις ομάδες της ΚΤΜ 
και, τώρα που τα 250 μας τέλειωσαν, κλείνει 
τον κύκλο του επιστρέφοντας στη διεύθυνση 
της Team Aprilia Alitalia Racing με τους αξιό-
τιμους κ.κ. Max Biaggi και Leon Camier. Καλή 
τύχη του ευχόμαστε.

η YaMaha έΠίΜέΝέί στα 800
Μιλάμε για το 2012, όταν θα επιστρέψουν οι κινητήρες του λίτρου στα MotoGP.
Εξακολουθεί η θολή εικόνα για τη σχάρα εκκίνησης των MotoGP το 2012. Ενόσω οι κανονισμοί για τα χιλιάρια MotoGP 
είναι υπό εξέλιξη, ο Masao Furusawa σε συνέντευξή του στην MCN δεν έκρυψε πως η Yamaha σκοπεύει να αντιμετωπίσει 
τις νέες μοτοσυκλέτες με το υπάρχον Μ1 800. Με τα σημερινά δεδομένα το εργοστάσιο θεωρεί πως δεν κινδυνεύει από 
αγωνιστικές με ρίζες από την παραγωγή και στην ουσία η μόνη “πισινή” που κρατά αφορά το τι θα κάνουν τα άλλα εργο-
στάσια. Aν ένας άμεσος ανταγωνιστής τους κατεβάσει ένα πρωτότυπο 1000 που αποδεικνύεται πιο γρήγορο, τότε η Yamaha 

θα αναγκαστεί να ακο-
λουθήσει. Ως τότε, ο 
Furusawa μιλά έχοντας 
ως δεδομένη την κατά 
τεκμήριο καλύτερη μο-
τοσυκλέτα της κατηγορί-
ας αυτή τη στιγμή.
Σύμφωνα με τις φήμες 
του διεθνούς Τύπου, 
αυτήν την κίνηση την πε-
ρίμεναν από τη Suzuki 
πρώτα, την ομάδα με τον 
μικρότερο προϋπολογι-
σμό στα MotoGP αυτή τη 
στιγμή. Η εμφάνιση της 
Yamaha απλώς ενισχύει 
την υποτιθέμενη λογική 
πως οι Ιάπωνες δρουν, 
ως συνήθως, έχοντας 
ήδη συνεννοηθεί μεταξύ 
τους.



η MotoCzYSz στΟ tt zeRo
Με μια ολοκαίνουργια D1g1tal Superbike που υπόσχεται ισχύ αντάξια ενός SS παραγωγής!
Η Αμερικανική MotoCzysz (www.motoczysz.com) συμμετείχε και πέρυσι στο πρώτο TTXGP, χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία. Βλέποντας ωστόσο το ενδιαφέρον και τον τζόγο που αρχίζει να δημιουργείται γύρω από τους ηλεκτρι-
κούς αγώνες, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να επιστρέψουν δριμύτεροι επί ευρωπαϊκού εδάφους προκειμένου 
αυτή τη φορά να διεκδικήσουν με αξιώσεις το μετονομασμένο σε TT Zero αγώνα στο Isle of Man.
Όπλο τους η “Ψηφιακή Superbike” που κινείται από τον κινητήρα DDU (D1g1tal Drive Unit), περί του οποίου 
οι της MotoCzysz (πώς προφέρεται δαύτο;) διαδίδουν πως θα είναι το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ που έχουμε 
συναντήσει στην κατηγορία αυτή, με επιδόσεις που δεν τρομάζουν από ένα τετρακύλινδρο 600 παραγωγής. 
Μεγάλες κουβέντες…
Θυμόμαστε πως στις αρχές της περασμένης δεκαετίας η Motoczysz είχε φτιάξει ένα πρωτότυπο δικύλινδρο 
δίχρονο 500 με το οποίο σκόπευε να τρέξει στα GP. Τώρα, αν τους πρόλαβε ο τετραχρονισμός της κατηγορίας 
ή απλά έβλεπαν ψηλότερα απ’ όσο έφταναν, θα σας γελάσουμε. Πάντως σε GP ουδέποτε εμφανίστηκαν με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης και τώρα πια ξέρουμε τι έκαναν όλη την περασμένη δεκαετία.

Θέσ έΝα MotogP PaddoCK PaSS;
Δε βρίσκονται εύκολα, δεν είναι φτηνά. Η 
οργάνωση Riders for Health έχει 36 στη δι-
άθεσή της και τα δημοπρατεί για καλό σκο-
πό.
Πάσα για τα paddocks των MotoGP δεν πωλού-
νται στα εκδοτήρια. Μπορεί κανείς να το απο-
κτήσει είτε μέσω επαγγελματικής σχέσης, μέσω 
προσωπικής γνωριμίας (πρόσκληση) ή αν ψωνί-
σει ένα πανάκριβο VIP εισιτήριο με το οποίο η 
είσοδος στα paddocks εξυπακούεται. Οι Riders 
for Health πάντως δέχτηκαν με χαρά την προ-
σφορά δύο Paddock Passes για κάθε αγώνα της 
φετινής σεζόν από τη Dorna και τα δημοπρατούν 
στην ιστοσελίδα τους (www.riders.org/auction.
aspx). Οι ενδιαφερόμενοι σπεύσατε –αρκεί να 
μην πλακώσει πολύς κόσμος γιατί τότε μάλλον 
θα καταλήξει φτηνότερο το VIP πακετάκι.
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τΟ βαρύ ΠύρΟβΟλίκΟ 
τησ fiM στηΝ ΠρίΖα
FIM e-Power GP εναντίον TTXGP 
επεισόδιο # 1596: Το λάδωμα.
Σε μια προσπάθεια να εγκαθιδρύσει 
τον ρόλο της ως διοργανώτριας του 
μόνου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Ταχύτητας για Ηλεκτρικές Μοτοσυ-
κλέτες, το γνωστό πλέον e-Power, η 
FIM βάζει τα μεγάλα μέσα.
Χρησιμοποιεί εύλογα τα υπόλοιπα 
παγκόσμια πρωταθλήματα για να 
προωθήσει τη νέα σειρά αγώνων, προγραμματίζοντας τρεις αγώνες e-Power δίπλα σε αγώνες Παγκοσμίου Endurance, έναν 
στο WSBK και έναν σε GP. Παράλληλα, εκδίδει δελτία τύπου όπου τονίζει ιδιαίτερα τις “πίστες με προδιαγραφές ασφαλείας 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος,” αμολώντας τη μπηχτή της στο Isle of Man TT Zero της TTXGP –καθώς το Νησί φυσικά δεν 
είναι ομολογκαρισμένο για τέτοιες προδιαγραφές εδώ και δεκαετίες.
Παράλληλα, η FIM υπόσχεται δωρεάν συμμετοχή στις 16 πρώτες ομάδες και επιδοτεί κάθε αναβάτη με €1,000 ανά αγώνα, 
για όλους τους πέντε αγώνες του ως τώρα προγράμματος.
Άντε τώρα να περιμένουμε τη ρελάνς της TTXGP…
Πρόγραμμα FIM e-Power 
16-17/04 - 24 Hours, Le Mans (FRA) FIM World Championship Endurance
22/05 - 8 Hours, Albacete (ESP) FIM World Championship Endurance
12-13/09 - Bol d’Or, Magny Cours (FRA) FIM World Championship Endurance
26/09 - Imola (ITA) FIM World Championship Superbike
TBA - FIM World Championship Grand Prix



η BMW αΠΟβίβαΖέταί στη Νησί
Πάνε σχεδόν 30 χρόνια από τότε που μια εργοστασιακή αγωνιστική BMW συμμετείχε στο Isle of Man TT. Η 
επιστροφή είναι γεγονός.
Με μπροστάρη τον Rico Penzkofer η εργοστασιακή ομάδα των Γερμανών θα συμμετάσχει στη Superbike και 
στο Senior TT με ένα S1000RR προδιαγραφών WSBK. Ο 34χρονος Penzkofer είναι ο αναβάτης δοκιμών της 
BMW και καθόλου αμελητέος αγωνιστικά. Προφανώς στο Μόναχο αυτή η επιστροφή σχεδιαζόταν από καιρό, 
έτσι ο αναβάτης τους έτρεξε “incognito” πέρυσι στα Supersport του ΤΤ –όπου δεν τα πήγε και τόσο άσχημα 
γυρνώντας με μέση ταχύτητα σχεδόν 192 km/h– και λίγους μήνες πριν πήρε την πέμπτη θέση στο GP του 
Macau. Κοινώς, έστειλαν το παλικάρι τους για ιδιαίτερα μαθήματα Road Racing και του συνέστησαν το Νησί 
από πέρυσι για να γνωρίζει τη διαδρομή.
Εννοείται πως ο ίδιος είναι περιχαρής που θα επιστρέψει με τη BMW στη μεγάλη κατηγορία τόσα χρόνια μετά 
τον θρύλο Helmut Dahne και το R90S του, εξίσου ενθουσιώδης είναι όμως και η κυβέρνηση του Isle of Man, 
καθώς μετά τους τέσσερις Ιάπωνες το ρόστερ του ΤΤ εμπλουτίστηκε με τις ΚΤΜ και BMW. Μόνο η Ducati 
λείπει…
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to MX έΠίστρέφέί στη Χαλκίδα
Η ΑΜΛΕΧ μας έστειλε φωτογραφίες από την πίστα ΜΧ που ολοκληρώνεται στη Χαλκίδα για να υπο-
δεχτεί τον αγώνα του Πρωταθλήματος ΑΜΟΤΟΕ στις 21 Μαρτίου.
“Motocross is Back” δηλώνει η Χαλκίδα και μας δείχνει την εντυπωσιακή πίστα ΜΧ που έχει σχεδόν ολοκλη-
ρωθεί. Ο αγώνας της 21ης Μαρτίου συνδιοργανώνεται από την Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας 
(ΑΜΛΕΧ) και τον Οργανισμό Άθλησης του Δήμου Χαλκιδέων στην Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Χαλκίδας 
και είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για ημερήσια εκδρομή σε συνδυασμό με θέαμα, σε έναν αγώνα διοργανω-
μένο σε μια πόλη με ιστορία στο ΜΧ.



αγωΝίστίκη ΠρΟσφΟρα deRBi gPR 125
Μια νέα κατηγορία μπαίνει στην Ελληνική Ταχύτητα, ιδανική για νέους αναβάτες. Η Piaggio μας προτείνει 
μια οικονομική όσο και ανταγωνιστική λύση
[Δελτίο Τύπου Piaggio Hellas]
Στα πλαίσια της νέας κατηγορίας 125cc 4Τ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, η Piaggio Hellas προχωρεί 
σε ειδική αγωνιστική προσφορά για το μοντέλο Derbi GPR 125: €3,200 (τελική τιμή) από €4.016 λιανική τιμή. Επιπλέ-
ον, προσφέρει ειδική έκπτωση 
30% στα ανταλλακτικά.
Προϋποθέσεις αγοράς:
Ο αγοραστής να διαθέτει 
ισχύουσα αγωνιστική άδεια 
(license).
Ο αγοραστής να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση πως θα 
συμμετάσχει σε τουλάχιστον 
τρεις αγώνες της κατηγορίας.
Ο αγοραστής θα πρέπει να 
προσκομίσει τις αποδείξεις κα-
ταβολής της συμμετοχής του 
σε τουλάχιστον τρεις αγώνες 
της κατηγορίας.
Για πληροφορίες και εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος επικοινωνή-
στε με τον κύριο Γιώργο Τσα-
μουρά, Derbi Sales Manager, 
210-7572.123.

Buell 1190RR euRoSPeC
Η αγωνιστική μοτοσυκλέτα του Eric Buell προτείνει μια ετοιμοπόλεμη λύση επιπέδου AMA και WSBK που 
ταιριάζει σε πολλά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο.
Έτσι τουλάχιστον μας λέει ο Eric Buell που έστησε το Racing εργαστήρι του μετά το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής της 
εταιρείας του από τη Harley Davidson. Το 1190RR προέρχεται από το 1125R παραγωγής, αλλά σύμφωνα με την EBR πέ-
ρασε blueprinting και τα περισσότερα σωθικά του προέρχονται πλέον από τα ψηλότερα ράφια. Στην εξέλιξη της μοτοσυ-
κλέτας αναφέρεται η συνεισφορά αναβατών όπως οι Alex Barros, Jeremy McWilliams, Chris Ulrich, Taylor Knapp, Cory 
West. Τα τεχνικά στοιχεία είναι εντυπωσιακά: 185 ίπποι μετρημένοι στον πίσω τροχό (Dynojet) στις 11,500 rpm, 12.9 
kg.m στις 9,500, 163 κιλά με όλα πλην καυσίμου. Το πιρούνι είναι 43άρι Big Piston Fork της Showa, το αμορτισέρ από 
τη Race σειρά της ίδιας εται-
ρείας, slipper συμπλέκτης, 
βαλβίδες τιτανίου, ζάντες 
μανγησίου, ρυθμιζόμενο 
πλαίσιο, φυσικά ο σήμα-
κατατεθέν τεράστιος δίσκος 
μπροστά με οκταπίστονη 
δαγκάνα ZTL2.5.
Σύμφωνα με τον Buell 
το 1190 δεν είναι ακόμη 
ομολογκαρισμένο από την 
ΑΜΑ, αλλά επιμένει πως η 
μοτοσυκλέτα του είναι ανά-
λογων προδιαγραφών.
Όποιος ενδιαφέρεται να 
το τρέξει στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα, μπο-
ρεί να μάθει περισσότε-
ρα στη διεύθυνση www.
erikbuellracing.com.
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http://www.goudoufas.gr
http://www.goudoufas.gr
mailto:info@goudoufas.gr
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=829&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=831&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=830&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=818&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=819&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=820&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=823&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=822&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=821&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=825&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=826&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=827&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=809&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=811&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=812&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=813&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=814&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=816&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=815&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=817&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=24
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=805&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=25
http://www.goudoufas.gr/accessories/find.php?aID=806&amanufacturersID=51&acategoriesID=6&asubcategoriesID=25


Deaf
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Ashley Fiolek κείμενο: Εύη Συνοδινού

φωτό: Honda, Red Bull



Η 19χρονη Αμερικανίδα 
πρωταθλήτρια Motocross, Ashley 

Fiolek, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από 
οποιαδήποτε συνομήλική της. 

Το γεγονός πως γεννήθηκε κατά 
99% κωφάλαλη το θεωρεί κάθε 

άλλο παρά μειονέκτημα!

ChampDeaf ’n’

κείμενο: Εύη Συνοδινού
φωτό: Honda, Red Bull

mailto:synevy@ebike.gr


>> Γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου 1990, η Ashley από 
ηλικία οκτώ ετών ξεκίνησε τα πρώτα της αγωνιστικά “χωμά-
τινα βήματα” και συνέχισε δυναμικά να μαζεύει εμπειρίες 
στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Το 2004 ανέβηκε 
για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενθουσι-
ασμένη για την πρώτη της συνέντευξη όπως μόνο μια δεκα-
τετράχρονη μπορεί. Τότε ήταν που ο κόσμος κατάλαβε για 
πρώτη φορά πως ήταν κωφάλαλη, όμως... έχει σημασία; 
Προφανώς για τη Fiolek όχι, καθώς συνέχισε να ανεβαίνει 
στο βάθρο, παίρνοντας την ίδια σεζόν και τη διάκριση -από 
την αμερικανική ομοσπονδία αγώνων- ως AMA Youth 
Rider of the Year.
Το 2008, μετά από σκληρή προπόνηση, πολλές αναμετρή-
σεις σε μεικτούς αγώνες (αγοράκια και κοριτσάκια παρέα) 
και περίπου 12 τίτλους σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ήρθε η 
ώρα να αποδείξει την αξία της στην αμερικάνικη επαγγελμα-
τική γυναικεία κατηγορία Motocross (WMA). Λες και βγήκε 
από ταινία, κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο ως επαγγελματίας 
εκθρονίζοντας την, πέντε φορές μέχρι τότε πρωταθλήτρια, 
Jessica Patterson.
Το δε κερασάκι στην τούρτα ήταν...  κόκκινο. Για την ακρί-
βεια, δεν ήταν κερασάκι, αλλά ταύρος. Το 2009 η Ashley 
υπέγραψε συμβόλαιο με την εργοστασιακή ομάδα της αμε-
ρικάνικης Honda Red Bull Racing Team. Κάτι τέτοιο ήταν 
όνειρο ζωής γι’ αυτήν και φρόντισε να τους ευχαριστήσει 
κατακτώντας και το τίτλο εκείνης της χρονιάς αλλά και το 
χρυσό μετάλλιο στα X-Games, στην κατηγορία Women’s 
Moto-X.
Φέτος, θα συγκεντρώνει βαθμούς για την ομάδα της μαζί με 
τους Andrew Short (#29) και Davi Millsaps (#18).

Για τη Fiolek, η πίστα της προσδίδει γαλήνη και την ημέρα 
του αγώνα πολύτιμος σύμμαχός της –για να παραμένει συ-
γκεντρωμένη στον στόχο της– είναι η ησυχία. Άλλο ένα με-
γάλο ατού για εκείνη είναι πως κατά τη διάρκεια του αγώνα 
δε μπορεί να ακούσει αν κάποιος την έχει πλησιάσει και έτσι 
δεν αισθάνεται πίεση. Και κανείς δε θα καταφέρει να της ρί-
ξει το ηθικό, όσο και να τη γιουχάρει πριν μια αναμέτρηση.
Παρά την επιτυχία της όμως, κανείς δε θα μπορούσε να πει 
πως η ζωή της είναι γεμάτη καρό σημαίες και βατά μονοπά-
τια. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να ακούει τη μοτοσυ-
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κλέτα της, δημιουργεί αυτομάτως μία μεγάλη πρόκληση. Ο 
ήχος είναι απαραίτητο στοιχείο στην οδήγηση Motocross. 
Ακούγοντας τις μοτοσυκλέτες τους, οι αναβάτες γνωρίζουν 
πότε πρέπει να αλλάξουν ταχύτητα, πότε έχουν κάποιο μη-
χανικό πρόβλημα και πότε έχουν κάνει οι ίδιοι το λάθος να 
βάλουν νεκρά και ν’ ανοίξουν το γκάζι. Αντί του ήχου, ως 
κατευθυντήριο οδηγό, η Ashley έμαθε να αλλάζει ταχύτητες 
και να αναγνωρίζει μηχανικά προβλήματα, ερμηνεύοντας τις 
δονήσεις που ταξιδεύουν από τον κινητήρα στο σώμα της. 
Η έλλειψη ακοής ως ιδέα μπορεί να ταράζει αρκετό κόσμο, 
αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν πως όταν 
απουσιάζει μία από τις αισθήσεις, το σώμα προσαρμόζεται 
και ανταποκρίνεται ανάλογα.
Όταν η Ashley ήταν σε νεότερη ηλικία, η οικογένειά της 
μετακόμισε από το Michigan στη Florida ώστε να παρακο-
λουθήσει μαθήματα σε ειδικό σχολείο για κωφάλαλα και 
τυφλά παιδιά, όταν όμως έφτασε στο γυμνάσιο οι γονείς της 
αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο για αυτή να συνεχίσει τις 
σπουδές της κατ’ οίκον, καθώς ένιωθαν πως τη δίδασκαν 
ότι η έλλειψη ακοής αποτελούσε κοινωνικό περιορισμό, 
ενώ όντως πολλά παιδιά μεγαλώνουν έχοντας την αίσθηση 
πως κάτι πάει στραβά με αυτά.
Το να είσαι κωφάλαλος μπορεί να σου παρουσιάσει αρκε-
τές προκλήσεις, αλλά γιατί να μην επικεντρωθεί κανείς στα 
προτερήματα και στη δύναμη της θέλησης;

Με έναν  δυναμικό συνδυασμό ταλέντου και χαρίσματος, η 
Fiolek δηλώνει αποφασισμένη να αλλάξει την εικόνα των 
αγώνων γυναικών στη χώρα της αλλά και στον κόσμο!
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Η Ashley λατρεύει να έχει επικοινωνία με τους φίλους και 
θαυμαστές της.  
Γίνετε  fan στο Facebook group της:
http://www.facebook.com/ashleyfiolek και “ακολουθή-
στε” την στο Twitter http://twitter.com/AshleyFiolek67, 
ενώ μάθετε ακόμη περισσότερα γι’ αυτή στο site της: 
http://www.ashleyfiolek.com/ 

Είναι ένα κλικ μακριά

http://www.facebook.com/ashleyfiolek
http://twitter.com/AshleyFiolek67
http://www.ashleyfiolek.com/
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World SBK PHILLIP ISLAND 



καλήμέρα…
Η 

…από το πρωί φαίνεται λέει ο σοφός λαός και εμείς οι θεατές των 
Superbikes ελπίζουμε να έχει δίκιο. Να συνεχίσει δηλαδή όλο το πρωτά-

θλημα με την ένταση και τον ανταγωνισμό που είδαμε στον πρώτο αγώνα 
του μακρινού Phillip Island.

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: SBK Racing Teams

mailto:aris@ebike.gr


Προς αναζήτηση καλών καιρικών συνθηκών, η αυλαία του πα-
γκοσμίου πρωταθλήματος Superbike ανοίγει παραδοσιακά στο 
νότιο ημισφαίριο. Νωρίς- νωρίς οι ομάδες ταξιδεύουν στην άλλη 
άκρη της γης για να δώσουν την πρώτη μάχη σε μια από τις καλύ-
τερες πίστες του κόσμου. Η απουσία βροχής και η εντυπωσιακά 
γρήγορη, αντρική χάραξη του Phillip Island άναψαν φωτιές ήδη 
από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές.
 Οι Haslam, Checa και Fabrizio έδειξαν από νωρίς ότι είναι έτοιμοι 
για την πρώτη νίκη της χρονιάς αλλάζοντας μεταξύ τους την πρώ-
τη θέση στα χρονομετρημένα. Ωστόσο τον τελικό λόγο για την 
κατάταξη στο grid έχει και φέτος η διαδικασία της Superpole. Με 
17 αναβάτες στριμωγμένους μέσα σε 7 δέκατα η pole position 
γίνεται δύσκολη υπόθεση. 
Παρόλα αυτά ο Leon Haslam ήταν επιβλητικός κυριαρχώντας και 
τις τρεις φορές που οι αναβάτες μπήκαν στην πίστα. Με χρόνο 
1:31.229 πήρε την πρώτη θέση στη σχάρα, αλλά δεν κατάφερε 
να σπάσει το περσινό ρεκόρ του Regis Laconi (1:31.050). Δίπλα 
του στην πρώτη σειρά οι Fabrizio, Crutchlow και Checa, με τον 
Βρετανό της να αποτελεί την ελπίδα της Yamaha για τη διατήρη-
ση του άσσου.

Οι Αυστραλοί μάλλον γίνονται καλύτεροι όσο γερνάνε. Ο Corser 
ήταν ταχύτερος από τους νεότερος συμπατριώτες του, ενώ απόντος 
Xaus κράτησε μόνος του τη σημαία της BMW

Χλιαρό ξεκίνημα για τον Max ο οποί-
ος έκανε καλούς αγώνες με μέτρια 
όμως αποτελέσματα. Θα πρέπει να 
συνεχίσει καλύτερα για να ελπίζει η 
Aprilia σε κάποια διάκριση
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Ο Leon Haslam εντυπωσίασε με την απόδοσή του όλο το τριήμερο. 
Η pole position, μια νίκη και μια δεύτερη θέση  ήταν όσα κατάφερε. 
Επικεφαλής λοιπόν προς το παρόν στη βαθμολογία

Δυνατό ξεκίνημα ακόμα μια φορά για τον Carlos Checa 
με άξια νίκη στο δεύτερο σκέλος. Ελπίζουμε να συνεχί-
σει έτσι και να μην κρεμάσει πάλι στη μέση της χρονιάς

Η υποψηφιότητα 
για νίκη του Nitro 

Nori στο πρώτο 
σκέλος δε συνεχί-

στηκε στο δεύτερο. 
Ο Ιάπωνας δε μπό-
ρεσε να ακολουθή-

σει τον ρυθμό της 
πρώτης τετράδας 

μένοντας πέμπτος



>> Superbike
Α’ Σκέλος
Εκκίνηση του πρώτους σκέλους και η δύναμη του Suzuki 
κρατά τον Haslam μπροστά. Πίσω του ο Fabrizio, ενώ ο 
Haga αποφασισμένος πετάγεται από τη δέκατη θέση για να 
κλείσει τον πρώτο γύρο τρίτος. Σύντομα ο Ιάπωνας επιτέ-
θηκε και στον team mate του για να ανέβει δεύτερος. Δέ-
χθηκε ωστόσο άμεση απάντηση από τον Fabrizio ο οποίος 
μπροστά του έβλεπε μόνο τη νίκη.Ο νεαρός Haslam έδειξε 
το σθένος του οδηγώντας τον αγώνα για 22 γύρους με τα 
δύο εργοστασιακά Ducati σε απόσταση αναπνοής. Ειδι-
κά ο Fabrizio πίεζε τον Βρετανό ασφυκτικά ανεβάζοντας 
το ρυθμό τους και σύντομα η τριάδα ξεχώρισε από τους 
υπόλοιπους. Η μάχη με τον Haga επέτρεψε στον Haslam 
να χτίσει μια μικρή διαφορά. O Ιταλός όμως γύρο με το 
γύρο τη μάζεψε και το photofinish ανέλαβε να ανακηρύξει 
το νικητή. Αρχικά ο Fabrizio φάνηκε να έχει περάσει τη 
γραμμή  πρώτος αλλά η τεχνολογία έκοψε τη χαρά του. 
Η νίκη πήγε στον Haslam για τέσσερα χιλιοστά του δευτε-
ρολέπτου. Ο Rea βρέθηκε κοντά στην τριάδα αλλά μόλις 
ο ρυθμός ανέβηκε άρχισε να χάνει έδαφος. Ο Crutchlow 

Η απόδοση του Guintoli, μαζί με αυτή του Haslam, δείχνει 
ότι η Suzuki βρίσκει το σωστό στήσιμο του GSX-R

Ο Cal Crutchlow, αν και ήταν 
δυνατός στα δοκιμαστικά και τη 
Superpole, στα δύο σκέλη ατύ-

χησε. Μια πτώση στο πρώτο και 
μια 9η θέση στο δεύτερο τον 

άφησαν πίσω στη βαθμολογία
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Ο Fabrizio έδειξε ότι θα παλέψει και φέτος για τον τίτλο. Πήρε ηρωι-
κά δύο δεύτερες θέσεις αφού στο πρώτο σκέλος το photofinish του 
πήρε τη νίκη για μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Δεν έχει βρει τον καλό του 
εαυτό ο Neukirchner μετά τις 

περσινές του περιπέτειες με 
τους τραυματισμούς. Με το 

ζόρι πήρε πέντε βαθμούς από 
μια 12η θέση

Αν και δεν αγωνίζεται πλέον ο 
μεγάλος Troy Bayliss παραμένει 

αγαπημένος αναβάτης. Έδωσε το 
παρόν και συνέχισε να μην προλα-

βαίνει να υπογράφει αυτόγραφα



που τον ακολουθούσε δεν απέφυγε το λάθος και πέφτο-
ντας άφησε ήσυχο τον συμπατριώτη του. Μαζί με την πτώ-
ση του Toseland που είχε προηγηθεί, ολοκληρώθηκε το 
κακό ξεκίνημα της πρωταθλήτριας Yamaha.
Στο τραινάκι που ακολουθούσε την πρώτη τριάδα έμει-
ναν τελικά οι Rea, Biaggi, Guintoli και Checa. O Ισπανός, 
αν και βρέθηκε κοντά στον Rea, μετά τα μέσα του αγώνα 
άρχισε να υποχωρεί. Αντίθετα ο Biaggi ανέβαινε συνεχώς 
θέσεις και από δέκατος έφτασε να απειλήσει και να περά-
σει τον Rea. O αναβάτης της Ten Kate όμως απάντησε για 
να κρατήσει τελικά την τέταρτη θέση. Σταθερότατος ήταν 
και o Guintoli που τερμάτισε στην έκτη θέση ενώ ξεκίνησε 
13ος. Οι υπόλοιποι που προσπάθησαν να μείνουν κοντά 
τους δεν τα κατάφεραν. O Leon Camier έκανε πολύ καλό 
αγώνα, έφτασε μπροστά αλλά έχασε τα φρένα και μετά 
από μια βόλτα στο gravel τερμάτισε 11ος. Ο Vermeulen 
έδειξε κι αυτός τα “πράσινα” δόντια του αλλά ένα λάθος 
έφερε την πτώση. 

Superbike
B’ Σκέλος
Στην εκκίνηση του δεύτερου σκέλους οι Haslam, Fabrizio 
και Haga έφυγαν πάλι μπροστά. Αυτή τη φορά όμως η 
πρώτη θέση θα άλλαζε πολλές φορές χέρια. Ο Sylvain 
Guintoli που ξεκίνησε πολύ καλά βρέθηκε τέταρτος. Σύ-
ντομα ο Γάλλος πέρασε τα δυο εργοστασιακά Ducati, 
σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και τα δύο 
Suzuki οδηγούσαν τον αγώνα. Ο Guintoli δε δίστασε να 
επιτεθεί και στον team mate του περνώντας τον μόλις στον 
6ο γύρο. Μεταξύ τους η μάχη για τη νίκη κράτησε μέχρι 
τον προτελευταίο γύρο. Τότε μπήκε στο παιχνίδι ο Carlos 
Checa ο οποίος πάλευε να ανακάμψει από μια μέτρια 
εκκίνηση. Ο έμπειρος Ισπανός με εκπληκτικά περάσμα-
τα άφησε τα δύο Suzuki πίσω του και τις νίκες στο Phillip 
Island μοιράστηκαν παραδοσιακά η Ducati και η Suzuki. 
Ο Haslam που τερμάτισε τελικά 2ος θα πάει στο Portimao 
στην κορυφή της βαθμολογίας. 
Με την τρίτη θέση του βάθρου φλέρταραν σε όλο τον 
αγώνα και τα δύο εργοστασιακά Ducati. Ο Fabrizio τελικά 
ήταν αυτός που τα κατάφερε, αφού πέρασε τον Guintoli 
δύο γύρους πριν την καρό σημαία. Ο Haga δε μπόρεσε 
να επιβληθεί στον Γάλλο και αρκέστηκε στην 5η θέση. 
Την εξάδα έκλεισε ο Rea χάρη σε έναν εκπληκτικό αγώνα. 
Μετά από έξοδο που είχε στον πρώτο γύρο επανήλθε στον 
αγώνα από την τελευταία θέση. Γύρο με το γύρο πέρασε 
όσους πρόλαβε για πάρει τελικά 10 βαθμούς. Πολύ καλή 
εμφάνιση για τον Corser ο οποίος με την έβδομη θέση του 
κράτησε όσο ψηλά μπορούσε τη σημαία της BMW αλλά 
και των Αυστραλών αναβατών.
Καθόλου θετικά τα πράγματα για τη Yamaha και την 
Kawasaki. Τα δύο εργοστασιακά R1 δεν κατάφεραν κάτι 
καλύτερο από την 9η και 10η θέση, φεύγοντας από την 
Αυστραλία αρκετά πίσω στην κατάταξη. Η Kawasaki, αν 
και είδε τον Vermeulen στις πρώτες θέσεις, έμεινε με την 
πτώση του και τις εγκαταλείψεις των Sykes και Baiocco. Με 
τον Roger Lee Hayden στην τελευταία θέση το δεύτερο 
σκέλος αποδείχτηκε Βατερλό για τους πράσινους. 

Την κακή αρχή για την Yamaha συμπλή-
ρωσε η απογοητευτική εμφάνιση του 
James Toseland. Εντάξει η πτώση στο 
πρώτο σκέλος, αλλά είχαμε υψηλές προσ-
δοκίες από τη 10η θέση στο δεύτερο
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Η καλή απόδοση του συμπαθούς 
Rea δεν ήταν αρκετή για να τον 

ανεβάσει στο βάθρο. Αντίθετα 
τον έφερε να ισοβαθμεί με τον 

Guintoli στην πέμπτη θέση 

Ο Vermeulen έφτασε το ZX-10R ακόμα και 
στην τέταρτη θέση, αλλά το τελικό απο-

τέλεσμα ήταν δύο πτώσεις. Η πρώτη από 
λάθος και ανώδυνη, ενώ η δεύτερη λόγω 
μηχανικού προβλήματος, με πολλά km/h 

αφήνοντας ένα τραυματισμένο γόνατο



Supersport
Ευτυχώς τα πράγματα δεν πήγαν τόσο άσχημα για το 
Akashi στα Superport. Ο Joan Lascorz στη σέλα του ZX-6R 
έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά έχοντας πλέον 
και το ρεκόρ της κατηγορίας στην πίστα της Αυστραλίας. 
Μαζί του στην πρώτη σειρά στήθηκαν τα τρία Honda των 
Sofuoglu, Pirro και Laverty. Έκπληξη ήταν τα δύο Triumph 
των Salom και Davies στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Τα 
δύο Daytona ξεκίνησαν δυνατά και βρέθηκαν στη 4η και 
5η θέση. Ενώ ο Davies ετοιμαζόταν να περάσει τον Salom 
ο κινητήρας του Daytona αρνήθηκε να συνεχίσει και σπά-
ζοντας γέμισε την πίστα με λάδια. Η κόκκινη σημαία είναι 
μονόδρομος σημαίνοντας τη διακοπή και επανεκκίνηση 
του αγώνα
Οι Ιρλανδοί είναι τρελοί, λένε και μάλλον αυτό ισχύει και 
για τον Eugene Laverty και το ρυθμό που οδήγησε. Ξεκί-
νησε καλύτερα από όλους και συνέχισε δυνατά μέχρι την 
καρό σημαία. Δεν απειλήθηκε από κανέναν αυξάνοντας 
συνεχώς τη διαφορά του από τον δεύτερο Lascorz. Ο Ισπα-
νός έδωσε τις μάχες του με τα δύο Honda της Ten Kate και 
νίκησε. Μέχρι τον όγδοο γύρο ήταν ο νεαρός Pirro που 
δήλωνε συμμετοχή για τη δεύτερη θέση αλλά ένα τεχνικό 
πρόβλημα τον έθεσε εκτός μάχης. Ο πρώην πρωταθλητής 
Kenan Sofuoglu έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε αλλά ο 
Lascorz ήταν καλύτερος. Η τέταρτη θέση του Salom στον 
πρώτο του κιόλας αγώνα με το Triumph δίνει καλά μηνύ-
ματα για τη φετινή απόδοση του τρικύλινδρου.

Ο Kenan Sofuoglu πέρασε τον Lascorz κατά 
τη διάρκεια του αγώνα μα δεν κατάφερε να 
τον κρατήσει τελικά πίσω του

Ο Eugene Laverty δεν άφησε περιθώριο 
σε κανέναν να προσπαθήσει για την 
καρό σημαία. Ξεκίνησε δυνατά, έχτισε 
διαφορά και πήρε μια άνετη νίκη
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Ταχύτερος στα δοκιμαστικά ο Joan Lascorz, 
δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του 
Laverty. Κατάφερε όμως να επικρατήσει των δύο 
Ten Kate Honda και να πάρει τη δεύτερη θέση

O νέος αναβάτης της Triumph, David 
Salom, έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει αφού μόλις στον πρώτο του αγώνα 
με το Daytona τερμάτισε τέταρτος



 1  C. CHECA Althea Racing Ducati 34'16.428
 2  L. HASLAM Team Suzuki Alstare +0.307
 3  M. FABRIZIO Ducati Xerox Team +0.434
 4  S. GUINTOLI Team Suzuki Alstare +0.837
 5  N. HAGA Ducati Xerox Team +3.453
 6  J. REA HANNspree Ten Kate Honda  +11.530 
 7  T. CORSER BMW Motorrad Motorsport  +12.026 
 8  M. BIAGGI Aprilia Alitalia Racing +13.068 
 9  C. CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team +14.401 
 10  J. TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team  +14.707 
 11  L. CAMIER Aprilia Alitalia Racing  +14.743
 12  S. BYRNE Althea Racing Ducatι  +14.851
 13  L. LANZI DFX Corse Ducati  +15.143
 14  J. BROOKES ECHO CRS Honda  +30.947
 15  A. PITT Team Reitwagen BMW +41.855 
 16  M. NEUKIRCHNER HANNspree Ten Kate Honda  +48.844 
 17  V. IANNUZZO S.C.I. Honda Garvie Image +1'06.866
 18  R. HAYDEN Team Pedercini Kawasaki +1'07.751
 Εκτός 
 κατάταξης   
  -  M. BAIOCCO Team Pedercini Kawasaki +5 Laps
  -  T. SYKES Kawasaki Racing Team Kawasaki  +9 Laps
  -  C. VERMEULEN Kawasaki Racing Team   +15 Laps
  -  J. SMRZ Team PATA B&G Racing Ducati  +16 Laps

Θ
έσ

η 
 Α

να
βά

τη
ς

Ο
μά

δα

Χρ
όν

ος
 

(s
ec

)

S
B

K
 2

ο
ς
 Σ

κ
έ
λ
ο
ς

 1    L. HASLAM  Team Suzuki Alstare  34’.13’’.435
 2    M. FABRIZIO  Ducati Xerox Team Ducati  +0.004
 3    N. HAGA  Ducati Xerox Team  +0.769 
 4    J. REA  HANNspree Ten Kate Honda  +10.201 
 5    M. BIAGGI  Aprilia Alitalia Racing  +10.782 
 6    S. GUINTOLI  Team Suzuki Alstare  +11.079 
 7    C. CHECA  Althea Racing  +11.208 
 8    J. SMRZ  Team PATA B&G Racing  +16.522 
 9    T. CORSER  BMW Motorrad Motorsport  +20.291 
 10    L. LANZI  DFX Corse  +26.352 
 11    L. CAMIER  Aprilia Alitalia Racing  +29.775 
 12    M. NEUKIRCHNER  HANNspree Ten Kate Honda  +30.155 
 13    T. SYKES  Kawasaki Racing Team  +31.951 
 14  S. BYRNE  Althea Racing  +31.957 
 15   A. PITT  Team Reitwagen BMW  +55.082 
 16    V. IANNUZZO  S.C.I. Honda Garvie Image  +1'10.932 
 17    M. BAIOCCO  Team Pedercini  +1'11.237 
 18    R. HAYDEN  Team Pedercini  +1'17.357 
 19    J. BROOKES  ECHO CRS Honda  +6 Laps 
 Εκτός 
 κατάταξης   
 -  C.CRUTCHLOW Yamaha Sterilgarda Team +17 Laps
 -  C.VERMEULEN Kawasaki Racing Team +19 Laps
 -  J.TOSELAND Yamaha Sterilgarda Team +20 Laps
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 1 L. Haslam 25-20                           45
 2 Μ. Fabrizio 20-16                           36
 3  C. Checa 9-25                           34
 4 N. Haga 16-11                           27
 5 S. Guintoli 10-13                           23
 6 J. Rea 13-10                           23
 7 M. Biaggi 11-8                           19
 8 T. Corser 9-7                           16
 9 L. Camier 5-5                           10
 10 L. Lanzi 6-3                           9
 11 J. Smrz 8-0                           8
 12 C. Crutchlow 0-7                           7
 13 J. Toseland 0-6                           6
 14 S. Byrne 2-4                           6
 15 M. Neukirchner  4-0                           4
 16  T. Sykes 3-0                           3
 17 J. Brookes 0-2                           2
 18 A. Pitt 1-1                           2
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Phillip Island
http://www.phillipislandcircuit.
com.au/
 Έτος κατασκευής: 1928
 Μήκος: 4,445 m
 Στροφές:  12
 Δεξιές:  5
 Αριστερές:  7

2ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 18οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  31οC

1ος Σκέλος 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 20οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  25οC
 Διάρκεια αγώνα:  22 γύροι – 97.79km
 Ρεκόρ πίστας:  Regis Laconi (2009) 
  1:31.050 – 175.750km/h
 Superpole:  Leon Haslam 
  1:31.229 – 175.405km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Leon Haslam (2ος γύρος) 
  1:32.193 – 173.571km/h

http://www.phillipislandcircuit.com.au/


 1  E.LAVERTY Parkalgar Honda 33’.37’’.836
 2  J.LASCORZ Kawasaki Motocard.com +4.359
 3  K.SOFUOGLU HANNspree Ten Kate Honda +4.500
 4  D.SALOM ParkinGO BE1 Triumph +11.779
 5  F.FORET Team Lorenzini by Leoni Kawasaki +17.266
 6  M.ROCCOLI Intermoto Czech Honda +25.034
 7  R.HARMS Harms Benjan Racing Honda +27.834
 8  J.DISALVO ParkinGO BE1 Triumph +30.102
 9  M.PRAIA Parkalgar Honda +31.931
 10  G.REA Intermoto Czech Honda +31.991
 11  K.FUJIWARA Kawasaki Motocard.com +40.552
 12  C.DAVIES ParkinGO Triumph BE1 +40.556
 13  S.CHARPENTIER ParkinGO Triumph BE1 +1'28.553
 14  P.CAZZOLA Kuja Racing Honda +1 Lap
 15  D.DELL'OMO Kuja Racing Honda +2 Laps
 Εκτός 
 κατάταξης   
 -  M.PIRRO HANNspree Ten Kate Honda +8 Laps
 -  A.LUNDH Cresto Guide Racing Team +14 Laps

Θ
έσ

η 
 Α

να
βά

τη
ς

Ο
μά

δα

Χρ
όν

ος
 

(s
ec

)

S
S
 Α

π
ο
τε

λ
έ
σ
μ
α
τα

race
World SBK PHILLIP ISLAND 



 1 E. Laverty 25                            25
 2 J. Lascorz 20                            20
 3 K. Sofuoglu 16                            16
 4 D. Salom 13                            13
 5 F. Foret 11                            11
 6 M. Roccoli 10                            10
 7 R. Harms  9                            9
 8 J. Disalvo 8                            8
 9 M. Praia 7                            7
 10 G. Rea 6                            6
 11 K. Fujiwara 5                            5
 12 C. Davies 4                            4
 13 S. Charpentier 3                            3
 14 P. Cazzola 2                            2
 15 D. Dell’ Ommo 1                            1
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Supersport 

 Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
 Θερμοκρασία αέρα: 20οC
 Θερμοκρασία ασφάλτου:  30οC
 Διάρκεια αγώνα:  21 γύροι – 93.345km
 Ρεκόρ πίστας:  Sebastien Charpentier (2007) 
  1:34.976 – 168.480km/h
 Pole position:  Joan Lascorz (2010) 
  1:33.847 – 170.510km/h
 Ταχύτερος γύρος αγώνα:  Eugene Laverty (6ος γύρος) 
  1:35.204 – 168.081km/h



Απειλητικές
δηλώσεις

race
MotoGP Official Test Sepang 2, 24-26/2

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Bridgestone, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha



Ο Ben Spies στρογγυλοκάθεται στην 
πεντάδα απειλώντας με το καλημέ-

ρα την κορυφή και ο Valentino Rossi 
καπαρώνει το θρόνο των δοκιμών. 

Κοινώς, η Yamaha είναι η πιο έτοιμη 
ομάδα αυτή τη στιγμή, έστω και από-

ντος του τραυματία Jorge Lorenzoδηλώσεις

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Bridgestone, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha
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>> Κυρίαρχος
Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο πρωταθλητής. Σε όλες τις μέρες 
των δεύτερων επίσημων δοκιμών στη Μαλαισία έγραψε 
νωρίς-νωρίς τον ταχύτερο γύρο του και αφιέρωσε τον υπό-
λοιπο χρόνο του σε πειραματισμούς και βελτιώσεις.
Ειδικά την τρίτη και τελευταία μέρα, στους πρώτους του γύ-
ρους διέλυσε το -δικό του- απόλυτο ρεκόρ της Sepang χρη-
σιμοποιώντας ένα μεταχειρισμένο λάστιχο και στη συνέχεια 
ασχολήθηκε με fine tuning των ηλεκτρονικών του. Μέχρι 
που στο τέλος πήρε ένα από τα Μ1 των αναβατών εξέλιξης 
του εργοστασίου και δίχως να πειράξει τίποτα έγραψε τον 
15ο χρόνο. Στη συνέχεια, με τις δικές του κατευθύνσεις για 
το στήσιμο της μοτοσυκλέτας, ο δοκιμαστής του εργοστα-
σίου γύρισε ταχύτερα από τους Aleix Espargaro και Marco 
Simoncelli!

race
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>> Κόκκινη απειλή
Ο Casey Stoner είναι δυνατός και γυρνά με απόλυτη συ-
νέπεια δύο με τρία δέκατα πιο αργά από τον Rossi. Ο Αυ-
στραλός φαίνεται να έχει βρει άκρη με τη μοτοσυκλέτα του, 
παρόλο που η Ducati ακόμη πειραματίζεται έντονα. Τις 
δύο πρώτες μέρες στη Sepang o Stoner δοκίμαζε το αν-
θρακονημάτινο ψαλίδι –που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να 
το κάνουν να δουλέψει όπως το αλουμινένιο– και σε κάθε 
περίπτωση έκλεινε τα ημερήσια γυρολόγια γύρω στο ένα 
τέταρτο του δευτερολέπτου πίσω από τον Rossi.
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>> Ο Nicky είναι εδώ!
Ένα μήνα πριν ο Nicky Hayden εγχειρίστηκε στις Η.Π.Α. για 
να θεραπευτεί από το περίφημο σύνδρομο arm pump. Σε 
όλες τις δοκιμές στη Μαλαισία ο Αμερικανός γκρίνιαζε πως 
το χέρι του δεν είναι ακόμη καλά, χάνει την αίσθηση, κου-
ράζεται γρήγορα. Τη δεύτερη μέρα έγραφε μόλις τον 11ο 
χρόνο πονώντας, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα βελτιώ-
θηκαν την τελευταία μέρα και ο πρωταθλητής του ’06 έκανε 
ένα εντυπωσιακό άλμα στην τρίτη θέση, βελτιώνοντας το 
χρόνο του περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο!
Στα πλαίσια της αποθεραπείας του προφανώς, ο Hayden 
για πρώτη φορά δεν ήταν ένας από τους αναβάτες που 
έγραψαν τους περισσότερους γύρους.
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>>  Νίκη στον εμφύλιο 
      του Τέξας
Οι μοτοσυκλέτες της Yamaha είναι ήδη έτοιμες για το πρω-
τάθλημα και αυτό φαίνεται από τους χρόνους όλων των 
αναβατών τους. Απόντος του Lorenzo, ο Colin Edwards 
κόλλησε πίσω από τα Ducati στην τέταρτη θέση ως δεύτε-
ρο τη τάξει Yamaha.
Ο Τεξανός είναι πανευτυχής με τον νέο του ομόσταυλο και 
το γεγονός πως αυτός και θεωρείται και αποδεικνύεται απει-
λητικός έχει βάλει τον Edwards σε μια ευεργετικότατη διαδι-
κασία ενδοοικογενειακού ανταγωνισμού.
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>> Ψηλότερα από 
      rookie της χρονιάς;
Ο Ben Spies είναι ήσυχος, αποφεύγει τα μεγάλα λόγια 
και, όποτε ερωτάται, δηλώνει πως έχει πολλά να μάθει, 
δεν πιέζει τη μοτοσυκλέτα του και προχωρά σκαλοπάτι-
σκαλοπάτι.
Αν είναι όντως έτσι, προσωπικά δηλώνω εντυπωσιασμένος. 
Ο Spies είναι μονίμως κοντά στους πρωτοπόρους, όχι μόνο 
σε αυτό το τεστ, αλλά και στο προηγούμενο στις αρχές Φλε-
βάρη. Πλέον ο Τεξανός αρχίζει να καταθέτει τα πιστοποι-
ητικά του, γυρνώντας ταχύτερα από πολλά εργοστασιακά 
θηρία. Σίγουρα ωφελείται από μια άριστα προετοιμασμένη 
μοτοσυκλέτα.
Εμείς ωστόσο αναρωτιόμαστε: αν αρχίσει να πιέζει και να 
αγριεύει, τι θα κάνει;
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>> Ένα βήμα μπροστά
Η Suzuki έφερε επιτέλους στη Μαλαισία ένα νέο κινητήρα 
με την παραπάνω ιπποδύναμη που ζητούσαν οι αναβάτες 
της και πρωτίστως ο Loris Capirossi εδώ και ένα χρόνο του-
λάχιστον.
Η δεύτερη μέρα του τεστ ωστόσο ήταν καλύτερη για τον 
Capirossi, φτάνοντας στην τέταρτη θέση, ενώ την τρίτη μέρα 
υποχώρησε στην έκτη. Πάντως η απόσταση του ενός δευτε-
ρολέπτου από τον απίστευτο χρόνο του Rossi ικανοποίησε 
τη Suzuki.
Χαρούμενος με το νέο μοτέρ ήταν και ο Alvaro Bautista, ο 
οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο μπαινοβγαίνοντας στα 
όρια της δεκάδας.
Θυμόμαστε, βέβαια, πως και άλλες χρονιές τα GSV-R πή-
γαιναν δυνατά στις δοκιμές, μα στους αγώνες η κατάσταση 
άλλαζε άρδην. Για να δούμε φέτος…
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>> Μπλεξίματα
Το HRC έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Οι εκτενείς αλ-
λαγές στα RCV έχουν προκαλέσει μεγάλο μπλέξιμο στα 
γκαράζ της εργοστασιακής ομάδας. Ο Dani Pedrosa δεν έχει 
βρει ακόμη άκρη με τις Ohlins και συνεχώς παραπονιέται 
πως η μοτοσυκλέτα δε βρίσκει πρόσφυση, οπότε ήταν φυ-
σιολογικό το ότι τον περισσότερο καιρό ο Andrea Dovizioso 
γυρνούσε πιο γρήγορα από αυτόν – ο Dovi έτρεξε και πέρυ-
σι μισή σεζόν με τις νέες αναρτήσεις.
Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε σημαντική πρόοδο για 
τον Dani τη προσέγγιση του Dovi στα αμελητέα τέσσερα 
εκατοστά του δευτερολέπτου την τρίτη μέρα, που είναι μια 
απόδειξη πως ο Ισπανός κάλυψε αρκετό έδαφος γρήγορα.
Στο τελευταίο τεστ του Κατάρ θα περιμένουμε με αγωνία να 
δούμε αν η Honda θα καταφέρει να εμφανιστεί ανταγωνιστι-
κή στον πρώτο αγώνα ή θα χάσει περισσότερο χρόνο μέχρι 
να βρει το σωστό set up.
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>> Σταθερή άνοδος
Το παιδί-θαύμα της Honda, Hiroshi Aoyama, μετά το εκ-
πληκτικό του πρωτάθλημα στα 250, αρχίζει να τραβά την 
προσοχή και στη μεγάλη κατηγορία. Δουλευταράς και με-
θοδικός ο νεαρός Ιάπωνας άφησε πίσω του τον πάτο της 
κατάταξης, ανέβηκε στη 12η θέση τη δεύτερη μέρα δοκι-
μών και την τελευταία βελτίωσε τον χρόνο του κατά οκτώ 
δέκατα για να μπει στη δεκάδα, πετώντας έξω από αυτή τον 
Alvaro Bautista.
Να σημειώσουμε προς τιμήν του Aoyama πως τώρα οδή-
γησε για πρώτη φορά το νέο RC211V του 2010, καθώς σε 
όλα τα προηγούμενα τεστ έτρεχε με το ’09. Προφανώς του 
άρεσε…
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>> Απογοήτευση
Χαλαρά έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη απογοήτευση των 
rookies ως τώρα. Ο πρωταθλητής 250 του 2008 ήρθε με 
φανφάρες, όνειρα και (συγκρατημένες) δηλώσεις, αλλά ως 
τώρα είναι εντελώς έξω από τα νερά του. Μαζεύει τούμπες 
διαρκώς και γυρνά σε θλιβερούς χρόνους, σχεδόν τρία δευ-
τερόλεπτα μακριά από την κορυφή – και πάνω από ένα από 
τον ομόσταυλό του Marco Melandri. Θα πρέπει βέβαια να 
πούμε ότι τη δεύτερη μέρα δεν πρόλαβε να κάνει πάνω από 
δύο γύρους, καθώς στον τρίτο εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπέ-
στατο highside - τέτοιο που από θαύμα δεν τραυματίστηκε.
Επιπλέον, η ομάδα του Gresini δεν έχει στήσει ακόμη καλά 
τα φρέσκα RCV της, οπότε είναι λογικό ο Melandri με την 
εμπειρία του να γυρνά ταχύτερα από τον συνονόματό του 
rookie, αλλά για τον Simoncelli το πρόβλημα είναι οι απαι-
τήσεις που χτίστηκαν γύρω από τον έλευσή του. Ειδικά όταν 
ο Aoyama με μια ίδια μοτοσυκλέτα είναι τόσο πολύ πιο 
γρήγορος από αυτόν.
Ελπίζουμε σύντομα ο SuperSic να αρχίσει την ανηφόρα 
προς τη βελτίωση.
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 # Αναβάτης Ομάδα Καλύτερος χρόνος Διαφορά
 1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 2:00.271 -
 2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 2:00.512 +0.241
 3 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:00.703 +0.432
 4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:00.988 +0.717
 5 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 2:01.014 +0.743
 6 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 2:01.320 +1.049
 7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.439 +1.168
 8 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.478 +1.207
 9 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 2:01.692 +1.421
 10 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.732 +1.461
 11 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 2:01.980 +1.709
 12 Mika Kallio Pramac Racing Team 2:02.038 +1.767
 13 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 2:02.078 +1.807
 14 Hector Barbera Aspar Team 2:02.080 +1.809
 15 Yamaha Test Rider 1 Yamaha 2:02.287 +2.016
 16 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 2:02.367 +2.096
 17 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:03.254 +2.983
 18 Yamaha Test Rider 2 Yamaha 2:04.500 +4.229M
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«Στον τρίτο αγώνα θα ξέρουμε ποιος έκανε καλή  
δουλειά

Paul Denning,  
Team Manager Rizla Suzuki MotoGP

« »
Μου αρέσει ο Stoner, είναι γνήσιος  

αναβάτης  

Ben Spies,  
αναβάτης Monster Yamaha Tech 3 MotoGP

« »
Η εμπειρία είναι το  

παν 

Mick Doohan,  
5 φορές πρωταθλητής GP500

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Ήρθα από τους -20 στους +40  

βαθμούς
Mika Kallio,  

αναβάτης Pramac Racing MotoGP

«Βοήθεια, εδώ κάνει απίστευτη  

ζέστη
Aleix Espargaro,  

αναβάτης Pramac Racing MotoGP
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mailto:spirontas@ebike.gr


Ο πολύπειρος Άγγλος που διευθύνει τη 
Rizla Suzuki δίνει τη δική του εκτίμηση 

για την επίδραση του νέου κινητήρα 
“διαρκείας” στα MotoGP. Αναγνωρίζο-

ντας πως το 2009 ήταν αποτυχημένο για 
την ομάδα του, ελπίζει πως το επιβαλ-

λόμενο ταβάνι στις επιδόσεις θα φέρει 
πιο κοντά τις ομάδες και δίνει τρεις αγώ-

νες περιθώριο. Κι αν πάλι η Suzuki είναι 
μακριά τι κάνουμε αγαπητέ Paul;»

Στον τρίτο αγώνα θα ξέρουμε ποιος έκανε καλή  
δουλειά

Paul Denning,  
Team Manager Rizla Suzuki MotoGP

Η Ισπανία είναι στη Μεσόγειο και 
το κλίμα της, όπως γνωρίζου-

με, δεν αποκαλείται εύκρατο για 
πλάκα. Στη Μαλαισία για τις δοκι-

μές της Sepang, πάλι, οι 40 βαθ-
μοί με 95% υγρασία συνιστούν 

ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου 
ο νεαρός Ισπανός έζησε τον εφι-

άλτη με ολόσωμα δέρματα και 
φουλ σωματική άσκηση

Το παιδί-θαύμα από το Τέξας προ-
σαρμόζεται αθόρυβα στα GP πα-

ρουσιάζοντας τον γνωστό του χα-
ρακτήρα. Χαμηλοί τόνοι, σεβασμός 

στους παλιούς, τους ακούει και 
απορροφά σα σφουγγάρι. Ο Casey 

Stoner είναι ήδη η συμπάθεια του 
Spies που δηλώνει πως χαίρεται 

πολύ να ακούει συμβουλές από 
τόσο γρήγορους αναβάτες.»

Μου αρέσει ο Stoner, είναι γνήσιος  
αναβάτης  

Ben Spies,  
αναβάτης Monster Yamaha Tech 3 MotoGP

Διαρκώς τον ρωτούν το ίδιο πράγμα 
τον Doohan, ως πότε θα είναι ικανός ο 

Rossi να κερδίζει; Πώς καταφέρνει ως 
τώρα να αντιστέκεται σε τόσο αγριεμέ-

νους πιτσιρικάδες με σπουδαίο φυσικό 
ταλέντο; Για τον Αυστραλό όλο το παι-

χνίδι είναι στο μυαλό. Η εμπειρία, λέει, 
κι εμείς ετοιμαζόμαστε για ένα σούπερ 

πρωτάθλημα φέτος. Γιατί και οι μικροί 
έχουν μαζέψει κάμποση εμπειρία πια.

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Αν δηλαδή γκρινιάζουν οι Ισπανοί, τι 
να πει για τη Sepang και ο Mika Kallio 

που πέρασε ολόκληρη τη χειμερινή 
διακοπή στο χωριό του στη Φιλαν-

δία, χτισμένος στα χιόνια με μέσες 
θερμοκρασίες στους -20oC. Ξαφνικά 

μπαίνει σ’ ένα αεροπλάνο και κατε-
βαίνει στην κόλαση του Δάντη. Τι να 

πει ο κακομοίρης; Με το που έφτασε 
αρρώστησε…»

Ήρθα από τους -20 στους +40  
βαθμούς

Mika Kallio,  
αναβάτης Pramac Racing MotoGP

« »
Βοήθεια, εδώ κάνει απίστευτη  

ζέστη
Aleix Espargaro,  

αναβάτης Pramac Racing MotoGP
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Κάπου τόσα θα 
παίρνουμε για 

μηνιάτικο όπως 
το πάνε. Πάλι 

καλύτερα από τους 
απολυμένους της 

Yamaha πάντως
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www.vintagemotorcyclesonline.com

Μπορείς να το πεις και ηλεκτρονικό περιοδικό, 
μα η συγκεκριμένη δουλειά είναι πολύ 
ερασιτεχνική και παθιασμένη για να είναι 
επαγγελματική. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα 
στημένη από μερικούς φίλους λάτρεις της 
κλασσικής μοτοσυκλέτας, κάποιοι εξ αυτών 
σεβαστής ηλικίας, γεμάτη από απίθανες 
ιστορίες για εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες του 
παρελθόντος που ζουν ακόμη ως σήμερα.
Το Vintage Motorcycles Online δεν είναι η 
εγκυκλοπαίδεια των κλασσικών, δεν είναι ο 
κεντρικός κόμβος με την πλήρη βιβλιοθήκη. 
Είναι ένα όμορφο και ήσυχο παρακλάδι, το 
καλύτερο δε με αυτό είναι πως η ύλη του δεν 
παράγεται προγραμματισμένα, ουσιαστικά 
είναι όλα όσα ζουν, βλέπουν και σκέφτονται 
οι συντελεστές του. Αυτό και μόνο το κάνει 
σπουδαίο.

Διαδρομές στον χρόνο

www.specialmag.it

Όλα σκαλισμένα
Οι Ιταλοί συνάδελφοι του Special Mag 
είναι πολύ δραστήριοι. Στην ιστοσελίδα 
τους συναντάμε αμέτρητα σπεσιαλάκια από 
όλη την Ευρώπη, κατά πλειοψηφία από την 
Ιταλία φυσικά. Ανάμεσά τους βρίσκουμε 
race specials, καταπληκτικά καστομαρισμένα 
μοντέλα δρόμου, περίεργα projects, πάντα 
με έμφαση στις σπορ μοτοσυκλέτες.
Πάρα πολλά από αυτά συνοδεύονται 
από οδηγική δοκιμή, και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση αγωνιστικών 
μοτοσυκλετών από διάφορες κατηγορίες, 
συχνά απλές ιδιωτικές συμμετοχές σε 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
Πέραν του αγνού οφθαλμόλουτρου 
προσφέρεται και ένα πρώτης τάξης 
παράθυρο για να παίρνουμε ιδέες σχετικά 
με τις δικές μας μοτοσυκλέτες. Αν ξέρεις 
Ιταλικά ακόμα καλύτερα, η ιστοσελίδα δεν 
προσφέρεται σε άλλη γλώσσα.
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Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.specialmag.it
http://www.specialmag.it
http://www.vintagemotorcyclesonline.com


επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr


cycle

 
feature

http://www.icycling.gr


Κείμενο: Κώστας Σαπουνάκης φωτό: Χαρούλα Στρατή

X-Poros 09
Φέτος έγινε η 5η έκδοση του X-Poros (www.x-poros.gr), όπως πάντα στο νησί του Πόρου. 
Είναι ένας αγώνας περιπέτειας μοναδικός για τα Ελληνικά δεδομένα



cycle

Το X-Poros δημιουργήθηκε  το 2004 συνδυάζοντας κατά βάση ορει-
νή ποδηλασία με τρέξιμο και κολύμπι, δύο δραστηριότητες  που 
προστεθήκαν για να δώσουν κάτι παραπάνω μιας και το μέγεθος 

του νησιού του Πόρου δεν έχει δυνατότητες για μια μεγάλη  ποδηλατική 
διαδρομή τύπου marathon.

Σταδιακά ο θεσμός εξελίχθηκε και πλέον έχει μεταλλαχτεί σε ένα από 
τους πιο δύσκολους αγώνες περιπέτειας στην Ελλάδα. Ψύχη του πάντα 
είναι το Mountain Bike (ΜΤΒ) με 50 και κάτι δύσκολα χιλιόμετρα που 
από μόνα τους αποτελούν ένα λαϊκό αγώνα ορεινής ποδηλασίας υπό 
την αιγίδα της ΕΟΠ. Για τους αυθεντικούς υπάρχει το ολόκληρο πακέτο 
που φέτος παίδεψε τους συμμετέχοντες σε τέτοιο βαθμό που μόνο επτά 
το ολοκλήρωσαν.

Σουρεαλισμός, λάσπη και εκλογές
Οι δυσκολίες είχαν αρχίσει από νωρίς εξ αίτιας των πρόωρων εκλογών 
που μετατόπισαν την ημερομηνία διεξαγωγής κατά 15 μέρες. Τον Οκτώ-
βριο αυτές οι δύο εβδομάδες  είναι κρίσιμες κι έτσι τα φθινοπωρινά και-
ρικά φαινόμενα έβαλαν άλλη μια παχιά (λασπώδη) στρώση δυσκολίας, 
αλλά και μείωσαν αισθητά τη διάρκεια της ημέρας.
Από τους 70 συνολικά εγγεγραμμένους 60 τελικά ήταν οι γενναίοι, οι 
περισσότεροι γνώριμοι του θεσμού, που παρουσιάστηκαν στην παραλία 
Μοναστηρίου το βροχερό πρωινό του Σάββατου. Μετά τη διεκπεραίωση 
βασικών γραφειοκρατικών διεργασιών, με ανήσυχο βλέμμα και υγροί, 
προστατευμένοι κάπως μέσα στις στολές neoprene τους, επιβιβάστηκαν 
στο καΐκι που τους πήγε στα βαθιά, τρία χιλιόμετρα πιο πέρα ανάμεσα 
στη βραχώδη ακτογραμμή και το νησάκι Μόδι.
Η εκκίνηση δόθηκε από το σκάφος, σουρεαλιστικά, όπως όλοι είχαν 
προειδοποιηθεί από τα συχνά γράμματα επικοινωνίας που είχαν λάβει. 
Ο μουντός καιρός και η συννεφιά (η βροχή είχε για λίγο κοπάσει) φώ-
τιζαν με μεγαλοπρεπή τρόπο τα βράχια πλάι στα οποία κολύμπησαν. 
Στη μέση της διαδρομής υπήρχε το ιστιοπλοϊκό σκάφος –σημαδούρα 
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επιτήρησης– της Poros Yachting Academy με αρκετό πλήρωμα ώστε να 
δημιουργήσει μια πλωτή εξέδρα φιλάθλων. Από αυτό το σημείο είχαν 
ξεκινήσει και όσοι έκαναν τη μικρή απόσταση κολύμβησης.
Όλοι βγήκαν αισίως υπό το βλέμμα των δύο ναυαγοσωστών στην πα-
ραλία της Γλίστρας, μικρή βοτσαλωτή έκταση χωμένη μέσα στα βράχια. 
Η πρόσβαση της γίνεται μόνο με σκάφος και ήταν τυχεροί να ανακαλύ-
πτουν αυτήν την απρόσιτη πλευρά του νησιού.

Να ξεβράζεται ο τελευταίος παρακαλώ!
Το X-Poros αν και χαρακτηρίζεται ως τρίαθλο διαφέρει κατά πολύ. Το 
τρίαθλο είναι έντονη προσπάθεια σε οικείο έδαφος χωρίς γεωλογικές 
δυσκολίες, μάχη εναντία στο χρόνο και τους άλλους συμμετέχοντες. 
Εδώ υπό αντίξοες συνθήκες όλοι ήταν πιο ενωμένοι, ανταγωνιστικοί μεν, 
αλλά πλήρωμα του ιδίου γλυκού μαρτυρίου που τους καλούσε πάνω 
απ’ όλα να συνεχίσουν ξεπερνώντας τον εαυτό τους σε ένα απρόβλεπτο 
τερέν. 
Αυτό έπρεπε να κάνουν και στην επομένη δοκιμασία, το τρέξιμο. Πε-
ριλάμβανε την ανάβαση του στενού φαραγγιού Χουχου, σχισμής ανή-
λια και υγρή, στο βάθος του όποιου φιδογύριζε υποτυπώδες μονοπάτι 
σπαρμένο με γλιστερά βράχια. Έπρεπε να περάσουν με ορειβατικό σχοι-
νί το βράχο Bebeka, ύψους 8 μέτρων (μερικοί εγκατέλειψαν σε αυτό το 
σημείο πρόωρα αναγνωρίζοντας τα όρια τους), και τις δύο πέτρινες αψί-
δες. Ακολουθούσε η “Τραβέρσα του τρόμου”, δύσβατο μονοπάτι που 
όμως αποκάλυπτε εξαίσιες όψεις της Πελοποννήσου και της Ύδρας.
Το υπόλοιπο τρέξιμο ήταν αναλογικά βάτο. Αντιπυρικές ζώνες, μονο-
πάτια αιγοπροβάτων στο πευκοδάσος , δασικοί ανηφορικοί και λίγη 
άσφαλτος. Συνολικά 9.6 χιλιόμετρα και μια καλή 500αριά υψομετρική 
διαφορά. Όλα υπό βροχή.
Έφτασαν στη δεύτερη ζώνη αλλαγής και συνέχισαν με το ποδήλατο. Οι 
δυσκολίες εδώ ήταν η χάραξη της διαδρομής με τη προσθήκη μονοπα-
τιών μέσα στο δάσος, ξεθωριασμένες παλιές διαδρομές που χρησιμο-
ποιούσαν οι ρετσινάδες του Πόρου όταν η εκμετάλλευση του πεύκου 
γινόταν εντατικά. Όλες οι διαδρομές είχαν την επιπλέον δυσκολία που 
άκουγε στο ζοφερό όνομα λάσπη. Η βροχή που είχε προηγηθεί είχε 
αλλάξει το τερέν. Το χώμα κολλούσε σα βδέλλα στους σκελετούς και 
τα λάστιχα, μπουκώνοντας και τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα 
μετάδοσης. Η προσπάθεια ήταν μεγαλύτερη και οι μυς ταλαιπωριόντου-
σαν παραπάνω καθώς άρχιζαν να πνίγονται στο γαλακτικό οξύ.
Οι όμορφες εθελόντριες του σταθμού ανεφοδιασμού παρέα με τους Σα-
μαρείτες του Ναύπλιου εμψύχωναν τους έρημους αθλητές. Εκεί, παρ’ 
όλες τις προσπάθειες τους, πολλοί αποφάσισαν να μεταπηδήσουν στη 
μικρή διαδρομή (25 χιλιόμετρα) και να εγκαταλείψουν την ουτοπική ιδέα 
των 50 km. Οι διάφορες με έναν απλό αγώνα της σειράς ήταν πλέον 
εμφανείς.
Όσοι συνέχισαν μπόρεσαν να γευτούν όλες τις ομορφιές του νησιού που 
περιλαμβάνονταν στην διαδρομή. Την πανοραμική κατάβαση προς τον 
όρμο της Βαγιονιάς, τα περάσματα των αντιπυρικών ζωνών –που για 
πολλούς ήταν πιο κοντά στον ορισμό του γκρεμού πάρα του μονοπατιού 
για ποδήλατο– αλλά και όλων των άλλων single tracks (Anton’s trail,  
περιφερική, υπέρτατο!) που έχουν συμβάλλει στο να συμπεριλαμβάνε-
ται ο Πόρος στους σοβαρούς ελληνικούς ποδηλατικούς προορισμούς.
Στον τερματισμό τερμάτιζαν υπό βροχή, άλλοι έχοντας κάνει κάτι λιγό-
τερο, άλλοι κανονικά, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό τη λάσπη και το 
πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης. Η απαιτητική διαδρομή, οι συνθήκες και 
το παρεΐστικο χαλαρό κλίμα ήταν τα βασικά στοιχεία για τα οποία είχαν 
έρθει και τα είχαν βρει. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν έπαθλα.
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Μια μικρή ομάδα πέντε ποδηλατών τερμάτισε πιστεύοντας ότι έκλεινε τη 
φετινή επική διοργάνωση στις 20:00 το βράδυ. Ήταν χωρίς να υπολογί-
ζουν στην επίμονη του 50χρονου που είχε έρθει για πρώτη φόρα μεν, 
με σιδερένια θέληση δε για να τα καταφέρει. Ενώ ομάδες εθελοντών 
είχαν ξεχυθεί στα μονοπάτια με φακούς να τον αναζητήσουν υπό μορφή 
κουφαριού σε άρχουσα σήψη, εκείνος ξεβράστηκε κατά τις 22:30 από το 
Anton’s, βάζοντας οριστικά τέλος στο X-Poros 2009.

King of Poros
Οι απονομές έγιναν λόγω ανωτέρας βίας την Κυριακή, που ειρωνικά 
ήταν ηλιόλουστη…
Τεχνικές βλάβες και ένα λάθος καθοδήγησης του μέχρι τότε δεύτερου 
Δημήτρη Καπατσόρη ευνόησαν τελικά τον Γιώργο Σπυράκη που τερ-
μάτισε πρώτος στο μεγάλο ποδήλατο (4:48). Στη μικρή κατηγορία ο 
Γιώργος Μιχαηλίδης άγχωσε τη διοργάνωση που έτρεχε να τοποθετήσει 
έγκαιρα κάποιον στον τερματισμό. Έκανε 1:35.

Πρώτος στο μικρό X-Poros τερμάτισε ο Μιχάλης Μέντης (4:19), μετά ο 
Γιάννης Ζαχόπουλος (4:29) και κατόπιν ο Μηνάς Βασιλειάδης (4:29 και 
κάτι).
Στο μεγάλο X-Poros πρώτος ο Πέτρος Τυρολόγος (5:29), με δεύτερο τον 
Αρίωνα Τσούργιαννη (5:48) και τρίτο τον Μάρκο Πάχο (6:14). Είχαν φάει 
πιο πολλά τζελάκια GU από τους άλλους;
Αξιέπαινες οι γυναικείες παρουσίες, με την Αθανασία Κοτσιάνη (6:08) να 
τερματίζει στη μικρή διαδρομή.
Ο Πέτρος Τυρολόγος στέφθηκε King of Poros και παράλαβε δίκαια το 
μοναδικό μπλουζάκι τρόπαιο.
Όλοι ευχαρίστησαν τους εθελοντές που έκαναν τον δικό τους άθλο πα-
ραμένοντας υπό βροχή τόσες ώρες για να προσφέρουν αλτρουιστικά 
ικανοποίηση σε μερικούς τυχερούς μαζοχιστές.
Κληρωθήκαν τα δώρα των χορηγών Kassimatis Cycling και τα τρία 
υπερπολυτελή πακέτα περιποίησης σώματος και προσώπου, προσφο-
ρά του Methana Volcanic Spa που βρίσκεται στην όμορφη γειτονική 
χερσόνησο.
Ακολούθησε παιδικός αγώνας με λίγες δυστυχώς συμμετοχές.
Το  X-Poros, παρ’ όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, κατάφερε να 
χαρίσει έναν πολύ απαιτητικό αγώνα στους συμμετέχοντες, αλλά και μια 
ευχάριστη εκδρομή σε όσους τους είχαν απλά συνοδεύσει. Ένα βροχε-
ρό, άχαρο Σάββατο του Οκτώβρη είχε μετατραπεί σε μια εξόρμηση στην 
όμορφη φύση του νησιού. Ικανοποιημένοι έφυγαν εγγράφοντας από 
τώρα στο καλεντάρι τους το X-Poros για του χρόνου, λίγο ανήσυχοι πάλι 
μην ξέροντας ποια νέα σαδιστική δυσκολία θα εμφανίσει η διοργάνωση 
επιπλέον στο κατά τα αλλά αθώο νησάκι του Σαρωνικού.
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 Διοργάνωση:  www.x-poros.gr 
 Επικοινωνία:  info@x-poros.gr
 Τόπος διεξαγωγής:  exotic Poros island
 Υπεύθυνος:  Κώστας Σαπουνάκης
 Φωτογραφία:  Χαρούλα Στρατή

http://www.x-poros.gr
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Κείμενο & Φωτό: Ηλίας "Goldfish" Ντεμιάν

Μια σχέση με σπινθήρες

To ποδήλατο
και ο ηλεκτρικός



cycle

Η καθημερινή αστική μετακίνηση με τα ποδήλατα σε γειτονικές χώρες είναι πλέ-
ον συνήθεια. Το θυμόμαστε (και προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε) κάθε 
φορά που πέφτει στα χέρια μας κάποιο ξένο περιοδικό, κάποια φωτογραφία, ένα 
λινκ. H προσπάθεια εξευρωπαϊσμού μας και η αυτονόητη χρήση ποδηλάτου για 
αστικές αποστάσεις παραμένει γραφική. Ακόμη κι αν το συνδυάζαμε με ΜΜΜ 
θα προκαλούσαμε κραυγές πανικού από τους αδαείς καθώς και την αυτόματη 
κατάταξή μας στη γενική κατηγορία των κολλημένων γραφικών!
Ας μην κοροϊδευόμαστε. Στην Ελλάδα το μεταφορικό μέσο του καθενός απο-
τελεί δείκτη ευημερίας, έστω κι αν έχει δανειστεί από τρεις τράπεζες για να το 
αγοράσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς κοιτά καθημερινά ο κόσμος τον ποδηλάτη 
που έχει συνειδητοποιήσει ότι οι 24 ώρες της ημέρας δεν είναι αρκετές για να 
χάνονται κάπου μεταξύ Λεωφόρου Κηφισίας, Συγγρού, Πειραιώς και συναφών 
μαρτυρικών οδών. Πρόσφατα ένας καθόλα ευγενικός κύριος στο μετρό (το χρη-
σιμοποιώ καθημερινά μπαίνοντας με το σπαστό μου ποδήλατο) με ρώτησε από 
πού είμαι. Λίγο το πρωινό ξύπνημα, λίγο τα διάφορα που είχα στο μυαλό μου, 
δεν κατάλαβα τι εννοούσε κι έτσι τον ξαναρώτησα. Και η απάντηση; "Σας είδα 
μελαχρινό και με το ποδήλατο και φαντάστηκα ότι είσαστε από το Πακιστάν, 
Ινδία κτλ." Φυσικά αν με έβλεπε σε ένα μεγάλο αστεράτο αυτοκίνητο δε θα του 
περνούσε από το μυαλό τέτοια σκέψη.

Είμαστε ό,τι δείχνουμε ή δείχνουμε ό,τι είμαστε;
Με μεγάλη χαρά παρακολουθώ, ή τουλάχιστον προσπαθώ να παρακολουθή-
σω και να κατανοήσω, την αύξηση της παρουσίας των ποδηλάτων στους Ελλη-
νικούς δρόμους. Ο κόσμος ξυπνά, κατανοεί. Δοκιμάζει νέες ιδέες και προσπαθεί 
να τις εντάξει στην καθημερινότητά του. Να τις κάνει μέρος της ζωής του. Να 
δει πώς είναι για μια διαδρομή 15 km να κάνεις μισή ώρα και να φτάνεις στον 
προορισμό σου ξύπνιος και με όρεξη για άλλο τόσο. Να μην εξαρτάσαι από τις 
απεργίες των βενζινάδικων, από την καθημερινή κίνηση.
Μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν η είσοδος ποδηλάτων σε ώρες αιχμής στα βα-
γόνια του τρένου. Πριν λίγους μήνες ο ΗΣΑΠ (ο γνωστός ηλεκτρικός) ανακοίνω-
σε ότι επιτρέπεται δοκιμαστικά η είσοδος των κανονικών ποδηλάτων σε όλους 
τους συρμούς όλες τις ώρες της ημέρας. Ο μόνος περιορισμός είναι τα δύο πο-
δήλατα ανά συρμό, καθώς και η είσοδός τους στη σκευοφόρο. “Καλό μέτρο,” 
θα βιαστούμε όλοι να σκεφτούμε. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το ποδήλατο 
στη στάση, να μπαίνουμε στο τρένο χωρίς να κλειδώνουμε κάπου το δίτροχο 
φίλο μας με κίνδυνο να περάσει στην αλυσίδα των κλοπιμαίων, κ.ο.κ.
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Η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από πολλά έργα αλλαγής γραμμών και 
αναβάθμισης του αστικού δικτύου στον ηλεκτρικό. Παρατηρούνται καθυστερή-
σεις, ενώ οι συρμοί έρχονται γεμάτοι με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πακτώνο-
νται στα βαγόνια. Οι επαφές τρίτου τύπου είναι πλέον καθημερινές. Φασαρία, 
τσακωμοί, πορτοφόλια να κάνουν φτερά και άλλα τέτοια όμορφα. Θα ήθελα να 
φανταστείτε την εικόνα του ποδηλάτη που προσπαθεί με το citybike του να επιβι-
βαστεί σε ένα βαγόνι, σε ώρα αιχμής. Έστω λοιπόν ότι κάπως, κάπου καταφέρνει 
να χωρέσει. Έστω ότι κάποιοι επιβάτες ενοχλούνται και δημιουργείται αλυσιδωτά 
μια αντίδραση από τον ποδηλάτη. Μαθηματικά θα οδηγήσει σε διαμάχη, όλο 
και κάποια κουβέντα παραπάνω θα πέσει και το τέλος αναμενόμενο.
Ποιά πλευρά έχει δίκιο; Εδώ είναι το περίεργο: Και οι δύο! Ο μεν επιβάτης, 
λερώνει με γράσο την τσάκιση που πατούσε χθες, σπρώχνεται σε μια ήδη επιβα-
ρυμένη κατάσταση (με τα έργα που περιγράψαμε παραπάνω), ο δε ποδηλάτης 
που έχει δίκιο καθώς ο ΗΣΑΠ επιτρέπει (επιτέλους Ευρώπη) την είσοδό του 
στο τρένο. Η κατάσταση αυτή θα επαναλαμβάνεται όσο διαρκεί η δοκιμαστική 
περίοδος, οι επιβάτες θα κάνουν παράπονα για την κατάσταση και στο τέλος η 
διοίκηση του ΗΣΑΠ ίσως να απαγορεύσει την είσοδο των ποδηλάτων μια και 
καλή.
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Από τη θεωρία στην πράξη
Η δική μου ένσταση για να γίνω κατανοητός έρχεται στο ζήτημα της υλοποίη-
σης της κατά τα άλλα εξαιρετικής ιδέας του ΗΣΑΠ. Είναι απαραίτητη μια σειρά 
μέτρων για να μπορέσουν να χωρέσουν ποδήλατα χωρίς να ενοχλούν και να 
ενοχλούνται:
1. Να τελειώσουν τα έργα και να αποκτήσουν οι συρμοί μια κανονική ροή, χωρίς 

καθυστερήσεις.
2. Να υπάρχει ικανός αριθμός βαγονιών ανά συρμό.
3. Η σκευοφόρος (τελευταίο βαγόνι) να αποκτήσει περισσότερο ωφέλιμο χώρο. 

Αυτό ίσως να απαιτεί λιγότερα καθίσματα και αργότερα ίσως και ειδικές σχά-
ρες τοποθέτησης και σταθεροποίησης των ποδηλάτων.

4. Ενημέρωση του κοινού για τα νέα μέτρα. Ίσως και κάποια κίνητρα αρχικά 
για να λάβει την απαραίτητη αποδοχή το μέτρο (πχ. δωρεάν είσοδο στους 
ποδηλάτες στο τρένο).

Εν τέλει να αποκτήσει η σκευοφόρος τόσο χώρο για όρθιους ώστε να μην υπάρ-
χει στρίμωγμα για τα ποδήλατα. Ας είναι όλοι όρθιοι στο τελευταίο βαγόνι. Αφού 
στριμώχνονταν έτσι κι αλλιώς προτού μπουν τα ποδήλατα στο παιχνίδι. Με μια 
τέτοια αλλαγή θα σηματοδοτηθεί η έγκριση του ΗΣΑΠ για τη χρήση του ποδη-
λάτου στις όποιες διαμάχες επιβατών. Επιπλέον θα δοθεί το σήμα να πάρουν 
ποδήλατα οι δέκα στους 150 του βαγονιού και όχι οι δύο –αν βρήκαν κενή 
θέση.
Το ποδήλατο είναι λύση στο κυκλοφοριακό. Κάνει καλό στην υγεία. Είναι οικο-
νομικό. Βοηθάει να φτάνεις στη δουλειά σου ξύπνιος χωρίς να πιεις καφέ (όσοι 
το δοκίμασαν έστω μια φορά ξέρουν). Σε όλα αυτά είναι συνεργάτης ο ΗΣΑΠ. 
Και θα τον βάλουμε εμείς να συνεργαστεί. Δόθηκε το πράσινο φως για τα ποδή-
λατα στον ηλεκτρικό, ας τα χρησιμοποιήσουμε. Πώς αλλιώς θα δείξουμε αυτό 
που πρεσβεύουμε ως άνθρωποι; Με τη θεωρία; Όχι. Από Δευτέρα ξεκινήστε 
"την πράξη".

[Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο http://icycling.gr/index.php/iread-arthra-gia-tin-
podilasia/genika-arthra/to-podilato-kai-o-ilektrikos-mia-sxesi-me-spinthires.
php.]
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H εταιρία Akrapovic έχει στη διάθεση μας εξατμίσεις για το νέο 
μοντέλο της BMW S 1000RR 2010. Τελικό τιτανίου Conical street 
legal με προδιαγραφές θορύβου, για τους εργοστασιακούς λαιμούς 
και με πολύ υψηλές επιδόσεις. Θα τη βρείτε στην Tecno-Moto, τον 
επίσημο διανομέα της εταιρίας Akrapovic, στο κατάστημα μας Καλ-
λιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την 
μοτοσυκλέτα σας.
TECNO-MOTO 
2109242410

Με χαρά σας ανακοινώνουμε το πρώτο νέο φίλτρο αέρος 
υψηλής απόδοσης που μόλις κυκλοφόρησε η DNA για το 
2010, για τα APRILIA RSV4 R ’09-‘10, RSV4 Factory ‘09-
’10. Το νέο αυτό φίλτρο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
από Έλληνες τεχνικούς, τοποθετείται στο φιλτροκούτι χω-
ρίς καμία μετατροπή και αυξάνει τη ροή του αέρα κατά 
+10,50 %! Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση ροπής, ιπποδύ-
ναμης και οικονομίας καυσίμου. Ο συντελεστής κατακρά-
τησης είναι 98-99%, κατά πολύ ανώτερος ενός μαμά φίλ-
τρου, προσφέροντας  κορυφαία προστασία στον κινητήρα 
σας. Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην Tecno Moto, τον 
επίσημο διανομέα φίλτρων αέρος υψηλής απόδοσης DNA 
στην Ελλάδα, στην τιμή των € 75. 
TECNO-MOTO
2109242410 

DNA FILTER APRILIA RSV4 R & FACTORY 



επιμέλεια: Εμπορικό Τμήμα φωτό:Αρχείο eBike

DAYTONA 675 SPECIAL EDITION

Το εργοστάσιο της Triumph πρόσφατα παρουσίασε επίσημα τη Daytona 675 σε νέους χρωματισμούς και γραφικά, καθώς και με 
νέα αξεσουάρ στον στάνταρ εξοπλισμό. Η μοτοσυκλέτα θα είναι βαμμένη σε χρώμα λευκό (pearl white) σε συνδυασμό με το 
βαθύ μπλε του πλαισίου, με νέα μπλε απόχρωσης γραφικά στο φαίρινγκ καθώς και με μαύρους τροχούς με λευκά σιρίτια. Επί-
σης συμπεριλαμβάνονται νέες μανέτες φρένου και συμπλέκτη με βελτιωμένη εργονομία και μία σειρά από γνήσια carbon fiber 
αξεσουάρ όπως: Καλύμματα εξάτμισης, εσωτερικά καλύμματα του φαίρινγκ και πίσω φτερό, πάντα στον στάνταρ εξοπλισμό. Η 
παραγωγή της μοτοσυκλέτας θα είναι πολύ περιορισμένη, ενώ στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμη τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με 
τιμή € 11,590. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Triumph.  
ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.
2102849200    

mailto:sales@ebike.gr
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νούργιο Ν-43 ΑΙR. Με προστατευτικό αφαιρούμενο 
σαγόνι, αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση, εσω-
τερικό φιμέ ζελατινάκι για τον ήλιο, πολλαπλές ει-
σαγωγές αέρα στο πάνω μέρος και στο μέτωπο και 
χαμηλό βάρος, είναι μια από τις καλύτερες επιλογές 
για τις Ελληνικές καιρικές συνθήκες. Δείτε το από 
κοντά, όπως και όλη την καινούργια σειρά καλοκαι-
ρινών κρανών jet της Nolan στο κατάστημα Γκου-
ντούφας accessories. Τιμή € 230.
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484891-2107483876

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ

Έφτασε και στοχεύει κατευθείαν στην κορυφή 
της κατηγορίας sport-touring κρανών. Με ολο-
καίνουργιο αεροδυναμικό κέλυφος, επανασχεδι-
ασμένα κανάλια αερισμού, αφαιρούμενη επέν-
δυση, μεγαλύτερης επιφάνειας pinlock και τη 
γνωστή χειροποίητη ποιότητα κατασκευής SHOEI. 
Ελάτε να δείτε από κοντά το καινούργιο κράνος  
της ιαπωνικής SHOEI στο κατάστημα Γκουντούφας 
Accessories, Μιχαλακοπούλου 118, και αποκτή-
στε το με 12 άτοκες δόσεις, σε τιμή 409€ για τα 
μονόχρωμα και 499€ για τα μοντέλα με γραφικά.
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484981

Υλικό: Composite Fiber. Εσωτερική επένδυση 
υποαλλεργική, αντι-ιδρωτική, αντιβακτηριδιακή 
που αφαιρείται και πλένεται. Βαφή με εξωτερικό 
αντιχαρακτικό βερνίκι προστασίας από UV, αντι-
χαρακτική ζελατίνα και anti-fog kit, με δεύτερη 
εσωτερική αντιχαρακτική smoked ζελατίνα που 
κλείνει μέσα στο κέλυφος. Πρόσθιος αντιθαμ-
βωτικός εξαερισμός και διπλός στο κέλυφος με 
σύστημα αποβολής του θερμού αέρα και νέα 
κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο 
εσωτερικό.  Διαθέτει τσιμούχες προστασίας από 
τη βροχή, μάσκα χνώτων, δυνατότητα προσαρμο-
γής Bluetooth. Μεγέθη: XS – ΧL, standard ECE  
22.05, τιμή από 175.00€ στο SPIDI STORE και στο 
δίκτυο συνεργατών της εταιρείας, http://www.
motomarket.gr.  
MOTO MARkET 
801 11 795 615

SHOEI XR-1100

GIVI 40.1

http://www.motomarket.gr
http://www.motomarket.gr


Οι μανέτες ΤΙΤΑΧ έχουν αεροδυναμικό σχήμα προσφέροντας 
υψηλή απόδοση και επιτρέπουν να χειρίζεστε την μηχανή σας 
όπως ποτέ άλλοτε. Είναι κατασκευασμένες από τα καλύτερα, 
ελαφρύτερα και δυνατότερα κράματα αλουμινίου.
Υπάρχουν σαν σετ ή μεμονωμένα σε δύο μήκη (κανονικό και 
κοντό) και σε 7 αποχρώσεις (μαύρο, ασημί, κόκκινο, μπλε, πρά-
σινο, χρυσό και τιτάνιο).
Είναι η πρώτη επιλογή των πρωταθλητών WSBK και φυσικά το 
Νο.1 στην  αγορά.
Θα τα βρείτε ετοιμοπαράδοτα στην Tecno-Moto, τον επίσημο 
διανομέα ΤΙΤΑΧ στην Ελλάδα στο κατάστημα μας, Καλλιρρόης 
12 στο Νέο Κόσμο, όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την 
μοτοσυκλέτα σας. http://www.tecnomoto.gr 
TECNO-MOTO 
2109242410 

ΤΙΤΑΧ ΜΑΝΕΤΕΣ

SPEED TRIPLE SPECIAL EDITION

Επίσημη παρουσίαση έγινε και για το Speed Triple με νέο χρωματισμό ματ χακί που προστίθεται στη διαθέσιμη γκάμα χρωμάτων 
του δημοφιλούς μοντέλου, επιπλέον με νέα γραφικά του λογότυπου στο ρεζερβουάρ και την ουρά. Η μοτοσυκλέτα θα είναι 
διαθέσιμη από τον Απρίλιο και θα κοστίζει € 12,290.
ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.
2102849200    

http://www.tecnomoto.gr
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Ξέχνα τα καλώδια, τα ματάκια και τα μικρόφωνα που κου-
βαλούσες μέχρι σήμερα και χρησιμοποίησε την πιο mini 
και εύχρηστη High Definition κάμερα της αγοράς, διαθέσι-
μη σε αναλύσεις 720p και 1080p. Στη συσκευασία της πε-
ριλαμβάνονται: Βάση για λείες επιφάνειες (κράνη ή ρεζερ-
βουάρ μοτοσυκλετών), μπαταρία, κάρτα μνήμης SD 2MB, 
USB καλώδιo και CD-Rom με το manual της κάμερας. Πλή-
ρης γκάμα αξεσουάρ και περισσότερα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά υπάρχουν στο www.contour-hd.co.uk. Διατίθεται 
σε όλη την Ελλάδα (λιανική και χονδρική) σε παγκοσμίως 
ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά η Contour HD 720p στα 
30 frames/sec στοιχίζει € 260.
GAS MOTOSPORT CULTURE
2821074730

MINI CAMERA CONTOUR-HD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

Άρπαξε την ευκαιρία και κάνε δικό σου το κορυ-
φαίο Viper-GT της Arai στην καλύτερη τιμή στην 
Ελλάδα. Μαζί με αυτό παντρεύεσαι και την εξει-
δικευμένη γνώση μας στα κράνη της Arai, service 
όποτε απαιτηθεί, αναλώσιμα και μη ανταλλακτι-
κά, καθώς και γραπτή εγγύηση επίσημης αντιπρο-
σωπείας 5 ετών.
Στείλε e-mail στο info@gasmoto.gr ή, αν είσαι 
κοντά, πέρνα από το GAS και απόκτησε ένα Viper-
GT με γραφικά με μόλις € 490. (Η τιμή ισχύει για 
περιορισμένο αριθμό κρανών.)
GAS MOTOSPORT CULTURE
2821074730

ARAI VIPER GT ΣΕ 
ΤΙΜΗ GAS! Στο κατάστημα Γκουντούφας Accessories θα βρείτε 

πολλά χειμωνιάτικα μπουφάν σε προσφορά λόγω 
τέλους σεζόν. Οι προσφορές που αγγίζουν το 
-50% θα διαρκέσουν μέχρι εξαντλήσεως του στοκ. 
Θα τις βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα της Μι-
χαλακοπούλου 118. http://www.goudoufas.gr
ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ACCESSORIES
2107484981

http://www.goudoufas.gr
http://www.contour-hd.co.uk


Μοναδική ποιότητα και αντοχή, τέλεια εφαρμογή και με έντονους χρωματικούς συνδυασμούς για χρήση MX, Enduro,Trial, 
άλλα και σειρά kids και ATV με τιμές προσιτές για κάθε τσέπη. Η νέα σειρά Kenny για το 2010 είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
G.R.C. Περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες στο site του καταστήματος, www.grc-powerfactory.gr.
G.R.C. ΓΑΛΑΤΗΣ POWER FACTORY
2102513994

KENNY BOOTS: ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΕΡΑ

WP SUSPENSION

Η eXTra Products, επίσημη 
αντιπροσωπεία στην Ελ-
λάδα των αναρτήσεων WP 
Suspension, ανακοίνωσε 
τις νέες τιμές για την σειρά 
4014, οι οποίες έγιναν ακό-
μα πιο προσιτές. Έτσι για το 
πίσω αμορτισέρ με κωδική 
ονομασία Fusion 4014, το 
οποίο ρυθμίζεται πλήρως 
συν την υδραυλική προφόρ-
τιση που διαθέτει, η τιμή του 
με τον Φ.Π.Α. είναι € 895, 
ενώ για το Emulsion 4014, 
επίσης πλήρως ρυθμιζόμε-
νο, η τιμή με τον Φ.Π.Α. εί-
ναι € 625. Επίσης, ελατήρια 
μπροστινού συστήματος (€ 
115) και ελατήριο για πίσω 
αμορτισέρ (€ 140). 
EXTRA PRODUCTS
2109213286-7

http://www.grc-powerfactory.gr
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όλο και πιο ενδιαφέρουσα με την πορεία των καυσί-
μων, το ποδήλατο έχει αρχίσει και στην Ελλάδα να 
γίνεται μόδα, συνδυάζοντας γυμναστική και ευεξία με 
τη χαλάρωση μιας βόλτας. Από οργανωμένες βόλτες 
μέχρι μοναχικές εξορμήσεις στη φύση μακριά από τα 
καυσαέρια της πόλης, διατηρώντας πάντα τη μοναδική 
αίσθηση ελευθερίας που μόνο ένα δίτροχο μπορεί να 
δώσει. H εταιρία Kenny είναι δίπλα και στον ποδηλάτη 
κατασκευάζοντας  ρούχα αλλά και εξοπλισμό αναβάτη 
για οποιαδήποτε χρήση του ποδηλάτου. Περισσότερες 
πληροφορίες ή παραγγελίες στο site του καταστήματος, 
www.grc-powerfactory.gr.
G.R.C. ΓΑΛΑΤΗΣ POWER FACTORY
2102513994

Η νέα σειρά ρούχων της Hebo για το 2010 ήρθε στην Ελ-
λάδα. Θα καλύψει κάθε γούστο μιας και η Ισπανική εταιρία 
φημίζεται για τους χρωματικούς συνδυασμούς, την ποιό-
τητα, αλλά κυρίως για την αντοχή στις “κακουχίες”. Ένα 
δείγμα της πολύ καλής δουλειάς τους είναι το εικονιζόμενο 
παντελόνι με ονομασία  Enduro-Cross Baggy FMX 02 και 
κωδ. 40HE3612. Είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα 
και πολυαμίνη, έχει εύχρηστο φερμουάρ και μπορεί να γί-
νει βερμούδα . Διατίθεται σε όλα τα μεγέθη από S έως XXL 
και η τιμή του μαζί με τον Φ.Π.Α. είναι € 150.
EXTRA PRODUCTS
2109213286-7

ΚΕΝΝΥ ΒΙΚΕ SERIES 2010

ΗΕΒΟ PANTS 2010

http://www.www.grc-powerfactory.gr


http://www.agripan.gr/
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Έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές (A-VRB γόμα) 
και είναι ιδανικά για on-off μεγάλου κυβισμού και υψηλών απαιτήσεων. 
Προσφέρουν γρήγορη αλλά και ασφαλή οδήγηση σε στεγνό και βρεγμένο 
οδόστρωμα, έχοντας μεγάλη αντοχή και αποδίδοντας την ιδανική θερμο-
κρασία γρήγορα σε όλη την επιφάνειά τους. Η αποκλειστική διάθεση των 
ελαστικών AVON γίνεται από την Ορφέως 111, Αθήνα.
AGRIPAN SA
2103485185-8

AVON DISTANZIA ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ON - OFF

Επανάσταση από την Αγγλική AVON, η οποία παρουσιάζει τρείς νέους τύ-
πους ελαστικών, για όλες τις χρήσεις. Τα VP2 Super Sport, VP2 Sport και 
VP2 Extreme, είναι βασισμένα πάνω στην επιτυχημένη σειρά Viper. Κατα-
σκευασμένα από νέας γενιάς υλικά, ξεχωρίζουν για το νέο χαμηλό βάρος 
τους και την μη παραμόρφωση τους, καθώς τα νέας τεχνολογίας λινά στο 
σκελετό τους δεν επιτρέπουν την παραμόρφωση κάτω από πίεση, διατηρώ-
ντας πάντα σταθερή την κορώνα τους. Επίσης διαθέτουν δύο διαφορετικές 
γόμες: μεσαία στο κέντρο, και μαλακή στα πλάγια για μέγιστη πρόσφυση 
σε όλες τις θερμοκρασίες.
AGRIPAN SA
2103485185-8

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ VP2 ΑΠΟ 
ΤΗΝ AVON

Επειδή για κάποιους το πλύσιμο της μοτοσυκλέτας τους 
είναι μεράκι, απόλαυση και όχι αγγαρεία, αλλά και για-
τί τα περισσότερα προϊόντα της αγοράς είναι χημικά και 
καταστρέφουν μαζί με το χρώμα της και το περιβάλλον, 
η λύση ακούει στο όνομα Muc Off και διατίθεται πλέον 
και στην Ελλάδα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τα καθαριστικά 
μοτοσυκλετών, βασισμένο στη νανοτεχνολογία καταπο-
λεμά τη βρωμιά όσο δύσκολη και πολυκαιρισμένη κι αν 
είναι. Οι εφαρμογές του πάρα πολλές και το κόστος του 
μηδαμινό (σε σχέση με άλλα προϊόντα) και είναι και φιλικό 
προς το περιβάλλον. Δείτε το site του προϊόντος, http://
www.muc-off.com ή το site του καταστήματος, www.grc-
powerfactory.gr.
G.R.C. ΓΑΛΑΤΗΣ POWER FACTORY
2102513994

MUC OFF ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ!

http://www.muc-off.com
http://www.muc-off.com
http://www.grc-powerfactory.gr
http://www.grc-powerfactory.gr


Κισσάµου 98, Χανιά
T  28210  74730 
info@gasmoto.gr 

Δοκίµασε σήµερα 
στο GAS 
το ολοκαίνουργιο 
XR-1100 της Shoei 
και σύγκρινέ το 
µε το Arai Chaser 
κάνοντας βόλτα 
µε την µοτοσυκλέτα σου!

mailto:info@gasmoto.gr


yourclubs

clubs

http://www.docducatihellas.gr/
http://www.ducatisti.gr/
http://www.axlemo.gr/
http://www.deauville.gr/
http://www.fazerclub.gr/
http://www.kingsgw.gr/
http://www.moll.gr/
http://www.moth.gr/
http://www.apriliabikers.gr/
http://www.agriniomotoclub.gr/
http://www.classicbike.gr/
http://www.lemoz.gr/


Έχετε λέσχη, club ή forum που θα θέλατε να προβάλετε; Στείλτε μας το λογότυπο και τη διεύθυνση 
της σελίδας σας στο internet στο info@ebike.gr για να περιληφθείτε εντελώς δωρεάν από την επόμενη έκδοση

http://www.anemosclub.gr/
http://www.apriliaclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.moc.gr/
http://www.facebook.com/people/Motoclub-Ptolemeos/1637768405
http://www.motoridersclub.com/
http://www.smok.gr/
http://www.motoferes.gr/
http://www.symofe.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.pitlane.gr/
http://www.vstrom.gr/
http://www.motoparea.gr/
http://www.mythicbikes.gr/
http://www.hondaclub.gr/
http://www.suzukibking.gr/
http://www.scooterclubhellas.gr/
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Eίχα χρόνια να δω τον Πέτρο. 
Ξέρεις πώς είναι τώρα. Δουλειές, 

υποχρεώσεις, δρόμοι που αρχίζουν να 
χωρίζουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. 
Εικόνες που περνάνε από το μυαλό, 
“πού χάθηκε αυτό το παιδί”, “να 
θυμηθώ να πάρω κανένα τηλέφωνο 
για καφέ” και άλλα ωραία που 
σπανίως γίνονται πράξεις.
Εδώ άλλωστε είχαμε χαθεί με τον 
αδελφό του, τον Δημήτρη, με τον 
οποίο ήμασταν αυτοκόλλητοι από 
πιτσιρικάδες. Αλλά όπως λένε, έτσι 
τα φέρνει η ζωή. Το τρίο είχαμε κάνει 
ουσιαστικά παράλληλα τα πρώτα μας 
βήματα στις μοτοσυκλέτες, ανεξαρτήτως 
κυβισμών και κατά περίπτωση 
διπλωμάτων. Μια εποχή που η μόνη 
ενημέρωση ερχόταν καθυστερημένη 
από τα περιοδικά μοτοσυκλέτας, 
τότε που το ίντερνετ ήταν στη σφαίρα 
της φαντασίας, όπως και η ταχύτητα 
μετάδοσης της πληροφορίας. Μια 
εποχή που υπήρχε ένα απίστευτο πάθος 
για τις μοτοσυκλέτες που δυστυχώς δε 
βλέπω πια. Βέβαια υπάρχουν πάντα οι 
εξαιρέσεις, αλλά αυτές είναι μια άλλη 
ιστορία, για έναν άλλο μήνα.

Το θέμα είναι ότι αυτό το πάθος, 
ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη 
λογική, όπως άλλωστε και με τις 
περιορισμένες πληροφορίες που 
είχαμε τότε. Όταν έχεις πάθος αλλά 
όχι τα απαραίτητα χρήματα, παίρνεις 
ό,τι να’ναι, άπαξ και το σηκώνει η 
τσέπη σου. Έτσι και ο Πέτρος και ο 
Δημήτρης μάζευαν τις πιο κουλές 
μοτοσυκλέτες που μπορεί κανείς να 
φανταστεί.
Ποιό ήταν το πιο αναξιόπιστο Honda; 
Το VF750 με τους βουτυρένιους 
εκκεντροφόρους, για το οποίο 
είχε βουίξει ο τόπος; Πήρε ένα 
ο Δημήτρης. Ποιό ήταν το πιο 
αναξιόπιστο Kawasaki; Το GPZ 305 
φυσικά. Πήρε ένα ο Πέτρος. Και όταν 
κολλητός φίλος άνευ διπλώματος το 
πήρε για μια βόλτα στο τετράγωνο 
και το σμπαράλιασε στην Κατεχάκη, 
κάνοντας στην πορεία και μια μικρή 
αισθητική επέμβαση στο άνευ κράνους 

κεφάλι του, ο Πέτρος δεν το παράτησε, 
όχι. Πήρε ένα παλιό φανάρι από το 
Autobianchi μου, έκανε μια μισή 
προσπάθεια να μαζέψει τα αμάζευτα 
και το κράτησε έτσι. Αφού δούλευε 
και ήταν μοτοσυκλέτα, τι σημασία είχε 
πως έμοιαζε; 
Φυσικά δε σταμάτησε εκεί. Όταν τα έχεις 
τα κιλάκια σου, ποιά είναι η χειρότερη 
μοτοσυκλέτα που μπορείς να πάρεις; 
Κάτι με λίγα κυβικά και αρκετό βάρος, 
πχ τεράστιο ρεζερβουάρ; Honda 
XL125R Dakar. Φυσικά και πήρε μία. 
Honda CBR 250 Aero με χαρτιά που 
“έρχονται με το επόμενο καράβι από 
την Ιαπωνία”; Φυσικά και το πήρε. 
Κάτι σε καθαρό ίσως; Μα φυσικά, KX 
125, στο σωστό του λαχανί χρώμα. Τα 
μηχανάκια τα χρησιμοποιούσαν μέχρι 
να λιώσουν, έχοντας μια μίνι μάντρα 
στοιβαγμένη στην είσοδο του σπιτιού, 
με τους παλιατζήδες να κάνουν πάρτι 
όταν αποφάσιζαν να αδειάσουν λίγο 
το χώρο – και πάντα με το γνωστό 
“έλα μωρέ τώρα, δε βαριέσαι;”, με 
μια μπύρα και ένα τσιγάρο στο χέρι να 
ψάχνει για το επόμενο απόκτημα.
Αλλά, πάνω απ’ όλα, ανεξαρτήτως 
οικονομικών και άλλων προβλημάτων, 
είχε πάντα αυτό το τεράστιο χαμόγελο 
και το χαρακτηριστικό γεμάτο γέλιο – 
όπως φαντάζεσαι μικρός ότι θα γελάει 
ο Αϊ Βασίλης ένα πράγμα. Να το ακούς 
ότι βγαίνει από την καρδιά, να αντηχεί 
σε όλο το σπίτι.

Και μετά χαθήκαμε, γιατί οι αγνές εποχές 
που ζούσαμε πέρασαν ανεπιστρεπτί, για 
να αντικατασταθούν με υποχρεώσεις. 
Ο Πέτρος παντρεύτηκε όπως και ο 
αδελφός του ενώ εγώ έμεινα “ρεμάλι”, 
έκανε ένα παιδί και χρεώθηκε όπως 
όλοι σε μια προσπάθεια να προσφέρει 
στην οικογένειά του περισσότερα από 
τα λίγα που είχε αυτός. Μεροδούλι 
μεροφάι, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, 
μέχρι που μια μέρα η γεμάτη καρδιά 
του δεν άντεξε το άγχος και σταμάτησε 
– μόλις στα 35 του.
Λόγια, ως συνήθως, δεν υπάρχουν. 

Καλό ταξίδι Πετράν.
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“Aυτή είναι η χειρότερη χρονιά στα 55 χρόνια της Yamaha και 
δε βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης στον ορίζοντα…”

Tsuneji Togami, Διευθύνων Σύμβουλος 
Yamaha Motor Corporation.

Η μητρική Yamaha έκλεισε το 2009 με λειτουργικές απώλειες της 
τάξης του -κρατηθείτε- 1.5 δισεκατομμυρίου ευρώ, μια αδυσώπητη 
λογιστική πραγματικότητα. Σε αυτή να ξεκαθαρίσουμε πως οι 
μοτοσυκλέτες συνεισφέρουν κατά λιγότερο από 20%, καθώς ένα 
ποσοστό άνω του 65% της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά τα 
μουσικά όργανα και τα υπόλοιπα αφορούν τα προϊόντα θαλάσσης 
και ό,τι άλλο παράγει.
Παρόλα αυτά για τον Togami-san η κατάσταση είναι τόσο άσχημη 
που η εταιρεία του αναγκάζεται να προχωρήσει “σε τρεις δομικές 
αλλαγές: νέα οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, του εργατικού 
δυναμικού και μείωση των εξόδων.”
Να σας το κάνω λιανά: Μέχρι το 2012 η Yamaha ανακοίνωσε πως 
σκοπεύει να κλείσει επτά εργοστάσια μοτοσυκλετών, πέντε στην 
Ιαπωνία (από τα 12 που λειτουργεί σήμερα) και άλλα δύο σε Ιταλία 
και Η.Π.Α. (από τα εννιά που λειτουργεί εκτός πατρίδας). Επίσης, θα 
προχωρήσει άμεσα σε μείωση παραγωγής μοτοσυκλετών της τάξης 
του 25%.
Αυτό θα σημάνει απώλεια περίπου 1,000 θέσεων εργασίας 
παγκοσμίως –επιπλέον των 1,700 που είχαν προαναγγελθεί μέσα 
στο 2009– και ήδη η νέα αρχή γίνεται με μια μορφή “εθελουσίας 
εξόδου” 800 Ιαπώνων μέσα στο 2010. Οι υπόλοιποι 200 θα χάσουν 
τις δουλειές τους σε Ιταλία και Η.Π.Α. Πολλοί από αυτούς σύντομα 
θα συναντήσουν τις μερικές δεκάδες απολυμένους Ιταλούς που 
διαμαρτύρονται στη στέγη της κλειστής πλέον μονάδας στο Gerno di 
Lesmo της βόρειας Ιταλίας.

Οι πωλήσεις μοτοσυκλετών της Yamaha μειώθηκαν κατά 20.6% 
το 2009. Αν δούμε επιμέρους αποτελέσματα, στις Η.Π.Α. η πτώση 
πωλήσεων της Yamaha έφτασε στο τρομακτικό 45.9% και στην 
Ευρώπη στο 33.2%. Μιλάμε για την εταιρεία που σάρωσε τα 
MotoGP, SBK και ΜΧ1. Μιλάμε επίσης για τις δύο κατ’ εξοχήν χώρες 
που παρακολουθούν τους αγώνες, εδώ είναι η πλειοψηφία του 
κοινού τους, οι πιο αναπτυγμένες αγορές, οι έδρες των περισσότερων 
ομάδων, τα εθνικά πρωταθλήματα που τροφοδοτούν τα Παγκόσμια. 
Νομίζω πως, ως άλλοι Mythbusters, μπορούμε να ισχυριστούμε 
την κατάρριψη του μύθου “κερδίζω την Κυριακή, πουλάω τη 
Δευτέρα”.
Αν η Yamaha έχει κάτι θετικό να προσβλέπει, η ίδια το αποκαλύπτει 
την οικονομική της έκθεση για το 2009: Η συνολική μείωση 
πωλήσεων κατάφερε να περιοριστεί χάρη στην Ασία και τώρα, 
εύλογα, το βλέμμα στρέφεται στην Κίνα και την Ινδία, τις δύο 
αριθμητικά μεγαλύτερες αγορές μοτοσυκλέτας του πλανήτη, όπου η 
εταιρεία σκοπεύει να πολλαπλασιάσει την παρουσία της με χαμηλού 
κόστους μοντέλα.
Αυτά που γνωρίζαμε με δεκάδες νέα Ιαπωνικά μοντέλα να γεμίζουν 
κάθε χρόνο τα Σαλόνια Μοτοσυκλέτας και να ανανεώνονται ανά 
εξάμηνο… μπορούμε να τα ξεχάσουμε.
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Aprilia  
 Dorsoduro 750 2(C), 12(F)
 Mana 850 GT 18(T), 19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
 RSV4 R  22(C)
 RSV4 Factory 7(Π), 14(C), 22(C)
 Shiver 750 GT 20(F)
BMW  
 F650 GS  4(T)
 F800 GS  7(F)
 F800 R  16(T)
 G450 X  22(F)
 G650 GS  17(F)
 HP2 Megamoto 3(Σ)
 K1300 GT  13(F)
 K1300 R  14(F)
 K1300 S  15(F)
 R1200 GS  20(Σ)
Buell  
 1125R  11(T)
Ducati  
 Monster 696 12(T)
 848  1(F)
 1098R  1(C)
 1198S  15(Σ)
 Hypermotard 3(Σ)
 Multistrada 1200 19(Π)
 Streetfighter 8(Π)
Gas-Gas  
 EC250F  21(F)
Gilera  
 GP 800  11(F)
 Runner ST200 4(F)
Harley-Davidson 
 XR 1200  13(F)
Honda  
 CB 1000R  7(T)
 CBF 125  12(F)
 CBF 600  10(F)
 CBF 1000  5(F)
 CBR 600 RR 7(Π)
 CBR 1000 RR 7(Π), 15(Σ)
 DN-01  15(F), 19(Σ)
 Hornet 600  4(F)
 Lead 110  9(F)
 SH 150i '09  16(F)
 SH 300i  6(F)
 S-Wing 150i 15(F)
 Transalp 700 3(T)
 VFR 1200F  18(Π)
 VTR 250  19(F)
Kawasaki  
 ER6-f  19(F)
 ER6-n  21(F)
 KLX 250  16(F)
 Ninja 250  18(F)
 Versys 650  1(F)
 Z 750  2(Σ)
 ZX6R  7(Π), 20(T)
 ZX10R  5(T), 15(Σ)
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KTM  
 990 SM  3(Σ)
 990 SMT  22(F)
 Duke 690  2(T)
 RC8  1(C)
 RC8R  18(F)
Moto Guzzi 
 Stelvio 1200 4v 6(T)
 Stelvio 1200 NTX 20(Σ)
 V7 Classic  8(F)
Moto Morini 
 Corsaro Avio 13(T)
Peugeot  
 Geopolis 400 1(F)
 LXR 200i  20(F)
 Satelis 500 RS 11(F)
 Sum Up 125 10(F)
Piaggio  
 Beverly 300  17(F)
 MP3 400 LT  14(F)
 X7 250ie  5(F)
Suzuki  
 Bandit 650 SA 7(F)
 Bandit 1250 SA 3(F)
 Gladius 650 17(T)
 GSX-F 650  20(F)
 GSX-R 600 K8 9(F)
 GSX-R 1000 K9 7(Π), 15(Σ)
 V-Strom 650 Desert 2(F)
 Sixteen 150  13(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C) 
 Speed Triple  22(F)
 Street Triple  2(Σ)
 Street Triple R 9(T)
 Thunderbird 19(F)
Vespa  
 GTV 250i Navy 7(F)
Yamaha  
 FZ1 Fazer ABS 3(F)
 T-Max 500  6(F)
 WR 250 R  10(F)
 WR 250 X  4(F)
 X-City 250  2(F)
 XJ600  14(T)
 XJ600 Diversion 18(F)
 XT660Z Tenere 8(F)
 YZF-R 125  6(F)
 YZF-R6  10(T)
 YZF-R1  7(Π), 15(Σ)
Σαλόνια  
 Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08 2
 Intermot '08 8
 EICMA '08  9
 Tokyo Motor Show ’09 19
Long Term 
 ΚΤΜ 690 SuperMoto 4,5,6,8,9,11
 ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager 4,5,6,7,9,11
 Suzuki GSXR 600 K9 16,20
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Ψάχνετε για μια συγκεκριμένη 
μοτοσυκλέτα; Αναρωτιέστε 
που είναι τα προηγούμενα 

μέρη ενός αφιερώματος που 
δημοσιεύεται ακανόνιστα και 

έχει τον ατελείωτο, σαν το 
στοιχειωμένο Serow καλή 

ώρα; Αν ναι, τότε ο πίνακας 
που ακολουθεί δημιουργή-
θηκε αποκλειστικά για εσάς.

Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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eCycle  
 Αγοράζοντας MTB 5
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄) 9
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’) 10
 Αγοράζοντας ελαστικά (ά) 10
 Βασικά αξεσουάρ 15
 Βασικές γνώσεις 8
 Γυναίκα και ποδήλατο 18
 Ενυδάτωση  7
 First ride: Dura Ace Di2 15
 First ride: Bianchi Methanol SL 9500 22
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Λεξικό ορεινής ποδηλασίας 22
 Μεσαία Τριβή 11
 Maribor Downhill 18
 Ρύθμιση σέλας 16
 Τζουμέρκα ή θάνατος 16
 BMW Mountain Bike 16
 Giro d' Italia 2009 15
 Rohloff speedhub 500/14 14
 Tech News  12
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
eBooks  
 ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου) 12
 Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης) 11
Feature  
 2010  21
 Civil Enduro 9
 Civil Enduro II 11
 Dynojet Annual Seminar '09 16
 eParty ‘09  21
 Farewell Buell 19
 Μελωδικές εξατμίσεις 2009 18
 Motorcycle Design 1
 Mythic Bikes 2009  12
 Superbike Design 16
 Πλέξιμο  2
 Trackday στις Σέρρες 6
 Trackbike.gr 2009 20
 Yamaha Serow 6,8,10,17,20
Racing Feature 
 Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 Isle of Man 2009 15
 Macau GP 2009 20
 Mat Mladin  17
 MotoGP '08 Preview 1
 Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη 19
 Troy Bayliss  9
 Φιλικός Σαλαμίνας 2009 20
 WSBK: Στα Paddock 5
 X-Poros '08  9
Συνεντεύξεις 
 Βασίλης Ορφανός 12
 Cal Crutchlow 16
Ρεπορτάζ  
 Διόδια Α.Ο. Αθηνών – Πατρών 13
Ελαστικά  
 Michelin Anakee 2 9

Ετ
αι

ρε
ία

Μ
ον

τέ
λο

Τε
ύχ

ος


	Cover23-01
	Editorial 23
	email 23
	Cover page the front 23
	TheFront 23
	Cover page first rides 23
	FR_HD Electra Glide Ultra Classic
	FR_suzuki rmx450z
	CPCoverStory23
	Cover story S1000RR
	CPFeature23
	Super Tenere_cd
	Cover page racing 23
	Race editorial 23
	Race Gossip 23
	Ashley
	WSBK
	Motogp second test
	Racing Lines T23
	Cover page the back 23
	Press 23
	iCycle X Poros
	iCycle FR 23
	Market 23
	eClubs 23
	Stili Manos 23
	Exodus 23
	eIssues 23



