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Το εικονιζόμενο ηλεκτρικό σκούτερ 
δεν έχει τίποτε το αξιοζήλευτο.

 Πέραν ίσως του ότι, αν και εντελώς 
υποφωτισμένο στην επικαιρότητα, 

είναι ένα από τα σημαντικότερα νέα 
της EICMA

editorial
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>>Η Yamaha παίζει με τα ηλεκτρικά σκού-
τερ από τις αρχές της δεκαετίας με διά-

φορα πρωτότυπα που κατά καιρούς εμφανίζει στο Tokyo 
Motor Show. Το εικονιζόμενο Electric Commuter-03 ντε-
μπουτάρισε το 2005 και δεν έχει αλλάξει σε τίποτε από 
τότε – εκτός από το ότι τώρα εμφανίστηκε ως μοντέλο πα-
ραγωγής που θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2011.
Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά δείχνουν μάλλον παλαιολι-
θικά. Η δύναμή του είναι ισοδύναμη με ένα μοτοποδήλατο 
50 cc και λόγω της σχετικής νομοθεσίας δύσκολα η τελική 
του ταχύτητα θα υπερβεί τα 45 km/h. Σύμφωνα με τον κα-
τασκευαστή του το EC-03 έχει αυτονομία 45 km με σταθερή 

Περίοπτικής
ταχύτητα 30 km/h, κουβαλώντας έναν μέσο αναβάτη 75 kg 
σε επίπεδους δρόμους. Αυτά στην λειτουργία Economy, δι-
ότι στην Standard πέφτουμε στα 30 km με μια φόρτιση και 
για περισσότερο παιχνίδι η Power Mode ξεζουμίζει τη μπα-
ταρία σε 20 μόλις χιλιομετράκια. Μετά χρειάζεται περίπου 
επτά ώρες στην πρίζα για να ξαναγεμίσει.
Ακούγεται προβληματικό. Για μένα προσωπικά αλλά και 
για πολλούς Αθηναίους γνωστούς μου η αυτονομία του 
EC-03 δεν αρκεί για τις καθημερινές μετακινήσεις από και 
προς δουλειά. Ο χρόνος επαναφόρτισης είναι τόσος που 
σημαίνει πρακτικά μία μεγάλη διαδρομή την ημέρα και 
η ταχύτητά του αποκλείει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, 
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στις δε αστικές λεωφόρους κάνει τα λεωφορεία να φαντάζουν με επιτιθέμενο 
κοπάδι ελεφάντων. Απομένει να μάθουμε πόσο κοστίζει για να συμπληρωθεί 
η εικόνα του ηλεκτρικού αυτού Yamaha και οι όποιες εμπορικές προοπτικές 
του. Αυτά βέβαια στην Αθήνα, γιατί σε πιο πολιτισμένες και ορθολογικές πό-
λεις ενδεχομένως να είναι λουκούμι για αρκετό κόσμο.
Το σημαντικό όμως δεν είναι στους αριθμούς. Το θέμα είναι πως μάλλον για 
πρώτη φορά στη μνήμη μου μια εταιρεία αυτού του παγκόσμιου μεγέθους 
φέρνει ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής για τις μάζες στην Ευρώπη. Στις Η.Π.Α. 
η ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο, μα στην ανατολική ακτή 
του Ατλαντικού ελάχιστες ανάλογες εφαρμογές έχουμε δει και συνήθως είναι 
περιορισμένης χρηστικότητας, όπως λ.χ. το ηλεκτρικό ΜΧ της ΚΤΜ, ή υβριδι-
κές λύσεις όπως αυτές που υιοθετεί η Piaggio.
Γι’ αυτό και πιστεύω πως αυτή η εμφάνιση στην πρόσφατη EICMA όφειλε να 
συγκεντρώσει περισσότερα φώτα δημοσιότητας απ’ όσα τελικά πήρε. Τόσα 
χρόνια οι Ιάπωνες δείχνουν ηλεκτρικά πρωτότυπα, η Honda έχει δηλώσει προ 
πολλού πως βλέπει παραγωγή και τώρα η Yamaha κάνει την κίνηση.
Είναι σημαντικό γεγονός και για έναν δεύτερο λόγο. Διάβαζα πρόσφατα μια 
συνέντευξη του προέδρου της πρωτοπόρου στα ηλεκτρικά δίκυκλα Mission 
Motors, όπου εξηγούσε πως το 80% του κόστους μιας τέτοιας μοτοσυκλέτας 
πάει στη μπαταρία. Φυσικά αυτός μιλά για τις δικές του κατασκευές, οι οποί-
ες πλέον καταφέρνουν ιπποδυνάμεις ανάλογες με μεσαίου κυβισμού σπορ 
μοτοσυκλέτες και αυτονομίες πραγματικού κόσμου με 3-4 ώρες φόρτιση –γι’ 
αυτό και κοστίζουν πάνω από $10,000. Αν ωστόσο δούμε το θέμα διαχρονι-
κά θα θυμηθούμε πως μια δεκαετία πριν οι ανάλογες κορυφαίες ηλεκτρικές 
προτάσεις κόστιζαν τριπλάσια από σήμερα, έχουν δηλαδή αρχίσει σιγά-σιγά 
να συγκλίνουν σε επίπεδα ανταγωνιστικά με τη συμβατική τεχνολογία, το αύ-
ριο μας έφτασε. Φανταστείτε πόσο ευεργετικό θα είναι για αυτή την αγορά αν 
οι Ιάπωνες πολλαπλασιάσουν τη ζήτηση ηλεκτρικών φορητών πηγών ενέρ-
γειας, η μαζική παραγωγή θα ρίξει αναπόφευκτα τις τιμές.

Τεύχος
Συνήθως η επικαιρότητα τυφλώνεται από τα αναμενόμενα, η MV στα 
Supersport, το Varadero προς ανανέωση, η Triumph με άλλο ένα λαχταριστό 
υποψήφιο best seller, η Ducati και το μεγαλύτερο μεταξόνιο της ιστορίας της 
και πολλά άλλα τέτοια που βλέπουμε κάθε χρόνο. Θέλησα να αναφερθώ 
ξεχωριστά σε αυτό το ταπεινό κατά τα φαινόμενα σκούτερ γιατί είναι πολύ 
πιθανό πως το EC-03 μας αποκαλύπτει ένα ιστορικό κομβικό σημείο. Δεν 
ξεκινούν όλες οι επαναστάσεις από τριψήφια άλογα και διαστημικές τεχνολο-
γίες, κάποτε ένα ανυπόληπτο πενηντάρι παπάκι της Honda άλλαξε τον ρου 
της ιστορίας…
Όπως καταλάβατε πάντως, η EICMA από το Μιλάνο έχει κεντρική θέση στο 
τεύχος μας με τη δεύτερη παρτίδα νέων μοντέλων για το 2011 και οι πρωτα-
γωνιστές έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο.
Στο τεύχος αυτό φιγουράρουν ακόμη τα χωματερά ΚΤΜ του 2011 από τη σχε-
τική εκδήλωση της αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη καθώς και ένα έξυπνο 
σκούτερ της Honda που ήδη έχει τραβήξει αρκετό ενδιαφέρον στην ελληνική 
αγορά. Τον κύκλο του κλείνει αυτόν τον μήνα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
MotoGP με μια ανασκόπηση της σεζόν, ενώ ήδη το 2011 έχει ξεκινήσει με την 
πρώτη δοκιμή της Valencia και όλους καβάλα στις νέες τους μοτοσυκλέτες.
Για τον Νοέμβρη η στήλη eCycle πήρε μια μικρή άδεια και σας ζητά τη συγ-
χώρεσή σας, έχει δε ήδη ξεκινήσει για δυνατή επιστροφή από τον Δεκέμβρη, 
όπου θα ενταχθεί σε ένα τεύχος πολλών ίππων, με VFR1200, Multistrada 
1200 και πρώτη οδηγική επαφή με το νέο Tiger 800 από την Ισπανία – για 
καλές γκαζερές γιορτές.
Τεμπελιάσαμε επίσης και με το Serow,  ο Κάττουλας πρωτίστως για να ακρι-
βολογούμε. Υποπτεύομαι έχει μπλέξει με παραπάνω από έναν υποψήφιο γα-
μπρό και δεν έχει καταλήξει ακόμη. Ένα ακόμη θέμα που υπόσχεται να έχει 
ξεγυμνωθεί μέσα στο 2010 στο τελευταίο του τεύχος.
Ως τότε, καλή ανάγνωση!<<
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Τι κάνεις όταν 
κατασκευάσεις την 

ταχύτερη ηλεκτρική 
μοτοσυκλέτα; 

Μα νοικιάζεις την 
τεχνολογία!
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Τη Mission Motors την ξέρουμε για τις ηλεκτρικές της μοτοσυκλέτες και κυρίως για το Mission One PLE 
και την τελική του, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα για την εταιρεία να ανοίξει τα φτερά της. Αιχμή του δό-
ρατος το Mission EVT ή το πώς να εκμεταλλευτείς την τεχνολογία που έχεις εξελίξει.
Το EVT είναι μια modular λύση, που περιέχει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, κινητήρες και φυσικά τα απαραίτητα 
ηλεκτρονικά, τα οποία διατίθενται σε OEM κατασκευαστές, ενώ αν το επιλέξουν η εταιρεία προσφέρει και βοήθεια 
στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε υπάρχοντα οχήματα. Η Mission Motors έχει ήδη κάνει επαφές με διάφορες 
εταιρείες για τη χρήση της τεχνολογίας της με διπλό όφελος προς όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να 
εκμεταλλευτούν την τεχνογνωσία της Mission χωρίς το τρελό κόστος εξέλιξης δικού τους συστήματος στην ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη αγορά, ενώ οι οικονομίες κλίμακας λόγω του αυξημένου όγκου παραγωγής θα δώσουν την ευκαιρία 
για ολοένα και πιο προσιτές λύσεις.
Χάρη στο μικρό μέγεθος των εξαρτημάτων, το EVT μπορεί να τοποθετηθεί παντού, από μοτοσυκλέτες μέχρι αυτοκί-
νητα και φορτηγά, ενώ μπορεί να συνδυαστεί άνετα και με υβριδικά συστήματα.
Πόσο σοβαρή είναι αυτή η κίνηση; Κρίνοντας απ’ το ότι τα πρωτότυπα υβριδικά CR-Z με τους 200 ίππους (αυτοκίνητα 
είναι αυτά ε; ) που παρουσίασε η Honda στη Sema ήταν εφοδιασμένα με πράγματα της Mission Motors... μάλλον 
βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Mission EVT
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Όπως γνωρίζει ο σοφός λαός, στο ίντερ-
νετ μπορείς να βρεις κυριολεκτικά τα 
πάντα. Τι πιο λογικό λοιπόν από το να 
υπάρχει και ένα site που να συγκρίνει 
την εργονομία των μοτοσυκλετών της 
αγοράς.
Η βάση δεδομένων ομολογουμένως δεν εί-
ναι τεράστια, έχοντας μόνο τα τελευταία μο-
ντέλα και με εμφανή προσανατολισμό στην 
Αμερικανική αγορά, ενώ ο “αναβάτης” είναι 
ιδιαίτερα χοντροκομμένος, αλλά σαν εργα-
λείο πληροφόρησης και γέλιου είναι άριστο. 
Βάζεις τις διαστάσεις σου και μετά διαλέγεις 
μοτοσυκλέτες, καθώς μπορείς να κάνεις και 
συγκριτικά για να βλέπεις που θα χαμογε-
λάς και που θα βγάζεις την θρυλική κραυγή 
“ωωωχ η μέση μου” που ακολουθεί τους 
μοτοσυκλετιστές του πλανήτη από αρχαιοτά-
των χρόνων. Πεταχτείτε και εσείς μια βόλτα 
από το http://cycle-ergo.com.

Ή πώς να χρησιμοποιείς τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις για να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη και τη συμ-
βία ευχαριστημένη.
Ερευνητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Georgia κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια καθημερινή δόση δονήσεων 
σε όλο το σώμα βοηθά στη διατήρηση της οστικής μάζας, ενώ στην περίπτωση του γοφού και του μηριαίου οστού 
παρατηρήθηκε αύξηση. Καθώς η απώλεια οστικής μάζας είναι από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
όταν περνούν τα χρόνια, κάνοντας τα σπασίματα πιο εύκολα και την ταλαιπωρία της ανάρρωσης μεγαλύτερη, τα νέα 
είναι μάλλον ευχάριστα. Γιατί λοιπόν να ψάξεις παραπέρα όταν έχουμε την ιδανική λύση μπροστά μας;
Λόγω της γενικό-
τητας της μελέτης, 
δε γνωρίζουμε αν 
οι κραδασμοί των 
V2 είναι προτιμό-
τεροι από τους 
υψίσυχνους των 
τετρακύλινδρων. 
Αν συνδυάσουμε 
όμως τα ευρήματα 
με αυτά μιας προ-
γενέστερης μελέ-
της που θέλει την 
άρση βαρών να 
βοηθά και αυτή 
στη διατήρηση 
της οστικής μάζας, 
τότε βρήκαμε ένα 
ουσιαστικό νόημα 
στα μαστόδοντα 
που κυκλοφο-
ρούν ανάμεσά 
μας.

Cycle Ergo

Για την υγεία μου καβαλάω...

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

http://cycle-ergo.com
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Με τις πολιτισμένες χώρες του πλα-
νήτη να ξεμπερδεύουν αργά αλλά 
σταθερά με την ύφεση, όσοι κοιτούν 
μπροστά ετοιμάζουν τα σχέδια ανά-
πτυξης.
Και η Βρετανική Maico βγαίνει για ψώνια, 
καθώς δίπλα στα ψηλοτάκουνα θα χρει-
αστεί πλέον και κάτι πιο ευέλικτο για την 
άσφαλτο. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέλιξης, το 
πρώτο Maico δρόμου για τη νέα γενιά θα 
είναι ένα χειροποίητο street fighter, με τις 
περισσότερες πληροφορίες να φρουρού-
νται ιδιαίτερα προσεκτικά. Ερωτώμενος 
σχετικά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δή-
λωσε: “Οι μόνες πληροφορίες που είμα-
στε διατεθειμένοι να μοιραστούμε αυτή τη 
στιγμή, είναι πως η μοτοσυκλέτα θα διαθέ-
τει χειροποίητο αλουμινένιο πλαίσιο, ψα-
λίδι και υποπλαίσιο, όλα κατασκευασμένα 
στη Βρετανία. Και πως η αναλογία κιλών 
ανά ίππο θα είναι ειλικρινά εντυπωσιακή.” 
Μεγάλα λόγια; Σύντομα θα ξέρουμε...

Maico για το δρόμο

frontthe
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Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν 
δει τον προγονό του μόνο στο 
αξέχαστο ”The Party“ με τον Peter 
Sellers, αλλά το Threewheeler της 
Morgan έχει αποκτήσει cult status 
στις περισσότερες χώρες του πλα-
νήτη.
Στο μεταξύ η Morgan σταμάτησε την 
παραγωγή του, αλλά αυτό δεν εμπό-
δισε την ACE Cars να δημιουργήσει 
τη δική της εκδοχή για μια σύγχρο-
νη έκδοση του τρίκυκλου με τον V2 
πίσω από τα φανάρια και υπό το όνο-
μα Cycle Car.
Σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες προ-
σπάθειες, η επιτυχία του ήταν τόσο 
μεγάλη που η Morgan αγόρασε τα 
δικαιώματα του σχεδίου, προχωρώ-
ντας σε μια σειρά αλλαγών ώστε όχι 
μόνο να είναι πιο εύκολη η παραγω-
γή του, αλλά να είναι ακόμα πιο κο-
ντά στο αρχέτυπο Threeweeler.
Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο με δύο roll bars για 
την προστασία των δύο τυχερών, ενώ 
ο κινητήρας έρχεται από τη Harley-
Davidson με χωρητικότητα 1800 κυ-
βικών και απόδοση 100 ίππων, συν-
δυαζόμενος με κιβώτιο της Mazda 
που εκτός από 5 σχέσεις διαθέτει και 
όπισθεν.
Μπορεί η Morgan να έχει δημοσιεύ-
σει μόνο renderings ως τώρα, αλλά 
αν κρίνουμε από τις 1,000 παραγ-
γελίες που έγιναν μέσα σε μια μόνο 
μέρα, το Threewheeler παραγωγής 
δε θα αργήσει.

Morgan Threewheeler

m
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ff...

Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και κατά περίπτωση 
και στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στα οδικά έργα 
φορούν ειδικά ανακλαστικά γιλέκα. Στην Ισπανία 
το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας πρόστιμα 
€40 σε όσα... εργαζόμενα κορίτσια δε φορούν 
ρουχισμό που τα κάνει διακριτά τη νύχτα. Η αγορά 
για φωσφοριζέ ζαρτιέρες αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά.

Η Harley-Davidson ανακοίνωσε και επίσημα τη δη-
μιουργία ενός νέου εργοστασίου στην Ινδία, με στό-
χο τόσο την αυξημένη διείσδυση στην αναπτυσσο-
μένη αγορά με τους μεγάλους φόρους εισαγωγών, 
όσο και το πάντα καλοδεχούμενο χαμηλό κόστος 
παραγωγής. Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο 
της HD εκτός Αμερικής, μετά τη μονάδα της Βραζι-
λίας που άνοιξε το 1999.

Τελειώνουν οι μέρες ανεμελιάς των Αμερικανών 
μοτοσυκλετιστών, καθώς η NTSB πιέζει ώστε να 
θεσπιστούν νόμοι για χρήση κράνους σε όλες τις 
πολιτείες. Αυτή τη στιγμή 27 εξ αυτών έχουν με-
ρική νομοθεσία και τρεις δεν ασχολούνται καν. Τι 
έφερε την αλλαγή; Σύμφωνα λέει με μελέτες, τα 
χτυπήματα στο κεφάλι είναι η κύρια αιτία θανάτου 
των μοτοσυκλετιστών. Σώπα...

Μοτοσυκλετιστικά μπουφάν με αερόσακους έχου-
με δει αρκετά, αλλά η Spidi πήγε έξυπνα το θέμα 
ένα βήμα παραπέρα. Πως; Μα γιλέκο με αερόσα-
κο, που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από οποιο-
δήποτε μπουφάν προσφέροντας προστασία χωρίς 
περιορισμούς ένδυσης. Καλή ιδέα φαίνεται.

Τα trial τα ξέρετε. Ειδικές κατασκευές, σχεδιασμέ-
νες περισσότερο για ακροβατικά και εντυπωσι-
ακές ασκήσεις ικανότητας σε ειδικά διαμορφω-
μένες πίστες ή σε τρελά κατσάβραχα. Ποιός είπε 
όμως ότι δεν είναι πρακτικά στην πόλη; Ο Fred 
Crosset της Βελγικής ομάδας της Monster Energy 
έχει κάποιες ιδέες επ’ αυτού: www.youtube.com/
watch?v=BCGC_qh6dC8.

http://www.youtube.com/watch?v=BCGC_qh6dC8
http://www.youtube.com/watch?v=BCGC_qh6dC8
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Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αφορά αποκλειστικά διαδι-
κασίες πτώχευσης ή ευνοϊκό διακανονισμό για ληξιπρόθεσμες οφειλές οποιουδήποτε εμφανίζει αδυναμία πληρωμής 
και δεν έχει την ιδιότητα του εμπόρου. 
Ο οφειλέτης πρέπει να προσπαθήσει να έλθει σε συμφωνία με τους πιστωτές του, οι οποίοι συνήθως είναι οι τράπε-
ζες, καταρτίζοντας αίτηση-σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. 
Αν το σχέδιο αποτύχει μπορεί να καταθέσει  αίτηση στο δικαστήριο (ειρηνοδικείο) η οποία δε μπορεί να υποβληθεί 
πριν την 3/1/2011 προκειμένου να γίνει δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπου μπορεί να γίνει μέχρι και διαγραφή 
τους.

Η ΜΟΤ.Ε.Κ. περιλαμβάνεται στους φορείς που συνδράμουν στις προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως 
ορίζει ο νέος Νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων καταναλωτών. Ως εξουσιοδοτημένη ένω-
ση καταναλωτών αναλαμβάνει να παράσχει στα μέλη της εξειδικευμένες συμβουλές και την κατάλληλη υποστήριξη 
για τη συμπλήρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών καθώς διαθέτει άριστη ενημέρωση, τόσο με την παρουσία της 
στην εκπαιδευτική ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στις 12/10/2010 όσο και με τους επιστημονικούς της 
συνεργάτες (οικονομολόγος και νομικός).

Τα γραφεία (Μάρνη 53, Αθήνα) θα δέχονται καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και συναντήσεις κατόπιν ραντε-
βού (τηλ. επικοινωνίας 210 8840327 – 6937273930). 

Προκειμένου να συνδράμει η ΜΟΤ.Ε.Κ. στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, χρειάζονται τα εξής 
έγγραφα:

1. Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης οφειλών εφόσον πρόκειται για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα
2. Εκκαθαριστικά Εφορίας τριών τελευταίων ετών (αντίγραφα)
3. Ε9 για ακίνητη περιουσία και τυχόν μεταβολές της (αντίγραφο) καθώς και την εμπορική αξία κάθε ακινήτου
4. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργία κτλ)
5. Απόδειξη της τελευταίας μισθοδοσίας.

Ν. 3869/2010 Περί Εξωδικαστικού Συμβιβασμού 
των  Υπερχρεωμένων  Καταναλωτών

frontthe
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Η Mission Motors δεν είναι η μόνη εταιρεία 
με τεχνογνωσία στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέ-
τες.
Παρά το πιο δυσπρόφερτο όνομα στο χώρο των 
δικύκλων, η MotoCzysz δε φαίνεται διατεθειμέ-
νη να μείνει εκτός εξελίξεων. Η απάντησή της στο 
EVT είναι το Digital Drive, το πρώτο ολοκληρω-
μένο πακέτο ηλεκτροκίνησης. Μέσα στο αλου-
μινένιο περίβλημα βρίσκουμε κινητήρα, inverter, 
αντλία λαδιού, μετατροπέα κίνησης και διαφορι-
κό, προσφέροντας κατά τη MotoCzysz το πρώτο 
plug and play πακέτο ηλεκτροκίνησης.
Ζυγίζοντας μόλις 68 κιλά, το Digital Drive απο-
δίδει 80 ίππους με δυνατότητα να ανέβει στους 
100. Αν αυτά σα νούμερα σας αφήνουν αδιά-
φορους, ίσως να είναι η ιδανική στιγμή να ανα-
φέρουμε τη ροπή, που είναι μόλις 101.9 kg.m. 
Ούτε καν 102 δηλαδή...
Το Digital Drive θα είναι διαθέσιμο από τον Μάιο 
του 2011, με τιμές που ξεκινούν από τα $8,999.

Και εμείς πάμε στο μουσείο της Piaggio στην Pontedera, όπου η Ιταλική εταιρεία σε συνεργασία με το 
Cinema Multimedia Centre και τη Viareggio EuropaCinema διοργανώνει μια έκθεση με θέμα τη σχέση της 
Vespa με τον κινηματογράφο.
Κάνοντας μια ιδιαίτερα έξυπνη σύνδεση με την επιστροφή της PX, για την οποία θα διαβάσετε μερικές σελίδες πιο 
πέρα, η Piaggio γιορτάζει τα 60 χρόνια παρουσίας ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά δίκυκλα στη μεγάλη 
οθόνη. Με πάνω από 150 πόστερ cult και μη ταινιών και ειδικών εκδόσεων της Vespa, οι επισκέπτες θα κάνουν μια 
βουτιά στην ένδοξη ιστορία του δικύκλου που άλλαξε την εικόνα των μοτοσυκλετιστών –και μοτοσυκλετιστριών ανά 
τον κόσμο.
Η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Αν από την άλλη το πρό-
γραμμά σας δεν περιλαμβάνει εκδρομικές εξορμήσεις στην Ιταλία μέχρι τότε, μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το 
επίσημο site της έκθεσης, www.lavespaeilcinema.it. 

MotoCzysz Digital Drive

Η Vespa πάει σινεμά

http://www.lavespaeilcinema.it
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Πόσα άτομα μπορεί να μεταφέρει μια 
Royal Enfield; Νόμιμα δύο, άντε τρία αν 
έχει καλάθι.
Πόσους ανθρώπους μπορείς όμως να στρι-
μώξεις και να μεταφέρεις χωρίς να σκοτω-
θείτε όλοι παρέα; Όπως απέδειξε ο Ινδικός 
στρατός όταν έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, 48 
ακριβώς. Η φωτογραφία αρκεί για να σε κάνει 
να τρομάξεις, ειδικά όταν συνειδητοποιείς ότι 
για να μετρήσει το ρεκόρ οι Ινδοί στρατιωτι-
κοί έπρεπε να διανύσουν ένα χιλιόμετρο έτσι, 
ευτυχώς σε αεροδρόμιο και όχι σε δημόσιο 
δρόμο. 
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν από το Δε-
κέμβριο του 1995 οι δικυκλιστές της αστυ-
νομίας της Βραζιλίας, με μόλις 47 άτομα. 
Πφφφ… Κατά τις δηλώσεις του εκπροσώπου 
της εκδήλωσης στον τύπο, “η επίδειξη είχε 
στόχο να τιμήσει τα προηγούμενα ρεκόρ και 
να θέσει νέα όρια για τα επόμενα χρόνια”. 

Τον Sir Clive τον ξέρετε; Αν είστε άνω των 30, οι πιθανότητες είναι ότι κάποια στιγμή θα έπεσε στα χέρια 
σας ένας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του, είτε κάποιος Spectrum, είτε κάποια από τις προηγού-
μενες εκδόσεις της σειράς ΖΧ.
Δυστυχώς για τον περισσότερο κόσμο το όνομα Sinclair είναι συνώνυμο με το ηλεκτροκίνητο C5 του ’80, που όχι 
μόνο παρουσιάστηκε 25 χρόνια πριν την ώρα των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά έδειχνε σαν παιχνίδι και δεν πήγαινε 
βήμα.
Με τον κόσμο να έχει αλλάξει όμως, η Sinclair παρουσίασε το νέο της παιδί, το X-1 με το πλαστικό αμάξωμά του 
και το ιδιαιτέρως περίεργο 
τιμόνι. Ζυγίζοντας 30 κιλά, 
που είναι ιδιαίτερα λίγα 
βλέποντας τον όγκο του 
αλλά πολλά για ηλεκτρι-
κά υποβοηθούμενο πο-
δήλατο, το νέο παιδί του 
Sir Clive κινείται από ένα 
ηλεκτροκινητήρα 190W, 
αφήνοντας υπόνοιες ότι 
μάλλον θα είναι εξίσου 
σαλιγκάρι με το C5. Εκεί 
που του βγάζουμε το κα-
πέλο, είναι στην τιμή: Κο-
στίζοντας μόλις 595 λίρες 
ή €700 το X-1 είναι σημα-
ντικά φτηνότερο από τον 
μέσο όρο της κατηγορίας, 
έχοντας και την έξτρα προ-
στασία από τις καιρικές 
συνθήκες. Ας ελπίσουμε 
να μην έχει την τύχη του 
προκατόχου του.

Ρεκόρ με Enfield

Sinclair X-1
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Για περισσότερες πληροφορίες Logitech Hellas, 210 - 6774512
http://www.logitech.com

Αίσθηση ελευθερίας
Το Wireless Gaming Headset G930 με λειτουργία πολυκάνα-
λου ήχου 7.1 Dolby® surround προσφέρει στον φανατικό gamer 
μια μεγάλης ακρίβειας τρισδιάστατη αίσθηση του χώρου. Διαθέτει 
τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα G για άμεσο έλεγχο στην έντα-
ση, στην παραμόρφωση της φωνής αλλά και των προγραμμάτων 
chat που χρησιμοποιούμε και μικρόφωνο που μεταδίδει τη φωνή 
δυνατά και καθαρά ακυρώνοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο.
Και αν πετύχουμε να εξαντλήσουμε την ενσωματωμένη μπαταρία 
μετά από 10 ώρες συνεχούς χρήσης, η βάση φόρτισης αναλαμβά-
νει να “γεμίσει” το headset ενώ εμείς συνεχίζουμε να το χρησιμο-
ποιούμε. 

Απόλυτος έλεγχος 
Tο ποντίκι Wireless Gaming G700 πετυχαίνει να συνδυάσει τον 
απόλυτο έλεγχο, την άνεση και τη διασκέδαση όταν παίζουμε. 
Ανατομικό σχήμα για πολύωρη χρήση δίχως κούραση, με 13 κου-
μπιά προγραμματιζόμενα μόνο με ένα κλικ είτε για απλές λειτουρ-
γίες είτε για πολύπλοκες μακροεντολές και ασύρματη επικοινωνία 
υψηλής ταχύτητας (1000 αναφορές θέσης το δευτερόλεπτο) για 
κορυφαία απόδοση χωρίς καθυστέρηση. 
Ακόμη κι όταν τελειώσει η ενσωματωμένη μπαταρία, το G700 δε 
σταματά: Απλά το συνδέουμε με το ειδικό καλώδιο για άμεση 
φόρτιση και επικοινωνία με τον υπολογιστή και συνεχίζουμε να 
παίζουμε!

Το τελικό πλεονέκτημα 
Ο gamer θα βρει στο πληκτρολόγιο Logitech Gaming G510 όλα 
τα “εργαλεία” που χρειάζεται για το απόλυτο σκορ: 18 προγραμ-
ματιζόμενα πλήκτρα G με 3 επιλογές το καθένα για συνολικά 54 
μακροεντολές σε κάθε παιχνίδι. Η LCD οθόνη GamePanel της 
Logitech προβάλλει στατιστικά σε πραγματικό χρόνο για κάθε παι-
χνίδι όπως και πληροφορίες για την απόδοση του υπολογιστή, ενώ 
τα πλήκτρα διαθέτουν οπίσθιο έγχρωμο φωτισμό. Τέλος, στις θύρες 
ήχου 3.5mm που διαθέτει μπορούμε να συνδέσουμε ένα αναλο-
γικό headset, απολαμβάνοντας καθαρό ψηφιακό ήχο όπως αυτός 
μεταφέρεται από τη USB σύνδεση του πληκτρολογίου.

Τα τρία νέα περιφερειακά της πολυβραβευμένης σειράς G έρ-
χονται να απελευθερώσουν τον gamer από τεχνικούς περιορι-
σμούς, έχουν σχεδιαστεί για να τον βοηθήσουν να νικά, όποιο κι 
αν είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Γνωρίστε τα στην ιστοσελί-
δα www.logitech.com/g-series και ζήστε μαζί τους την απόλυτη 
gaming εμπειρία.

Logitech Wireless G Series

Η Logitech παρουσιάζει 
τρία νέα περιφερειακά της σειράς G

G for Gaming Search

^

http://www.logitech.com
http://www.logitech.com/g-series


fi
rs

t 
ri
d
e
s

Οδηγούμε όλα τα off 
road μοντέλα της KTM 

για το 2011 
και απολαμβάνουμε 

τις έξυπνες λύσεις που 
προσφέρει η Honda

με το PCX 125
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Το ότι η ΚΤΜ διαθέτει τεράστια εμπειρία στο enduro δε μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 
Στο Motocross τα πράγματα ήταν κάπως αμφίβολα και οι Αυστριακοί φρόντισαν να προ-
σθέσουν στις τάξεις τους τον πολύπειρο Stefan Everts. Πλέον η εμπειρία της στο χωμάτι-
νο τερέν ξεχειλίζει και το ebike.gr κλήθηκε να δοκιμάσει τους καρπούς αυτής για το 2011

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: D-Vision

mailto:aris@ebike.gr
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Η χαρά του παιδιού. Τέντες, μηχανικοί 
και σχεδόν όλα τα χωματερά ΚΤΜ του 

2011 στη διάθεση μας. Όπως κάθε 
χρονιά δεν αποτέλεσε προνόμιο μόνο 

των δημοσιογράφων αφού τις επό-
μενες μέρες ακολούθησε test ride για 

κάθε ενδιαφερόμενο >>Άφιξη στη Θεσσαλονίκη μετά από 
ένα ταξίδι γεμάτο βροχή και τα βαριά 

σύννεφα λες και μας ακολουθούν. Οδηγάμε την επόμενη 
μέρα αλλά όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να αλλάξει 
κάτι με τις καιρικές συνθήκες. Αποφασισμένοι για βρεγμένη 
οδήγηση μπαίνουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου οι 
άνθρωποι της ΚΤΜ έχουν ετοιμάσει μια παρουσίαση για τα 
καμάρια και τα σχέδια τους για το 2011. Περίεργη αίσθηση 
αφού η ατμόσφαιρα θυμίζει παρουσίαση στο εξωτερικό ενώ 
είμαστε όλοι γνώριμοι μεταξύ μας. Είναι η ώρα που ζηλεύω 
Ιταλούς και Ισπανούς όπου κάτι τέτοια τα ζουν κάθε τόσο στο 
σπίτι τους.
Ας αφήσω όμως τον διαλογισμό και ας επανέλθω στην 
πραγματικότητα. Αυτή μας βρίσκει μπροστά σε έναν 
προτζέκτορα όπου μάθαμε όλα τα ενδιαφέροντα που 
θα διαβάσετε στα box και στην τεχνική επισκόπηση που 
ακολουθεί για το 350. Κακά τα ψέματα, το πιο ενδιαφέρον 

Πρωί πρωί σκεπτικοί απέναντι από τις 
παρατεταγμένες μοτοσυκλέτες, ετοι-
μαζόμαστε για μια μέρα γεμάτη λάσπη 
χάρη στο βροχερό καιρό
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πράγμα στις μοτοσυκλέτες είναι η οδήγηση τους και με 
αυτήν θα ασχοληθούμε πρώτα. Με τη σκέψη σε αυτά 
γεμίσαμε τους μύες με ενέργεια (σ.σ. και το μυαλό με 
κάμποσο κρασί) και νωρίς-νωρίς για ύπνο. 

Η επόμενη μέρα
Ένα ελαφρύ ψιλόβροχο μας καλημερίζει και τα πρώτα 
ασφάλτινα μέτρα γίνονται με προσοχή στη σέλα ενός 
EXC 530. Το thumper προκαλεί για σούζα σε κάθε μικρό 
άνοιγμα του γκαζιού οπότε και να θες να καθίσεις φρόνιμος 
δε σε αφήνει αυτό. Εκτός από την απόδοση τους στο 
enduro, τα μεγάλα KTM αποτελούσαν από την εποχή του 
520 ιδανική βάση για μετατροπή σε “αστικό πόλεμο”. 
Αυτές τις σκέψεις διέκοψαν κάνα δυο γλιστρήματα που μου 
θύμισαν ότι οδηγούσα στο βρεμένο με τακούνια και όχι με 
βρόχινα. Υπομονή να πατήσουμε στο χώμα.
Οι πορτοκαλί τέντες κάνουν μπαμ από μακριά για το πού 
βρίσκεται η παιδική χαρά ή αν προτιμάτε το κορδελάτο 
πιστάκι σε σχήμα “Κέι Τι εΜ”. Μια τεράστια πεδιάδα με 
χαμηλά λοφάκια και χώμα χωρίς ίχνος πέτρας αποτελούν 
τις εντουροδιαδρομές στην περιοχή των Tαγαράδων. Δε 
θα χαθείς ανάμεσα σε δέντρα, αλλά το άφθονο επίπεδο 
έδαφος εξάπτει τη φαντασία για να δημιουργήσεις δεκάδες 
πιστάκια.
 Ώρα όμως να ασχοληθούμε και λίγο με τα νέα πορτοκαλί 
χωματερά οπότε βουρ για το έτοιμο πιστάκι. Η έλλειψη 
πέτρας και η συνεχής νυχτερινή βροχή έκαναν το λασπωμένο 
τερέν ιδανικό για πατινάζ. Ευτυχώς ένας λαμπρός ήλιος 
υποσχόταν να το στεγνώσει μέχρι το απόγευμα. Άφησα 
έτσι τα motocross για αργότερα και όρμησα στα φιλικά και 
μαλακά Εnduro.

Διάφανες, λεπτές πινελιές 
Το πρώτο που χτυπά στο μάτι αντικρίζοντας τα νέα EXC είναι 
το διάφανο ρεζερβουάρ. Πέρσι αποτελούσε προνόμιο μόνο 
των Six Days αλλά από φέτος θα υπάρχει και στα απλά 
μοντέλα. Κάνει εύκολο τον έλεγχο στάθμης της βενζίνης 
και προσθέτει ένα factory δόλωμα για τα θύματα του 
marketing. Χωρίς καμία αλλαγή πέραν της αισθητικής τα 
τετράχρονα EXC απλά επανέλαβαν την κορυφαία απόδοση 
τους αφήνοντας μας και πάλι τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Ξεκίνησα με το 530 το οποίο δεν ήταν και ό,τι ευκολότερο 
στη γλιστερή λάσπη. Το φρένο και η αδράνεια του μοτέρ 
έκαναν το μπροστινό να χάνεται στο κλείσιμο του γκαζιού, 
ενώ η ροπή χαμηλά ξεκόλλαγε τον πίσω τροχό σε κάθε 
έξοδο. Παρόλα αυτά κρατώντας ροή τα πάει όλο και 
καλύτερα. Στριμώχνεται όμως δύσκολα στα σφιχτά 
κομμάτια, ειδικά όταν γλιστράει, και θα χρειαστεί δυνατό 
και προπονημένο αναβάτη. 
Μόλις βρήκα ελεύθερο το 450 δεν καθυστέρησα να κάνω 

Ευχάριστη η κορδελάτη δια-
δρομή που είχαν σχεδιάσει 

οι άνθρωποι της ΚΤΜ Hellas, 
σχημάτιζε το λογότυπο της 
εταιρείας. Όλα αυτά με επι-

βλητικό φόντο τον Χορτιάτη 
να ξεπροβάλει μέσα από τα 

σύννεφα



Βολική η χειρολαβή κάτω από 
τη σέλα και με διακριτική σχε-

δίαση

Μαλακός και ανθεκτικός ο 
υδραυλικός συμπλέκτης της 

Brembo θα βοηθήσει στις κα-
λές εκκινήσεις και στο “ξεκόλ-

λημα” από τα αργά κομμάτια

Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο 
αέρα τόσο για τα EXC όσο και 

για τα SX μοντέλα
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Τι άλλαξε για το 2011 στα EXC;

• Νέα γραφικά

• Διάφανο ρεζερβουάρ

• Στάνταρ χούφτες

• Στάνταρ προστατευτικό τιμονιού 

•  Νέο υλικό στα ποτήρια των βαλβίδων  
(στα 400, 450, 530)

• Νέος χρονισμός του αποσυμπιεστή (στα 400, 530)

• Νέο σετάρισμα καρμπυρατέρ (στα δίχρονα)

• Νέα εξάτμιση (στα δίχρονα)

• Νέος κύλινδρος και πιστόνι (για τα 250- 300 2Τ)

• 6άρι σασμάν για το 300άρι

την αλλαγή μπας και ανεβάσω λίγες στροφές παραπάνω. 
Πράγματι το 450 έχει σημαντική διαφορά στην αίσθηση του 
βάρους αλλά και στην ευκολία διαχείρισης της δύναμης. 
Έχει άμεσο γκάζι ανά πάσα στιγμή και το στέλνει στον 
πίσω τροχό πιο γλυκά. Η αλήθεια είναι όμως πως όσο 
δυσκολεύουν τα πράγματα και μειώνεται η πρόσφυση το 
250 είναι μακράν το ευκολότερο. Επιτρέπει λάθη με το 
γκάζι, ενώ μπορείς πολύ πιο συχνά να το κολλάς στο στοπ 
του. Η ακόμα ελαφρύτερη αίσθηση που δίνει ταίριαξε μια 
χαρά στις γλιστερές φουρκέτες. Το απόγευμα όμως που 
το χώμα στέγνωσε το 450 είχε περισσότερο σασπένς με 
παντιλίκια και σούζες ισχύος. Επίσης μαζί του τα κατάφερα 
καλύτερα και στην extreme διαδρομή που υπήρχε στη 
διάθεση μας. Η ορμή και το βάρος έδιναν μια ώθηση 
ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Το 250 ήθελε καλύτερη 
τεχνική τη στιγμή που βρισκόταν πάνω σε κάθε εμπόδιο, 
ενώ το 530 ήθελε προσπάθεια για να τοποθετηθείς σωστά 
πριν ορμήσεις. 
Σε όλα τα παραπάνω ήρθαν να προστεθούν και τα δίχρονα, 
με το νέο 300άρι όμως να απουσιάζει. Πρέπει επίσης να 
ομολογήσω ότι το 125 δεν το οδήγησα αφού ανέκαθεν 
μου ήταν αδύνατο να προσαρμοστώ πάνω του σε λιγότερο 
από δύο ημέρες. Πήρα λοιπόν το 250 και δοκίμασα πρώτα 
στην extreme. Μοιάζει ελαφρύτερο από το EXC-F 250 και 
είναι σχεδόν το ίδιο ροπάτο με το 450. Η διαχείριση της 
δύναμης όμως απαιτεί εξοικείωση με τα δίχρονα, ενώ αν 
είσαι τετραχρονάκιας είναι φοβερά ενοχλητική η έλλειψη 
φρένου από τον κινητήρα. Τα ίδια ίσχυσαν και για το 
γλιστερό πιστάκι.
Βρισκόμενος για πρώτη φορά σε χωμάτινη παρουσίαση 
κατάφερα να βρω την εντουράδικη ταυτότητα μου και το 
προτείνω ανεπιφύλακτα. Οδηγώντας το ίδιο πακέτο από 
πλαίσια, αναρτήσεις και φρένα μπορείς να συγκρίνεις 
κατηγορίες και να διαπιστώσεις τι κάνει καλά η κάθε μία. 



Δαγκάνα δύο 
εμβόλων και 
δίσκος μαργα-
ρίτα 260mm 
αποτελούν τη 
δοκιμασμένη 
λύση της ΚΤΜ 
την οποία έχει 
επιλέξει για 
όλα της τα 
μοντέλα

KTM Range 2011
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-46.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-3.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-7.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-13.jpg


Τι περιλαμβάνει η έκδοση Six Days;

• Ειδικά γραφικά για ISDE του Mexico 

• Πορτοκαλί πλαίσιο

• Special σέλα από την Selle Dalla Valle με τσεπάκι 

• CNC πλάκες πιρουνιού

• Βεντιλατέρ

• Βαλβίδες εξαέρωσης για το πιρούνι

•  Πίσω γρανάζι Stealth με αλουμινένιο κέντρο και 
ατσάλινα δόντια

• Ποδιά

•  Άξονα με χειρολαβή εξαγωγής στον εμπρός τροχό 

• Σύστημα γρήγορης αλλαγής για τα πίσω τακάκια

Το ποια είναι καλύτερη εξαρτάται φυσικά από τον κάθε 
αναβάτη, το επίπεδο, το στυλ οδήγησης και τα γούστα του 
στις εντουρόβολτες. 
Μιας και αναφερθήκαμε στο πακέτο πλαίσιο-αναρτήσεις-
φρένα ας θυμίσουμε μερικά χαρακτηριστικά τους από 
πέρσι. Η γεωμετρία του πλαισίου αποτελεί ευχάριστο 
συνδυασμό σταθερότητας και ευελιξίας και μόνο εκείνο των 
Husaberg καταφέρνει να του μπει στο μάτι. Οι αναρτήσεις 
είναι πραγματικά κορυφαίες με άψογο σετάρισμα τόσο για 
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Greek Racing 2011
Η ελληνική αντιπροσωπεία της ΚΤΜ μας ενημέρωσε 
για τις παροχές που θα ισχύουν για όλες τις δορυφο-
ρικές ομάδες του 2011. Όλες οι παρακάτω προσφο-
ρές ισχύουν για ιδιωτικές ομάδες αποτελούμενες από 
minimum τρεις αγωνιζόμενους οι οποίοι θα επιλέξουν 
να αγωνιστούν με τα ΚΤΜ του 2011 και θα αγοράσουν 
τις μοτοσυκλέτες τους ταυτόχρονα.

Επίσης για τις ομάδες θα υπάρχουν και οι παρακάτω 
παροχές:

•  25% έκπτωση στην αγορά ανταλλακτικών από το 
ΚΤΜ Racing Center 500

•  Παροχή ανταλλακτικών με την ίδια έκπτωση και κατά 
τη διάρκεια των αγώνων

•  Δωρεάν εργασία συντήρησης για ολόκληρη τη χρο-
νιά

•  Δωρεάν τεχνική υποστήριξη στους αγώνες

•  Προσφορά για δύο τέντες ΚΤΜ, τρία χαλάκια ΚΤΜ 
και τρία σταντ αντί €1,000

•  Marketing support (δελτία Τύπου, web site κλπ)

•  Ανταλλαγή των μοτοσυκλετών στο τέλος της χρονιάς 
για αγορά νέας 

Enduro
Μοτοσυκλέτα Αγωνιστική τιμή Αγωνιστική τιμή
 για ιδιώτες (€) για ομάδες (€)
125 EXC 6,790 6,380
200 EXC 6,990 6,570
250 EXC 7,490 7,040
300 EXC 8,690 8,170
250 EXC F 8,790 8,263
450 EXC 8,990 8,450
530 EXC 9,450 8,880

MX
Μοτοσυκλέτα Αγωνιστική τιμή Αγωνιστική τιμή
 για ιδιώτες (€) για ομάδες (€)
125 SX 6,590 6,195
150 SX 6,890 6,470
250 SX 7,490 7,000
250 SX-F 7,690 7,200
350 SX-F 8,590 8,070
450 SX-F 8,890 8,355
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Νέα γραφικά και διάφανο ρεζερ-
βουάρ ακόμα και για τα απλά μο-

ντέλα. Πέρσι ήταν προνόμιο μόνο 
της έκδοσης Six Days

Μόνο μανιβέλα για το SX-F 250 
και μόνο μίζα για το 350, αλλά με 

δυνατότητα να αποκτήσει το πρώτο 
μίζα και το δεύτερο μανιβέλα

Κομψή και ήσυχη η εξάτμιση του 
350 κρατά το θόρυβο εντός προ-
διαγραφών ενώ συμμετέχει στην 
επιτυχημένη αισθητική της μοτο-

συκλέτας
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The war pigs
Είχα κάμποσα χρόνια να βρεθώ στη σέλα ενός πο-
λεμικού γουρουνιού και είχα ξεχάσει πόσο δύσκολο 
είναι να προσαρμοστείς από το δίτροχο. Όσο είναι 
ακίνητο όλα μοιάζουν, μόλις όμως πάρει λίγη φόρα 
τότε αρχίζει το νέο έργο. Το λεβιέ των ταχυτήτων εί-
ναι σε άβολη θέση οπότε για να επικεντρωθώ στην 
οδήγηση έβαλα μια τρίτη και πάμε. Αλλού έσκαγε 
αλλού σκόρτσαρε και άντε να κατεβάσεις ή να ανε-
βάσεις όντας κρεμασμένος σαν τη μαϊμού. Επόμενος 
πανικός τα φρένα! Όταν προσπάθησα να φρενάρω 
δυνατά όρθιος παραλίγο να πετάξω πάνω από το 
τιμόνι. Με πολλή δύναμη και μέτρια αίσθηση γο-
νατίζουν το τετράτροχο, ενώ πατώντας το πεντάλ 
του συνδυασμένου πίσω, φρενάρει περισσότερο 
μπροστά χαλώντας τη γραμμή. Το χειρότερο από 
όλα όμως ήταν το ξύλο που έριξε στην πονεμένη 
μέση μου μόλις συνάντησε τα πρώτα σαμαράκια. 
Ξύλο που δεν το περίμενα έχοντας στο νου μου τα 
δίτροχα. Μετά από μια βόλτα με το SX-F 350 με το 
γουρούνι στα ίδια σαμάρια ένοιωθα σαν όμηρος με 
κλειστά μάτια που δεν ξέρει από πού του έρχεται το 
ξύλο. Προσωπικό συμπέρασμα: 2 wheels for ever.

τον αγωνιζόμενο όσο και για τον ερασιτέχνη. Όσο μαλακές 
πρέπει ώστε να είναι άνετες και όσο σφιχτές για να παρέχουν 
εμπιστοσύνη στα πιστάκια. Ο τρόπος που βάζουν τη δύναμη 
κάτω αλλά και η πληροφόρηση από το μπροστινό βρίσκουν 
μόνο ενδοοικογενειακό ανταγωνισμό. Το ίδιο θετικά σχόλια 
μπορούν να γίνουν και για τα φρένα της Brembo. Δύναμη με 
αίσθηση αλλά και προοδευτικότητα όπως ακριβώς χρειάζεται 
το άγνωστο τερέν του enduro.
Για να επανέλθω όμως στο θέμα των κατηγοριών δηλώνω σαφή 
προτίμηση στο 450, το οποίο φαίνεται πιο ολοκληρωμένο. 
Έχει το γκάζι να διασκεδάσει τον προπονημένο ερασιτέχνη 
ενώ ο αγωνιζόμενος μπορεί να το πάει πραγματικά γρήγορα. 
Το 250 είναι προτιμότερο για περιστασιακούς εντουράδες, 
για πολύ δύσκολα τερέν, ενώ σίγουρα είναι λιγότερο 
κουραστικό σε κάθε περίπτωση. Το 530 και το δίχρονα θα 
μπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν επιλογές για βίτσια. 
Δύσκολα θα πας πιο γρήγορα από ότι με τα 250-450 αλλά 
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν ιδανικά. Το γκάζι 
του 530 ας πούμε ήταν μια χαρά σε χωματόδρομους όπου 
σε κάθε παρατεταμένη έκανε αρχοντικά παντιλίκια. Όσο για τα 
δίχρονα; Οι hardcore-άδες λένε ότι είναι καλύτερα σε πολύ 
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Luna Park
Μικρά κομματάκια φόβου βρίσκονται σφηνωμένα 
ακόμα και στον πιο άρρωστο εγκέφαλο. Είναι εκείνο 
το αρχέγονο ένστικτο της αυτοσυντήρησης που τα 
κάνει να ξεκολλάνε και να βγαίνουν στην επιφάνεια 
όταν τα πράγματα ζορίσουν έστω και φαινομενικά. 
Μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καμωμένη να χτυπά το 
καμπανάκι του συναγερμού αυτοσυντήρησης είναι η 
καλύτερα συνταγή για να φοβηθείς. Όπως στο λού-
να παρκ για παράδειγμα. 
Κάτι τέτοιο έστησε για εμάς και η ελληνική αντι-
προσωπεία της KTM. Φυσικά σκοπός της ήταν να 
αποδείξει τις επιδόσεις των enduro της σε extreme 
ειδική, αλλά αν δεν το έχεις ξανακάνει φέρνει του-
λάχιστον μια αμηχανία. Τελικά μετά το πρώτο πέρα-
σμα με σφιγμένα δόντια και χέρια φάνηκε ότι ήταν 
σχετικά εύκολο και το δοκίμασα με όλη τη γκάμα. 
Έχω ακούσει για την ευκολία των δίχρονων και των 
τετράχρονων 250, αλλά βολεύτηκα περισσότερο με 
το 450. Κατά την άποψη μου λοιπόν, στα δύσκολα 
το καλύτερο για έναν ερασιτέχνη είναι αυτό που έχει 
συνηθίσει και έχει κάνει την περισσότερη προπόνη-
ση μαζί του.

δύσκολες συνθήκες. Προσωπικά όσες φορές στο παρελθόν 
βρέθηκα σε δυσκολίες τα τετράχρονα καθάριζαν, εκτός κι αν 
έπρεπε να τα κουβαλήσω με τα χέρια. 
Γύρο με τον γύρο όμως έφτασε το απόγευμα και ο ήλιος που 
έλαμπε από νωρίς είχε στεγνώσει την πρωινή λάσπη. Πάνω 
λοιπόν που νόμιζα ότι τα enduro έχουν γίνει τόσο εξαιρετικά 
στην πίστα ώστε μπορείς να ξεχάσεις τα MX ήρθε η ώρα 
των SX-F και η υπενθύμιση: Τα motocross είναι οι απόλυτες 
μηχανές οδήγησης γιατί φτιάχνονται με τους λιγότερους 
συμβιβασμούς.

Η επόμενη γενιά
Μιλάμε φυσικά για το 350, τη μοτοσυκλέτα που αποτελεί 
έκφραση του μεγάλου Stefan Everts. Η ΚΤΜ χωρίς να 
κολλήσει σε θέματα marketing (τα 450 πουλάνε πολύ…) 
μείωσε τα κυβικά στα 350 και πρόσθεσε μοχλικό παρά 
τα τόσα χρόνια εμμονής της στο PDS. Το αποτέλεσμα που 
οδηγήσαμε αποτελεί τρανή απόδειξη ότι στην εποχή του 
marketing, τις καλύτερες μοτοσυκλέτες τις φτιάχνει όποιος δε 
μένει κολλημένος σε αυτό. 
Χλιδάτα, με ένα πάτημα στη μίζα ο ψεκασμός φροντίζει ώστε 
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ο κινητήρας να πάρει μπροστά. Σταθερό, υγιές ρελαντί και 
υστερικό ανέβασμα στροφών χωρίς μπουκώματα, ακόμα 
και σε απότομο άνοιγμα του γκαζιού. Το κιβώτιο δέχεται την 
μακριά πρώτη χωρίς δραματικούς ήχους και η παράκρουση 
ξεκινά. Μέχρι να στεγνώσει η πίστα και από τη σέλα των 
Enduro τα πράγματα ήταν κάπως μπλαζέ. 
Η “ξεκάθαρη”, απόλυτη οδηγική συμπεριφορά των 
motocross και το τέλειο απογευματινό τερέν όμως άναψαν 
τα αίματα. Εκεί που κάθε 3-4 γύρους έβγαινα για να αλλάξω 
μηχανάκι με το 350 καθόμουν μέσα μέχρι να γίνουν οι πήχεις 
τούμπανο. Δεν έβγαινα γιατί όλο και κάποιος θα περίμενε 
να πάρει το παιχνίδι μου. Και σε όλο αυτό το διάστημα 
επικρατούσε λύσσα. Μια λύσσα αυξανόμενη γύρο με το 
γύρο. Ξεκινούσα σβέλτα αλλά το πράγμα φωνάζει “πίεσέ με 
κι άλλο”. Ε δεν θέλει και πολύ, οπότε σε λίγο να το γκάζι στο 
τέρμα του, να τα μαρσπιέ κάτω στα μπερμ και τι καλά θα ήταν 
αν είχε και κανένα άλμα.
Με το βλέμμα να ψάχνει μακριά μπαίνεις στη διαδικασία 
αναζήτησης συναδέλφων σε ρόλο θηράματος. Στροφή με 
τη στροφή κόβεις μέτρα και φτάνοντας κοντά μένει μόνο η 
επίθεση. Πάνε και οι ευγένειες πάει και η προσοχή. Είναι 
βλέπετε όλο το πακέτο στημένο για επιθετική συμπεριφορά. 
Πλαίσιο που αψηφά σαμάρια και ρίχνει το σύνολο στο 
εσωτερικό της στροφής για πλάκα. Σημαδεύει και κρατά τη 
γραμμή του το ίδιο εύκολα μέχρι την έξοδο, όσο κλειστή κι 
αν είναι η καμπύλη. Οι αναρτήσεις χωρίς να είναι αισθητά 
πιο σφιχτές από εκείνες των Enduro προσφέρουν σημαντικά 
καλύτερη πληροφόρηση για το που πατάνε οι τροχοί. Στις 
εξόδους κολλάς το γκάζι στο τέρμα όντας υπό κλίση, το πίσω 
μέρος γλιστρά ελαφρά κλείνοντας τη γραμμή, ενώ το πράγμα 
εκτοξεύεται μπροστά κόβοντας μέτρα. Το ίδιο κάνει και στα 
φρένα όπου το εκπληκτικό πιρούνι (κλειστού cartridge από 
φέτος) προσφέρει περίσσεια εμπιστοσύνη για να αρχίσεις να 
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φρενάρεις όλο και πιο κάτω. 
Συνολικά το 350 είναι σίγουρα η πιο ευκολοδήγητη 
μοτοσυκλέτα της MX1. Απέδειξε δε με τον παγκόσμιο τίτλο 
του Tony Cairoli ότι είναι και αποδοτική οπότε πιθανότατα θα 
αποτελέσει σταθμό για την κατηγορία. Με τον παγκόσμιο 
τίτλο και τα καλά λόγια που γράφονται σε όλο τον κόσμο 
(και του αξίζουν) σίγουρα θα κινηθεί το ενδιαφέρον κάθε 
μαρκετίστα. Δεν είναι απίθανο σε δύο χρόνια όλη η ΜΧ1 να 
αποτελείται από 350άρια. 
Η διαφορά του δε από το 250 είναι σημαντική ώστε να αποτελεί 
άλλη κατηγορία. Το μικρό του αδερφάκι έχει ακριβώς το ίδιο 
πακέτο σε περιφερειακά με λιγότερη δύναμη, έτσι το χέρι του 
αναβάτη μπορεί να παίζει με τη γκαζιέρα χωρίς κανένα άγχος. 
Με το 250 αισθάνεσαι γρήγορος (…ακόμα και αν οι χρόνοι 
διαφωνούν) αφού το “πίνεις” ευκολότερα. Είναι λίγο πιο 
ελαφρύ, δε σε τεντώνει και πολύ οπότε ιδού το ιδανικό ΜΧ 
για τον χομπίστα. Βέβαια στην ΜΧ2  η ΚΤΜ δεν είναι μόνη 
της και o ανταγωνισμός παίζει στα ίσα. Θα πρέπει λοιπόν να 
γίνει άμεση σύγκριση για να διαπιστώσουμε πόσο μπροστά 
βρίσκεται. Η υπογραφή Everts ωστόσο δίνει τις καλύτερες 
υποσχέσεις μέχρι τότε.Τι μέλλει γενέσθαι;
Αυτή είναι η ερώτηση που μας γεννήθηκε οδηγώντας τη 
χωμάτινη γκάμα της ΚΤΜ για το 2011. Η αιχμή του δόρατος, 
το SX-F 350, το οποίο αλλάζει κυβισμό στην παραδοσιακή 
κατηγορία των 450cc και αποκτά μοχλικό μας γέννησε 
ερωτήματα. Ένα αν ο ανταγωνισμός θα ακολουθήσει 
βλέποντας πόσο καλό και εύκολο είναι και δύο αν αποτελεί 
προπομπό για την επόμενη γενιά των πορτοκαλί Enduro. Η 
διαφορά του σε οδηγική συμπεριφορά αλλά και η ευκολία με 
την οποία ακολούθησε στην εντουράδα ήταν αποκαλυπτική. 
Ωσότου απαντηθούν όμως τα ερωτήματα μας, θα περιμένουμε 
τουλάχιστον ένα χρόνο οπότε ας φροντίσουμε μέχρι τότε να 
απολαύσουμε βουνά και πίστες. <<
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ΠΛΑΙΣΙΟ
Νέα είναι η σχεδίαση του πλαισί-
ου έτσι ώστε να υποστηρίξει την 

παρουσία του μοχλικού. Συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί χρωμιομολυδε-

νιούχο ατσάλι για την κατασκευή 
του, το οποίο σύμφωνα με την 
ΚΤΜ έχει μόνο πλεονεκτήματα. 
Παρέχει τη δυνατότητα για πιο 
ευέλικτο σχεδιασμό, είναι ελα-

φρύτερο από πιο ελαφρύ αλουμι-
νένιο ενώ αντέχει δυόμιση φορές 

περισσότερο την καταπόνηση.

ΜΟχΛΙκΟ
Η “μετά-Everts” εποχή στην ΚΤΜ περι-
λαμβάνει και μοχλικό στη συνταγή. Τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει το PDS 

στο Enduro δεν αφορούν το Μotocross σε 
αντίθεση με τα δεκατάκια που προσφέρει 

η καλύτερη οδική συμπεριφορά. Για να 
βρεθεί η σωστή συνταγή δοκιμάστηκαν 

1,500 πλαίσια και αντίστοιχα ψαλίδια.

ΜΙζΑ
Εν έτη 2011 η μίζα 
δεν αποτελεί πο-
λυτέλεια ακόμα και 
για ένα πανάλαφρο 
ΜΧ. Δεν είναι το 
ίδιο απαραίτητη 
όσο στο Enduro 
αλλά σε ενδεχό-
μενη πτώση εντός 
αγώνα βοηθά την 
επανεκκίνηση. Στο 
350 είναι στάνταρ 
και μπορεί να το-
ποθετηθεί ως έξτρα 
η μανιβέλα, ενώ 
στο 250 το αντί-
θετο. Το κέρδος 
σε βάρος από την 
αφαίρεση της μίζας 
είναι μόλις 1.5kg.

ΨεκΑΣΜΟΣ
Προερχόμενος από την Keihin είναι ο 

ψεκασμός, με αυλούς 42mm και δυνα-
τότητες εύκολης ρύθμισης. Εκτός του 

ότι αυτορυθμίζεται με 3 λεπτά ζέσταμα, 
αν δεν ανοίξει καθόλου το γκάζι, υπάρ-
χει η δυνατότητα επιλογής χάρτη (έξτρα 

powerpart) καθώς και προσωπικής χαρτο-
γράφησης με χρήση του User Setting Tool.
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ΑνΑρτήΣεΙΣ
Το πιρούνι της WP έχει 
διάμετρο 48mm και δια-
θέτει πλέον κλειστό φυ-
σίγγιο (closed cartridge) 
για σταθερότερη απόδοση 
στις απαιτητικές συνθή-
κες του ΜΧ. To αμορτισέρ 
είναι νέο αφού χάρη στο 
μοχλικό δε χρειάζεται να 
υποστηρίζει το PDS.

ΦρενΑ
Πιστή στην Brembo παραμένει 
η ΚΤΜ και δεν έχει κανένα 
λόγο αλλάξει κάτι. Με 260mm 
και δύο έμβολα μπροστά 
και 220mm με μονό έμβολο 
πίσω στέκονται στο ύψος 
της υπόλοιπης κατασκευής.

τρΟχΟΙ
Από την κορυφαία EXCEL 

προέρχονται οι τροχοί, 
οι οποίοι χάρη στις νέες 

ακτίνες και καψούλια 
είναι 200gr ελαφρύ-

τεροι από τους περσι-
νούς ίδιας διάστασης.

ΣύΣτήΜΑ ΨύξήΣ
Το ψυγείο χρησιμοποιεί 

και το πλαίσιο για την κυ-
κλοφορία του ψυκτικού 

μειώνοντας δραματικά τις 
πολύπλοκες σωληνώσεις.
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ΚΤΜ HELLAS 
KTM SX-F 
250/350/450

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ/Α
 Πλάτος:  Δ/Α
 Απόσταση από το έδαφος:  375 mm
 Μεταξόνιο:  1,495 mm
 Ύψος σέλας:  992 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  99.9 / 103.9 / 106.9 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,  
  υγρόψυκτος,2 EEK, 
  4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  76 x 54.8 / 88 x 57.5 / 
  97 x 60.8 mm
 Χωρητικότητα:  248.6 / 349.7 / 449.3 cc
 Σχέση συμπίεσης:  13.2 / 13.5 / 12.5 :1
 Ισχύς κατασκευαστή:   Δ/Α
 Ροπή κατασκευαστή:  Δ/Α

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο, κλειστό, 
  δύο δοκών,
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  26.5°
 Ίχνος:  Δ/Α

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο
  τηλεσκοπικό πιρούνι WP 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  300 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων, 
  Aπόσβεση συμπίεσης 
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ WP
 Διαδρομή:  330 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  αργή- γρήγορη απόσβεση
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1,60 x 21 in
 Ελαστικό:  80/100-21
 Φρένο:  Ένας δίσκος 260 mm, 
  δαγκάνα Brembo 2 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2,15 x 19 in
 Ελαστικό:  100/90-19 / 110/90-19 / 
  110/90-19
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλουΤ
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ΚΤΜ HELLAS
EXC-F 
250/450/530

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ/Α
 Πλάτος:  Δ/Α
 Απόσταση από το έδαφος:  380 mm
 Μεταξόνιο:  1,475 mm
 Ύψος σέλας:  985 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  105.7 / 113.9 / 113.9 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,  
  υγρόψυκτος,
  2 EEK / 1 EEK / 1 EEK, 
  4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  76 x 54.8 / 95 x 63.4 / 
  95 x 72 mm
 Χωρητικότητα: 248.6 / 449.3 / 510.4 cc
 Σχέση συμπίεσης:  12.8 / 11.9 / 11.9 : 1
 Ισχύς κατασκευαστή:   Δ/Α
 Ροπή κατασκευαστή:  Δ/Α

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο, κλειστό, 
  δύο δοκών,
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  26.5°
 Ίχνος:  Δ/Α

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό  
  πιρούνι WP 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  300 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων, 
  Aπόσβεση συμπίεσης 
  και επαναφοράς
 
 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ WP PDS
 Διαδρομή:  335 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  αργή- γρήγορη απόσβεση  
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1,60 x 21 in
 Ελαστικό:  90/90-21
 Φρένο:  Ένας δίσκος 260 mm, 
  δαγκάνα Brembo 2 εμβόλων
 
 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2,15 x 18 in
 Ελαστικό:  120/90-18 / 140/80-18 /
  140/80-18
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλουΤ
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ΚΤΜ HELLAS
EXC 
125/250/300

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ/Α
 Πλάτος:  Δ/Α
 Απόσταση 
 από το έδαφος:  390 / 385 mm
 Μεταξόνιο:  1,471 / 1,475 / 1,475 mm
 Ύψος σέλας:  985 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  97 / 103 / 103.1 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Δίχρονος, μονοκύλινδρος,  
  υγρόψυκτος,
 Διάμετρος x Διαδρομή:  54 x 54.5 / 66.4 x 72 /
  72 x 72 mm
 Χωρητικότητα:  124.8 / 249 / 293.2 cc
 Ισχύς κατασκευαστή:   Δ/Α
 Ροπή κατασκευαστή:  Δ/Α

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο, κλειστό, 
  δύο δοκών, 
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  26.5°
 Ίχνος:  Δ/Α

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό  
  πιρούνι WP 
 Διαδρομή / Διάμετρος:  300 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων, 
  Aπόσβεση συμπίεσης 
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ WP PDS
 Διαδρομή:  335 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  αργή- γρήγορη απόσβεση  
  συμπίεσης και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1,60 x 21 in
 Ελαστικό:  90/90-21
 Φρένο:  Ένας δίσκος 260 mm, 
  δαγκάνα Brembo 2 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2,15 x 18 in
 Ελαστικό:  120/90-18 / 140/80-18 /
  140/80-18
 Φρένο:  Ένας δίσκος 220mm, 
  δαγκάνα Brembo 1 εμβόλουΤ
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Μήνυμα προς όσους
“τρέχουν” περισσότερο

απ’ ότι η μοτοσυκλέτα τους.
Προβλήματα με Power Commander; “Αταίριαστα” after-market εξαρτήματα; Μιλάτε με “ειδικούς” που δεν σας καταλαβαίνουν 

και αισθάνεστε οτι δεν ασχολούνται όσο πρέπει; Σπαταλάτε χρόνο και χρήμα σε συνεχείς ρυθμίσεις αναβαθμίσεις ή 
βελτιώσεις που δεν αποδίδουν ή δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε και δεν γνωρίζετε ή δεν καταλαβαίνετε το γιατί;

Είστε μπερδεμένοι, ταλαιπωρημένοι, απογοητευμένοι... ;

Προβλήματα ρυθμίσεων...τέλος.

Καλωσήλθατε στο κέντρο βελτιώσεων “T2NE”: Στο “ναό” της βελτίωσης!

T2NE: "Διάδρομος απογείωσης" για όλες τις μοτοσυκλέτες!
Η διαδρομή προς την τελειότητα ξεκινάει με την πιό εξελιγμένη χαρτογράφηση 
διαχείρησης καυσίμου, μέσω ειδικού προγράμματος “Dynojet Tuning Link” επάνω 
σε δυναμόμετρο Dynojet 250i-Load Control. Αυτή είναι σήμερα η ιδανικότερη και 
αποδεδειγμένα αξιόπιστη διαδικασία πλήρους αξιοποίησης όλων των εξαρτημάτων 

after-market που έχει η μοτοσυκλέτα σας.
Μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε από την αρχή
όπου, αφού μελετήσουμε τις ανάγκες σας, θα
προτείνουμε τον ιδανικότερο συνδυασμό 
εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης και αφού τα 
τοποθετήσουμε, θα ρυθμίσουμε τη μοτοσυκλέτα σας 
αποτελεσματικά, με διαδικασίες που μόνο το”T2NE” 
μπορεί να προσφέρει.

Επιτέλους! Εγκαταστάσεις, εξυπηρέτηση και υποστήριξη 
που σας αξίζουν!
Στς υπερσύγχρονες και άνετες εγκαταστάσεις του “T2NE”, μοναδικές για τα 
ελληνικά δεδομένα, έχετε τη δυνατότητα  να 
παρακολουθείτε την όλη διαδικασία μέσα από 
κλειστό κύκλωμα καμερών, απολαμβάνοντας καφέ ή 
αναψυκτικό!  Μαζί σας θα πάρετε:
● Αναλυτικά αποτελέσματα των ρυθμίσεων πρίν και
   μετά (γραπτά και ηλεκτρονικά).
● Ειδικά αυτοκόλητα και αναμνηστικά.
● Την υπόσχεση οτι θα είμαστε δίπλα σας κάθε
    στιγμή που θα χρειαστείτε συμβουλές ή επιπλέον
    βελτιώσεις. 

Meet the Dream Team!
Η ομάδα του κέντρου βελτιώσεων “T2NE” είναι πανέτοιμη να σας γνωρίσει για να ‘’ξυπνήσει’’ για πάντα τη 
μοτοσικλέτα σας και αποτελείται από τους: (Διπλανή δεξιά φωτογραφία)

  Κάτω αριστερά: Ντίνος Νικολαϊδης, Τεχνικός Διευθυντής, Διπλωματούχος Μηχανικός Μοτοσυκλετών,
                              προγραμματιστής, πιστοποιημένος από την Dynojet Research.

         Κάτω δεξιά: Ηλίας Σταματάκης, Προγραμματιστής, Διπλωματούχος Μηχανικός  Μοτοσυκλετών,
                              πιστοποιημένος από την Tecnomoto performance.

Επάνω αριστερά: Γιώργος Σταματάκης, Προγραμματιστής, Διπλωματούχος Μηχανικός  Μοτοσυκλετών,
                              πιστοποιημένος από την Tecnomoto performance.

       Επάνω δεξιά: Μάριος  Νικολαϊδης, Προγραμματιστής, πιστοποιημένος από την Tecnomoto Performance,
                             Mechanical engineering, UG student / BEng / Hons, Brunel University / UK.

Σας παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το “T2NE” (T-TUNE). Το νέο επίσημο κέντρο ηλεκτρονικής διαχείρησης καυσίμου και νέο σημείο αναφοράς για βελτιώσεις υψηλής 
απόδοσης μοτοσυκλετών, της Tecnomoto Performance.
To κέντρο“T2NE” είναι το επιστέγασμα της πολύχρονης τεχνογνωσίας και εμπλοκής με τη μοτοσυκλέτα, που πλαισιώνεται από τους 
πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να σας γνωρίσουν, να ρυθμίσουν, να βελτιώσουν και να 
μεταμορφώσουν τη μοτοσυκλέτα σας, όποια και αν είναι, σε ένα σύγχρονο εργαλείο δύναμης, αξοπιστίας και οικονομίας!

Καλέσε στο 210 9242410 και ελάτε να το συζητήσουμε.

http://www.tecnomoto.gr
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Δεν είναι απλά ένα ακόμη σκούτερ 125 cc, μα μια πανέξυπνη ματιά στα 
σκούτερ πόλης. Η Honda αποδεικνύει πως ακόμη και η συμβατική 

τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία
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κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σπύρος Τσαντήλας
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>>Δε χρειαζόταν καμιά οικονομική 
κατάρρευση για να ανακαλύψουμε 

την αγχολυτική χρηστικότητα των σκούτερ στις πόλεις, προ 
πολλού το κυκλοφοριακό πρόβλημα τα είχε χρίσει ως 
εξαιρετικά δημοφιλή. Τώρα λοιπόν που οι τσέπες αδειάζουν 
με δεκαπλάσιο ρυθμό απ’ ότι γεμίζουν, να ένας ακόμη λόγος 
που ισχυροποιεί τη θέση των μικρών πλαστικών αυτόματων 
δικύκλων πόλης στην αγορά. Οι κατασκευαστές το ξέρουν, οι 
πίνακες πωλήσεων το αποδεικνύουν και η Honda με το PCX 
επενδύει στην τάση αυτή.

Δεν έχεις μείνει από βενζίνη!
Το PCX κινείται από τον ίδιο τετράχρονο κινητήρα 125 cc 
που γνωρίζουμε από το αντίστοιχου μεγέθους SH και εκ 
πρώτης όψεως το σουλούπι του δείχνει πως αποτελεί μια 
λίγο διαφορετική επιλογή. Το ζουμί του όμως δεν είναι στη 
θέση οδήγησης ή τους 14ρηδες τροχούς. Όσο κι αν δείχνει 
τόσο μα τόσο συμβατικό σκούτερ, κάτω από τα πλαστικά του 
κρύβει μερικές φρέσκιες ιδέες που δε συνιστούν ακριβώς 
επανάσταση, μα αρκούν για να τραβήξουν το ενδιαφέρον.
Μοιάζει να ακολουθεί τη λογική των mega scooters, ωστόσο 
δείτε το στις φωτογραφίες με τον υπογράφοντα και τον σεβαστό 
του όγκο για να αντιληφθείτε πως στην πραγματικότητα το 
PCX είναι αρκετά μικρούλι σε μέγεθος. Η Honda εδώ διάλεξε 
μια πρωτότυπη λύση, τοποθετώντας το ψυγείο πάνω στον 
κινητήρα, πίσω δεξιά, λεπταίνοντας σημαντικά το μπροστινό 
μέρος. Στη συνέχεια μετέφερε άλλη μια καινοτόμο ιδέα της, 
τη Brushless ACG μίζα η οποία τοποθετείται κατευθείαν πάνω 
στον στρόφαλο, είναι εξαιρετικά αθόρυβη στην εκκίνηση και 
είναι κανείς να απορεί γιατί τόσα χρόνια εξακολουθούμε 
να ασχολούμαστε με κόμπλερ και πράσινα άλογα. Λέω 
“χρόνια” γιατί αυτή η μίζα υπάρχει αρκετό καιρό τώρα, οι 
Ιάπωνες την πρωτοεμφάνισαν στο Zoomer των 50 cc μα είναι 
η πρώτη φορά που τη βλέπουμε σε μεγαλύτερο κινητήρα. 
Επιτέλους.
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Με τη βοήθεια αυτής της υπέροχης διάταξης, η Honda 
εγκαθιστά στο PCX το σύστημα Idle Stop, το οποίο πολύ 
απλά σβήνει αυτόματα τον κινητήρα κάθε φορά που 
αυτός μένει στο ρελαντί πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Όταν 
ξεπεράσεις το αρχικό σοκ της πρώτης μέρας –διαρκώς 
νόμιζα πως έμεινα από βενζίνη!– το Idle Stop μετατρέπεται 
σε μια ευχάριστη ρουτίνα και σε κάθε περίπτωση μπορείς 
να το απενεργοποιήσεις ανά πάσα στιγμή με ένα κουμπί. 
Το ωραιότερο σημείο είναι όταν ξανανάβει πράσινο, όπου 
ο κινητήρας με το ελάχιστο άνοιγμα του γκαζιού επανεκκινεί 
ακαριαία, πραγματικά η ιδέα μοιάζει τόσο μεγαλοφυής όσο 
είναι και διασκεδαστική.
Στην περίπτωση του σούπερ οικονομικού PCX η μετρήσιμη 
διαφορά είναι πραγματικά πολύ μικρή, η Honda μιλά για 
ένα ποσοστό της τάξης του 5% και περίπου τόσο είδαμε 
κι εμείς στον δρόμο. Είναι προφανές πως η εξοικονόμηση 
καυσίμου εξαρτάται πολύ από το πεδίο χρήσης του σκούτερ, 
όπερ σημαίνει πως κάποιος που περνά 50 μποτιλιαρισμένα 
φανάρια κάθε μέρα για τη δουλειά του θα δει μεγαλύτερο 
όφελος από κάποιον που απλά ανεβοκατεβαίνει τη Συγγρού, 
μα ούτως ή άλλως ο τετράχρονος αυτός κινητήρας καίει πολύ 
λίγη βενζίνη. Ελπίζουμε στο μέλλον να δούμε αυτή τη μίζα 
και σε μεγαλύτερους κινητήρες, όπου η οικονομία θα είναι 
εμφανέστερη και ουσιαστικότερη στην τσέπη.
Εννοείται φυσικά πως πέραν των χρημάτων, προκύπτει και 
όφελος σε εκπομπές καυσαερίων, ένα ακόμη πεδίο όπου 
όσο περισσότερα τα κυβικά, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος.

Μικρό και πλήρες
Πέραν των έξυπνων προτάσεων της Honda, το PCX είναι ένα 
ιδιαίτερα ευχάριστο και εύχρηστο σκούτερ. Χαρακτηρίζεται 
από πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, η θέση οδήγησης 
είναι ανετότατη, όλα πάνω του λειτουργούν σωστά. Άριστα 
παίρνει το συνδυασμένο φρένο του, όπου το μπροστινό 



λειτουργεί αυτόνομα, ενώ το πίσω συνδυάζεται με το 
μεσαίο μπροστινό έμβολο της τριπίστονης δαγκάνας 
συμβάλλοντας στη σταθερότητα κατά το φρενάρισμα. Στην 
πράξη το PCX φρενάρει με σιγουριά και πολύ δύσκολα 
θα μπλοκάρει κάποιον τροχό του, ενώ προσωπικά χάρηκα 
πολύ που ξαναείδα ένα ταμπούρο σε πίσω τροχό (να μου 
θυμίζει τα νιάτα μου), το οποίο μάλιστα σε αίσθηση δεν 
ξεχωρίζει καθόλου από ένα τυπικό πίσω δισκόφρενο 
σκούτερ.
Στα σημαντικά συν του PCX ο χορταστικός αποθηκευτικός 
χώρος, ο οποίος χωρούσε άνετα το full face Arai Quantum 
μου και είχε περιθώριο για κάμποσα μικροπράγματα. 
Είναι ένα από τα οφέλη της επιλογής 14ρηδων τροχών, 
μα έρχεται να εις βάρος της πίσω ανάρτησης. Για να 
προκύψουν τα χρήσιμα λίτρα κάτω από τη σέλα, τα δύο 
αμορτισέρ έχουν μόλις 75 mm διαδρομής, γεγονός που 
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θα το διαπιστώσει κανείς αναπόφευκτα στις λακκούβες του 
δρόμου. Δυστυχώς δε μπορούμε να τα έχουμε όλα, αλλά 
η αλήθεια είναι πως δεν έχω συναντήσει ακόμη το σκούτερ 
που τα πάει καλά με τις λακκούβες, οπότε ευχαρίστως θα 
ανταλλάξω λίγη προσοχή στις ανωμαλίες του δρόμου με το 
έξτρα όφελος του αποθηκευτικού χώρου.
Όσον αφορά στο γκάζι του μικρού τετράχρονου κινητήρα, 
για την αστική μετακίνηση είναι επαρκές. Προσφέρει 
ικανοποιητική επιτάχυνση μέχρι τα 80, δυσκολεύεται λίγο 
περισσότερο ως τα 100 και από κει και μετά με κάνει να 
σκέφτομαι πως χρειάζομαι δίαιτα. Πάντως, το να περιμένει 
κανείς τελική πάνω από 110 σε ένα τετράχρονο 125 είναι 
απλή ματαιοδοξία έτσι κι αλλιώς.
Τα 125 ως κατηγορία στην Ε.Ε. είναι εξαιρετικά σημαντικά, 
λόγω αναλόγων διπλωμάτων, μα εδώ στο Ελλάντα που 
κάνουμε του κεφαλιού μας η κατάσταση είναι κάπως 
διαφορετική. Μια ματιά στις αντίπαλες επιλογές βγάζει ένα 
μπάχαλο προτάσεων, βάσει των οποίων το PCX βρίσκεται 
κάπου στη μέση από πλευράς κόστους απόκτησης. Μη 
έχοντας οδηγήσει και πολλά αντίπαλα 125άρια προτιμώ 
να αποφύγω τις κρίσεις σχετικά με θεωρητικές συσχετίσεις 
κόστους και χρηστικότητας, πάντως το PCX αναδεικνύεται 
σε μια εξαίρετη επιλογή καθαρής χρηστικότητας, με τη 
γαρνιτούρα μερικών έξυπνων λύσεων να το κάνουν να 
ξεχωρίσει.<<
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Honda PCX
Γενική Αυτοκινήτων Α.ε.Β.ε.

€2,510

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  1,917 mm
 Πλάτος:  738 mm
 Ύψος:  1,094
 Μεταξόνιο:  1,305 mm
 Ύψος σέλας:  761 mm
 Ρεζερβουάρ:  6.2 l
 Βάρος κατασκευαστή:  124 kg (πλήρες

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος, 
  μονοκύλινδρος, 1EEK, 
  2 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  52.4 x 57.9 mm
 Χωρητικότητα:  124.9 cc
 Σχέση συμπίεσης:  11:1
 Ισχύς:  11.2/8,000 hp/rpm
 Ροπή:  1.2/6,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος:  100/31 mm
 Ρυθμίσεις:  Καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  75 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  1.85 x 14’’
 Ελαστικό:  90/90-14
 Φρένο:  Δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα Nissin 3 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  2.15 x 14’’
 Ελαστικό:  100/90-14
 Φρένο:  Ταμπούρο 130 mmΤ
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ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 350,00ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (PAYPAL - ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΑ)
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Η EICMA 2010 
αποκάλυψε αρκετά 

νέα μοντέλα στο 
Μιλάνο. Τα φώτα 
της δημοσιότητας 

πέφτουν στους 
Ευρωπαίους, ενώ 
η Honda κάνει τη 

ρελάνς της

http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-1.jpg




EICMA 2010
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Μετά την Κολωνία ο καταιγισμός των ευρωπαίων κατασκευαστών συνεχίζεται, 
ειδικά από τους Ιταλούς που εδώ παίζουν εντός έδρας. Στο Μιλάνο μόνο η 
Honda είχε απαντήσεις από το ανατολικό μέτωπο, κρατώντας τα καλύτερά 
της για την EICMA. Πάμε πάλι αλφαβητικά στους διαδρόμους της έκθεσης

Η Ευρώπη 
αντεπιτίθεται (ακόμα)

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: αρχείο eBike.gr

mailto:spirontas@ebike.gr


APRILIA
Tuono V4R
Έχοντας απολαύσει φωτογραφίες και βίντεο του γυμνού V4 
της Aprilia πολύ πριν παρουσιαστεί και επισήμως, γνωρίζα-
με πάνω-κάτω τι να περιμένουμε. Το ολοκαίνουργιο Tuono 
βασίζεται στο ολόφρεσκο RSV4 ARPC, δανειζόμενο τη νέα 
ελαφρύτερη εξάτμιση της πρωταθλήτριας superbike, αλλά 
και όλο το πακέτο ηλεκτρονικών που ονομάζεται APRC 
και περιλαμβάνει Traction Control (ATC), Wheelie Control 
(AWC), Quick Shift (AQS) και Launch Control (ALC).
Οι αναρτήσεις του είναι της Sachs μπρος-πίσω και πλήρως 
ρυθμιζόμενες, ενώ αναμενόμενα τα φρένα του προέρχονται 
από τη Brembo.
Η Aprilia υποστηρίζει πως αυτό είναι το ισχυρότερο μοντέλο 
στη γυμνή κατηγορία και η παρουσίασή του με τη φόρα 
μιας κυρίαρχης χρονιάς στο WSBK φαντάζει ιδανική. Στην 
ουσία πάντως το νέο Tuono φροντίζει να ακολουθεί την οι-
κογενειακή παράδοση, καθώς από τότε που παρουσιάστη-
κε ήταν ανέκαθεν ένα γυμνό superbike με όλη τη σημασία 
της λέξης, δηλαδή την έλλειψη καθημερινής πρακτικότητας 
προς άγραν ανώτερων επιδιώξεων, όπως τα γυρολόγια στις 
πίστες και το τρατάρισμα τσαγιού εν αφθονία σε κάθε είδους 
στροφιλίκι.

Web: 
www.aprilia.com/en-US/News/60445/101102_eicma_
tuono.aspx 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, V4 65o, 2EEK, 4x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  162 hp / 11,000 rpm
 ΡΟΠΗ: 11.2 kg.m / 9,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,440 mm
 ΒΑΡΟΣ:  179 kg
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  17 lt
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APRILIA
RS4 125/50
Έχοντας γράψει τεράστια ιστορία με τα δίχρονα RS125, η 
Aprilia δε χάνει την ευκαιρία να περάσει στο επόμενο στάδιο 
παρουσιάζοντας το νέο της entry level σπορ μοντέλο, αυτή 
τη φορά με έναν νέο τετράχρονο υγρόψυκτο μονοκύλινδρο 
κινητήρα και κλωνοποιημένη στον υπερθετικό βαθμό της 
εμφάνιση του superbike RSV4. Νούμερα απόδοσης δεν 
ανακοινώθηκαν, αλλά με δεδομένο το τοπίο των ευρωπαϊ-
κών διπλωμάτων οδήγησης θα πρέπει να θεωρούμε δεδο-
μένο το ταβάνι των 15 ίππων.
Παράλληλα, η ίδια μοτοσυκλέτα προσφέρεται και με έναν 
μονοκύλινδρο δίχρονο κινητήρα 50 cc, για την είσοδο των 
πιτσιρικάδων στον κόσμο των αθλητικών μοτοσυκλετών με 
άφθονο στυλ και μούρη.

Web: 
http://www.aprilia.com/en-US/News/60446/101102_
eicma_rs4.aspx

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, μονοκύλινδρος, 2EEK, 4 βαλβίδες  
  (50 cc: Υ/Ψ, μονοκύλινδρος 2Τ)
 ΙΣΧΥΣ:  Δ.Α.
 ΡΟΠΗ: Δ.Α.
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,350 mm
 ΒΑΡΟΣ:  Δ.Α.
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  14.5 lt
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BMW
Concept C
Το όνομα Concept C αναφέρεται στη λέξη “Commuter”, 
το πεδίο καθημερινής χρηστικότητας που θέλει να απευ-
θυνθεί η BMW. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί 
ασχολούνται με τα σκούτερ και τώρα φαίνεται πως μετά το 
C1 έχουν αποφασίσει να επιστρέψουν.
Δίχως να γίνεται λόγος για συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, η 
έλευση στην παραγωγή του πρωτοτύπου C προεξοφλείται 
στο δελτίο Τύπου της εταιρείας, όπου επίσης αναφέρεται 
πως θα φορά έναν νέο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα, αγνώ-
στου προς το παρόν κυβισμού. Τα υπόλοιπα είναι μάλλον 
εμφανή στη φωτογραφία, υψηλής ποιότητας περιφερειακά, 
εμφάνιση για το πάνω ράφι και αισθητικές πινελιές ως ανα-
φορές στις κορυφαίες μοτοσυκλέτες της εταιρείας.

Web: http://bmw.tv
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DUCATI
Diavel
Βαπτισμένο με την ιταλική λέξη για τον “Διάβολο”, το νέο 
μοντέλο της Ducati είναι ένα power cruiser που μοιάζει 
αρχικά να μιμείται το V-Max σε λογική, μα στην πραγματι-
κότητα είναι 100 κιλά ελαφρύτερο και πολύ πιο κοντά σε 
ένα μακρύ superbike. Αιτία γι’ αυτό είναι ο Testastretta 11o, 
ίδιος με αυτόν που φορά το Multistrada 1200, με τις τρελές 
μεσαίες και 12 επιπλέον ονομαστικά άλογα από την έκδο-
ση του μεγάλου on-off, ο οποίος ψύχεται από δύο ψυγεία 
τοποθετημένα εκατέρωθεν στα πλάγια.
Η μοτοσυκλέτα δε σηκώνει πολλή συζήτηση, είναι μάλλον 
προφανές σε τι είδους χρήση απευθύνεται με τεράστιο μετα-
ξόνιο, πολύ μεγάλο ίχνος (130 mm!) και 240 πίσω λάστιχο 
–αν και η γωνία κάστερ στις 28ο δεν είναι και ακριβώς τσοπε-
ράδικη. Διά του λόγου το αληθές η διαφημιστική καμπάνια 
των Ιταλών σταματά πολλές φορές στα 2.5 δευτερόλεπτα 
που μας λένε για τα 0-100 km/h. Για να μην ξεχνιόμαστε, η 
Ducati φυσικά χρησιμοποιεί και εδώ ride by wire, επιλογές 
χαρτογραφήσεων, ABS και Traction Control (DTC).
Περιφερειακά το Diavel φορά ένα ανεστραμμένο Marzocchi 
50 mm με αντιτριβική επίστρωση και ένα αμορτισέρ Sachs 
οριζόντια τοποθετημένο κάτω από τον κινητήρα.
Εκτός της “απλής” έκδοσης, το Diavel θα διατίθεται και σε 
μια ακόμη ακριβότερη μορφή, κατάμαυρη και εύγλωττα 
επονομαζόμενη Carbon.

Web: 
www.diavel.ducati.com/jsp/en/index/index.jsp

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, Testastretta δικύλινδρος V 90o, 
  2EEK, 2x4 βαλβίδες, desmo
 ΙΣΧΥΣ:  162 hp / 9,500 rpm
 ΡΟΠΗ: 13 kg.m / 8,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,590 mm
 ΒΑΡΟΣ:  210 kg (στεγνό)
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  17 lt
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DUCATI
Monster 1100 EVO
Το Τέρας της Ducati φορά τον L-Twin Evoluzione Desmodue 
1100, στον οποίο έχει αυξηθεί η σχέση συμπίεσης σε 11.3:1 
(από 10.7), έχουν επανασχεδιαστεί οι αυλοί εισαγωγής και 
έχει προστεθεί το βολάν από το 848, ενώ διαθέτει στάνταρ 
μονόδρομο συμπλέκτη APTC. Αισθητικά συνεχίζει τη γραμ-
μή που χάραξε το 696 με το σύγχρονο φανάρι και το ρε-
ζερβουάρ με τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα, μπροστά 
φορά ένα Marzocchi 43 mm και πίσω αμορτισέρ Sachs, 
όλα ρυθμιζόμενα. Η θέση οδήγησης έχει αλλάξει λίγο από 
το μικρό Monster, καθώς στο 110 το τιμόνι είναι 20 mm 
ψηλότερα.
Η σημαντικότερη είδηση για το 110 EVO ωστόσο αφορά 
την έλευση ηλεκτρονικών βοηθημάτων και εδώ, ένα πακέ-
το που οι Ιταλοί βάφτισαν Ducati Safety Pack (DSP) και πε-
ριλαμβάνει Bosch-Brembo ABS και Ducati Traction Control 
(DTC) με τέσσερα επίπεδα ρύθμισης.
Η μοτοσυκλέτα προβλέπεται να αρχίσει να πωλείται στην 
Ευρώπη από τον Απρίλιο του 2011.

Web: 
www.ducati.com/bikes/monster/1100__evo_/index.do

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Α/Ψ, δικύλινδρος V 90o, 1EEK, 
  2x2 βαλβίδες, desmo
 ΙΣΧΥΣ:  100 hp / 7,500 rpm
 ΡΟΠΗ: 10.5 kg.m / 6,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,450 mm
 ΒΑΡΟΣ:  169 kg (στεγνό)
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  13.5 lt
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HONDA
V4 Crosstourer Concept
Ναι, είναι ο διάδοχος του Varadero και, όπως ήδη γνωρί-
ζαμε, φορά τον V4 κινητήρα του VFR 1200 Dual Clutch 
Transmission.
Καθώς ωστόσο το Crosstourer παρουσιάστηκε ως πρωτό-
τυπο μοντέλο, η Honda δεν έχει αποκαλύψει τίποτα σχετικά 
με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Κρίνοντας από την εικόνα 
πάντως η μοτοσυκλέτα δείχνει έτοιμη για παραγωγή και δε 
φανταζόμαστε να αλλάξει ιδιαίτερα μέχρι να μπει κανονικά 
στο πρόγραμμα για τα καταστήματα –κάτι για το οποίο δε 
γνωρίζουμε τίποτα ακόμη, ελπίζουμε να είναι του χρόνου.
Αυτό που επίσης αποκαλύπτει η οπτική επαφή είναι πως 
ο προσανατολισμός του Crosstourer δεν αλλάζει από αυ-
τόν του Varadero: Ταξίδι ασφάλτινο, χρηστικότητα και πολύ 
λίγο χώμα. Με δεδομένο πως το VFR τα έχει τα κιλάκια του 
κανονικά, φυσιολογικά αναμένουμε και την on-off εκδοχή 
του να ακολουθεί την ίδια παράδοση (και του προκατόχου 
της) με συνέπεια.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/concept-v4x-2
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HONDA
V4 Crossrunner
Όσο περιμένουμε να εμφανιστεί και κανονικά το Crosstourer, 
ας απασχοληθούμε με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρότα-
ση στην εσχάτως μοδάτη ενδιάμεση κατηγορία των 800 κυ-
βικών. Το Crossrunner είναι κανονικότατο μοντέλο 2011, 
φορά τον παλαιάς κοπής V4 του VFR 800 με το V-Tec και 
από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά ανακαλύπτουμε πως εί-
ναι εντελώς πανομοιότυπο με το VFR απ’ το οποίο κατά-
γεται. Πλαίσιο, φρένα, κινητήρας, μέχρι και η κλιμάκωση 
του κιβωτίου παραμένει ολόιδια. Αυτό που αλλάζει είναι οι 
λίγο ψηλότερες αναρτήσεις, συμπαρασύροντας και τη σέλα 
κάπως πιο πάνω, καθώς φυσικά και η νέα εμφάνιση που 
εμφανέστατα παίζει με το concept Crosstourer.
Η Honda το διαφημίζει ως μια υπέρβαση που συνδέει τη 
μούρη και άνεση των Adventure με την επιθετικότητα και 
ευελιξία των γυμνών μοτοσυκλετών. Οι 17άρες ζάντες εί-
ναι πολύ πιο εύγλωττες για τη σχέση του με την απομά-
κρυνση εκ της ασφάλτου. Η πρώτη εντύπωση αποκαλύπτει 
μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή πάνω στη λογική του TDM. 
Κομματάκι καθυστέρησε βέβαια θα μου πείτε, αλλά όλοι 
γνωρίζουμε πως αυτή η μοτοσυκλέτα με μια καλή τιμή θα 
βρει το κοινό της γιατί πολύ απλά υπόσχεται πράγματα που 
πιθανότατα θα μπορεί να κάνει ανετότατα.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/crossrunner

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, V4 90o, 2EEK, 4x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  100 hp / 10,000 rpm
 ΡΟΠΗ: 7.4 kg.m / 9,500 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,464 mm
 ΒΑΡΟΣ:  240.4 kg πλήρες
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  21.5 lt
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HONDA
CBR600F
H επιστροφή του F είναι γεγονός. Το νέο μεσαίο χρηστικό 
μοντέλο της Honda δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 
καλοντυμένο Hornet, προσφέροντας μια εναλλακτική με 
περισσότερη χρηστικότητα συγκριτικά με το εντελώς γυμνό
Για να το πούμε όπως το λέει η Honda: Γιατί να περιορί-
ζεστε σε εστιασμένες σε μια χρήση μοτοσυκλέτες όπως το 
CBR600RR;  Ουδέτερη συμπεριφορά, σχεδόν supersport 
επιδόσεις με πρακτικότητα, αυτό είναι το νέο 600F.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/cbr600f

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, τετρακύλινδρος σε σειρά, 
  2EEK, 4x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  100 hp / 12,000 rpm
 ΡΟΠΗ: 6.5 kg.m / 10,500 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,437 mm
 ΒΑΡΟΣ:  Δ.Α.
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  Δ.Α.
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HONDA
CBR250R
Ένα ολοκαίνουργιο 250 προστίθεται στη γκάμα της Honda. 
Το CBR250R φορά έναν νέο μονοκύλινδρο κινητήρα που 
διαφημίζει την ευχρηστία του σε συνδυασμό με πολύ οικο-
νομική λειτουργία. Θα διατίθεται και σε έκδοση με συνδυα-
σμένο ABS (C-ABS).

Web: 
hondamc2011.com/bikes/cbr250r

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, μονοκύλινδρος, 2EEK, 
  4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  26 hp / 8,500 rpm
 ΡΟΠΗ: 2.3 kg.m / 7,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,369 mm
 ΒΑΡΟΣ:  162 kg πλήρες (166 με C-ABS)
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  13 lt 
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HONDA
CBR125R
Παρέα με το νέο CBR250R η Honda ανανεώνει εμφανισια-
κά και το αντίστοιχο 125. Δίχως σημαντικές αλλαγές κάτω 
από τα πλαστικά, το entry level σπορ μοντέλο της αποκτά 
την σύγχρονη εμφάνιση που είχε πολλή ανάγκη μετά από 
τόσα χρόνια στην αγορά δίχως αλλαγές.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/cbr125r

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, μονοκύλινδρος, 2EEK, 
  4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  13.1 hp / 10,000 rpm
 ΡΟΠΗ: 1.1 kg.m / 8,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,313 mm
 ΒΑΡΟΣ:  136.9 kg πλήρες
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  13 lt 
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HONDA
New Mid Concept
Πριν περίπου μια δεκαετία η Honda είχε παρουσιάσει στο 
Τόκυο δύο πρωτότυπες προτάσεις που συνδύαζαν την ερ-
γονομία ενός σκούτερ με κινητήρες μεγάλων μοτοσυκλε-
τών –το εντυπωσιακότερο εκ των δύο φορούσε τον τετρα-
κύλινδρο του τότε Fireblade! Ουδέποτε ξαναείδαμε εκείνα 
τα πρωτότυπα, αλλά φέτος η Honda επιστρέφει στην ιδέα 
εκείνη με ένα μοντέλο που υπογείως και ανεπιβεβαίωτα 
προλογίζεται ως μοντέλο 2012.
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα κανονικό πλαίσιο και αναρτήσεις 
μοτοσυκλέτας, τροχούς 17 ιντσών και την ολοκαίνουργια 
μετάδοση Dual Clutch Transmission που αυτή τη στιγμή 
απολαμβάνει μόνο η ακριβή έκδοση του VFR1200. Το εν-
διαφέρον πλέον εστιάζεται στον κινητήρα που θα επιλεχθεί, 
καθώς προς το παρόν οι Ιάπωνες δεν αναφέρουν τίποτα 
σχετικά. Όπως αφήνει να εννοηθεί το “Mid” στο όνομα του 
πρωτοτύπου, μιλάμε για χωρητικότητα μέσης κατηγορίας 
και ακούγονται νούμερα από 600 ως 800 cc.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/concept-nm-2-3
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HONDA
SW-T600
Το Silverwing επέστρεψε! Η Honda είχε χρόνια να ασχοληθεί 
με την μεγάλη κατηγορία των σκούτερ, μα φέτος έκανε το 
αναμενόμενο, βασίστηκε στο σχέδιο του SW-T400 που είχε 
παρουσιάσει πέρυσι και πάνω του έχτισε το 600. Όπως και 
το Silverwing (τυχαίο είναι το SW στο νέο μοντέλο;) φορά 
έναν δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα και έρχεται με όλα όσα 
χρειάζεται ένα μεγάλο σκούτερ για να εξυπηρετήσει σε με-
γάλο εύρος χρήσης τον ιδιοκτήτη του: Αποθηκευτικό χώρο, 
πλήρη όργανα, άνετη θέση οδήγησης με καλή προστασία, 
Combined ABS.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/sw-t600-12

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, δικύλινδρος σε σειρά, 2EEK, 
  2x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  50.5 hp / 7,500 rpm
 ΡΟΠΗ: 5.6 kg.m / 6,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,600 mm
 ΒΑΡΟΣ:  247 kg πλήρες (250 με ABS)
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  16 lt 
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HONDA
SH300i
Ένα από τα πιο δυνατά best sellers στην κατηγορία των 
σκούτερ με μεγάλους τροχούς, το SH ανανεώνεται εκτε-
νώς. Αρχικά ξεχωρίζει η αισθητική πλευρά, αλλά από κάτω 
βρίσκεται ένα νέο πλαίσιο καθώς και αναρτήσεις με νέες 
ρυθμίσεις, ενώ ο κινητήρας δεν έχει αλλάξει. Φυσικά θα 
διατίθεται και σε έκδοση C-ABS.

Web: 
hondamc2011.com/bikes/sh300i

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, μονοκύλινδρος, 1EEK, 4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  26.8 hp / 8,500 rpm
 ΡΟΠΗ: 2.7 kg.m / 6,000 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,422 mm
 ΒΑΡΟΣ:  167 kg πλήρες (170 το C-ABS)
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  9 lt
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HUSQVARNA
Mille3
Τα τελευταία χρόνια η Husqvarna μας έχει συνηθίσει σε 
αναπάντεχα πρωτότυπα. Το 2008, πάλι στο Μιλάνο, ήταν 
το SMQ που έμοιαζε με ρεαλιστική μοτοσυκλέτα, μα αυτή 
τη φορά τράβηξαν την πρωτοτυπία αρκετά μακρύτερα.
Το Mille3 πρωτίστως συνιστά μια επίδειξη εκ μέρους 
Husqvarna, παρουσιάζοντας έναν τρικύλινδρο V κινητήρα 
930 cc που έχει φτιαχτεί συνδέοντας τρεις κυλίνδρους από 
τις μονοκύλινδρες μοτοσυκλέτες της εταιρείας.
Με αυτή την εμφάνιση, ειδικά αυτή τη μούρη δηλαδή, η 
high tech σαύρα επιχειρεί μια αναπόφευκτη σύνδεση με 
dragster και μάλλον αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό, παρά 
στη λειτουργικότητα.
Πάντως θα ήταν πολύ ευχάριστο να δούμε εταιρείες με 
σπουδαία ιστορία, όπως εδώ η Husqvarna, να προχωρούν 
τη σκέψη τους και να δείχνουν πρόθυμοι να υλοποιήσουν 
τα προϊόντα της φαντασίας τους.
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KΤΜ
990 Adventure Dakar
Δεν είναι ουσιαστικά κάτι το καινούργιο, αλλά μια εξαιρετική 
ιδέα. Παίρνουμε το βασικό 990 Adventure και του προσθέ-
τουμε τον κινητήρα του R με τα 115 άλογα, έτσι προσφέ-
ρεται η δυνατότητα να έχει κάποιος την ισχυρότερη μορφή 
του διάσημου Adventure δίχως τις ψηλότερες αναρτήσεις 
και θέση οδήγησης του R. Απλό και ποθητό.
Προσθέτουμε και έναν σπέσιαλ χρωματισμό στην ονομασία 
Dakar και ιδού το νέο μοντέλο.

Web: 
www.ktm.com/990-Adventure-Dakar.104037.0.html

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, δικύλινδρος V, 2EEK, 
  2x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  115 hp / 8,750 rpm
 ΡΟΠΗ: 10.2 kg.m / 6,750 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,570 mm
 ΒΑΡΟΣ:  209 kg στεγνό
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  19.5 lt
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KΤΜ
350 EXC-F Factory Enduro
Φέτος η ΚΤΜ έθεσε εκ νέου τους όρους στην ΜΧ1 σαρώ-
νοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τον Toni Cairoli με το 
350 SX-F. Απέναντι στα 450, το νέο ΚΤΜ απέδειξε πως τα 
λιγότερα κυβικά του ήταν ένα πλεονέκτημα στην πραγματι-
κότητα και τώρα οι Αυστριακοί επεκτείνουν την πετυχημένη 
συνταγή και στο Enduro. Το ολοκαίνουργιο 350 EXC-F πα-
ρουσιάστηκε από τους κ.κ. Toni Cairoli και David Knight 
στο Μιλάνο μετά βαΐων και κλάδων, ετοιμοπόλεμο για να 
στηθεί στην εκκίνηση του πρώτου αγώνα του EWC 2011.
Κοινώς η ΚΤΜ σκοπεύει να πείσει πολύ κόσμο να αφήσει 
τα 450 για το 350 της.

Web: 
www.ktm.com/KTM-350-EXC-F-Factory.102315.0.html
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ΜΟTO GUZZI
Stelvio 1200 / NTX
Μπαίνοντας σε μια εξαιρετικά δημοφιλή όσο και απαιτητι-
κότατη κατηγορία το Stelvio είχε εξ αρχής πολύ δύσκολη 
αποστολή. Γι’ αυτό η Moto Guzzi προέβη σε ένα απαραίτη-
το και λεπτομερές fine tuning στο μεγάλο της on-off, στο-
χεύοντας σε σημεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Η αρχή έγινε στον εμφανισιακό τομέα, όπου ξανασχεδιά-
στηκε το μπροστινό μέρος, κρύβοντας κάπως τα δύο χαρα-
κτηριστικά φανάρια που από την πρώτη στιγμή απέκτησαν 
οπαδούς και εχθρούς. Παρέα με την όψη, οι Ιταλοί ανα-
φέρονται και σε βελτιωμένη αεροδυναμική προστασία. Το 
δεύτερο σημείο αιχμής αφορά στο ρεζερβουάρ που μεγά-
λωσε κι έφτασε στα 32 λίτρα, διευρύνοντας την τουριστική 
όρεξη της έτσι κι αλλιώς πολύ ξεκούραστης μοτοσυκλέτας.
Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά επεμβάσεων όπως η νέα 
εξάτμιση, το σετάρισμα των αναρτήσεων με νέα ελατήρια 
μπρος-πίσω, νέο ABS, ανανεωμένα όργανα και κάμποση 
δουλειά στον κινητήρα για να τον κάνει πιο μεταξένιο σε 
λειτουργία και μηχανικούς θορύβους.

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Α/Ψ, δικύλινδρος εγκάρσιος 
  V 90o, 1EEK, 2x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  102 hp / 7,000 rpm
 ΡΟΠΗ: 11.2 kg.m / 5,500 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,475 mm
 ΒΑΡΟΣ:  251 kg (NTX: 259 kg) στεγνό
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  32 lt
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MV AGUSTA
F3
Η πολυδιαφημισμένη είσοδος του ομίλου MV στον χώρο 
των supersports επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Το νέο μέ-
λος της οικογένειας ονομάζεται F3, είναι τρικύλινδρο και με-
τρά 675 cc, ο κατάλληλος συνδυασμός κυλινδρισμού και 
χωρητικότητας για τη μεσαία κατηγορία σύμφωνα με τους 
Ιταλούς –και τους Άγγλους της Triumph φυσικά που έδειξαν 
τον δρόμο στην περίπτωση αυτή.
Η μοτοσυκλέτα είναι στην κυριολεξία η μικρή αδελφή των 
F4, με τις παραδοσιακές λύσεις της εταιρείας, όπως το ατσά-
λινο χωροδικτύωμα που συνδέεται με το μονόμπρατσο ψα-
λίδι και το υποπλαίσιο μέσω δύο αλουμινένιων τμημάτων 
στο πίσω μέρος του κινητήρα. Μπροστά συναντάμε ένα 
ανάποδο Marzocchi και πίσω ένα αμορτισέρ Sachs, όλα 
πλήρως ρυθμιζόμενα εννοείται. Το μπροστινό συνολάκι 
φρένων παντρεύει δίσκους και δαγκάνες Brembo με μια 
ακτινική τρόμπα Nissin, ενώ στο άμεσο μέλλον θα δούμε 
και την επιλογή ABS.
Ο κινητήρας είναι εξ ολοκλήρου σχεδιασμένος και κατα-
σκευασμένος από την MV και φορά τα απαραίτητα ηλε-
κτρονικά, ήτοι ride by wire, επιλογή χαρτογραφήσεων και 
Traction Control επίσης της MV.
Μέχρι να έχουμε στα χέρια μας πλήρη τεχνικά χαρακτηριστι-
κά, ας αρκεστούμε στο ότι οι επισκέπτες της EICMA ψήφισαν 
την F3 ως την Ομορφότερη Μοτοσυκλέτα της Έκθεσης.

Web: 
www.mvagusta.it/en/f3

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, τρικύλινδρος σε σειρά, 2EEK, 
  3x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  Δ.Α.
 ΡΟΠΗ: Δ.Α.
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  Δ.Α.
 ΒΑΡΟΣ:  Δ.Α.
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  19 lt
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PIAGGIO
Mp3 Yourban
H Piaggio επενδύει πάνω στα τρίκυκλα Mp3, αναγνωρίζο-
ντας πως ασκούν μια εξαιρετικά ασφαλή γοητεία στο κοινό 
που προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Το νέο μοντέλο λέγε-
ται Yourban, παίζοντας με την περιγραφή του εμπορικού 
προορισμού του, αστική εξυπηρέτηση και το δέσιμο με τον 
αναβάτη του. Εκ πρώτης όψεως βλέπουμε ένα τελείως ανα-
νεωμένο εμφανισιακά Mp3, με ένα σύγχρονο σχεδιάκι που 
σίγουρα θα κερδίσει πολλά βλέμματα. Δεν είναι όμως μόνο 
αυτό.
Μακριά από τα βλέμματα έχουμε δύο σημαντικότατες αλ-
λαγές στη γεωμετρία του, ένα βαρβάτο κόντεμα στο μετα-
ξόνιο και τη χρήση τροχών 13 ιντσών μπροστά. Αυτές οι 
επεμβάσεις υπόσχονται να κάνουν το Yourban πολύ πιο 
ακριβές και ευέλικτο στην πόλη. Ακούγονται πειστικές, είναι 
η αλήθεια.
Θα διατίθεται σε δύο τύπους, με ψεκαστούς τετράχρονους 
κινητήρες 125 και 300 cc και όλη τη γνωστή τεχνολογία που 
κάνει τα Mp3 τόσο πιο ασφαλή από τα δίκυκλα ξαδέρφια 
τους.

Web: 
www.it.piaggio.com/it_IT/news/novita_eicma_2010_
mp3_yourban.aspx

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Υ/Ψ, μονοκύλινδρος, 1EEK, 4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  22.4 hp / 7,000 rpm (125: 15/9,750) 
 ΡΟΠΗ: 2.4 kg.m / 6,500 rpm (125: 1.2/7,250)
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,446 mm
 ΒΑΡΟΣ:  205 kg
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  10.8 lt
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TRIUMPH
Tiger 800 / 800 XC
H Triumph μας απεκάλυψε τελικά στην τελική τους μορφή 
τα δύο νέα της Tiger. Στοχεύοντας στο κοινό της μεσαίας 
κατηγορίας, χρησιμοποιούν τον τρικύλινδρο κινητήρα του 
Daytona 675 ανεβασμένο στα 799 cc αυξάνοντας μόνο τη 
διαδρομή των εμβόλων, σοφά προς την κατεύθυνση της 
ροπής.
Οι δύο εκδόσεις ξεχωρίζουν στον χαρακτήρα. Η βασική έχει 
χυτές ζάντες και χαμηλότερη θέση οδήγησης, στοχεύοντας 
περισσότερο στην ασφάλτινη και τουριστική χρήση, ενώ το 
XC έχει άλλο πιρούνι, αμφότερες οι αναρτήσεις είναι ψη-
λότερες, φορά ακτινωτές ζάντες και ξεχωρίζει από το έξτρα 
ρύγχος κάτω από τους προβολείς.
Αναμένονται στην Ελλάδα τον ερχόμενο Δεκέμβριο 2010 
και η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ήδη καθορίσει τις νοστι-
μότατες τιμές τους: €8,990 το απλό και €9,590 το XC.
Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε και την πρώτη οδηγική εντύ-
πωση από τα νέα Tiger, μετά την επίσημη παρουσίασή τους 
στην Ισπανία.

Web: 
www.triumphadventure.com/gr

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Y/Ψ, τρικύλινδρος σε σειρά, 2EEK, 
  3x4 βαλβίδες
 ΙΣΧΥΣ:  94 hp / 9,300 rpm
 ΡΟΠΗ: 8 kg.m / 7,850 rpm
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,555 mm
 ΒΑΡΟΣ:  210 kg (XC: 215 kg) πλήρες
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  19 lt
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VESPA
PX 125/150
Δεν πάνε πολλά χρόνια που η ιταλική εταιρεία ανακοίνωνε 
το τέλος της παραγωγής για τις θρυλικές δίχρονες Vespa 
PX. Ξαφνικά ωστόσο στο Μιλάνο το ιστορικό λογότυπο 
επέστρεψε κανονικά, με ψεκασμό και καταλύτη και μια χαρά 
ικανοποιημένες τις προδιαγραφές Euro 3, με 125 και 150 
κυβικά και την κλασική, κλασικότερη δε γίνεται εμφάνιση 
που επί δεκαετίες μόστραραν όλες οι Βέσπες του κόσμου.
Στα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της δεν παραλείπουμε το 
τετρατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο στο χέρι, τη ρεζέρβα στο 
πλάι και φυσικά τη μακριά μανιβέλα στη δεξιά πλευρά του 
κινητήρα.
Καλώς τις δεχτήκαμε ξανά λοιπόν!

Web: 
www.it.vespa.com/#/vespa/IT/it/news/news7

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:  Α/Ψ, μονοκύλινδρος 2Τ
 ΙΣΧΥΣ:  Δ.Α.
 ΡΟΠΗ: Δ.Α.
 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ:  1,260 mm
 ΒΑΡΟΣ:  97 kg στεγνό
 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ:  8 lt
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PIAGGIO
Concept NT3
Κλείνουμε την έκθεση του Μιλάνου με ένα πρωτότυπο 
σκουτερ-ο-αυτοκίνητο που ονομάζεται ΝΤ3 από την Piaggio. 
Προτείνεται ως ιδέα με τρεις διαφορετικές επιλογές κινητή-
ρων, τους γνωστούς μας τετράχρονους 200 και 300 cc από 
τα σκούτερ της εταιρείας, καθώς και μια υβριδική έκδοση 
με αυτούσια την διπλή (ηλεκτρικός και βενζίνη) κινητήρια 
μονάδα του Mp3 300 Hybrid.
Ραντεβού στην EICMA του 2011 και…

…arrivederci!
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Κυκλώνοντας περιμετρικά από τη νοτιοανατολική πλευρά την Πελοπόννη-
σο οι φίλοι μας από την Κρήτη ολοκληρώνουν το ταξίδι-εξερεύνησή τους
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Γύρος Πελοποννήσου, Μέρος 4ο
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-56.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-51.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-47.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-53.jpg
http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-61.jpg


>>Φτάνοντας στη Σπάρτη, ξεκινήσαμε 
με πορεία προς Νότο με επόμενο 

προορισμό ένα από τα ωραιότερα σημεία του ταξιδιού, 
το σπήλαιο του Δυρού. Τα όσα ακούσαμε γι αυτό πριν 
ξεκινήσουμε δεν περιγράφονται: “Εμπειρία ζωής”, “αν πάτε 
Πελοπόννησο και δεν περάσετε από το Σπήλαιο Δυρού 
είναι σαν να μην πήγατε”, “είναι σα να μπαίνεις σε έναν 
άλλο κόσμο” και άλλες αναφορές από διάφορες πηγές 
έκαναν το σπήλαιο αυτό απαραίτητο προορισμό στο ταξίδι 
μας. Στη διαδρομή αυτή θαύμασα την εκπληκτική ποικιλία 
χρωμάτων που διαθέτει η Πελοπόννησος. Μέσα σε λίγες 
ώρες είχα μπει μέσα στα βουνά, δροσιστεί από ποταμούς, 
νιώσει τη δροσερή σκιά των πελώριων δέντρων και την 
υγρασία της πυκνής βλάστησης αλλά και το απέραντο 
σεληνιακό τοπίο, τα ξερά και κακοτράχαλα βουνά, την 
ξηρασία και την ερημιά.
Το Σπήλαιο του Δυρού βρίσκεται στο μεσαίο πόδι της 
Πελοποννήσου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, σε μία 
παραλιακή τοποθεσία που σαφώς υποδέχεται χιλιάδες 
επισκέπτες όλο τον χρόνο που ανυπομονούν να θαυμάσουν 
το ωραιότερο λιμναίο σπήλαιο του κόσμου.
Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι η εμπειρία αυτή 
θα αποτυπωθεί οπωσδήποτε στη μνήμη σου. Το να περνάς 



μέσα από ένα σπήλαιο στα βάθη της γης πάνω σε μία 
βαρκούλα, σχεδόν αιωρούμενος από την διαύγεια των 
υδάτων και την αντανάκλαση σταλακτιτών πάνω σε αυτό 
προκαλεί όλες σου τις αισθήσεις και σε μεταφέρει σε έναν 
άλλο κόσμο. Ξεκινώντας την περιήγηση μέσα στο σπήλαιο 
μια ανατριχίλα διαπέρασε όλο μου το σώμα. Η εικόνα 
έμοιαζε εκπληκτικά με τις μυθολογικές αφηγήσεις για τον 
βαρκάρη Χάρων και το πέρασμα στον Άδη. Ο βαρκάρης 
όρθιος πάνω στο μικρό βαρκάκι, με το κουπί να ταράζει 
τα ήρεμα, σχεδόν νεκρικά ύδατα, με κινήσεις αργές και 
“αιώνιες” να μας οδηγεί όλο και πιο βαθιά στην καρδιά του 
σπηλαίου. Ο ήχος του κουπιού και των ταραγμένων υδάτων 
αντανακλώμενος πάνω στα βαριά πετρώματα συνέθετε τη 
μουσική πανδαισία του σκότους και οι βράχοι σχημάτιζαν 
τρομακτικές εικόνες βγαλμένες από σουρεαλιστική ταινία 
τρόμου του Dario Argento.  
Ένα σκοτεινό και υγρό σπήλαιο στο οποίο το μάτι δε 
χορταίνει να παρακολουθεί με θαυμασμό όσα απλόχερα 
του προσφέρει η φύση. Μια διαδρομή δαιδαλώδης, 
με τμήματα του σπηλαίου άλλα να θυμίζουν τεράστιες 
φωτεινές αίθουσες και άλλα μικρά και σκοτεινά, υγρά κελιά 
θανάτου προκαλώντας συναισθήματα κλειστοφοβικά. 
Το γεγονός ότι κινείσαι πάνω στην λίμνη δε μπορεί παρά 
να γιγαντώσει την ομορφιά του τοπίου. Οι αντανακλάσεις 
ήχου και φωτός, ο παφλασμός, οι τεράστιοι σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες, οι χρωματισμένοι βράχοι, τα διαφορετικά 
στοιχεία και συστατικά του εδάφους, η σκληράδα της 
γης μπροστά στα μάτια σου και ταυτόχρονα η απέραντη 
τιμή του να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα δημιούργημα που 
χρειάστηκε αιώνες να περάσουν μέχρι να ολοκληρωθεί και 
πολλοί ακόμα μέχρι να ανακαλυφτεί και να αξιοποιηθεί 
από τον άνθρωπο. Ένα δημιούργημα που συνεχώς 
λαξεύεται από τον μεγάλο αρχιτέκτονα της φύσης και 
αενάως διαμορφώνεται και παραλλάσσεται.
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Μάνη
Η Μάνη είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της 
Πελοποννήσου. Τραχιά και σκληρή, ξερή και ανεμώδης, 
η Μάνη ένα τεράστιο χωνευτήρι αγώνων, θυσιών και 
λεβεντιάς σε καλεί να την εξερευνήσεις πάντα με σεβασμό 
και αξιοπρέπεια. Κάθε σημείο της Μάνης σου μιλάει μέσα 
στην καρδιά σου. Ίσως επειδή γεννήθηκα, μεγάλωσα 
και ζω στην Κρήτη να επηρεάζει την οπτική μου αλλά οι 
εικόνες αυτές μου ήταν πολύ γνώριμες και κάποιες στιγμές 
νόμιζα ότι οδηγούσα στην Κρήτη. Το καθαρό και λιτό τοπίο 
στοιχειωμένο από Κάστρα και πέτρινα αρχοντικά, ξερολιθιές, 
ελαιόδεντρα, θυμάρια και φραγκοσυκιές χαλαρώνουν 
το σώμα και οι ανακατεμένες μυρωδιές των αρωματικών 
φυτών και βοτάνων της γης μαζί με τον θαλασσινό αγέρα 
που αποπνέει από τα σκασμένα στα φονικά βράχια της 
Μάνης κύματα καθαρίζουν το μυαλό σου από κάθε έγνοια 
και προβληματισμό. Μεταφέρεσαι σε ένα επίπεδο του 
μυαλού όπου η απλότητα δεν υστερεί αλλά απεναντίας 
σκιαγραφεί τον δρόμο προς την τελειότητα.
"Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής 
σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις 
ζωές. Μια για τη θάλασσα, μια για τα βουνά της και μια για 
τους ανθρώπους της," λέει ένα ρητό και δε θα μπορούσα 
να διαφωνήσω καθόλου. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε 
από τον Δυρό μέχρι τη Βάθεια, προσφέρει θέα που μόνο 
οι θεοί απολαμβάνουν, ενώ σε κάποια σημεία θαρρείς ότι 
πετάς σαν αετός και παρατηρείς από ψηλά τα ακρωτήρια 
και τους κόλπους, τα βράχια τα μαύρα της θαλάσσης, τις 
ψαρόβαρκες και τα καΐκια, ο άνεμος σου τραγουδά και 
εξιστορεί τους αγώνες και τις θυσίες των Μανιατών. Τη 
λεβεντιά τους και την ανδρεία τους, τους πόνους και τις 
χαρές τους.
Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό συνεχίζουμε την πορεία 
μας προς Γύθειο όπου και κάνουμε μία στάση για καφέ στο 
λιμάνι ώστε να συζητήσουμε για το πού θα μείνουμε στη 
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Μονεμβασιά, τον επόμενο μας προορισμό. Η πρώτη σκέψη 
ήταν να μείνουμε σε σκηνή αλλά αποφασίσαμε να πάρουμε 
τηλέφωνα στα ξενοδοχεία της Μονεμβασιάς και αν οι τιμές 
βρίσκονται σε λογικά επίπεδα να κλείσουμε δωμάτια. 
Πίνοντας λοιπόν τον καφέ μας και ψάχνοντας στο GPS τη 
βάση δεδομένων για τους ξενώνες της περιοχής ξεκινήσαμε 
να παίρνουμε τηλέφωνα. Αμέσως καταλάβαμε ότι οι τιμές 
ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές και δεν άξιζε τον κόπο να μείνουμε 
σε σκηνή. Κλείσαμε τηλεφωνικώς έναν ξενώνα πάνω στον 
βράχο της Μονεμβασιάς, μέσα στο κάστρο, με 80 ευρώ 
για τα 3 άτομα μαζί με πρωινό.  Καθόλου άσχημα. Στη 
Μονεμβασιά φτάσαμε αργά το βράδυ αφού από το Γύθειο 
κατηφορίσαμε μέχρι τα Βιγκλάφια, το χωριό που βρίσκεται 
απέναντι από τη δημοφιλή Ελαφόνησος για να ρίξουμε μια 
ματιά από απέναντι. Σαφώς είναι μία μοναδική τοποθεσία 
αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο για καραβάκι και για 
να περάσουμε μία μέρα εκεί. Την επόμενη φορά σίγουρα.

Μονεμβασιά
Το βράδυ στη Μονεμβασιά ήταν ήσυχο. Ντουζ, φαγητό σε 
ένα σουβλατζίδικο έξω από τον βράχο (όλες οι ταβέρνες 
ήταν κλειστές!), επιστροφή στο δωμάτιο και ύπνος 
βαρύς μέχρι το επόμενο πρωινό. Το ξύπνημα μέσα στη 
Μονεμβασιά διεγείρει την φαντασία, ειδικά σε εμάς που 
ουσιαστικά ξυπνήσαμε μέσα σε ένα μεσαιωνικό χώρο αφού 
το βράδυ από την κούραση και την νύστα λίγα καταφέραμε 
να δούμε. Ο βράχος της Μονεμβασιάς σχηματίστηκε μετά 
από έναν μεγάλο σεισμό το 375 μ.Χ. που οδήγησε στην 
καθίζηση του ακρωτηρίου για να παραμείνει μόνο η 
κορυφή ενός βουνού γνωστό σήμερα και σαν Μονεμβασιά. 
Η λέξη σημαίνει “μία είσοδος” μιας και για να φτάσεις στο 
νησί ο μόνος τρόπος είναι από τη στενή γέφυρα που ενώνει 
τα δύο γεωγραφικά σημεία. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει 
και το απόρθητο της Μονεμβασιάς γι αυτό εξάλλου και 
είναι γεμάτη με τείχη και φρούρια. Ο βράχος είναι χέρσος 
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και όλα τα σπίτια που κατασκευάστηκαν πάνω εκεί από 
αρχαίων χρόνων είχαν απαραιτήτως και μία στέρνα από 
την οποία συλλέγανε το ύδωρ της βροχής σαν μοναδική 
πηγή πόσιμου νερού. Περπατώντας στα στενά σοκάκια της 
Μονεμβασιάς μεταφέρεσαι σε μία διαφορετική χρονική 
περίοδο της ανθρωπότητας. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο 
πάνω στον βράχο της Μονεμβασιάς που ο Καζαντζάκης 
παρομοίασε όταν τον αντίκρισε ως “ένα φοβερό θεριό 
που ενέδρευε ξαπλωμένο μέσα στο νερό”. Την εποχή 
που επισκεφτήκαμε εμείς τη Μονεμβασιά ο κόσμος ήταν 
ελάχιστος και αυτό συνετέλεσε ακόμα περισσότερο στο να 
γνωρίσουμε καλύτερα τον βράχο και να περπατήσουμε 
ανέμελα και ήρεμα πάνω σε αυτόν. 
Ξεκινάμε λίγο πριν το μεσημέρι για το τελευταίο μέρος του 
ταξιδιού μας. Για την τέταρτη μέρα είχαμε προγραμματίσει 
να περάσουμε από τη διαδρομή Κοσμάς-Λεωνίδιο-Άστρος-
Ναύπλιο-Επίδαυρος-Κόρινθος-Πειραιάς. 
Η διαδρομή από Κοσμά ως Άστρος προσφέρει ατελείωτη 
οδηγική ευχαρίστηση μιας και ο δρόμος και το τοπίο δένουν 
υπέροχα και ξεκουράζουν τον αναβάτη. Η οδήγηση σε 
αργές ταχύτητες κουράζει το σώμα, σε γρήγορες κουράζει 
το μυαλό. Όταν όμως κινείσαι με μία μέση ταχύτητα σε 
δρόμους με καλή πρόσφυση, σωστές κλίσεις και με όμορφη 
θέα τότε ο έμπειρος μοτοσικλετιστής μπορεί να οδηγεί για 
ώρες ατελείωτες καταπίνοντας το ένα χιλιόμετρο μετά το 
άλλο. Η συγκεκριμένη διαδρομή χαρακτηρίζεται από 
έναν δρόμο Α ποιότητας, με μεγάλο πλάτος, εκπληκτική 
πρόσφυση, άψογες κλίσεις και εκπληκτική σχεδίαση. Είναι 
ανηφορικός πάνω σε πλαγιά βουνού, η θερμοκρασία 
ιδανική με άφθονη δροσιά από την πλούσια βλάστηση και 
τα μεγάλα δέντρα, ενώ η θέα κόβει την ανάσα σε κάθε 
κορυφή της στροφής, όταν το μάτι για λίγα κλάσματα 
του δευτερολέπτου συναντιέται με το κενό. Σαν μικρά 
παιδιά, εγώ, ο Μανώλης και ο Αλέξης, προσπερνούσαμε 
ο ένας τον άλλο και παίζαμε με τις μηχανές μας και τον 
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δρόμο, πάντα μέσα στα όρια ασφαλείας που η εμπειρία 
και οι παραστάσεις που έχουμε βιώσει οδηγώντας χρόνια 
μοτοσυκλέτα έχουν καθορίσει. Φτάνοντας στον Κοσμά 
σταματάμε στην πλατεία του χωριού κάτω από την εκκλησία 
και δίπλα σε έναν τεράστιο πλάτανο με παχύ ίσκιο για να 
πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας αφού το πρωινό που 
είχαμε στη Μονεμβασιά διέθετε μονάχα “καραβίσιο”. 
Η διαφορά θερμοκρασίας από τη Μονεμβασιά μέχρι τον 
Κοσμά ήταν παραπάνω από αισθητή. Ξεκινώντας θέλαμε να 
τα πετάξουμε όλα και να οδηγάμε με κοντομάνικο από την 
ζέστη που είχε. Σταματώντας όμως στον Κοσμά, ήπιαμε τον 
καφέ μας φορώντας πλήρη εξάρτηση και με μπαλακλάβα 
στον λαιμό. Δημοφιλής προορισμός απ’ ότι φάνηκε ήταν 
και ο Κοσμάς αφού στα λίγα λεπτά που κάτσαμε στη μικρή 
πλατεία περάσανε από μπροστά μας διάφορες κυρίες με 
τις Πόρσε τους, τροχόσπιτα πολυτελείας με δορυφορικά 
πιάτα, και άλλα οχήματα που κοστίζανε το ένα όσο όλες 
οι μοτοσυκλέτες μας μαζί και με ό,τι κουβαλούσαμε πάνω 
μας χωρίς όμως να είμαι τόσο σίγουρος για το αν χάρηκαν 
και τη διαδρομή τόσο όσο εμείς. 
Μετά τον Κοσμά ξεκινάει η κατάβαση μέχρι το Λεωνίδιο 
και το Άστρος σε μία εξίσου όμορφη διαδρομή ιδίων 
χαρακτηριστικών με την προηγούμενη μέχρι που καταλήγει 
σε δρόμο στενό παραλιακό με όμορφη θέα στη θάλασσα 
και τους λουόμενους της περιοχής. Πριν καλά-καλά το 
καταλάβουμε βρισκόμαστε έξω από το Ναύπλιο και 
θαυμάζουμε το Μπούρτζι, το μικρό φρούριο που βρίσκεται 
πάνω στην ομώνυμη χερσόνησο. Περνάμε μέσα από τα 
στενά σοκάκια της παλιάς πόλης με προορισμό το φρούριο 
Παλαμήδι που δεσπόζει στην πόλη και φωτογραφίες από 
εκεί του Μπούρτζι καθώς και για μία σύντομη στάση για 
τσιγάρο και ολιγόλεπτη ξεκούραση.
Καθήμενοι μπροστά από το φρούριο Παλαμήδι και 
κοιτώντας το Μπούρτζι συζητήσαμε για τη μικρή αυτή 
εκδρομή μας και για το πόσο γρήγορα πέρασαν οι μέρες. 



Γύρος Πελοποννήσου, Μέρος 4ο
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album31/images/ebike31-60.jpg


Μας είχε μείνει ακόμα να δούμε το θέατρο της Επιδαύρου 
και χωρίς να χρονοτριβούμε ξεκινήσαμε για τον τελευταίο 
μας προορισμό.

Το θέατρο της Επιδαύρου
Το θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου βρίσκεται στον 
αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου και έχει ενταχθεί στα 
μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. 
Ένα από τα εντυπωσιακότερα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας 
που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα με μια μικρή 
ιστορικά χρονική περίοδο όπου έπαυσε τις λειτουργίες 
του και χάθηκε θαμμένο και ελαφρώς λεηλατημένο από 
διάφορες φυλές. 
Μπαίνουμε πρώτα στην πόλη της Επιδαύρου όπου 
σταματάμε για φαγητό και καφέ και μετά από λίγη ώρα 
ξεκινάμε για το θέατρο το οποίο και βρίσκουμε εύκολα. 
Η πρώτη εντύπωση που αποτυπώνεται στο μυαλό 
συναντώντας το αρχαίο αυτό μνημείο που διατηρείται μέχρι 
και σήμερα σε εξαίρετη κατάσταση είναι θυελλώδης. Η 
περιοχή, τα μάρμαρα αυτά, το θέατρο, τα δέντρα, τα γύρω 
μνημεία είναι ποτισμένα με αναμνήσεις, νοιώθεις ακόμα την 
ενέργεια των ανθρώπων που έλαβαν μέρος στις αρχαίες 
τελετουργίες των Ασκληπιείων εορτών. 
Ο χώρος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος 
όπου ναοί, θέατρο, λουτρό, αθλητικές εγκαταστάσεις 
απλώνονταν σε μια στενή ορεινή κοιλάδα. Η λατρεία του 
Ασκληπιού πλαισιωνόταν με αθλητικούς και καλλιτεχνικούς 
αγώνες καθώς και από παραστάσεις δράματος. Τις 
εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του ιατρού Θεού 
παρακολουθούσαν ασθενείς και προσκυνητές της εποχής. 
Περπατώντας γύρω από το θέατρο και πάνω στο κοίλο 
του, το οποίο βρίσκεται αριστοτεχνικά προσαρμοσμένο στη 
φυσική κοιλότητα της πλαγιάς του όρους Κυνόρτιο, βιώνεις 
τις χαρές και λύπες της εποχής. Τα γέλια και φωνές των 
παιδιών, γέρους ανθρώπους, αρρώστους και λαβωμένους 
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να προσκυνούν και να παρακολουθούν τις εορταστικές 
εκδηλώσεις προς τιμήν του θεραπευτή θεού Ασκληπιού. 
Κάθομαι σε μία από τις θέσεις του θεάτρου και θαυμάζω τη 
μεγαλειότητα της κατασκευής. Το λευκό μάρμαρο λάμπει 
κάτω από τον δυνατό ήλιο και η ηχητική και ακουστική του 
χώρου είναι μοναδική. Πολλοί μεγάλοι ηθοποιοί έχουν 
ακούσει το θερμό χειροκρότημα των θεατών σε αυτό το 
πανέμορφο θέατρο όταν από το έτος 1932 και μετά (έτος 
ίδρυσης Εθνικού Θεάτρου) ξεκινά δειλά η λειτουργία των 
αρχαίων υπαίθριων θεάτρων. 
Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου της ΑΝΕΚ για 
Χανιά ξεκινάμε από την Επίδαυρο για την επιστροφή μας 
στο λιμάνι του Πειραιά. Στο πλοίο μέσα εγώ και οι φίλοι 
μου συζητήσαμε για αυτή την εκδρομή. Φτάσαμε στο 
συμπέρασμα ότι πάντα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όσο 
χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε σκεφτόμασταν ότι 3-4 μέρες ίσως 
να μην είναι αρκετές. Σίγουρα όμως είναι περισσότερες 
από καμία μέρα. Οι εικόνες που είδαμε, τα μέρη που 
επισκεφτήκαμε, η οδήγηση που απολαύσαμε μας χάρισε 
πολλές ιστορίες για να διηγούμαστε στους φίλους και 
συγγενείς μας και μας δυναμώνει για την περαιτέρω 
αναζήτηση νεώτερων περιπετειών. Η Πελοπόννησος είναι 
μία μοναδική τοποθεσία σπαρμένη με ιστορίες και θυσίες, με 
συνεχής εναλλαγή παραστάσεων και συνηθειών, πλούσια 
ήθη και έθιμα και ωραίους, φιλόξενους ανθρώπους. 
Ανεπιφύλακτα προτείνουμε να την επισκεφτείτε και να τη 
χαρείτε, ιδιαίτερα την Άνοιξη και το Φθινόπωρο που η 
φύση κάνει εντονότερη την παρουσία της.
Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες που τράβηξα σε αυτό το 
ταξίδι ζω ξανά κάθε στιγμή, όπως συμβαίνει άλλωστε 
και σε κάθε άλλο ταξίδι με μοτοσυκλέτα ενώ σιωπηρά 
προετοιμάζομαι για την επόμενη μας εξόρμηση. Τσεχία, 
Πολωνία, Σλοβενία ή Εύβοια; Τι ωραίο που είναι το ταξίδι 
με τους δύο τροχούς…
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Σε αυτό το τεύχος, η 
προσωπική στήλη του 
Μπούστα πήγε διακο-

πές μαζί με τον ίδιο, 
θέλοντας να γιορτά-
σουν παρέα την κα-

τάκτηση του φετινού 
πρωταθλήματος. Επι-
στροφή στις σελίδες 

του ebike από το επό-
μενο τεύχος 





Οι δύο τελευταίοι αγώνες της χρονιάς στα 
MotoGP ήταν ξεφορτωμένοι από σκοπιμότητες, 
ουσιαστικά ήταν ένα προσκύνημα στον 
ψυχολογικό τσαμπουκά. Απεικόνισαν δε 
ρεαλιστικά την απόλυτη κυριαρχία του Lorenzo 
επί του Rossi φέτος. 

Η αντεπίθεση στο Estoril ήταν επική, ο Ισπανός σε ελάχιστους γύρους 
του μάζεψε δυόμιση δευτερόλεπτα και έφυγε τόσο μπροστά που βα-
ρεθήκαμε –ποιο 46; Στη δε Valencia μας κέρασε μια κλασική παρά-
σταση αλά Rossi: Στον πρώτο γύρο έμεινε πέμπτος, έφτασε γρήγορα 
μπροστά όπου είχε ένα συμβάν με τον Simoncelli και ξαναβρέθηκε 
όγδοος κι εκνευρισμένος. Κι όμως, σε ελάχιστη ώρα τους μάζεψε 
όλους λες και δεν υπήρχαν –πολυπρωταθλητές, υπερ-rookies, έναν 
Stoner που στις δοκιμές θα έλεγες πως είχε φέρει μια έξτρα βαλί-
τσα για να μαζέψει σώβρακα φεύγοντας. Όλοι απλοί κομπάρσοι στο 
σόου του πρωταθλητή, ακόμη και οι σκληροπυρηνικότεροι ροσσι-
κοί θα έχουν αντιληφθεί πως τούτος δω δεν είναι Sete.
Ομοίως ο Stoner, άμα κάτσει σωστά εύκολα υποδύεται τον Τσακ 
Νόρις του αγώνα. Το έκανε όλο το 2007, το επαναλαμβάνει μερικές 
φορές κάθε χρόνο έκτοτε. Είδαμε τώρα στη Valencia πώς γνωρίστηκε 
με το Honda, τη δεύτερη μέρα μάζεψε τα σώβρακα που του είχαν 
ξεφύγει την Κυριακή. 
Ο Pedrosa δείχνει ωριμότερος από ποτέ. Άργησε μερικά χρόνια μα 
πια έχει εμπλουτιστεί με κάμποσα κόλπα που του έλειπαν, το RCV 
έχει γίνει κανονικός φονιάς και αν δε συνέβαινε το λάθος του μη-
χανικού στην Ιαπωνία όπου κόλλησε το γκάζι ποιος ξέρει πού θα 
σταματούσε.
Πίσω ακολουθεί μια μικρή φουρνιά επίδοξων εξωγήινων. Ο Spies 
προεξοφλείται ως ένας και δε νομίζω πως είναι απλά μάρκετινγκ. Έχει 
δώσει τα σχετικά δείγματα γραφής, αν και λόγω μεθοδικότητας και 
αυτοσυγκράτησης δεν το ’παιξε οπλισμένο παγώνι –όπως το 2008 ο 
τότε rookie Lorenzo πριν σπάσει σε χίλια κομμάτια στην Κίνα.
Ο Dovizioso δεν πήρε νίκη φέτος. Στον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος 
συμβολαίου του με το HRC απαίτησε και πήρε Repsol RCV, αλλά θα 
πρέπει να χύσει αίμα για να το κρατήσει και μετά. Ειδικά με τέτοιους 
γείτονες που έχει στο γκαράζ του. Θα παλέψει άγρια το 2011.
Τη σέλα του εποφθαλμιά ο δεύτερος καλύτερος rookie. Ο Simoncelli 
ήταν μισή χρονιά μετρημένος και σεμνός, αλλά όσο περνούσαν οι 
μήνες τόσο λιγόστευαν οι τούμπες και σκαρφάλωνε θέσεις. Ταλέντο 
έχει, εμπειρία αποκτά και η έμφυτη επιθετικότητά του, συχνά παρά-
τολμη, είναι εχέγγυα μιας ενδεχομένως σπουδαίας καριέρας.
Στα επόμενα λίγα χρόνια λοιπόν θα έχουμε μια σπάνια τύχη, 6-7 
αναβάτες έτοιμους για νίκη και δίχως κανένας από αυτούς να δείχνει 
θεός μεταξύ ημίθεων. Τουλάχιστον οι τέσσερεις μπορούν κάθε τυ-
χαία Κυριακή να κάνουν όλους τους υπόλοιπους να μοιάζουν με χο-
μπίστες σε track day. Τέτοια συγκέντρωση ταλέντου και τσαμπουκά 
είχαμε να δούμε από την εποχή που χαζεύαμε ταυτόχρονα στην ίδια 
πίστα κάποιους κ.κ. Schwantz, Rainey, Roberts, Lawson, Gardner, 
Doohan. Ενόψει μιας τέτοιας συγκυρίας, πείτε μου πραγματικά, ποιος 
δε χαίρεται που απ’ ό,τι φαίνεται επιστρέφουν τα χιλιάρια; Να έχεις 
τόσα πολλά γαμάτα πυροτεχνήματα μαζεμένα και ούτε ένα σπίρτο ν’ 
ανάψεις; Νισάφι πια μ’ αυτά τα ρομπότ 800άρια, δώστε τους γεμάτα 
όπλα να γίνει της μουρλής!

Δώστε τους 
όπλα

race



theraceeditorial

Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr


Η ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Όπως είναι απολύτως φυσικό, η πρώτη εμφάνιση του Valentino Rossi με τη Ducati στη Valencia προκάλεσε 
έναν ανεπανάληπτο πανικό στα ΜΜΕ.
Ο ίδιος μάλιστα έπαιξε αρκετά μαζί τους καθώς την πρώτη μέρα των δοκιμών, με πρόφαση κάτι ψιχάλες που 
έπεφταν στον ισπανικό νότο, ο Ιταλός άργησε πολύ να βγει. Ο Filippo Preziosi δηλώνει πως ακόμη η ομάδα βρί-
σκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου κινητήρα, big bang ή screamer, αν και μάλλον η απέχθεια του Stoner για 
τον δεύτερο ήταν δικαιολογημένη, αφού η Ducati πιθανότατα θα πορευτεί με τον πρώτο για μια ακόμη χρονιά.
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Μαθαίνουμε πως η συμφωνία με τη Yamaha για να επιτρέψει στον Rossi να καβαλήσει στη Valencia ήταν μέχρι το 
τέλος του συμβολαίου του (31/12/2010) να μην προκύψει εμφανές branding του αναβάτη με τη Ducati, εξ ου και η 
κατάμαυρη μοτοσυκλέτα καθώς και η στολή του Rossi με απολύτως καμιά αναφορά στην Ιταλική εταιρεία. Κάποιοι 
μάλιστα ερμήνευσαν με αυτόν τον τρόπο και το ερωτηματικό στο κράνος του Ιταλού: “Εγώ τώρα ποιανού είμαι;”

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

mailto:spirontas@ebike.gr


ΠΑγκρΗΤιΟ κΥΠελλΟ 
Motocross oME
Υπό την αιγίδα της Α.Λ.ΜΟ.Χ. ο 4ος γύρος 
φιλοξενήθηκε στην πίστα στον Βατόλακο 
Χανίων

MX1
Νικητής  και στα δύο σκέλη ήταν ο Λασιθιώτης 
Μανώλης Σκύβαλος, ο οποίος παρ’ ότι δεν κα-
τάφερε να κάνει καμία καλή εκκίνηση το σταθε-
ρό και πραγματικά γρήγορο γυρολόγιο του τον 
έφερνε στην πρώτη θέση. Σημαντική αντίσταση 
στο πρώτο σκέλος βρήκε από τον Ηρακλειώτη 
Νίκο Διακάκακη ο οποίος χάρισε στον εαυτό 
του για τα 36α γενέθλια του μία δεύτερη και 
μία τρίτη θέση στο πρώτο και δεύτερο σκέλος 
αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέ-
βηκε ο πρόεδρος της Α.Λ.ΜΟ.Χ  Κωνσταντί-
νος Καράκης εμφανώς καταπονημένος από τις 
εργασίες των προηγούμενων ημερών για την 
προετοιμασία του αγώνα. 
MX2
Αδιαμφισβήτητος νικητής και στα δύο σκέλη 
ήταν ο Χανιώτης Χρήστος Πασπάτης, ο οποί-
ος με σταθερό και γρήγορο ρυθμό δεν άφησε 
κανέναν να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να κερδί-
σει. Δεύτερος και στα δύο σκέλη ήταν ο επίσης 
Χανιώτης Σταμάτης Βουλγαρέλης. Ο Μάρκος 
Λέμης μέχρι και τα μέσα του πρώτου σκέλους 
έδειχνε ότι θα τερματίσει ανενόχλητος στην τρί-
τη θέση, αλλά ένα σκασμένο πίσω ελαστικό 
τον ανάγκασε να μειώσει ρυθμό και να τερμα-
τίσει εν τέλει πίσω από τον Θανάση Μυλωνάκη 
(Suzuki). Όμως το δεύτερο σκέλος ήταν απρο-
βλημάτιστο για τον Λέμη και  τερμάτισε με ιδι-
αίτερη ευκολία στην τρίτη θέση.
MX3
Ο Μάκης Τερζάκης ξεκαθάρισε από τα χρονο-
μετρημένα ότι θα είναι ο νικητής της κατηγορί-
ας και το επιβεβαίωσε και στα δύο σκέλη του 
αγώνα. Στην δεύτερη θέση χωρίς να απειλήσει 
και χωρίς να απειληθεί τερμάτισε ο Νικόλας 
Φανουράκης με ένα RM85, ο οποίος συμμετεί-
χε στην MX3 δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρ-
κετές συμμετοχές για την κατηγορία Junior. Η 
τρίτη θέση του πρώτου σκέλους ήταν υπόθεση 
του Ρεθυμνιώτη Μάρκου Αγγελιδάκη, μιας και 
ο εξαιρετικός Χρήστος Μαρίνος ξεκίνησε καθυ-
στερημένα λόγο βραχυκυκλωμένου μπουζί και 
τερμάτισε πέμπτος. Στο τελευταίο όμως σκέλος 
κατάφερε με ευκολία να τερματίσει στην τρίτη 
θέση.
Και με αυτόν τον τέταρτο αγώνα του Κυπέλλου 
η αυλαία για την πίστα των Χανίων έπεσε για το 
2010. Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας του 
Κυπέλλου θα διοργανωθεί τον Δεκέμβριο στο 
Νομό Λασιθίου. 

ΑΠΟΤελεΣΜΑΤΑ

MX1
Α’ Σκέλος
Σκύβαλος Μανώλης Honda CRF450R
Διακάκης Νίκος Kawasaki KXF-450
Καράκης Κωνσταντίνος Suzuki RMZ-450
Β’ Σκέλος
Σκύβαλος Μανώλης Honda CRF450R
Καράκης Κωνσταντίνος Suzuki RMZ-450
Διακάκης Νίκος Kawasaki KXF-450

ΜΧ2
Α’ Σκέλος
Πασπάτης Χρήστος Suzuki RMZ-250
Βουλγαρέλης Σταμάτης  KTM SX144
Μυλωνάκης Θανάσης Suzuki RMZ-250
Β’ Σκέλος
Πασπάτης Χρήστος Suzuki RMZ-250
Βουλγαρέλης Σταμάτης  KTM SX144
Λέμης Μάρκος Suzuki RMZ-250

MX3
Α’ Σκέλος
Τερζάκης Μάκης Suzuki RMZ-250
Φανουράκης Νικόλαος Suzuki RM-85
Αγγελιδάκης Μάρκος Honda CRF-450R
Β’ Σκέλος
Τερζάκης Μάκης Suzuki RMZ-250
Φανουράκης Νικόλαος Suzuki RM-85
Μαρίνος Χρήστος KTM SX-125
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ΤριΠλΗ rEpsol Honda
Αφού ανανεώθηκε το συμβόλαιο με τη Repsol, το HRC έσπευσε να ανακοινώσει τρεις εργοστασιακούς αναβάτες
Είχε γίνει σίριαλ το θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας HRC και Repsol, ειδικά μετά τη μονοετή ανανέωση πέρυ-
σι πολλοί είκαζαν σοβαρά 
προβλήματα. Τελικά στις 8 
Νοεμβρίου ανακοινώθηκε 
η σύναψη νέας διετούς συ-
νεργασίας και αμέσως μετά 
ο εικονιζόμενος πρόεδρος 
του HRC, Tetsuo Suzuki, 
έσπευσε να αποκαλύψει 
πως με τα πορτοκαλιά της 
ισπανικής χορηγίας θα τρέ-
χουν του χρόνου τρεις ανα-
βάτες: Οι δύο φετινοί και ο 
Casey Stoner. Στη φωτογρα-
φία ο κύριος Suzuki σφίγγει 
το χέρι της κυρίας Begoña 
Elices, διευθύντρια εταιρικής 
επικοινωνίας της Repsol.
Αν πιστέψουμε τα λεγόμε-
να των ιθυνόντων του HRC, 
στους εργοστασιακούς θα 
πρέπει να προσθέσουμε και 
τον Marco Simoncelli, έστω 
κι αν αυτός θα αγωνίζεται με 
τα χρώματα της San Carlo 
Gresini. Όλα για τον τίτλο 
λοιπόν!

Ο rossi ΒρΗκε ΤΗΝ ΟΜΑδΑ ΤΟΥ
Όπως αναμενόταν, ο Jeremy Burgess και ολόκληρο το αυστραλο-ιταλικό γκρουπ μηχανικών του Rossi πήγε να τον 
συναντήσει στη Ducati
Αν και ουδείς ήθελε να αποκαλύψει τίποτα στους μήνες από την επίσημη ανακοίνωση Rossi για τη μεταγραφή του στην 
ιταλική εταιρεία, όπως αποκα-
λύφθηκε εν τέλει από ένα μέ-
λος αυτής της ομάδας μέσω 
Twitter “η απόφαση είχε λη-
φθεί μήνες πριν”… Είναι μάλ-
λον σαφές πως ο λόγος της 
μυστικοπάθειας και των μη 
ανακοινώσεων έχει να κάνει με 
τα συμβόλαια των μηχανικών 
με τη Yamaha και τις διεργα-
σίες γύρω από το κατά πόσον 
θα μπορούσαν να δουλέψουν 
με τον Rossi από τώρα ή θα 
έπρεπε να περιμένουν ως το 
τέλος των συμβολαίων τους.
Τελικά η υπόθεση διευθετή-
θηκε φιλικά και όλη η ομάδα 
ήταν παρούσα στη διήμερη 
δοκιμή της Valencia, δίχως 
τυμπανοκρουσίες και επίσημα 
δελτία Τύπου.



ΤελΟΣ Ο davidE Brivio 
ΑΠΟ ΤΗ YaMaHa
Μετά από 19 χρόνια με το ιαπωνικό εργοστά-
σιο ο Ιταλός team manager του Rossi αποχαι-
ρετά τη Yamaha
Στις σχεδόν δύο δεκαετίες του Brivio με τη Yamaha 
έχει περάσει από πολλά πόστα, μεταξύ των οποί-
ων τη θέση του Team Manager της Factory Yamaha 
World Superbike Team, πριν ανέβει στην ομάδα 
MotoGP ως Αγωνιστικός Διευθυντής. Στον Brivio, 
παρέα με τον Lyn Jarvis, αποδίδεται η μετακίνηση 
του  Rossi στο Yamaha το 2004.
Στη θέση του έχει ήδη πιάσει δουλειά ένας άλλος 
γνωστός Ιταλός, ο Massimo "Maio" Meregalli, προ-
ερχόμενος από τη διεύθυνση της Yamaha World 
Superbike Team. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύ-
που της Yamaha Racing, ο Meregalli με τον Team 
Manager του Jorge Lorenzo, Wilco Zeelenberg, θα 
αναλάβουν τη διεύθυνση της αγωνιστικής ομάδας 
MotoGP της Yamaha.
Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το ότι ήδη πολλά ξένα 
ΜΜΕ συνδέουν τον Brivio με τη Ducati, καθώς εί-
ναι στενός προσωπικός φίλος του Valentino Rossi, 
πάντως καμιά επίσημη πληροφόρηση σχετικά με το 
θέμα αυτό δεν υπάρχει.

ΠΩλΗθΗκΑΝ ΤΑ εργΟΣΤΑΣιΑκΑ 1198 F10
Καθώς η Xerox Ducati αποσύρθηκε από το WSBK, οι μοτοσυκλέτες των Haga και Fabrizio πωλήθη-
καν και θα ξανατρέξουν του χρόνου με ιδιωτική ομάδα
Και το όνομα αυτής Liberty Racing. Η ομάδα με αναβάτες τους Sylvain Guintoli και Jakub Smrz απέκτησε τα 
τέσσερα εργοστασιακά 1198 F10 της Xerox Ducati με σκοπό να τα τρέξει του χρόνου στο πρωτάθλημα. Ως 
επίσημη αγαπημένη της Ducati του χρόνου έχει ήδη χριστεί η Althea του Carlos Checa, έχοντας προφανώς το 
προβάδισμα στην υποστήριξη των Ιταλών, ωστόσο δε θα είναι η μόνη ομάδα με τα ιταλικά δικύλινδρα και για 
οποιονδήποτε ιδιώτη οι περσινές εργοστασιακές 1198 σίγουρα δεν του κακοπέφτουν. Η εξέλιξη των μοτοσυ-
κλετών θα γίνει από τον μηχανικό Luca Ferraccioli, υπό την επίβλεψη του Ernesto Marinelli.
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ΑΝΑκΟιΝΩθΗκε Η Moto3
Τετράχρονα μονοκύλινδρα 250 από το 2012 στη θέση 
των δίχρονων 125 και επισήμως –και με πλήρεις κανο-
νισμούς
Η FIM έδωσε στη δημοσιότητα τον λεπτομερή τεχνικό 
κανονισμό για τις μοτοσυκλέτες της Moto3. Αφού διαλύ-
θηκαν οι φήμες περί ενιαίου κινητήρα και εδώ, ας δούμε 
τα βασικά σημεία του.
Οι κινητήρες είναι 250 cc, τετράχρονοι και αυστηρά τε-
τραβάλβιδοι, ενώ οι εκκεντροφόροι παίρνουν κίνηση 
υποχρεωτικά από αλυσίδα. Επιβάλλεται ανώτατο δι-
αμέτρου εμβόλου 81 mm –όσο ακριβώς και τα χιλιά-
ρια παραγωγής που αναμένονται επίσης το 2012 στα 
MotoGP– αλλά και αυστηρό ανώτατο όριο περιστροφής 
στις 14,000 rpm, ενώ όλες οι μοτοσυκλέτες θα φορούν 
ενιαία ECU που θα παρέχεται από τους διοργανωτές.
Απαγορεύονται οι διατάξεις μεταβλητού χρονισμού βαλ-
βίδων και οι εισαγωγές μεταβλητού μήκους, η πίεση του 
καυσίμου περιορίζεται αυστηρά στα 5 Bar, κάθε κύλιν-
δρος μπορεί να έχει ως δύο μπεκ και απαγορεύεται κάθε 
μη μηχανική διάταξη από το χέρι του αναβάτη ως την 
πεταλούδα του ψεκασμού, βλέπε ride by wire κλπ. Αντί-
στοιχα, απαγορεύονται κάθε είδους “κινητές διατάξεις” 
μέσα στις εξατμίσεις, βαλβίδες, πεταλούδες και τα τοιαύ-
τα. Κάθε κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να έχει το πολύ 
δύο διαφορετικές επιλογές στο γρανάζωμά του.
Τα πλαίσια είναι πρωτότυπα σύμφωνα με τους γενικούς 
κανονισμούς της FIM, αναρτήσεις επιτρέπονται μόνο συμ-
βατικές και αποκλειστικά με ατσάλινα ελατήρια, δηλαδή 
αποκλείονται ηλεκτρικές διατάξεις ή ο,τιδήποτε άλλο. 
Αντιστοίχως, τα ανθρακονημάτινα φρένα μπορούν να τα 
ξεχάσουν, ατσάλινοι δίσκοι και μόνο.
Κάθε αναβάτης θα έχει μέγιστο όριο οκτώ κινητήρων ανά 
σεζόν, με μια διαφορά από την εφαρμογή του μέτρου 
στα MotoGP: Εδώ στους σφραγισμένους κινητήρες εξαι-
ρείται η κεφαλή, δηλαδή η ομάδα θα μπορεί να επεμ-
βαίνει σε εκκεντροφόρους και βαλβίδες ακόμη και σε 
σφραγισμένα μοτέρ.
Για να μπορέσει ένας κατασκευαστής να συμμετάσχει στο 
πρωτάθλημα θα πρέπει εγγυημένα να μπορεί να εφοδι-
άσει με μοτοσυκλέτες και ανταλλακτικά 15 αναβάτες και 
ο κάθε κινητήρας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος έναντι 
€12,000. Μάλιστα, κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει 
εξαρχής στη Dorna πλήρεις τιμοκαταλόγους ανταλλακτι-
κών –ώστε να αποφευχθεί να έχει προς πώληση εγκεκρι-
μένο μοτέρ μεν, αλλά έξτρα ένα “αγωνιστικό κιτ” που 
θα κοστίζει τα δεκαπλάσια δε.
Αναλυτικά ο κανονισμός βρίσκεται στη διεύθυνση http://
www.fim-live.com/fileadmin/alfresco/Communiques_
de_presse/Grand_Prix_Commission,_6_November.pdf

Η “καθαρή” λύσ
η για 

τις καθηµερινές 
σας

µετακινήσεις 

στην πόλη.

Αθήνα
Kαλλιρρόης 16  | T. 210 92 10 954   
Kαλλιρρόης 43 - SPIDI STORE  | T. 210 92 22 349 

Θεσσαλονίκη
Κ. Καραμανλή 89 - City Shop  | T. 2310 946 800 
Bι. Πε. Σίνδου - Factory Shop  | Τ. 2310 795 052
                               Χονδρική  | Τ. 2310 795 615 

www.eco-bike.gr  |  www.motomarket.gr
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ΣΟλΟ Bautista ΤΟ 2011
Το είπε και το έκανε: Η Suzuki θα τρέξει με έναν μόνο 
αναβάτη το 2011
Η ανακοίνωση της Rizla Suzuki δεν πρέπει να εξέπληξε και 
πολλούς καθώς, όπως λέγαμε από τη στήλη αυτή και σε 
προηγούμενα τεύχη, η οικονομική στενότητα σε συνδυα-
σμό με την απουσία αποτελεσμάτων έκανε τους ιθύνοντες 
στο Hamamatsu να σκέφτονται την αποχώρηση από τα GP. 
Κάτι η πίεση της Dorna, κάτι η καλή παρουσία του Alvaro 
Bautista στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς και τελικά 
η Rizla Suzuki θα παραμείνει στην κατηγορία για το 2011 
με μοναδικό αναβάτη τον νεαρό Ισπανό.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η διάλυση της ομάδας του Loris 
Capirossi σημαίνει πολλούς αποχαιρετισμούς στο γαλάζιο 
γκαράζ με κυριότερο αυτόν του Stuart Shenton. Ο πο-
λύπειρος Άγγλος βρίσκεται στα Grand Prix από το 1976 
όταν ξεκίνησε με την Kawasaki, μετά πήγε στη Honda το 
1983 και στη Suzuki το 1992. Στα 19 χρόνια με τη Suzuki 
ήταν ο αρχιμηχανικός σπουδαίων αναβατών όπως ο Kevin 
Schwantz και αργότερα οι Sete Gibernau, John Hopkins, 
Loris Capirossi. Μαζί με τον Shenton από την ομάδα απο-
χωρεί πολύς κόσμος, οι George Dziedzic, Richard Francis, 
Jeffrey Oh, Tsutomu Matsugano, Renato Pennacchio και 
Erkki Siukola –ο τελευταίος μάλιστα έχει ήδη ανακοινωθεί 
από τη Yamaha ως data engineer του Ben Spies.

ridEr oF tHE YEar
Ψηφίστε στην ιστοσελίδα της FIM τον αναβάτη της χρονιάς σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες
Η FIM καλεί όλους τους μοτοσυκλετιστές να ψηφίσουν online (στη διεύθυνση www.fim-live.com) τον Rookie 
της χρονιάς, τη Γυναίκα της χρονιάς και την Προσωπικότητα της χρονιάς, επιλογή που μπορεί να προέρχεται 
από οποιοδήποτε παγκόσμιο πρωτάθλημα της FIM.
Οι νικητές θα βραβευτούν στο ετήσιο γκαλά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που φέτος θα φιλοξενηθεί στο 
Estoril της Πορτογαλίας την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και στο οποίο, όπως πάντα, θα τιμηθούν όλοι οι Πα-
γκόσμιοι Πρωταθλητές του 2010 από τις διοργανώσεις της FIM.
Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από την Suzy Perry και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη www.fim-tv.com.
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GrEsini Moto2
Η πρωταθλήτρια ομάδα της Moto2 
άλλαξε και τους δύο αναβάτες της 
αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα 
στη Valencia
Με μια λιτή ανακοίνωση ο ιδιο-
κτήτης της ομάδας, Fausto Gresini, 
απεκάλυψε πως του χρόνου ανα-
βάτες της θα είναι οι Yuki Takahashi 
(στη φωτογραφία) και Michele Pirro, 
οι οποίοι θα πάρουν τις θέσεις των 
Toni Elias και Vladimir Ivanov. Ο 
Ιάπωνας έτρεξε και φέτος στην ίδια 
κατηγορία παίρνοντας τη δωδέκα-
τη θέση της τελικής κατάταξης, ενώ 
ο Ιταλός έρχεται από μια σταθερά 
ανοδική πορεία των τελευταίων 
χρόνων. Ο Pirro έχει πάρει δύο φο-
ρές το πρωτάθλημα Superstock της 
Ιταλίας, διαθέτει εμπειρία από GP 
125 και πέρυσι έτρεχε στο Παγκό-
σμιο Supersport όπου και κατετάγη 
πέμπτος στην κατάταξη, εμπειρία 
που σίγουρα θα του φανεί χρήσιμη 
με τα 600άρια της Moto2.

Honda nrs 250
Η αγωνιστική Moto3 της Honda μας έρχεται… μέσω teaser
Στις 17 του Οκτώβρη η Honda έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία ως teaser για το επόμενο αγωνιστικό 
της σχέδιο (world.honda.com/HRC/NRS). Πρόκειται για ένα μονοκύλινδρο τετράχρονο 250 που ονομάζεται NRS, 
από τα αρχικά των λέξεων Next Racing Standard. Η φωτογραφία μοιάζει πάρα πολύ με το αντίστοιχο αγωνι-
στικό που έχει φτιά-
ξει στην Ιαπωνία η 
Moriwaki με κινητή-
ρα από CR-F 250, 
ωστόσο η λεζάντα 
“New engine” που 
προσέθεσε η Honda 
στη φωτογραφία ξε-
καθαρίζει πως δε θα 
είναι έτσι. Μάλιστα 
στη διεύθυνση αυτή 
υπάρχει και ένας 
σύνδεσμος με τον 
ήχο του νέου κινητή-
ρα, για να πάρουμε 
μιαν ιδέα.
Το πιο ενδιαφέρον 
ωστόσο είναι πως 
η παρουσίαση της 
Honda έγινε αρκετές 
εβδομάδες πριν ανα-
κοινωθεί επίσημα η 
Moto3 από τη FIM 
και τη Dorna…

http://world.honda.com/HRC/NRS


ΠΑγκΟΣΜιΟ ΠρΩΤΑθλΗΜΑ rallY
Ολοκληρώθηκε η σεζόν και έχουμε δύο νέους Παγκόσμιους Πρωταθλητές
Ο απόλυτος κυρίαρχος του πρωταθλήματος ήταν ο Ισπανός Marc Coma. Με το ΚΤΜ 690 Rally κέρδισε και 
τους πέντε αγώνες του προγράμματος και στην Αίγυπτο, με την τελευταία του νίκη στο Ράλι Φαραώ πανηγύρι-
σε τον τίτλο μαζί με τα 36α γενέθλιά του. Ταυτόχρονα η ΚΤΜ κέρδισε και τον τίτλο κατασκευαστών.
Αυτά στη μεγάλη κατηγορία, γιατί στα 450 ήταν ο Γάλλος David Casteu και η Yamaha που γιορτάζουν. Ο 
Casteu αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 450 τρέχοντας με Sherco, ωστόσο ο τίτλος κατασκευαστών 
πήγε στη Yamaha που μάζεψε περισσότερους βαθμούς από το δυνατό δίδυμο των Helder Rodriquez και Jordi 
Villadoms.
Τώρα όλοι ετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα, το διάσημο Dakar που για τρίτη χρονιά θα πάρει εκκίνηση την 
πρώτη μέρα του 2011 από το Buenos Aires της Αργεντινής.
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GraziE casEY
Η Ducati αποχαιρετά 
στην EICMA τον αναβάτη 
που της χάρισε τον πρώ-
το της τίτλο MotoGP
Ένας κατακόκκινος τοίχος 
με ένα τεράστιο “Ευχαρι-
στώ Casey” και μια συλ-
λογή φωτογραφιών από 
όλα τα βάθρα του με τη 
Ducati στήθηκε στην έκθε-
ση του Μιλάνου ως απο-
χαιρετιστήρια αναφορά της 
ιταλικής εταιρείας προς τον 
Stoner.
Αν μη τι άλλο οι δύο πλευ-
ρές χώρισαν τα τσανάκια 
τους φιλικά, οπότε δεν 
προκύπτει κανένας λόγος 
να χαλάσουν τις καρδιές 
τους, ειδικά από τη στιγμή 
που ο Αυστραλός απετέ-
λεσε ως τώρα το πιο φω-
τεινό άστρο της Ducati στα 
MotoGP.

http://www.rider-world.com
mailto:sales@rider-world.com


EspanaViva 

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Bridgestone, Ducati, Honda, motogp.com, Suzuki, Yamaha



Τρεις Ισπανοί στην κορυφή του 
κόσμου, απόδειξη της πολλής δουλειάς 
που γίνεται στην Ιβηρική ως προς 
την εξέλιξη νέων ταλέντων –με την 
αμέριστη βοήθεια της ισπανικής 
Dorna φυσικά. Ανατρέχουμε στα 
πεπραγμένα των πρωταγωνιστών της 
χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκεEspana~

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας 
φωτό: Bridgestone, Ducati, Honda, motogp.com, Suzuki, Yamaha

mailto:spirontas@ebike.gr


>> Jorge Lorenzo
9 νίκες, 16 βάθρα, 7 pole position, χειρότερη επί-
δοση 4ος, πρωταθλητής
Από την αρχή είχαμε αντιληφθεί πως αυτός δεν ήταν ο συνη-
θισμένος rookie των MotoGP. Άφησε το στίγμα του από τον 
πρώτο του αγώνα στη μεγάλη κατηγορία το 2008 και φέτος 
στην τρίτη χρονιά του τα πήρε όλα κι έφυγε. Ο νεαρός Ισπα-
νός ξεκίνησε το 2010 φουριόζος και γρήγορα έδειξε στον 
Valentino Rossi πως θα είχε πολύ δύσκολο έργο αν ήθελε 
να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο. Ο τραυματισμός του 
Ιταλού άφησε τον Lorenzo να παίζει μπάλα μόνος του και 
μόνο όταν άρχισε να μυρίζει το στέμμα άφησε τους Pedrosa 
και Stoner να τον περάσουν, προτιμώντας να σιγουρέψει 
τους βαθμούς του. Αφότου εξασφάλισε τον τίτλο επανήλθε 
στις κυρίαρχες εμφανίσεις του κλείνοντας τη σεζόν με σερί 
νικών στα μούτρα των βασικών του ανταγωνιστών.
Το 2011 θα είναι βέβαιος πρωταγωνιστής, ειδικά με δεδο-
μένο πως θα τρέχει με μια μοτοσυκλέτα ήδη έτοιμη και την 
οποία γνωρίζει καλά. Η σημαντικότερη “καινοτομία” γι’ αυ-
τόν θα είναι ο ρόλος του ως Νο. 1 αναβάτης της ομάδας και 
κύριος υπεύθυνος για την εξέλιξη της Μ1.
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>> Dani Pedrosa
4 νίκες, 9 βάθρα, 4 pole position, 3 αγώνες εκτός 
λόγω τραυματισμού
Στο ξεκίνημα της σεζόν φαινόταν να βρίσκεται στη γωνία, πι-
εσμένος για αποτελέσματα και με ένα σωρό νεανίες να επο-
φθαλμιούν τη σέλα του. Όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή 
του Stoner πολλοί θεώρησαν πως ο Pedrosa θα κουνούσε 
μαντήλι από τη Honda, ωστόσο ο ίδιος απάντησε με δι-
πλασιασμό της καλύτερης επίδοσής του τα προηγούμενα 
τέσσερα χρόνια (2 νίκες ανά σεζόν) και μέχρι να σπάσει την 
κλείδα του από μηχανικό λάθος στη μοτοσυκλέτα του άφη-
νε μέχρι και υπόνοιες για τέλος-θρίλερ στο πρωτάθλημα.
Εν τέλει βέβαια αυτό που προκύπτει είναι πως η Honda 
εξασφάλισε τρεις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες για το 2011 
και άλλα δύο χρόνια αγκαλιά με τη Repsol, γεγονός που εν 
πολλοίς αποδίδεται στους στενούς δεσμούς του Dani με την 
ισπανική εταιρεία.
Αν και ο Dovizioso δεν αποδείχθηκε ποτέ ικανός να τον 
απειλήσει για την πρωτοκαθεδρία στην ομάδα, ο Stoner 
είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερη εσωτερική απειλή 
για τον ίδιο. Το 2011 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για τη 
Honda που θέλει πάση θυσία το –ενδεχομένως τελευταίο– 
πρωτάθλημα 800 cc, έτσι οι ισορροπίες στο HRC θα είναι 
λεπτές και θα κρίνουν πολλά ζητήματα, από την εξέλιξη της 
μοτοσυκλέτας ως το μέλλον των αναβατών. 
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>> Valentino Rossi
2 νίκες, 10 βάθρα, 1 pole position, 4 αγώνες εκτός 
λόγω τραυματισμού
Αυτή δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον Valentino Rossi. Αν 
και ξεκίνησε με νίκη, ο Ιταλός είχε φέτος την πρώτη του σο-
βαρή πτώση και συνεπεία αυτής έμεινε εκτός για τέσσερεις 
αγώνες. Το χειρότερο βέβαια είναι πως ο Lorenzo τον χόρε-
ψε αρκετές φορές με την ίδια μοτοσυκλέτα. Κουβαλώντας 
ένα κουσούρι στον εξαρθρωμένο του ώμο για σχεδόν όλη 
τη σεζόν, ο εννιά φορές πρωταθλητής πάλεψε πολύ , πήρε 
άλλη μια νίκη στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αλλά 
επισκιάστηκε ουκ ολίγες φορές από τους υπόλοιπους τρεις 
“εξωγήινους”.
Έχοντας επισημοποιήσει τη σχέση του με τη Ducati από το 
καλοκαίρι, ο Rossi έπαιξε με τον καλύτερο τρόπο το επικοι-
νωνιακό παιχνίδι έχοντας μονίμως τις κάμερες να κρέμονται 
από τα χείλη του, ακόμη και όταν οι επιδόσεις του στον 
αγώνα δε δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο. Η ουσία πάντως είναι 
πως η φετινή σεζόν ήταν από τις χειρότερες στην καριέρα 
του στη μεγάλη κατηγορία και εντός πίστας ο Lorenzo τον 
κέρδισε στα ίδια πολλές περισσότερες φορές απ’ όσες αυ-
τός τον Ισπανό. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη 
πρόκληση-ρίσκο, να πάρει το πρωτάθλημα με τρίτο κατα-
σκευαστή και να προσθέσει μερικές ακόμη χρυσές σελίδες 
στα βιβλία της ιστορίας των Grand Prix. Θα έχει δύο χρόνια 
για να το καταφέρει.
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>> Casey Stoner
3 νίκες, 9 βάθρα, 4 pole position, 
5 μη τερματισμοί
Στις επίσημες δοκιμές πριν αρχίσει η σεζόν ο Stoner έδειχνε 
αχτύπητος, αλλά ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τούμπα και 
αυτή η μόνιμη ασυμφωνία με το μπροστινό της Ducati του 
έμελλε να του στερήσει κάθε ελπίδα για τίτλο. Χρειάστηκε 
να φτάσει ως τον αγώνα της Aragon για να δει μια άσπρη 
μέρα, έχοντας βρει μια λύση για το μπροστινό του, και εί-
ναι χαρακτηριστικό το ότι στην τελική κατάταξη δεν κατά-
φερε να περάσει ούτε τον Rossi, ούτε τον Pedrosa, παρότι 
ο Αυστραλός εκκίνησε σε όλους τους αγώνες της σεζόν σε 
αντίθεση με τους παραπάνω αντιπάλους του που έλειψαν 
τραυματισμένοι για τέσσερεις και τρεις αγώνες αντιστοίχως.
Ο ήρωας της Ducati ήταν ο πρώτος αναβάτης που ανακοί-
νωσε τη μετακίνησή του στη Honda από τα μισά του πρω-
ταθλήματος και, παραδόξως, λίγο αργότερα άρχισε να πη-
γαίνει ολοένα και καλύτερα. Συνεχίζει να δείχνει απειλητικός 
πηγαίνοντας γρήγορα με το Honda από την πρώτη φορά 
που το καβάλησε, ενώ φεύγοντας δήλωσε πως το κίνητρό 
του για να πάει στο ιαπωνικό εργοστάσιο ήταν η οικονομική 
δυνατότητα του HRC σε αντίθεση με την οικονομική στενό-
τητα της μικρής Ducati, γεγονός που για τον ίδιο διαιώνισε 
το πρόβλημά του με τη φετινή Desmosedici.
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>> Andrea Dovizioso
Καμία νίκη, 7 βάθρα, 1 pole position, καλύτερη 
επίδοση 2ος (3 φορές)
Ένας θεός ξέρει πόσο πολύ ήθελε μια νίκη τουλάχιστον φέ-
τος ο Dovi, αλλά τελικά αυτή δεν ήρθε. Ο Ιταλός πέρασε το 
μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς στη σκιά του ομόσταυλού 
του, παρόλο που πριν αρχίσει το πρωτάθλημα πίεζε το HRC 
για μεγαλύτερο ρόλο στην εξέλιξη του RC212V. Ξεκίνησε τη 
σεζόν με θεωρητικό πλεονέκτημα τις αναρτήσεις της Ohlins 
που ήξερε καλύτερα από τον Pedrosa, αλλά ούτε αυτό τον 
ωφέλησε τελικά.
Όσες φορές έφτασε κοντά στη νίκη ο Dovi κατέληγε προδο-
μένος από τα λάστιχά του στους τελευταίους γύρους, γεγο-
νός που υπονοεί πως είτε έκανε κακές επιλογές στο στήσιμο 
ή κάκιστη διαχείριση των ελαστικών του στη διάρκεια του 
αγώνα. Όπως και να έχει, αν δεν είχε το διετές συμβόλαιο 
με ρήτρα για εργοστασιακή υποστήριξη δε θα μας εξέπλητ-
τε αν τον βλέπαμε να τραμπάρει θέσεις με τον Simoncelli 
στην ομάδα του Gresini.
Το 2011, που η θερμοκρασία στο HRC θα χτυπήσει ταβάνι, 
ο ίδιος βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για αδύναμος κρίκος 
της αλυσίδας, καθώς ο Pedrosa μάλλον θα αισθάνεται ήρε-
μος με το διετές συμβόλαιο της Repsol, ενώ ο Stoner ήρθε 
με αρχηγικές διαθέσεις και, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να 
τον κρεμάσουν από την πρώτη του χρονιά. Κοινώς, ήρθε η 
ώρα ο Dovi να τα δώσει όλα για όλα.
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>> Ben Spies
2 βάθρα, 1 pole position, καλύτερη επίδοση 2ος, 
Rookie της Χρονιάς
Ο Τεξανός ήρθε με τρελή φόρα στα MotoGP και σίγουρα 
αυτή θα του ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι θα πρέπει να 
παλέψει με την κατάρα των αναβατών που έρχονται από τα 
Superbikes. Σε μια χρονιά γεμάτη πίστες που δεν είχε ξανα-
δεί, καβάλα σε μοτοσυκλέτες που δεν έχουν καμιά σχέση 
με τα SBK και τους πάντες να προσπαθούν να τον αγχώσουν 
με κολακείες και προβλέψεις, ο Spies έκλεισε τα αυτιά του 
και δούλεψε μεθοδικά και υπομονετικά –αρετές που τον χα-
ρακτηρίζουν από την αρχή της καριέρας του.
Πέρασε το μισό της χρονιάς πάνω σε ένα κακό Μ1 (σύμφω-
να με τον Edwards), παρόλα αυτά έκανε αισθητή την πα-
ρουσία του και εδραιώθηκε πολλές φορές στο γκρουπ των 
εργοστασιακών αναβατών τερματίζοντας 12 φορές μέσα 
στην εξάδα. Η χειρότερη επίδοσή του ήταν η όγδοη θέση, 
εξαιρουμένων φυσικά των αγώνων που δεν τερμάτισε.
Το 2011 περιμένουμε να δούμε πολλά περισσότερα από 
τον σπουδαίο Τεξανό, δεδομένου ότι θα έχει μια πολύ κα-
λύτερη μοτοσυκλέτα, πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη και 
την εμπειρία ενός χρόνου στην πλάτη.
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>> Nicky Hayden
1 τρίτη και 5 τέταρτες θέσεις όλο κι όλο
Μετά την περσινή χρονιά ο Nicky Hayden δύσκολα θα μπο-
ρούσε να πάει χειρότερα. Ξεκίνησε τη σεζόν με τρία παραλί-
γο βάθρα και μέχρι τον πέμπτο αγώνα είχε τέσσερις τέταρτες 
θέσεις την ώρα που ο ομόσταυλός του έτρωγε τα μούτρα 
του από απανωτά lowsides σε δοκιμές και αγώνες. Εκεί που 
φαινόταν πως επιτέλους ο τελευταίος πρωταθλητής των 
990 θα έπαιρνε τα πάνω του και όλοι έλεγαν πως το βά-
θρο είναι θέμα χρόνου, ο Αμερικανός έκανε ένα βήμα πίσω 
οπισθοχωρώντας στα όρια της εξάδας, έπιασε κορυφή στην 
Aragon (3ος) και αμέσως μετά πάτο στην Ιαπωνία (12ος), 
για να κλείσει τη χρονιά με ένα σερί αδιάφορων αγώνων.
Παρότι εξασφάλισε από νωρίς την επέκταση του συμβολαί-
ου του με τη Ducati, δηλώσεις του όπως το ότι περιμένει 
περιχαρής τον Rossi να φτιάξει επιτέλους τη μοτοσυκλέτα 
τον μικραίνουν στα μάτια του κόσμου. Ένας παγκόσμιος 
πρωταθλητής έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και βάζει 
πάντα στόχο στην κορυφή. Μάλλον όμως έχει αποδεχθεί 
τον γνώριμό του ρόλο ως ιδανικός παρτενέρ του Rossi…

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς





>> Marco Simoncelli
Καλύτερο αποτέλεσμα: 4ος (Estoril)
Ο Marco Simoncelli ξεκίνησε τη χρονιά ψαρωμένος, εγκατε-
στημένος στα όρια της δεκάδας, γεγονός καθόλου αμελη-
τέο αν σκεφτούμε πως συχνά πίσω του τερμάτιζαν εργοστα-
σιακές μοτοσυκλέτες και αναβάτες με πολλή περισσότερη 
εμπειρία από αυτόν. Σε πλήρη αντίθεση με όσα με είχε μά-
θει στις δύο εκπληκτικές χρονιές του στα 250, ο Super Sic 
οδήγησε το μισό πρωτάθλημα συντηρητικά και προσεκτικά, 
μαθαίνοντας και χτίζοντας την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 
Σιγά-σιγά ωστόσο η αυτοπεποίθησή του τον ανέβασε και 
στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν έφτασε ως και την τέταρτη 
θέση του Estoril, έχοντας πλέον μετακομίσει από τη δεκάδα 
στην εξάδα.
Πολύ θα ήθελε να παλέψει για τον τίτλο του Rookie της 
Χρονιάς, αλλά ήταν εμφανές πως ο Spies ήταν φέτος ανώ-
τερός του, ενώ δεν παραγνωρίζουμε πως επικράτησε κατά 
κράτος του Marco Melandri. Ο Rossi δήλωσε πως τον περι-
μένει δυνατότερο φέτος και χαριτολογώντας ανησυχεί διότι 
“είναι πολύ τσαμπουκαλής και είναι και τεράστιος!” Η αλή-
θεια είναι πως το παράτολμο τσαγανό που του έδωσε τον 
τίτλο στα 250 είναι ό,τι χρειάζεται για να ξυπνήσει το κοινό 
των MotoGP από τον βαθύ ύπνο του.
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>> Randy de Puniet
Καλύτερο αποτέλεσμα: 4ος (Catalunya)
Ο όμορφος Randy είναι γνωστός για τους κοιλιακούς που δε 
χάνει ευκαιρία να επιδεικνύει, για τα κουνελάκια του Playboy 
που τον περιστοιχίζουν και τις αμέτρητες τούμπες που έφαγε 
πέρυσι. Μόνο που φέτος, με τη λιγότερο εξελιγμένη Honda 
του πρωταθλήματος, ο Γάλλος βάλθηκε να μας τρελάνει 
όλους. Πάλεψε με τους πρωτοπόρους και δυσκόλεψε αρ-
κετές φορές όλους τους κορυφαίους αναβάτες, έτρεξε μια 
σειρά αγώνων σταθερά μέσα στην εξάδα και στη Βαρκελώ-
νη έφτασε ως τα όρια του βάθρου, τέταρτος. Κάπου εκεί τον 
εγκατέλειψε η τύχη του. Στη Γερμανία έπεσε πάνω στην πε-
σμένη μοτοσυκλέτα του Bautista και ο επερχόμενος Kallio 
τον πάτησε σπάζοντάς του το πόδι αρκετά άσχημα. Μετά 
την επιστροφή του ο de Puniet χρειάστηκε αρκετό καιρό 
να ξανανιώσει δυνατός και η αλήθεια είναι πως ουδέποτε 
ξαναπήρε τα αποτελέσματα των επτά πρώτων φετινών αγώ-
νων του, με εξαίρεση την έκτη θέση του Estoril.
Δυστυχώς γι’ αυτόν η Honda αποφάσισε με συνοπτικές δι-
αδικασίες να τον πουλήσει προκειμένου να φέρει στη θέση 
του τον αγαπημένο της Toni Elias, ωστόσο ο Γάλλος βρήκε 
άμεσα θέση στην εκτίμηση της Pramac Ducati που δεν τον 
υποτίμησε –και ως ο μοναδικός Γάλλος είναι σημαντικός και 
για τη Dorna που δε μπορεί να αγνοήσει μια τόσο σημαντι-
κή ευρωπαϊκή αγορά.
Εκεί λοιπόν που το όνομά του συζητιόταν για μια θέση στη 
Suzuki, τη Gresini ή την Tech3, τελικά βρέθηκε να παίρνει 
τη μοτοσυκλέτα του αναβάτη που του έκοψε (άθελά του) τη 
φετινή φόρα, του Kallio. Αν και δεν είναι τέτοιος τύπος, υπο-
θέτουμε πως κάπου στο βάθος του μυαλού του θα θέλει να 
αποδείξει στη Honda πως κακώς τον πέταξε τόσο εύκολα.
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>> Marco Melandri
Καλύτερο αποτέλεσμα: 5ος (Mugello)
Είναι πραγματικά κρίμα για τον σπουδαίο Ιταλό αναβάτη 
αυτό που του συμβαίνει. Από τη δεύτερη θέση του πρωτα-
θλήματος το 2005 έχει τραβήξει μια απίστευτη κατηφόρα, 
έχει περάσει από την αποστάτισσα Kawasaki, την ομάδα-
καμικάζι Hayate, όλους τους ψυχιάτρους που συνεργάζο-
νται με τη Ducati και προφανώς όλα αυτά του άφησαν πολύ 
βαθιά τραύματα. Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι δεν κατάφερε 
να βγάλει άκρη ούτε με τα καλύτερα δεύτερα Honda, στην 
Team Italia του κολλητού του Fausto Gresini.
Δεν περίμενε κανείς ξαφνικά τον Marco να παίζει ξύλο για 
το βάθρο, αλλά το γεγονός είναι πως δείχνει να έχει παρα-
δοθεί. Όσο κι αν γκρινιάζει για τη χαοτική διαφορά των ερ-
γοστασιακών μοτοσυκλετών, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά 
ιδιωτών που τον εξέθεσαν ανεπανόρθωτα, προεξάρχοντος 
του Simoncelli, αλλά και του de Puniet, των δύο Tech3, μέ-
χρι και ο Aoyama τερμάτισε μπροστά του κάμποσες φορές.
Κατά τη γνώμη μας δικαίως ο Melandri μετακομίζει στο 
WSBK, όπου ελπίζουμε να ξαναλαδώσει το αντεράκι του 
γιατί είναι ένας τεράστιος αναβάτης και όταν ξαναβρεί το κί-
νητρό του θα έχει πολλά να δώσει στο κοινό του.
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>> Colin Edwards
Καλύτερο αποτέλεσμα: 6ος (Motegi)
Μάλλον ο Texas Tornado έχει βάλει κάποιο στοίχημα με τον 
Loris Capirossi για το ποιος θα αντέξει περισσότερα χρόνια. 
Οι δυο τους μοιάζουν με παππούδες σε ένα πρωτάθλημα 
κάτω των 25 και ο συμπαθέστατος δις πρωταθλητής WSBK 
εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο του κομπάρσου, κάθε χρό-
νο και περισσότερο. Φέτος δε θυμάμαι ούτε μια φορά που 
να τον έδειξε η τηλεόραση για κάποιον λόγο άξιο αναφο-
ράς, μια μάχη, ένα καλό πλασάρισμα, κάτι εν πάση περι-
πτώσει που να δικαιολογεί την ανανέωση του συμβολαίου 
του για άλλον ένα χρόνο.
Η φετινή χρονιά τον έριξε ακόμη πιο χαμηλά από τη συνή-
θη του έκτη θέση, παίζοντας στην πλειοψηφία των αγώνων 
ανάμεσα στους rookies για τη δεκάδα. Παρόλα αυτά θα εί-
ναι ανάμεσά μας και του χρόνου, μοιράζοντας (τουλάχιστον) 
κορυφαίες ατάκες για τη στήλη Racing Lines και ελπίζουμε 
για να βοηθήσει τον Cal Crutchlow να βρει τα πατήματά 
του, όπως έκανε φέτος και με τον Spies. Η αλήθεια είναι 
πως ήταν έτοιμος να μετακομίσει στη Xerox Ducati WSBK, 
αλλά η αποχώρηση των Ιταλών από το πρωτάθλημα τον 
ξενέρωσε κι έτσι προτίμησε να μείνει εκεί που είναι.
Εμείς πάντως του ευχόμαστε να πάρει φέτος επιτέλους τη 
νίκη που τόσα χρόνια ψάχνει εις μάτην στα MotoGP, γιατί 
τον συμπαθούμε πολύ και του αξίζει. Όσο για τις περίφημες 
δηλώσεις που υπονοούν ότι αυτή θα είναι η τελευταία του 
χρονιά στα GP, πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη χρονιά που 
τις ακούμε… Λέτε να τον πιστέψουμε τώρα;
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>> Hector Barbera
Καλύτερο αποτέλεσμα: 8ος (Le Mans-Valencia)
Ο νεαρός Ισπανός δεν υπήρχε περίπτωση να δει από κοντά 
τη μεγάλη κατηγορία αν δεν ήταν ο Bautista. Όταν ο τελευ-
ταίος προτίμησε το εργοστασιακό συμβόλαιο της Suzuki, ο 
Barbera έγινε ο πρώτος αναπληρωματικός για την είσοδο 
του Aspar και στα MotoGP, καβαλώντας τη Ducati που είχε 
περισσέψει από την αποτυχημένη μισή προσπάθεια του 
Sete Gibernau για επιστροφή το 2009.
Παρόλα αυτά o Hector δικαίωσε τον διαπλεκόμενο Ισπανό 
ομαδάρχη του βαθμολογούμενος στους 17 από τους 18 
αγώνες, μάλιστα σε οκτώ εκ των οποίων μέσα στη δεκάδα! 
Όπερ σημαίνει πως η αποστολή του εξετελέσθη με το πα-
ραπάνω και δικαίως παραμένει στη θέση του με το κατακί-
τρινο Desmosedici για το 2011.
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>> Alvaro Bautista
Καλύτερο αποτέλεσμα: 5ος (Catalunya-Sepang)
Περίεργη η φετινή χρονιά για τον Bautista. Ήρθε στη μεγάλη 
κατηγορία κατευθείαν σε εργοστασιακή ομάδα, όμως του 
έτυχε κάθε άλλο παρά ανταγωνιστική και αυτό το πλήρωσε 
πολλάκις. Ξεκίνησε τη χρονιά με το αριστερό, με πτώσεις 
και εγκαταλείψεις και το μενού του 2010 τα είχε όλα, μέχρι 
και σοβαρό τραυματισμό. Ο νεαρός Ισπανός όμως από την 
Indianapolis και μετά απέδειξε γιατί η Suzuki επέμεινε να τον 
πάρει, κάνοντας μια σειρά δυνατών αγώνων με καλές προ-
κρίσεις στα χρονομετρημένα και σταθερούς τερματισμούς 
στην οκτάδα.
Δοθείσης της απειρίας του, με έναν τραυματισμό να τον 
επιβαρύνει σωματικά και ψυχικά, με τις φήμες να θέλουν 
την ομάδα του έτοιμη να σκορπίσει στους πέντε ανέμους 
(της Kawasaki) και τον ομόσταυλό του να έχει παρατήσει 
τη σεζόν αναζητώντας απεγνωσμένα διαφυγή πριν καν την 
καλοκαιρινή διακοπή… το σθένος του Bautista είναι του-
λάχιστον αξιέπαινο. Για κάποιους μάλιστα θεωρήθηκε ως ο 
λόγος που η Suzuki δεν επέμεινε πολύ στο θέμα της απο-
χώρησης, του χρόνου όμως ο συμπαθέστατος και μαχητι-
κός Alvaro θα είναι μόνος του στα γαλάζια.
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>> Aleix Espargaro
Καλύτερο αποτέλεσμα: 
8ος (Mugello-Phillip Island)
Για τον μεγάλο αδελφό της αγωνιστικής φαμίλιας των 
Espargaro η Ducati της Pramac ήταν ένα όνειρο τρελό. Στα 
πλαίσια της ισπανοποίησης των MotoGP ο Aleix βρήκε μια 
καλή μοτοσυκλέτα και δίπλα στον απόλυτο loser της χρο-
νιάς (Mika Kallio) έδειχνε μέχρι και ωραίος.
Τα αποτελέσματά του ήταν μάλλον ασταθή, με πολλές 
εγκαταλείψεις και βαθμολογήσεις κατά κόρον κάτω από 
τη δεκάδα προς την ουρά του αγώνα, παρόλα αυτά έδει-
χνε μαχητικός και πεισματάρης, γεγονός που μέχρι τα ¾ της 
σεζόν του εξασφάλιζε φαινομενικά άλλον ένα χρόνο στα 
MotoGP.
Μέχρι τη στιγμή που επέπλευσε η ανακοίνωση της Pramac 
για συμμετοχή με μια μοτοσυκλέτα το 2011, την οποία όλοι 
γνώριζαν πως έχει καπαρώσει ένα τζόβενο που ακούει στ’ 
όνομα Capirex –ασχέτως αν πολύ καιρό μετά και με την 
πίεση της Dorna η δεύτερη μοτοσυκλέτα παραμένει με ανα-
βάτη τον de Puniet. Κάπου εκεί ο Espargaro αφέθηκε στην 
απογοήτευση και τον εκνευρισμό του, γράφοντας ένα μικρό 
αλλοπρόσαλλο σερί τελευταίων αγώνων με πτώσεις, ισο-
φάριση του καλύτερου αποτελέσματός του στην Αυστραλία 
και μερικές βόλτες με τους ουραγούς. Καλώς ή κακώς ο 
Aleix Espargaro δε θα είναι στα MotoGP το 2011, αλλά η 
φετινή του εμπειρία τον έκανε περιζήτητο στη Moto2, όπου 
και μετακόμισε ήδη.

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς





>> Hiroshi Aoyama
Καλύτερο αποτέλεσμα: 7ος (Sepang)
Είναι ο τελευταίος πρωταθλητής των 250 και, παραδόξως, 
το κατάφερε με ένα μοναχικό Honda σε μια θάλασσα από 
ανώτερα Aprilia. Το κατόρθωμά του ήταν τόσο μεγάλο που 
ανάγκασε τη μεγάλη εταιρεία να βρει εξαρτήματα αναβάθ-
μισης για το απαρχαιωμένο RS250 του. Φυσικά ο ιστορικός 
του τίτλος επιβραβεύτηκε με ένα ασημένιο RC212V στα 
MotoGP.
Ο νεαρός Ιάπων ξεκίνησε τη χρονιά μεθοδικά, ήσυχα και 
προσεκτικά, έχοντας στο μάτι να πιάσει τη δεκάδα, κάτι 
που κατάφερε μόνο στον πρώτο αγώνα. Μετά ήρθε εκεί-
νη η αποφράδα μέρα στο Silverstone, όπου ένα highside 
τον έστειλε με σπασμένο σπόνδυλο εκτός δράσης για έξι 
αγώνες, το ένα τρίτο του πρωταθλήματος. Ο Aoyama επέ-
στρεψε στη δράση και με το καλημέρα βρέθηκε ξανά στις 
ίδιες θέσεις που ήταν και πριν χτυπήσει. Με μια εξαίρεση 
στη Μαλαισία, συνέχισε και ολοκλήρωσε τη σεζόν με τερ-
ματισμούς εκτός δεκάδας, αλλά βαθμολογήθηκε σε όλους 
τους αγώνες.
Όταν η Interwetten ανακοίνωσε πως δε θα λάβει μέρος 
στο πρωτάθλημα του 2011 λόγω οικονομικής δυσπραγί-
ας, η Honda φρόντισε άμεσα να τον μεταφέρει δίπλα στον 
Simoncelli στη San Carlo Gresini κι έτσι ο Ιάπωνας θα έχει 
μια ακόμη καλύτερη ευκαιρία να δείξει κάτι καλό το 2011.

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς





>> Loris Capirossi
Καλύτερο αποτέλεσμα: 7ος (Catalunya)
Τρίτη και φαρμακερή για τον Capirossi η φετινή χρονιά με τη 
Suzuki. Κάποτε έμεινε ξεκρέμαστος από τη Ducati και βρήκε 
ένα εργοστασιακό καταφύγιο άμεσα. Οι Ιάπωνες εκτίμησαν 
τη δουλειά που είχε κάνει στην εξέλιξη της Desmosedici και 
ήλπιζαν να κάνει το ίδιο και με το GSV-R, ωστόσο το πράγ-
μα στράβωσε άσχημα και δεν ξέρουμε γιατί –το οικονομικό 
στρίμωγμα είναι ένα θέμα που μου έρχεται στο μυαλό πά-
ντως.
Το 2008 πήρε μια τρίτη θέση με το γαλάζιο Suzuki, το 2009 
άρχισε να απειλεί πως αν δεν εξελιχθεί η μοτοσυκλέτα θα 
ψάξει για άλλες πορτοκαλιές και εν τέλει το 2010 τα παρά-
τησε.
Ήταν τόσο εμφανής η αδυναμία του Capirex να βρει λόγους 
να παλέψει που σε κάποια στιγμή ανακοίνωνε ο ίδιος στους 
δημοσιογράφους πως παρακαλά ομάδες με τραυματισμέ-
νους αναβάτες να πάρουν αυτόν στη θέση τους προσωρι-
νά! Τόσο πολύ ήθελε να σπάσει το συμβόλαιό του με τη 
Suzuki.
Όπως είναι προφανές ο Capirossi δύσκολα θα έβρισκε 
εργοστασιακή μοτοσυκλέτα και, επειδή το ήξερε εξαρχής, 
έσπευσε να συνεννοηθεί με τα πατριωτάκια του της Pramac 
εξασφαλίζοντας μια μοτοσυκλέτα που ελπίζει να τον βγάλει 
ασπροπρόσωπο του χρόνου.
Κάπως έτσι η πράσινη Pramac που συνιστά το φυτώριο της 
Ducati, εμφανίστηκε στις δοκιμές της Valencia με μια μαύρη 
μοτοσυκλέτα για τον 36χρονο αναβάτη της…
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>> Mika Kallio
Καλύτερο αποτέλεσμα: 7ος (Jerez)
Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο Φιλανδός έγινε γνωστός 
χάρη στις δυνατές του μάχες στα 125 και 250 με τις μοτοσυ-
κλέτες της ΚΤΜ, μάλιστα αν δεν ήταν ο Talmacsi θα είχε κι 
έναν παγκόσμιο τίτλο 125 στο βιογραφικό του. Ήρθε στην 
Pramac το 2009 με πολλές προοπτικές και η πρώτη του 
χρονιά ήταν σχετικά ελπιδοφόρα. Φέτος όμως το πράγμα 
ήρθε εντελώς τούμπα: Ο Kallio κατάφερε να τερματίσει σε 
μόλις 10 αγώνες φέτος, με κάκιστη βαθμολογική συγκο-
μιδή, συχνά μόνος και τελευταίος στον αγώνα και εντελώς 
επισκιασμένος από τον ομόσταυλό του. Σα να μη έφταναν 
όλα αυτά, μέσα στις πολλές και διάφορες τούμπες που μά-
ζεψε φέτος απέκτησε και τραυματισμούς, προς θεραπεία 
των οποίων αποφάσισε να μην τρέξει στους δύο τελευταί-
ους αγώνες της χρονιάς, δίνοντας τη θέση του στον Carlos 
Checa.
Για το 2011 έχει αφήσει μούσι και ήδη έχει βρει τη θέση του 
στη Moto2.
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MOTO2

>> Toni Elias
7 νίκες, 8 βάθρα, 3 pole position, πρωταθλητής
Ο Tiger Toni βρίσκεται στα Grand Prix από το μακρινό 1999, 
έχει φάει με το κουτάλι όλες τις κατηγορίες –πλην των δί-
χρονων 500 που δεν πρόλαβε καθώς προήχθη από τα 250 
στα MotoGP– και μόλις φέτος πήρε το πρώτο του παγκό-
σμιο πρωτάθλημα.
Η φετινή του πορεία είναι λίγο-πολύ γνωστή, καθώς είναι 
ο αναβάτης που συναντάμε συχνότερα στους διακριθέντες 
των αγώνων. Σε μια κατηγορία όπου ο κοινός κινητήρας 
εξασφάλισε απρόβλεπτο θέαμα και αρκετούς διαφορετι-
κούς νικητές στη διάρκεια των 18 αγώνων της χρονιάς, ο 
Elias χρησιμοποίησε τη σημαντικότατη πείρα του σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές του για να βρεθεί στην κορυφή. Έτσι 
πήρε τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία και φρόντισε να 
αποφύγει τα ρίσκα εκεί που έβλεπε πως δε μπορούσε να 
κερδίσει, κατακτώντας τον τίτλο και μαθηματικά τρεις αγώ-
νες πριν τελειώσει η σεζόν.
Με βάση τον καλό χαρακτήρα, τη μαχητικότητά του και 
τη δημοσιότητα που έφερε η κατάκτηση του πρώτου τίτ-
λου της Moto2, ο Toni Elias επιστρέφει στα MotoGP με τη 
Honda της LCR που τα τελευταία δύο χρόνια καβαλούσε 
ο Randy de Puniet. Ψηλότερα δύσκολα θα περιμέναμε να 
τον δούμε, δοθέντος πως πέρυσι είχε ένα από τα καλύτε-
ρα RCV (Gresini) του πρωταθλήματος δίχως να καταφέρει 
καλά αποτελέσματα, ενώ φέτος στην εξίσωση της Honda 
έχει προστεθεί ο πολλά υποσχόμενος Simoncelli. 
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125GP

>> Marc Marquez
10 νίκες, 12 βάθρα, 12 pole position, 
πρωταθλητής
Ο πιτσιρικάς από τη Cervera της Ισπανίας γεννήθηκε μόλις το 
1993 –εξ ου και ο αριθμός στη Derbi του– και έτρεξε πρώτη 
φορά σε ηλικία 15 ετών στα 125 με την ΚΤΜ. Στις δύο χρο-
νιές με την αυστριακή μοτοσυκλέτα κατάφερε να ανέβει στο 
βάθρο από μια φορά κάθε χρονιά, αμφότερες στο χαμηλό-
τερο σκαλί, μα φέτος μεταπήδησε σε μια ανταγωνιστικότε-
ρη μοτοσυκλέτα και εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του για 
να μαζέψει δέκα νίκες και να ηγηθεί της κατάταξης σχεδόν 
από την αρχή της χρονιάς. Παρότι δύο συμπατριώτες του 
διεκδικούσαν από κοντά το πρωτάθλημα, ο ίδιος παρέμεινε 
ψύχραιμος και με συντηρητικούς τερματισμούς στους τελευ-
ταίους αγώνες διατήρησε την πρωτοπορία του για να πάρει 
τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
Θεωρείται ένα σπουδαίο ταλέντο που, κατά τους ειδήμονες, 
θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, κάτι που σίγουρα θα 
θέλει και ο ίδιος καθώς μετά από τρία χρόνια στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα ακόμη δεν έχει γευτεί τη σαμπάνια του 
βάθρου, ανήλικος γαρ…

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς





 1 J. Lorenzo 20 25 25 20 25 25 25 20 25 25 16 20 13 13 16 20 25 25 383
 2 D. Pedrosa 9 20 11 25 8 20 20 25 - 20 25 25 20 - - - 8 9 245
 3 V. Rossi 25 16 20 - - - - 13 16 11 13 16 10 16 25 16 20 16 233
 4 C. Stoner - 11 - 13 11 16 16 16 20 16 - 11 25 25 - 25 - 20 225
 5 A.Dovizioso 16 10 16 16 20 11 2 11 13 - 11 13 - 20 20 - 16 11 206
 6 B. Spies 11 - - 9 16 13 10 8 10 13 20 10 11 8 13 11 - 13 176
 7 N. Hayden 13 13 13 - 13 9 8 9 11 10 10 - 16 4 10 13 11 - 163
 8 M. Simoncelli 5 5 6 7 9 7 - 10 - 5 9 2 9 10 8 10 13 10 125
 9 R. de Puniet 10 7 9 10 10 10 13 - - 6 3 3 - 7 6 6 10 6 116
 10 M. Melandri 3 8 10 11 - - 7 6 8 8 - 6 7 5 7 7 7 3 103
 11 C. Edwards 8 4 4 3 7 8 5 - 9 9 - 9 4 11 - 9 9 4 103
 12 H. Barbera 4 3 8 4 5 4 6 7 - 7 6 7 5 3 5 2 6 8 90
 13 A. Bautista - 6 - 2 4 2 11 - - - 8 8 8 9 11 4 5 7 85
 14 A. Espargaro - 1 7 8 6 6 - - - 4 7 5 6 2 - 8 - 5 65
 15 H. Aoyama 6 2 5 5 - - - - - - 4 4 3 6 9 3 4 2 53
 16 L. Capirossi 7 - - 6 - 3 9 5 6 - 5 - - - - - 3 - 44
 17 M. Kallio - 9 3 - 3 5 4 - 7 - - - 2 1 4 5 - - 43
 18 A. de Angelis - - - - - - - 4 4 3 - - - - - - - - 11
 19 R.L. Hayden - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - 5
 20 K. Akiyoshi - - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - 4
 21 C. Checa - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
 22 W. Yoshikawa - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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Moto GP

race
MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς

http://www.motogp.com/en/Results+Statistics


 1 Yamaha 25 25 25 20 25 25 25 20 25 25 20 20 13 16 25 20 25 25 404
 2 Honda 16 20 16 25 20 20 25 20 13 20 25 25 20 20 20 10 16 11 342
 3 Ducati 13 13 13 13 13 16 16 16 20 16 10 11 25 25 10 25 11 20 286
 4 Suzuki 7 6 - 6 4 3 11 5 6 - 8 8 8 9 11 4 5 7 108
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 1 Fiat Yamaha  45 41 45 20 25 25 26 33 41 36 29 36 23 29 41 36 45 41 617
 2 Repsol Honda 25 30 27 41 28 31 22 36 13 20 36 38 20 20 20 - 24 20 451
 3 Ducati Marlboro 13 24 13 13 24 25 24 25 31 26 10 11 41 29 10 38 11 20 388
 4 Monster Yamaha Tech3 19 4 4 12 23 21 15 8 19 22 20 19 15 19 13 20 9 17 279
 5 San Carlo Honda Gresini 8 13 16 18 9 7 7 16 8 13 9 8 16 15 15 17 20 13 228
 6 Rizla Suzuki 7 6 - 8 4 5 20 5 6 - 13 8 8 9 11 11 4 7 129
 7 LCR Honda 10 7 9 10 10 10 13 - 5 6 3 3 - 7 6 6 10 6 121
 8 Pramac Racing Team - 10 10 8 9 11 4 - 7 4 7 5 8 3 4 4 13 5 109
 9 Paginas Amarillas Aspar 4 3 8 4 5 4 6 7 - 7 6 7 5 3 5 2 6 8 90
 10 Interwetten Honda 6 2 5 5 - 1 3 4 4 3 4 4 3 6 9 3 4 2 68
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 1 T. Elias 13 25 25 11 6 20 11 25 25 25 25 13 25 13 9 - - 262
 2 J. Simon - 8 20 7 16 10 16 - 11 20 20 20 20 - 13 4 16 168
 3 A. Iannone - - 13 25 4 25 3 20 16 13 - 25 3 16 16 - 20 163
 4 T. Luthi 9 16 - 13 20 16 20 - 5 9 16 6 8 - 5 - 13 138
 5 S. Corsi 8 11 16 16 - 4 10 - 8 11 13 11 5 6 8 2 9 119
 6 G. Talmacsi 7 7 11 9 - 3 5 10 10 8 9 16 - - - 8 6 95
 7 J. Cluzel 16 5 - - 25 9 2 4 13 - 10 10 - 7 - - 5 101
 8 S. Redding - - 5 - 13 5 - - - 16 - 8 11 - 20 13 11 102
 9 S. Bradl - 2 7 2 - - - 7 7 - 11 7 9 9 11 25 - 97
 10 K. Abraham 2 - - - - 7 13 11 - - - - 16 10 6 6 25 96

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς

http://www.motogp.com/en/Results+Statistics


 1 Suter 25 20 20 10 25 11 16 16 - 13 20 20 20 20 25 20 25 16 322
 2 Moriwaki 13 25 25 13 20 20 20 25 - 25 25 25 13 25 13 9 - 13 309
 3 Speed Up 7 7 13 25 4 25 5 20 - 16 13 9 25 3 16 16 8 20 232
 4 Motobi 10 11 16 16 - 4 10 - - 8 11 13 11 13 20 25 16 10 194
 5 FTR 20 - - 6 11 7 13 11 - 9 7 - - 16 11 7 6 25 149
 6 Tech 3 - 13 - 8 - 6 25 - - 20 - 3 4 10 - - 10 - 99
 7 Pons Kalex 6 10 10 20 1 - - 9 - 2 10 - - - - 2 3 8 81
 8 ICP 4 - 2 3 - - - 5 - - - - - - 4 - 20 - 38
 9 BQR—Moto2 - 6 4 - - 1 4 6 - - 1 5 - - 3 - - 2 32
 10 Bimota - - 9 - 3 13 - - - - - 4 1 - - - - - 30
 11 MZ-RE Honda - 1 - - - - 7 3 - - 6 - - - - - 9 - 26
 12 Promoharris - 9 - - - - 9 - - - - - - - - - - 4 22
 13 Force GP210 - - - - 5 - - 6 - - - - - - - - - - 11
 14 RSV 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 10
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125 GP

 1 M. Marquez 16 - 16 25 25 25 25 25 9 6 25 - 25 25 25 25 13 310
 2 N. Terol 25 20 20 20 13 20 - - 25 25 20 20 20 16 16 20 16 296
 3 P. Espargaro 13 25 25 16 20 16 16 - 20 16 10 25 13 20 20 6 20 281
 4 B. Smith 8 13 11 13 16 13 20 11 10 - 13 16 16 11 11 16 25 223
 5 E. Vazquez 20 - 13 11 5 - 11 8 - 13 16 13 - 13 13 8 8 152
 6 E. Rabat 9 16 9 9 7 - - 13 16 11 9 9 10 9 10 - 10 147
 7 S. Cortese 11 5 10 - 10 11 13 16 - 20 11 11 4 10 - - 11 143
 8 T. Koyama 7 11 8 8 11 2 10 20 7 - 8 10 - 7 9 - 9 127
 9 R. Krummenacher 10 8 2 10 9 10 9 5 - 9 7 - 5 6 7 9 7 113
 10 D. Webb 5 - 7 6 6 9 6 9 - 10 6 7 9 - 6 7 - 93

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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MotoGP Ανασκόπηση χρονιάς
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 1 Derbi 20 25 25 25 25 25 25 25 - 20 20 25 25 25 25 25 25 20 405
 2 Aprilia 25 20 20 20 16 20 20 20 - 25 25 20 20 20 16 16 20 25 348
 3 Honda - 4 - 3 - - 2 2 - 3 - - 3 2 1 3 - 4 27
 4 KTM 6 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 12
 5 Lambretta - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
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«Ο Lorenzo και ο Stoner με μισούν, 

αλλά δεν είναι ok… 
Valentino Rossi,  

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

« »
Στο ασφάλτινο ισπανικό ράλι ο Loeb ήταν 

άσφαλτος… 

Εκφωνητής αθλητικών ειδήσεων 
στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ

« »
Ήθελε να μου ξεριζώσει τα χέρια, 

να σπινάρει και να με φτύσει… 
Casey Stoner, 

αναβάτης Marlboro Ducati MotoGP

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Το 2010 κέρδισαν ο Lorenzo και ο Biaggi, 

χειρότερα δε γινόταν…   
Valentino Rossi, 

αναβάτης FIAT Yamaha MotoGP

«Πόσων χρονών είσαι και τρέχεις ακόμα;   
Silvio Berlusconi, 

Πρωθυπουργός Ιταλίας

race

mailto:spirontas@ebike.gr


Δίνοντας (άλλη μια) συνέντευξη στο 
περιοδικό GQ Italia, ο Δόκτωρ μας 

εξηγεί πως κατά τη γνώμη του οι 
δύο αυτοί παγκόσμιοι πρωταθλητές 

δε χαίρονται πολύ όταν τον βλέπουν. 
Πάντως, κρίνοντας από δηλητηριώ-

δεις ατάκες σου που έχουν φιλοξε-
νηθεί στη στήλη αυτή, αγαπητέ Vale 

έχεις βάλει κι εσύ το δακτυλάκι σου, 
παραδέξου το…»

Ο Lorenzo και ο Stoner με μισούν, 

αλλά δεν είναι ok… 
Valentino Rossi,  

αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

“Μόνο σαράντα; Εμείς επενδύουμε 
για να αυξήσουμε το προσδόκιμο 

ζωής στα 120!” Ο Cavaliere συ-
ναντά τον πρωταθλητή Max Biaggi 

στους διαδρόμους της EICMA και 
φυσικά, διαβασμένος και πάντα 

έτοιμος για χιούμορ, δράττεται της 
ευκαιρίας μερικών δημοφιλών λε-

πτών στο γυαλί. Μη μασάς Max, 
πιπινάκι είσαι ακόμα...

Η ελληνική γλώσσα θρυμματί-
ζεται από βόμβα ανεξέλεγκτης 

ηλιθιότητας όταν μια ιστορική 
κοτσάνα της Άντζελας γίνε-

ται χαριτωμενιά στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του κρατικού 

καναλιού. Θα ήθελα να ήξερα, 
καλά ο ένας βλαξ που το έγρα-

ψε, μα κανείς δεν το διορθώνει 
πριν βγει στο γυαλί;»

Στο ασφάλτινο ισπανικό ράλι ο Loeb ήταν 

άσφαλτος… 

Εκφωνητής αθλητικών ειδήσεων 
στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ

Ο Αυστραλός περιγράφει στο gpone.
com τη screamer εκδοχή της GP10, 

πριν αποφασίσει να επιστρέψει στη 
big bang. Παρότι είχε περισσότερη 

δύναμη, ο πρωταθλητής του ’07 χρει-
άστηκε ελάχιστους γύρους πριν απο-

φασίσει πως οι δυο τους δεν ταιριά-
ζουν. Αν αποφασίσει ο Rossi να χρη-

σιμοποιήσει αυτό το μοτέρ, ο Stoner 
του εύχεται “καλή τύχη”…

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Τι έλεγες, σε μισούν ο Lorenzo και 
ο Stoner; Να προσθέσουμε και τον 

Max Biaggi στη διαβόητη λίστα του 
μίσους σου; Λογικότατο άμα ο Rossi 

μέσω ιταλικής TV φροντίζει να ταΐζει 
τη δημοσιότητα με προβοκατόρικα 

καρφιά για τους δύο πρωταθλη-
τές. Να μην ξεχάσουμε και κάποιον 

Gibernau, είμαι βέβαιος πως δε θα 
ήθελε να λείπει από τη λίστα»

Το 2010 κέρδισαν ο Lorenzo και ο Biaggi, 

χειρότερα δε γινόταν…   
Valentino Rossi, 

αναβάτης FIAT Yamaha MotoGP

»
Πόσων χρονών είσαι και τρέχεις ακόμα;   

Silvio Berlusconi, 
Πρωθυπουργός Ιταλίας

mailto:spirontas@ebike.gr
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Λαστιχάδες ανά τον 
κόσμο την προσοχή 

σας. Άγγλοι συνάδελ-
φοι της Bridgestone 

δίνουν το καλό παρά-
δειγμα  στη σύγχρονη 
εξυπηρέτηση πελατών
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www.allaboutbikes.com

Ένα τυπικό portal μοτοσυκλέτας από 
τη δυτική άκρη του Ατλαντικού, το 
All About Bikes συγκεντρώνει πολλή 
περισσότερη πληροφορία απ’ όση 
δείχνει η κεντρική του σελίδα. Ένα καλό 
κομμάτι του είναι εστιασμένο σε τοπική 
επικαιρότητα και track days, αλλά 
ακολουθεί και τον κόσμο των διεθνών 
αγώνων και των ειδήσεων.
Για να δέσει η μαγιονέζα, τέλος, προσφέρεται 
και μια περιοδική ψηφιακή μορφή με 
παραδοσιακή σελιδοποίηση, δωρεάν 
προφανώς.

Κλασική συνταγή

www.bridgestonebikersclub.co.uk

Tyres @ Biker’s Club
Οι καλές ιδέες καλό είναι να διαδίδονται, 
ακόμη και όταν δε μας αφορούν άμεσα 
στην Ελλάδα, όπως η συγκεκριμένη. 
Η Bridgestone στην Αγγλία έχει στήσει 
στην ιστοσελίδα της μια φόρμα όπου ο 
πελάτης μπορεί να διαλέξει τα λάστιχα της 
μοτοσυκλέτας του, να κλείσει ραντεβού με 
κατάστημα της επιλογής του και να πάει 
να τα τοποθετήσει. Στην όλη διαδικασία η 
τιμή είναι καθορισμένη από την ώρα του 
ηλεκτρονικού ραντεβού από τη Bridgestone 
και όχι από το εκάστοτε συνεργαζόμενο 
κατάστημα, περιλαμβάνοντας και τα έξοδα 
τοποθέτησης.
Προφανώς δεν είναι τυχαίο που αυτά 
συμβαίνουν σε μια ούτως ή άλλως 
πληρέστατη ιστοσελίδα με όλες τις 
δραστηριότητες της ιαπωνικής εταιρείας σε 
δρόμο και αγώνες, blogs αναβατών, μέχρι 
και δοκιμές μοτοσυκλετών από τον γνωστό 
Kevin Ash.
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Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.bridgestonebikersclub.co.uk
http://www.bridgestonebikersclub.co.uk
http://www.allaboutbikes.com
http://www.allaboutbikes.com


www.allaboutbikes.com

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr
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Πολύ καλά νέα για όλους τους φίλους των scooter! H εταιρία AKRAPOVIC έχει στη
διάθεσή μας εξάτμιση για το μοντέλο της YAMAHA X-MAX 250 ’08-’10.
Ολόκληρη εξάτμιση με ανοξείδωτους λαιμούς και τελικό σε Τιτάνιο Hexagonal με σιγαστήρα προσθαφαιρούμενο, 
για τους εργοστασιακούς λαιμούς με καταλύτη ή χωρίς.
Θα τη βρείτε στην Tecno-Moto, επίσημη διανομέα της εταιρίας AKRAPOVIC, στο κατάστημα μας Καλλιρρόης 12 
στον Νέο Κόσμο σε τιμή 
από €485.
www.tecnomoto.gr 
tecno-moto 
2109242410

UNIVERSAL 12V ADAPTER

Τώρα στο Motoraid υπάρχει διαθέσιμος 
αδιάβροχος αντάπτορας 12 V με κάλυμ-
μα και βάση για την τοποθέτησή του στη 
μηχανή και ασφαλειοθήκη 10 A. Συνοδεύ-
εται από καλώδιο 90 cm που συνδέεται 
στη μπαταρία, καθώς και ελαστικά για την 
εσωτερική μεριά της βάσης.
www.motoraid.eu 
motoraid
2610437100

http://www.tecnomoto.gr
http://www.motoraid.eu


επιμέλεια: Εμπορικό Τμήμα φωτό:Αρχείο eBike

DNA FILTERS SUZUKI SFV 650 GLADIUS ‘09-‘10

Η εταιρία DNA FILTERS έχει στη διάθεσή μας φίλτρο αέρος για το νέο μο-
ντέλο της SUZUKI SFV 650 GLADIUS ’09-’10.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το εργοστασιακό φίλτρο χωρίς 
καμία μετατροπή. Η τοποθέτηση του φίλτρου είναι πολύ εύκολη, μπορείτε 
απλώς να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το manual της SUZUKI.
Η αποδοτικότητα του φίλτρου είναι πολύ υψηλή και φτάνει το 98% - 
99%. Έχει τη δυνατότητα κατακράτησης μεγάλου ποσοστού της σκόνης, 
με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτικότητα φιλτραρίσματος. Η ροή αέρος 
του φίλτρου είναι πολύ υψηλή όπου φτάνει το 56.20% παραπάνω από το 
εργοστασιακό φίλτρο.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο για Road και Race χρήση.
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην Tecno-Moto, επίσημη διανομέα φίλ-
τρων αέρος υψηλής απόδοσης DNA στην Ελλάδα, στην τιμή των €65.81.
www.tecnomoto.gr 
tecno-moto 
2109242410

Χρειάζεσαι καινούργιο κράνος για το καλοκαίρι; Ήρθε η ώρα να 
πάρεις εκείνο το δεύτερο που είχες υποσχεθεί στον εαυτό σου 
για τις αιθέριες υπάρξεις που μπορεί να τιμήσουν τη σέλα του 
συνεπιβάτη; Γιατί να κάνεις υποχωρήσεις στην ποιότητα και την 
ασφάλεια; Τώρα στο Motorcycle Art μπορείς να βρεις επιλεγμέ-
να κράνη της AGV σε τιμές προσφοράς που φτάνουν έως και το 
50%  για συγκεκριμένα μοντέλα, πάντα με τη φινέτσα που μόνο 
μια Ιταλική εταιρεία μπορεί να προσφέρει. Η προσφορά ισχύει 
για περιορισμένο αριθμό κρανών, οπότε πήγαινε στο site τώρα: 
www.motorcycle-art.gr
g.n motorcycle art
210 6000 899

ΕκπτώσΕισ Εώσ 50%

Τώρα στο Motoraid μπορείς να βρεις 
κιτ επισκευής tubeless ελαστικών δι-
αστάσεων 50 x 180 x 115 mm
Περιέχει : 
2 "σουβλιά "
5 ελαστικά κορδόνια
3 φιάλες CO2
1 ειδικό αντάπτορα για το εύκολο 
φούσκωμα του ελαστικού με τις 
αμπούλες CO2.
1 κοπίδι
1 κόλλα
Θήκη μεταφοράς
Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.
www.motoraid.eu 
motoraid
2610437100

ΜΗΝ ΕισΑι ΑπΡΟΕτΟιΜΑστΟσ 

mailto:sales@ebike.gr
http://www.tecnomoto.gr
http://www.motorcycle-art.gr
http://www.motoraid.eu
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Η εταιρεία HLD κατασκεύα-
σε και διαθέτει στην αγορά 
καρίνα για SUZUKI DL650 
V STROM.
Είναι κατασκευασμένη από 
μαύρο πλαστικό (ABS) με 
ακρυλική επίστρωση και 
όλα της τα εξαρτήματα εί-
ναι ανοξείδωτα. Μπορεί 
να τοποθετηθεί απευθείας 
στη μοτοσυκλέτα σας χω-
ρίς να χρειάζεται βαφή, δεν 
αλλοιώνεται τίποτα πάνω 
στη μοτοσυκλέτα και έχει 
εγγύηση ενός έτους. Θα τη 
βρείτε στην Highest Level 
Design και στα σημεία πώ-
λησης των προϊόντων της, 
στην τιμή των €110.
HigHest level 
design
2109524990

HLD πισώ φτΕΡΟ Suzuki DL650 V Strom

Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και 
διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό 
για SUZUKI DL650 V STROM.
Είναι κατασκευασμένο από μαύρο 
πλαστικό (ABS) με ακρυλική επί-
στρωση και όλα του τα εξαρτή-
ματα είναι ανοξείδωτα. Το φτερό 
μπαίνει και στο μοντέλο με ABS, 
μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας 
στη μοτοσυκλέτα σας χωρίς να 
χρειάζεται βαφή, δεν αλλοιώνεται 
τίποτα πάνω στη μοτοσυκλέτα και 
έχει εγγύηση ενός έτους. Θα το 
βρείτε στη Highest Level Design 
και στα σημεία πώλησης των προ-
ϊόντων της, στην τιμή των €110.
HigHest level design 
2109524990



Για όλους τους κατόχους της νέας μοτοσυκλέτας YAMAHA 
XT 1200Z Tenere 2010 η εταιρία AKRAPOVIC ολοκλήρωσε 
την παραγωγή των εξατμίσεων και είναι πλέον στη διάθεσή 
σας.
Για το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρία Akrapovic έχει βγάλει 
τελικό τιτανίου Hexagonal street legal με προδιαγραφές θο-
ρύβου, για εργοστασιακούς λαιμούς.
Θα τις βρείτε ετοιμοπαράδοτες στην Tecno-Moto, επίσημη 
διανομέα AKRAPOVIC στην Ελλάδα στο κατάστημα μας 
Καλλιρρόης 12 στο Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προ-
ϊόντα για τη μοτοσυκλέτα σας.
www.tecnomoto.gr 
tecno-moto 
2109242410

AKRAPOVIC XT 1200Z 
TENERE 2010

http://www.tecnomoto.gr
http://www.hld.gr
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6-Επίπεδα ρυθμίσεων
Ρυθμιζόμενες εν κινήσει
Κατασκευασμένες από 6061-T6 Αλουμίνιο 
Κοντή έκδοση περίπου 5 cm μικρότερη από 
την εργοστασιακή
Μακριά έκδοση 2 cm μικρότερη από την ερ-
γοστασιακή
Χρώμα μανέτας: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, Κόκ-
κινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
Χρώμα ρυθμιστή: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, 
Κόκκινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
www.motorcycle-art.gr
g.n motorcycle art
210 6000 899

HLD πισώ φτΕΡΟ BmW r1200GS

Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό για BMW R1200 GS.
Είναι κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική επίστρωση, με βάσεις στήριξης από χυτό αλουμίνιο. 
Με πλήρη προστασία από νερά και λάσπες, χωρίς τον παραμικρό κραδασμό, μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στη 
μοτοσυκλέτα σας. Διαθέτει όλα τα εξαρτήματα στήριξης και έχει εγγύηση ενός έτους. Θα το βρείτε στη Highest Level 
Design και στα σημεία πώλησης των προϊόντων της, στην τιμή των €165.
HigHest level 
design
2109524990

http://www.motorcycle-art.gr


Η εταιρία DNA FILTERS έχει στη διάθεσή μας φίλτρο αέρος 
για το νέο μοντέλο της YAMAHA WR 250R ’07-’10 καθώς 
και για τα εξής παρακάτω μοντέλα: Yamaha WR 250X ’07-
’10, Yamaha TTR 250 ’00-’06, Yamaha TT 350 ’86-’87.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το εργοστασι-
ακό χωρίς καμία μετατροπή. Η τοποθέτηση του φίλτρου 
είναι πολύ εύκολη, μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες από το manual της YAMAHA.
Η αποδοτικότητα του φίλτρου είναι πολύ υψηλή και φτάνει 
το 98% - 99%. Έχει τη δυνατότητα κατακράτησης μεγάλου 
ποσοστού σκόνης, με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτι-
κότητα φιλτραρίσματος. Η ροή αέρος του φίλτρου είναι 
αρκετά καλή, φτάνοντας το 7.7% παραπάνω από το εργο-
στασιακό φίλτρο.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο για Road και Off-Road χρή-
ση.
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην Tecno-Moto, επίσημη 
διανομέα φίλτρων αέρος υψηλής απόδοσης DNA στην Ελ-
λάδα, στην τιμή των €51.66.
www.tecnomoto.gr 
tecno-moto 
2109242410

DNA FiLtErS YAmAHA Wr 250r ’09-’10

http://www.tecnomoto.gr
http://www.washandgo.gr
mailto:info@washandgo.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/
http://www.anemosclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.motoridersclub.com/
http://www.symofe.gr/
http://www.vstrom.gr/
http://www.mythicbikes.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.apriliaclub.gr/
http://www.lemot.gr
http://www.moc.gr/
http://www.facebook.com/people/Motoclub-Ptolemeos/1637768405
http://www.smok.gr/
http://www.motoferes.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.pitlane.gr/
http://www.motoparea.gr/
http://www.scooterclubhellas.gr/
http://www.hondaclub.gr/
http://www.suzukibking.gr/
http://www.hayabusa.gr
http://www.motek.gr
http://www.e-75motoclub.gr/
http://www.lostouristas.gr/
http://www.myfazer.gr


Aprilia  
 Dorsoduro 750 2(C),12(F)
 Mana 850 GT 18(T),19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
 RSV4 R  22(C),29(F)
 RSV4 Factory 7(Π),14(C),22(C)
 Shiver 750 GT 20(F)
Beta  
 RR 400  27(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)
 R1200 GS Adventure ’10 25(F)
 R1200 RT  28(F)
 S1000 RR  23(C),25(Σ)
Buell  
 1125R  11(T)
Ducati  
 Monster 696 12(T)
 848  1(F)
 1098R  1(C)
 1198S  15(Σ),25(Σ)
 Hypermotard 796 30(F)
 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 
 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 23(F)
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 FLSTSB Softail Cross Bones 25(F)
 XR 1200  13(F)
Honda  
 CB 1000R  7(T)
 CBF 125  12(F)
 CBF 600  10(F)
 CBF 1000  5(F)
 CBF 1000 (’10) 24(F)
 CBR 600 RR 7(Π)
 CBR 1000 RR 7(Π),15(Σ),25(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)
 Varadero   24(Σ)
 VFR 1200F  18(Π)
 VTR 250  19(F)
Husaberg  
 FS 570  24(F)
Kawasaki  
 D-Tracker 125 28(F)
 ER6-f  19(F)
 ER6-n  21(F)
 KLX 250  16(F)
 Ninja 250  18(F)
 Versys 650  1(F)
 Versys 650 ABS  ΄10 27(F)
 Z 750  2(Σ)
 Z 1000 ’10  26 (T)
 ZX6R  7(Π),20(T)
 ZX10R  5(T),15(Σ),25(Σ)
KTM  
 450 EXC ‘10 26(F)
 990 Adventure T 24(Σ)
 990 Adventure R 27(F)
 990 SM  3(Σ)
 990 SMT  22(F)
 Duke 690  2(T)
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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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RC8   1(C),25(Σ)
 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 300RS 30(F)
 Geopolis 400 1(F)
 LXR 200i  20(F)
 Satelis 500 RS 11(F)
 Sum Up 125 10(F)
Piaggio  
 Beverly 125  26(F)
 Beverly 300  17(F),26(F)
 MP3 400 LT  14(F)
 X7 250ie  5(F)
Suzuki  
 Bandit 650 SA 7(F)
 Bandit 1250 SA 3(F)
 Burgman 400 ZA 24(F)
 Gladius 650 17(T)
 GSX-F 650  20(F)
 GSX-R 600 K8 9(F)
 GSX-R 1000 K9 7(Π),15(Σ),25(Σ)
 RMX 450Z  23(F)
 V-Strom 650 Desert 2(F)
 Sixteen 150  13(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C) 
 Speed Triple  22(F)
 Sprint GT  30(F)
 Street Triple  2(Σ)
 Street Triple R 9(T)
 Thunderbird 19(F)
 Tiger SE  24(Σ)
Vespa  
 GTS 300 SuperSport 28(F)
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 GTV 250i Navy 7(F)
Yamaha  
 FZ1 Fazer ABS 3(F)
 T-Max 500  6(F)
 V-Max  27(T)
 WR 250 R  10(F)
 WR 250 X  4(F)
 X-City 250  2(F)
 X-Max 250  27(F)
 XJ600  14(T)
 XJ600 Diversion 18(F)
 XT660Z Tenere 8(F)
 XT1200Z Super Tenere 23(Π),29(T)
 YZF-R 125  6(F)
 YZF-R6  10(T)
 YZF-R1  7(Π),15(Σ),25(Σ)
Σαλόνια  
 Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08 2
 Intermot '08 8
 Intermot ’10 30
 EICMA '08  9
 Tokyo Motor Show ’09 19
Ταξιδιωτικά 
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3) 28
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3) 29
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3) 30
 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
 eCycle  
 Αγοράζοντας MTB 5
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄) 9
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’) 10
 Αγοράζοντας ελαστικά (ά) 10
 Βασικά αξεσουάρ 15
Βασικές γνώσεις 8
 Bike Parks  24
 Brevet  24
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 BMW Mountain Bike 16
 Γιατί ποδήλατο; 25
 Γυναίκα και ποδήλατο 18
 Dirfis Downhill 26
 Ενυδάτωση  7
 Επισκευή σαμπρέλας 29
 Freeday  28
 First ride: Dura Ace Di2 15
 First ride: Futura Napoli 26
 First ride: Bianchi Methanol SL 9500 22
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Η νύχτα πριν τον αγώνα 30
 Ηλεκτρικά ποδήλατα 28
 Ημέρα περιβάλλοντος 2010  28
 Λεξικό ορεινής ποδηλασίας 22
 Μεσαία Τριβή 11
 Maribor Downhill 18
 Όλυμπος Free ride 25
 Πετάλια με κλείδωμα 30
 Ποδήλατο και Ηλεκτρικός 23
 Ποδηλατοπορεία Αθήνας 27
 Πόνοι στο γόνατο 25
 Ρύθμιση σέλας 16
 Τζουμέρκα ή θάνατος 16
 Giro d' Italia 2009 15
 Rohloff speedhub 500/14 14
 Tech News  12
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Φεγγάρι στη Ρόδα 2010 27
 X-Poros  23
 eBooks  
 ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου) 12
 Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης) 11
Feature  
2010  21
2 Χρόνια eBike.gr 24
 Civil Enduro 9
 Civil Enduro II 11
 Dynojet Annual Seminar '09 16
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Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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 Επίσκεψη στο Bushmills 30
 eParty ‘09  21
 eParty ’10 – Rockin’ Bones 26
 Farewell Buell 19
 Μελωδικές εξατμίσεις 2009 18
 Μελωδικές εξατμίσεις 2010 30
 Μοτοσυγκέντρωση Χανίων ’10 30
 Motorcycle Design 1
 Mythic Bikes 2009  12
 Superbike Design 16
 Πλέξιμο  2
 Trackday στις Σέρρες 6
 Trackbike.gr 2009 20
 Yamaha Serow 6,8,10,17,20,27
Racing Feature 
 Ashley Fiolek 23
 Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 Isle of Man 2009 15
 Isle of Man 2010 26
 Macau GP 2009 20
 Mat Mladin  17
 MotoGP '08 Preview 1
 Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη 19
 Team Boustas CBR1000RR 28(C)
 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
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