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Θεωρητικά, ο τελευταίος μήνας 
του καλοκαιριού είναι ο πιο ήσυχος 
ολόκληρης της χρονιάς. Θεωρητικά, 

μας βρίσκει σε κάποια παραλία με τον καφέ 
στο ένα χέρι και το iPad με το τελευταίο 

τεύχος του ebike στο άλλο. Όλα αυτά 
συμβαίνουν θεωρητικά, γιατί στην πράξη...
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Αύγουστος;
Ήσυχος

>>Στην πράξη όχι μόνο δεν είμαστε χαλαροί, 
αλλά “τρέχουμε” τουλάχιστον πέντε πράγματα 

ταυτόχρονα. Έχουμε την προετοιμασία του διήμερου moto weekend 
στο Auto Festival, έχουμε την πρεμιέρα της ταινίας TT3D, δύο 
συγκριτικά για το επόμενο τεύχος, δώρα, κληρώσεις, περίπτερα, 
σημαίες, usb sticks... Και όλα αυτά μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, 
καθώς μετά θα είναι πολύ αργά!
Ας τα πιάσω ένα ένα από την αρχή. Πρώτο στη λίστα των εργασιών 
μας είναι βέβαια το moto weekend στο Auto Festival, που 
διοργανώνουμε από κοινού με τα Papastavrou Shops. Αυτό ήταν 
προγραμματισμένο για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, 
κατά το οποίο όμως έχει αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος 
ταχύτητας στη πίστα των Σερρών. 
Σημαντική παράλειψη από την πλευρά μας - γι’ αυτό και αλλάξαμε 
άμεσα την ημερομηνία, πράγμα που τράβηξε το διήμερο event μια 
βδομάδα πίσω, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 
όπως θα διαπιστώσετε και στη σχετική καταχώρηση που ακολουθεί. 
Αυτό βέβαια έχει κάνει τα πράγματα ακόμα πιο πιεστικά, καθώς από 
τη μια πλευρά τα χρονικά περιθώρια στένεψαν και από την άλλη 
δεν είναι και πολλοί αυτοί που μπορείς να βρεις Αυγουστιάτικα στην 
Αθήνα για να κάνεις τη δουλειά σου.

editorial
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Δεύτερο στη λίστα προτεραιοτήτων αυτής της εποχής 
είναι η πρεμιέρα του TT3D, της ταινίας με θέμα τον 
διάσημο αγώνα road racing του Isle of Man. Το ebike.
gr εξασφάλισε για 50 τυχερούς ισάριθμες διπλές 
προσκλήσεις για την πρεμιέρα, στην οποία βέβαια θα 
είμαστε και εμείς παρόντες. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, 
ότι ο τρόπος που σκεφτήκαμε για να τις μοιράσουμε είναι 
αρκετά πρωτότυπος. Οι πενήντα πρώτοι λοιπόν που 
θα κατεβάσουν το τεύχος Σεπτεμβρίου θα βρουν στο 
εξώφυλλό του μια στάμπα που θα τους ανακοινώνει ότι 
έχουν κερδίσει μια πρόσκληση, καθώς και το πως θα την 
παραλάβουν. Οι αναγνώστες μας, από τον 51ο και μετά 
θα κατεβάσουν ένα τεύχος σαν όλα τα άλλα. Και για να 
μην αισθανθεί κανείς αδικημένος, θα ανακοινώσουμε την 
ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του τεύχους μια μέρα 
πριν, στη σελίδα μας στο facebook (www.facebook.com/
ebike.gr). Μείνετε συντονισμένοι!
Τρίτο στη λίστα μας δεν μπορεί να είναι άλλο από το τεύχος 
Σεπτεμβρίου, ένα τεύχος που θα περιέχει δύο μεγάλα 
συγκριτικά: πρώτο, το Supersport Battle ’11, με τις Honda 
CBR600RR, Suzuki GSX-R600, Triumph Daytona 675 και 
Yamaha YZF-R6, το οποίο πραγματοποιήσαμε στη πίστα των 
Σερρών με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Μπούστα. Το 
δεύτερο συγκριτικό, στην ίδια πάλι πίστα, αφορά την άμεση 
αντιπαράθεση του πιο πλούσια εξοπλισμένου Superbike 
με το αντίστοιχο Supersport: Aprilia RSV4 Factory APRC 
εναντίον Triumph Daytona 675R, ξανά με τη βοήθεια του 
Έλληνα πολυπρωταθλητή.
Ειδικά γι’ αυτή τη σύγκριση, ζητήσαμε και λάβαμε τη 
βοήθεια δύο καλών φίλων αναβατών, έτσι ώστε να 
μπορούμε να σας προσφέρουμε και τη γνώμη του απλού 
αναγνώστη - όσο “απλοί” μπορούν να χαρακτηριστούν 
ιδιώτες που γυρνούν στο 23” και στο 24” στις Σέρρες!
Αρκετά όμως με το μέλλον, πάμε να δούμε τι έχουμε να 
διαβάσουμε αυτό το μήνα.

Τεύχος Αυγούστου
Απ’ όλα έχει ο καλοκαιρινός μπαχτσές. Ξεκινάμε με τις 
πρώτες οδηγικές εμπειρίες, δηλαδή τα Kawasaki Z750R, 
Triumph Tiger 800XC και τη γλυκύτατη Vespa GTS 300 
Touring. Ο Μάνος, ο Θοδωρής και ο Σπύρος πήραν 
τους δρόμους και τα βουνά και επέστρεψαν με μερικά 
πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Στο μεταξύ, ο Άρης 
σημείωνε προσωπικό ρεκόρ στις Σέρρες με το Triumph 
Daytona 675R (δείτε και το απολαυστικό video που έχουμε 
ανεβάσει στο youtube, το link θα το βρείτε στις σελίδες του 
test). Ο Σπύρος βρέθηκε και αυτός στην πίστα με το ΚΤΜ 
990 SM-T ABS, το οποίο ανέβασε -και κατέβασε- οδικώς 
παρακαλώ, όχι σαν και εμάς που έχουμε καλομάθει τα 
τελευταία χρόνια με τα φορτηγά και τα τρέιλερ...
Αρκετά όμως σας ζάλισα με τα δικά μας, τα υπόλοιπα θα τα 
δείτε ξεφυλλίζοντας. Εύχομαι αυτό το τεύχος να σας βρίσκει 
σε κάποια παραλία και η μεγαλύτερη σκοτούρα σας να 
είναι η σκιά της ομπρέλας και η θερμοκρασία του καφέ σας.
Καλές βουτιές!<<

editorial
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Τηλέφωνο συμμετοχής περιπτέρων: 6946120836 - e-mail: 3chris@ebike.gr

ΔΩΡΕΑΝ

είσοδος

για ΟΛΟΥΣ

Η αυτοκρατορία των μοτοσυκλετών... αντιστέκεται και αντεπιτίθεται!

Highlight:

Πτήσεις με 

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Διοργάνωση εκδήλωσης:
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Φθινοπωρινό moto weekend!

Σάββατο-Κυριακή

10.00 - 22.00

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & SCOOTER
Καινούργιων και Μεταχειρισμένων
TEST DRIVE
Εντός του Χώρου
ΑΞΕΣΟΥΑΡ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ευκαιρία για ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ!
ΜΟΥΣΙΚΗ όλη μέρα
Και Live το βραδάκι
Έχει και MOTOGP να δούμε
Ανασκόπηση 2011 στο περίπτερο του MOTOGP Club

Τηλέφωνο συμμετοχής περιπτέρων: 6946120836 - e-mail: 3chris@ebike.gr

Η αυτοκρατορία των μοτοσυκλετών... αντιστέκεται και αντεπιτίθεται!

Highlight:

Πτήσεις με 
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Χορηγοί επικοινωνίας:
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http://www.magi.gr
http://www.redbull.com.gr
http://www.freebiker.gr
http://www.motograndprix.gr
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Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο έλεγαν κάποτε, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το ρητό σε 
κάτι που να περιλαμβάνει κινητά τηλέφωνα.
Σαν αυτό που χρησιμοποίησε ένας άτακτος συνεργάτης της ΚΤΜ, που διέρρευσε το πλάνο της KTM για τα επόμε-
να τρία χρόνια όπως παρουσιάστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή μυστικότητα σε συνέδριο dealers της αυστριακής 
εταιρείας. Για να δούμε τι έχουμε λοιπόν:

2012
Εκ των τριών η πιο ήρεμη χρονιά, κάτι αναμενόμενο καθώς όπως και οι περισσότεροι κατασκευαστές η ΚΤΜ περι-
μένει την αγορά να ανακάμψει πριν ρίξει τους άσσους της στο τραπέζι. Νέα EXC τετράχρονα και δίχρονα μαζί με το 
facelift του 690 Enduro, καλά νέα για τους χωματερούς αλλά τίποτα που να εξιτάρει τους υπόλοιπους.

2013
Τώρα μάλιστα: Πέρα από την επανασχεδίαση των μίνι SX και των MX, έχουμε την παρουσίαση του ηλεκτρικού 
Freeride E σε δύο εκδόσεις SX και EXC κατά την πάγια τακτική της KTM. Προς τι τόση χαρά; Όχι μόνο γιατί το 
Freeride E δείχνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά γιατί οι φήμες το θέλουν να κοστίζει κάτω από €10,000 στην Ευ-

KTM 2012-2014

frontthe

http://blog.ebike.gr
http://blog.ebike.gr
http://www.pierrakos-moto.com


ρώπη, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που όχι μόνο είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένες 
προς Αμερική μεριά, αλλά είναι και πανάκριβές. 
Ταυτόχρονα, το Adventure R θα γίνει λίγο πιο τουμπανάκι φτάνοντας τα 1090cc ώστε να ξεχωρίσει τη θέση του από 
το απλό Adventure, ενώ το Super Duke R θα ανανεωθεί φορώντας το νέο δικύλινδρο κινητήρα των 1290cc και προ-
σφέροντας απλόχερα εφιάλτες σε όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστές στην κατηγορία των Streetfighter.
Στο άλλο άκρο τιμής με μεγάλη μας χαρά ανακαλύπτουμε ότι ο νέος κινητήρας των 350cc που οι κακές γλώσσες ήθε-
λαν να περιορίζεται στις Ασιατικές αγορές όχι μόνο θα φορεθεί στο μικρό Duke, αλλά και στο Freeride προσφέροντας 
μια σαφώς πιο προσιτή λύση σε όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώμα με μια μοτοσυκλέτα της 
Αυστριακής εταιρείας.

2014
Νέο Adventure χτισμένο γύρω από τον δικύλινδρο 1290 που θα ντεμπουτάρει έναν χρόνο νωρίτερα στο SuperDuke R 
και δύο ακόμα μοτοσυκλέτες με τον μονοκύλινδρο συμπαραγωγής με τη Bajaj, μια εντούρο και μια... Moto3. Καθώς 
η κατηγορία απ’ ότι γνωρίζουμε ως τώρα περιορίζεται στα 250 κυβικά μάλλον έχουμε να κάνουμε με μια έκδοση 
δρόμου βασισμένη αισθητικά στην αγωνιστική Moto3 που θα αυξήσει τη διείσδυση της ΚΤΜ στις μικρές κατηγορίες.

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr
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Μετά από σειρά “κατασκοπευτικών” φωτογραφιών, η MV Agusta αποφάσισε να μας τιμήσει με τις επίση-
μες πόζες του νεογνού της οικογενείας, την F3.
Κατά την πάγια παράδοση της Ιταλικής εταιρείας, οι πρώτες F3 που θα πατήσουν τα μαλακά Supersport ελαστικά τους 
στην άσφαλτο θα είναι σπεσιαλάκια “Serie Oro”. Εν αντιθέσει με τη βασική έκδοση που θα ακολουθήσει κοστίζοντας 
€11,500, οι 200 Serie Oro αναμένεται να είναι ελαφρώς πιο τσιμπημένες σε τιμή, κοστίζοντας κάτι παραπάνω από τα 
διπλά, ή αν είστε φίλοι της ακρίβειας μόλις €24,900. 
Παρά το χρυσό τους χρώμα, ούτε οι ζάντες ούτε το πλαίσιο είναι από μαγνήσιο, αλλά από αλουμίνιο. Η διαφορά τι-
μής δικαιολογείται από τα περιφερειακά, με αμορτισέρ TTX που έρχεται πακετάκι με το σταμπιλιζατέρ από την Ohlins, 
ρυθμιζόμενα μαρσπιέ και δαγκάνες Brembo Monoblock, ενώ τόσο το κουστούμι όσο και το τελικό είναι κατασκευα-
σμένα από ανθρακόνημα.
Η παραγωγή της Serie Oro θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο, ενώ η παράδοση των πρώτων μοτοσυκλετών σε όσους προ-
λάβουν να δώσουν την προκαταβολή τους θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2012.

MV Agusta F3 Serie Oro
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Μπορεί μόνο το όνομα να είναι κοι-
νό με την παλιά Ariel που μας έδω-
σε τη Square Four πριν την καταπιεί 
η BSA, αλλά η “αναγέννηση” της 
Ariel μας κάνει να χαμογελάμε.
Κατ’ αρχάς, δεν πρόκειται για μια ανα-
βίωση από κάποιους αιθεροβάμονες, 
αλλά για το νέο project του Simon 
Saunders που μας έφερε το Ariel Atom 
– ό,τι πιο κοντινό σε μοτοσυκλέτα υπάρ-
χει με τέσσερις τροχούς.
Όπως και στο Atom, οι μοτοσυκλέτες 
θα χτίζονται γύρω από κινητήρες της 
Honda, αν και δεν περιμένουμε ιδιαίτε-
ρες αισθητικές ομοιότητες με τα υπάρ-
χοντα μοντέλα της Ιαπωνικής εταιρείας. 
Η Ariel μιλάει για 100-200 μοτοσυκλέ-
τες το χρόνο, με κάθε μια να χτίζεται 
ανάλογα με τα προσωπικά γούστα του 
εκάστοτε αγοραστή, με τη θέση οδή-
γησης κομμένη και ραμμένη στα μέτρα 
του. Τα σκίτσα που έχουν δώσει στη δη-
μοσιότητα, πέρα από την αναμενόμενη 
έλλειψη πλαστικών, δείχνουν να έχουν 
εμπνευστεί ελαφρώς από Ιταλικές γραμ-
μές, ενώ η αριστερή μοτοσυκλέτα φέρ-
νει όπως και να το κάνουμε λιγάκι σε 
Diavel.
Η παρουσίαση των μοτοσυκλετών ανα-
μένεται να γίνει κατά το τέλος του έτους, 
με αναμενόμενη τιμή πώλησης γύρω 
στις €23,000, ιδιαίτερα ελκυστική για 
μια τόσο περιορισμένης παραγωγής μο-
τοσυκλέτα. Λέτε η ιστορία επιτυχίας της 
Triumph να επαναληφθεί;

Ariel Motorcycles

m
o
re
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tu

ff...

Μοιάζει με διαφημιστικό αλλά δεν είναι. Όχι ότι 
θα ήταν κακή ιδέα βέβαια να είχαμε διαφημίσεις 
μοτοσυκλετών αυτού του εικαστικού επιπέδου... 
Escapism! http://vimeo.com/26653412 

Όταν η Yamaha παρουσίασε το βασισμένο στο 
Super Tenere πρωτότυπο World Crosser, μας δια-
βεβαίωσε ότι ήταν απλά μια εικαστική άσκηση στο 
τι θα μπορούσε να κάνει ένας ιδιοκτήτης που είχε 
κέφι. Γιατί λοιπόν κατοχύρωσαν ξαφνικά την ονο-
μασία;

Έχετε βαρεθεί τα τετρακύλινδρα; Βρίσκετε πως 
τα υπάρχοντα εξακύλινδρα πέρα από σπάνια δεν 
έχουν τη δύναμη που θα θέλατε; Ίσως να έχει έρ-
θει η ώρα να αγοράσετε το δίχρονο 48ακύλινδρο 
Kawasaki έναντι μόλις 1.15 εκατομμυρίων ευρώ 
– ή, αν σας πέφτει τσιμπημένο, να φτιάξετε το δικό 
σας. http://youtu.be/6ratfuML9QA 

Διπλασιασμό της παραγωγής της ετοιμάζει η Royal 
Enfield που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με λίστες 
αναμονής, με νέο εργοστάσιο και νέο δικύλινδρο 
κινητήρα. Πριν πείτε ότι δε σας ενδιαφέρει, δείτε 
το βίντεο από τη γραμμή παραγωγής και σκεφτεί-
τε πόσα θα πληρώνατε για να σας βάψει κάποιος 
τη μοτοσυκλέτα σας στο χέρι. http://youtu.be/
UsTIMxeO_ng 

Πώς θα ήταν άραγε μια βόλτα στο Nurbrurgring με 
μια Supersport; Εάν έχετε και εσείς αυτή την απο-
ρία, μπορείτε να ευχαριστήσετε τη Bridgestone που 
έβαλε μια Gyrocam πάνω σε μια Kawasaki ZX-10R 
και αμόλησε τον αναβάτη εξέλιξής της, Tim Röthig 
στο ‘Ring. http://youtu.be/Slx0EmJo85c 

Χαμός γίνεται με τα δικαιώματα χρήσης του ονό-
ματος Lambretta, καθώς μετά από μια σειρά πα-
ραχωρήσεων των δικαιωμάτων οι διάφοροι ιδιο-
κτήτες του ονόματος αποφάσισαν να κάνουν τους 
δικηγόρους τους λίγο πιο πλούσιους. Δε βγάζετε 
καμιά μοτοσυκλέτα καλύτερα ρε παιδιά;

Ο Horatio Pagani μετά την παρουσίαση της Huayara 
που αντικατέστησε τη Zonda αποφάσισε να βγάλει 
μια καινούργια έκδοση της Zonda Cinque, αυτή τη 
φορά με δύο και όχι τέσσερις τροχούς. Δυστυχώς 
είναι Chopper και όχι Supersport.

http://vimeo.com/26653412
http://youtu.be/6ratfuML9QA
http://youtu.be/6ratfuML9QA
http://youtu.be/UsTIMxeO_ng
http://youtu.be/UsTIMxeO_ng
http://youtu.be/Slx0EmJo85c
http://youtu.be/Slx0EmJo85c
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Με το Streetfighter να είναι η μόνη μοτοσυκλέτα της Ducati που χρησιμοποιούσε ακόμα τον κινητήρα 
της 1098, ήταν απλά θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα αποθέματα και να ανέβει στα 1198cc.
Αυτό που δεν περιμέναμε όμως είναι ότι αντί για τον κινητήρα της 1198 που πρόκειται να ανανεωθεί σύντομα, η επό-
μενη γενιά των Streetfighter θα χρησιμοποιεί τον 1200άρη testastretta των Multistrada και Diavel.
Αυτή η κίνηση θα ρίξει αισθητά τα κόστη συντήρησης σε σχέση με τον Superbike κινητήρα του Streetfighter 1098, 
ενώ υπάρχουν και βάσιμες υποψίες ότι θα μειώσει κατά ένα ελκυστικό ποσό και το κόστος της μοτοσυκλέτας. Ακό-
μα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υλοποιηθεί όμως, όσοι ήθελαν ένα Streetfighter χωρίς το αντίστοιχο 
πάχος στο πορτοφόλι τους έχουν πλέον ένα πολύ καλό 
λόγο να τρίβουν τα χέρια τους: Δίπλα στο 1198, η Ducati 
αναμένεται να παρουσιάσει και το Streetfighter 848 με μια 
detuned έκδοση του κινητήρα της 848 Evo. Αισθητικά μην 
περιμένετε ριζοσπαστικές αλλαγές, καθώς η Ιταλική εται-
ρεία φέρεται ότι θα διατηρήσει αναλλοίωτες τις γραμμές 
του υπάρχοντος Streetfighter, κάτι το οποίο δε μας ενοχλεί 
καθόλου.
Οι φήμες περί της ημερομηνίας επίσημης παρουσίασης εί-
ναι ομολογουμένως ελαφρώς αντικρουόμενες, καθώς άλ-
λες πηγές το θέλουν να παρουσιάζεται ταυτόχρονα με το 
1199, άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα για να μην κλέ-
ψει τα φώτα της δημοσιότητας. Το μόνο σίγουρο ως τώρα 
είναι πως η ανανεωμένη γενιά των Streetfighter θα είναι 
διαθέσιμη το 2012.

Η Guzzi μπορεί να κλείνει τα 90, αλλά ως σωστή Ιταλίδα σαφώς και δεν της φαίνεται.
Εδώ δεν έχουμε ντροπές αλλά γιορτές, με το Mandello del Lario, την ιστορική βάση της Guzzi, να ετοιμάζεται πυρε-
τωδώς για το μεγάλο εορτασμό. Με την κωδική ονομασία GMG 2011 (Giornati Mondiali Guzzi), το τριήμερο 16-18 
Σεπτεμβρίου θα είναι γεμάτο με εκδηλώσεις, μουσική και διασκέδαση, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά την επιβλητική αεροσήραγγα, το τμήμα παραγωγής και το μουσείο που περιλαμβάνει περισσότερα 
από 150 μοντέλα που αντιπροσωπεύουν τη μαζική παραγωγή της εταιρίας, τα αγωνιστικά μοντέλα αλλά και τα πρω-
τότυπα.
Επειδή εκδηλώσεις χωρίς προσωπική επαφή δεν είναι Ιτα-
λικές εκδηλώσεις, διαθέσιμοι θα είναι και οι σχεδιαστές 
του Guzzi Style Centre, οι οποίοι θα κάνουν μια σύντομη 
παρουσίαση για το μοναδικό χαρακτηριστικό στιλ των μο-
ντέλων του σήμερα αλλά και του αύριο, ενώ η απαραίτητη 
multimedia παρουσίαση θα ολοκληρώσει επίσκεψη στο 
Technological Treasure Trove.
Φυσικά δε θα λείψουν η ιστορική παρέλαση και η συναυ-
λία δίπλα στην λίμνη, η καθιερωμένη βράβευση με έπα-
θλα των Moto Guzzi clubs και το προγραμματισμένο test 
ride όλων των μοντέλων της μάρκας. Το πλήρες πρόγραμ-
μα της εκδήλωσης με κάθε λεπτομέρεια για τις δραστη-
ριότητες του τριημέρου και δυνατότητα προεγγραφών για 
τη συμμετοχή στην εκδήλωση GMG 2011 έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.motoguzzi.com.

Ducati Street fighter 848 & 1198

Guzzi turns 90
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Έχουν περάσει μερικά χρονάκια από την τε-
λευταία φορά που η τελευταία Elephant βγή-
κε από τις γραμμές παραγωγής της Cagiva, 
αλλά αυτό φαίνεται ότι σύντομα θα αλλάξει.
Η MV Agusta είχε ήδη ανανεώσει την κατοχύρω-
ση της ονομασίας Elephant από το Φεβρουάριο, 
αλλά μιλώντας στο Australian Motorcycle News ο 
Massimo Bordi έδωσε λίγη παραπάνω υπόσταση 
στις φήμες. Στη συνέντευξή του αναγνώρισε πως η 
MV χρειάζεται μια Adventure μοτοσυκλέτα για να 
φτάσει τους στόχους της, ενώ μια τέτοια επιλογή 
ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτήρα της Cagiva 
παρά στην Agusta.
Όχι ότι μιλάμε για μια και μοναδική μοτοσυκλέτα 
όμως: Ο Bordi συνέχισε κάνοντας μια νύξη στο 
ενδεχόμενο η Elephant να γίνει ξεχωριστό brand, 
όπως έχει γίνει το Monster για τη Ducati.
Θα χρειαστεί να περιμένουμε λιγάκι για να δούμε 
τη μοτοσυκλέτα παραγωγής που θα αποτελέσει 
ένα σημαντικό βήμα για την MV, καθώς οι πιθα-
νότητες είναι ότι θα συνοδεύεται από ένα νέο δικύ-
λινδρο κινητήρα που θα ξεχειλώνει έως τα 1,200cc 
για να είναι ανταγωνιστική στην κατηγορία.

Cagiva Elephant
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Μετά την ανακοίνωση της καθόδου της Triumph στην Ινδική αγορά, ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες 
που θέλουν την επόμενη μοτοσυκλέτα της Βρετανικής εταιρείας να διαθέτει το ένα τρίτο των κυλίνδρων 
που έχουμε μάθει να θεωρούμε φυσιολογικές για τη μάρκα, με αντίστοιχα μικρότερο κυβισμό.
Χωρίς καμία επιβεβαίωση ή άρνηση ως τώρα, το ράδιο αρβύλα συνεχίζει να μεταδίδει νέα για μια μοτοσυκλέτα σχε-
διασμένη γύρω από τη φιλοσοφία των Speed και Street Triple, αλλά με μονοκύλινδρο τετράχρονο τετραβάλβιδο κι-
νητήρα που ανάλογα την αγορά θα ξεχειλώνει από 
τα 267 (προσέξτε ακρίβεια) έως τα 350 κυβικά.
Η κατασκευή λέγεται ότι θα γίνεται στη Βραζιλία 
κρατώντας το κόστος χαμηλά, ενώ η Ταϊλάνδη 
αναφέρεται ως πιθανή πηγή για αρκετά από τα 
εξαρτήματα. Παρά την έλλειψη επίσημης θέσης 
γύρω από την ύπαρξη μια τέτοιας μοτοσυκλέτας, 
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει λογι-
κή πίσω από τις φήμες. Μια τέτοια μοτοσυκλέτα 
θα ταίριαζε κουτί στις αναπτυσσόμενες αγορές της 
Ασίας, ανεβάζοντας σε σημαντικό βαθμό την πα-
ραγωγή της Triumph χωρίς ιδιαίτερο κόστος, δια-
δίδοντας το όνομα και την αναγνωρισιμότητα της 
Βρετανικής εταιρείας. Όχι ότι θα ήμασταν αρνητικά 
προδιατεθειμένοι σε μια πιθανή έλευσή της κατά 
Ψωροκώσταινα μεριά βέβαια. 

Μοναδική περίπτωση εταιρείας που έχει κάνει περισσότερο ντόρο μετά τη χρεοκοπία της, η Moto Morini 
κατάφερε μετά από σειρά αποτυχημένων προσπαθειών να βρει νέους ιδιοκτήτες.
Μετά την αποτυχημένη πρώτη δημοπρασία, η Morini ξαναβγήκε στο σφυρί με κόστος 4.65 εκατομμύρια ευρώ πε-
ριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και 1.95 άνευ σε σχέση με τα 5.5 και 2.6 αντίστοιχα που είχαν ζητηθεί στην 
πρώτη προσπάθεια.
Οι νέοι ιδιοκτήτες, Sandro Capotosti και 
Ruggeromassimo Jannuzzelli δημιούρ-
γησαν την εταιρεία Eagle Bike και προ-
σέφεραν 1.96 εκατομμύρια ευρώ, αδι-
αφορώντας για το υπάρχον εργοστάσιο 
και τα συνεχή προβλήματα με τα Ιταλικά 
συνδικάτα που έπαιξαν, όπως και να το 
κάνουμε, τον ρόλο τους στο λουκέτο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλ-
λον της φίρμας θα έχουμε κατά Σεπτέμ-
βρη μεριά, καθώς οι εμπορικές συναλ-
λαγές της Ιταλίας μπαίνουν σε θερινή 
σιέστα όλο τον Αύγουστο, αλλά οι δη-
λώσεις της Eagle Bikes θέλουν την πολύ-
παθη εταιρεία να αποκτά διεθνή παρου-
σία, κάτι που στα μάτια μας δε σημαίνει 
μόνο Ευρώπη και Αμερική αλλά και τις 
ταχύρυθμα γιγαντωνόμενες Ασιατικές 
αγορές. Και την τελευταία φορά που 
κοιτάξαμε το εργατικό δυναμικό εκεί δεν 
είχε τις Ιταλικές απαιτήσεις σε μισθούς...

Triumph 350

Moto Morini
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Μόλις ένα μήνα μετά τη νομιμοποίηση της διήθησης στο Βέλγιο, έρχεται μια ακόμα μελέτη, από Αμέρικα 
μεριά αυτή τη φορά, που εξηγεί γιατί το να περνούν οι μοτοσυκλέτες ανάμεσα από τα αυτοκίνητα δε βο-
ηθά μόνο στο μποτιλιάρισμα αλλά και στην ασφάλεια.
Ο αναλυτής Steve Guderian χρησιμο-
ποίησε στοιχεία από τον NHTSA για να 
επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της Hurt 
Report του 1981. Συγκρίνοντας στοιχεία 
για προσκρούσεις από πίσω ανάμεσα 
στην Καλιφόρνια (όπου επιτρέπεται η 
διήθηση) με άλλες πολιτείες αντίστοιχου 
αριθμού μοτοσυκλετιστών, τα θανατη-
φόρα ατυχήματα ήταν προβλεπόμενα 
λιγότερα.
Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μελέτης 
είναι ότι ο Guderian δεν αρκέστηκε στα 
νούμερα, αλλά προχώρησε σε συγκρί-
σεις ανάμεσα στα ατυχήματα κατά τη 
διάρκεια διήθησης με αυτά που γίνονται 
όταν οι μοτοσυκλετιστές κάνουν τα αυ-
τοκίνητα, με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέ-
σματα για την πρώτη κατηγορία.

Υπάρχουν μερικοί μοτοσυκλετιστές που κράζουν τα τσόπερ επειδή έχουν λέει πολύ μακρύ μεταξόνιο για 
να έχουν ενδιαφέρον. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω την άποψή τους για το νέο παιδί του υδραυλικού 
Colin Furze, με πρακτικό για την πόλη μήκος μόλις 22 μέτρων και 25 θέσεις.
Ο Furze που κατείχε ήδη το ρεκόρ Guinness για τη μακρύτερη μοτοσυκλέτα με μήκος μόλις 14 μέτρων, αποφάσισε 
να ξεπεράσει τον εαυτό του και να βάλει τις γνώσεις του ως υδραυλικός σε δράση, χρησιμοποιώντας τον κήπο της 
μητέρας του για να κατασκευάσει το νέο του μακρινάρι. Ξεκινώντας με ένα ταπεινό 125άρι σκούτερ ως βάση και με 
μπόλικο αλουμίνιο για το ελαφρά μακρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο κατασκεύασε τη μοτοσυκλέτα των ονείρων του αλλά 
την οδήγησε για περισσότερο από ένα μίλι στην τελική των 56 km/h, ενώ οι απαιτήσεις για το ρεκόρ αρκούνται στα 
100 μέτρα χωρίς ατύχημα. 
“Όταν ξεκίνησα ήμουν σίγουρος ότι δε θα τα κατάφερνα,” είπε ο 31άχρονος “καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει 
όρθιο σε χαμηλές ταχύτητες. Όταν πάρεις φόρα όμως γίνεται ευκολότερο να τη χειριστείς, αν και το βαρύ τιμόνι κου-
ράζει τα χέρια πολύ γρήγορα. Είναι τόσο βαριά και δύσκολη που πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει κάποιος 
να κατασκευάσει κάτι μακρύτερο. Κάτι μου λέει ότι το ρεκόρ θα σταθεί για πολύ καιρό.”

Η διήθηση σώζει

Κάτι πρακτικό για την πόλη
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Η πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Bath με 
τον τίτλο “Aeroacoustic Sources of Motorcycle Helmet Noise” 
απεκάλυψε κάτι που κάθε μοτοσυκλετιστής γνωρίζει ήδη, ότι η 
κύρια πηγή θορύβου όταν καβαλάς μοτοσυκλέτα δεν έρχεται 
από τον κινητήρα αλλά από τον αέρα που χτυπά στο κράνος.
Τοποθετώντας σειρά από μικρόφωνα στο κεφάλι ενός sound dummy 
αλλά και γύρω από το κράνος που του είχαν φορέσει, οι ερευνητές 
έκαναν σειρά δοκιμών σε ένα αεροδυναμικό τούνελ, εξετάζοντας τα επί-
πεδα θορύβου και το πως αυτά αλλάζουν ανάλογα με την κλίση του 
κεφαλιού.
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τους λόγους για τους οποίους οι πε-
ρισσότεροι μοτοσυκλετιστές φορούν ωτοασπίδες, καθώς ακόμα και στα 
νόμιμα όρια ο θόρυβος που φτάνει στα αυτιά του αναβάτη είναι αρκετός 
για να προκαλέσει σε βάθος χρόνου βλάβη στο τύμπανο και φυσικά 
μείωση ακοής. Το πιο ενδιαφέρον για εμάς ήταν ότι κατά τους ερευνη-
τές, που δε δοκίμασαν φυσικά όλα τα κράνη της αγοράς, η κύρια πηγή 
θορύβου είναι το σαγόνι του κράνους ενώ, σε μια αποκάλυψη έκπληξη, 
δήλωσαν ότι η ύπαρξη και το ύψος ζελατίνας στη μοτοσυκλέτα αλλάζει 
τα αποτελέσματα. Για δες.
Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ενθουσιάσει 
τους υποστηρικτές της εθελοντικής χρήσης κράνους στην Αμερική, που 
κάνουν λες και ανακάλυψαν τον τροχό, ξεχνώντας για κάποιο λόγο να 
αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχη μελέτη για τα αποτελέσματα του 
θορύβου όταν οδηγείς άνευ κράνους. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.

Ωτοασπίδες παιδιά

frontthe

http://blog.ebike.gr
http://blog.ebike.gr




fi
rs

t 
ri
d
e
s

Απ’ όλα έχει 
ο Αυγουστιάτικος 

μπαχτσές

http://www.ebike.gr/gallery/album39/images/ebike39-37.jpg




Myway

Kawasaki Z750R
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Το λιλιπούτειο 675 αποκτά έκδοση R; Η Suzuki και η Yamaha ανεβαίνουν μετά από 
χρόνια στα κυβικά του 750 με πιο σύγχρονους κινητήρες και πλαίσια; 
Και ποιός ενδιαφέρεται; Σίγουρα όχι η Kawasaki που συνεχίζει στο δρόμο που έχει χα-
ράξει από το 2003, βελτιώνοντας το μικρό Ζ στα σημεία αντί να αλλάξει τη συνταγήway

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:mk@ebike.gr
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>>Η κυριαρχία της Kawasaki στα μεσαία 
γυμνά δεν είναι τόσο αδιαμφισβήτητη 

όσο όταν παρουσιάστηκε το πρώτο Ζ750. Τότε η ροπή των 
150 παραπάνω κυβικών από το νορμάλ της κατηγορίας και 
η έμφυτη τάση του για καγκουριές σε έκανε να βάζεις σε 
δεύτερη μοίρα τις αναρτήσεις και τα φρένα που έβαζαν τα 
όρια πολύ νωρίτερα απ’ ότι θα ήθελε ο κινητήρας. Εν έτει 
2011 βέβαια ο ανταγωνισμός, όπως και οι απαιτήσεις μας 
από την κατηγορία, έχουν αλλάξει αισθητά.
Σα να μην έφτανε το Street Triple που έφερε αέρα και 
συμπεριφορά Supersport στην κατηγορία των γυμνών από 
την απλή του έκδοση, πόσο μάλλον την R, το Ζ750 έχει πλέον 
απέναντί του τόσο το FZ8, όσο και το GSR 750 που απαντούν 
στα σημεία που τουλάχιστον στα χαρτιά υπολείπεται το 
Kawasaki. Πιο γρήγορη γεωμετρία, πιο σύγχρονοι κινητήρες 
και σαφώς πιο συμπαγής αίσθηση και ευελιξία.
Η απάντηση της Kawasaki ήταν αρκετά διαφορετική απ’ "
"

Σκεφτείτε το R 
σαν το Ζ750 ενός 

μερακλή 
ιδιοκτήτη με βαθιές 

τσέπες

Ελαφρά φρεσκαρισμένα τα όργανα, με ρολογάκι, 
θερμοκρασία νερού, στάθμη βενζίνης και παλαιάς 
κοπής λυχνίες από πάνω

Πού πας χωρίς ακτινική τρόμπα; Αίσθηση, 
δύναμη και ακρίβεια που πολύ θα ήθελε να είχε 

το απλό 750
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" "
Δεν τα βάζει με το 675R, αλλά 

ενδυναμώνει τη θέση του έναντι στους 
νεοεισερχόμενους Ιάπωνες 

ανταγωνιστές

Kawasaki Z750R
first ride
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ότι θα περίμενε κανείς. Αντί να περάσει στο σουλούπι του 
καινούργιου Z1000 με μια υποκυβισμένη έκδοση του 
νέου κινητήρα, απαντώντας με αλουμινένιο πλαίσιο στους 
ανταγωνιστές της, η εταιρεία από το Akahi προτίμησε να 
κοιτάξει στο ίδιο το κοινό της.
Τι έκαναν οι πιο ψαγμένοι κάτοχοι Ζ750 από το 2003 που 
παρουσιάστηκε; Αντί να εστιαστούν στον κινητήρα βελτίωναν 
τις αναρτήσεις και του έδιναν λίγο αισθητικό αέρα από το 
Ζ1000. Όπερ και εγένετο λοιπόν. Ολόκληρο το μπροστινό 
σύστημα παίρνει πόδι και στη θέση του έρχεται το πιρούνι 
του προηγούμενου Z1000 μαζί με τις κτηνώδεις πλάκες, 
νέα τρόμπα φρένων και τις ακτινικές δαγκάνες πλήρεις με 
σωληνάκια υψηλής. Έτη φωτός μπροστά από τη βασική 
έκδοση και χωρίς την ανάγκη για πατέντες προσαρμογής 
μπροστινού από ΖΧ-6R. Πίσω, όχι μόνο έχει αντικατασταθεί 
το αμορτισέρ από ένα υψηλότερης ποιότητας (που όπως 
και το πιρούνι δε διαθέτει ρύθμιση συμπίεσης), αλλά και το 
ψαλίδι που πλέον είναι αλουμινένιο και ελαφρύτερο με το 
διαφορετικό του μοχλικό να ανεβάζει το πίσω μέρος για πιο 
γρήγορες αντιδράσεις.
Καινούργια είναι και η μάσκα, που διαθέτει πλέον μια 
απειροελάχιστη ζελατινίτσα στο μοτίβο του προηγούμενου 
Ζ1000, αλλάζοντας την έκφραση του 750 στο σαφώς πιο 
επιθετικό, ενώ για κάποιον λόγο διαφορετικά είναι και τα 
μαρσπιέ –φυσικά και αυτά μαύρα. Περιέργως, παρά τις 
αλλαγές το βάρος του R, κατά την Kawasaki είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερο απ’ ότι θα περίμενε και θα ήθελε κανείς, 
αριθμώντας 224 ολόκληρα κιλά, μόλις δύο λιγότερα από 
τη βασική έκδοση. Είπαμε Kawasaki Heavy Industries, αλλά 
μήπως το παρακάνουμε;

Μαύρη (ματ) μαυρίλα
Παρότι οι περισσότερες φωτογραφίες του R είναι με τη 
νέα διχρωμία που αναδεικνύει τη νέα μάσκα, το μαύρο 
ματ της δοκιμής ταιριάζει πολύ περισσότερο στο γυμνό 
Kawasaki, τονίζοντας την αγριάδα που έχουμε συνδέσει 



Μαύρο κατράμι πλέον ο κινητήρας, χωρίς όμως 
καμία αλλαγή στα σωθικά του. Γεμάτος στις χαμη-
λομεσαίες, πνιγμένος από τις προδιαγραφές ψηλά

Αλουμινένιο και ελαφρύτερο ψαλίδι, πακέτο με 
διαφορετικό μοχλικό που ανεβάζει το ύψος για 

πιο γρήγορες αντιδράσεις
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με τα Streetfighter ανεξαρτήτως κυβισμού. Ο μαύρος 
πλέον κινητήρας μαζί με το ολόμαυρο τελικό της εξάτμισης 
συμπληρώνουν το πακετάκι, ενώ το μπάσο, ελαφρώς 
άρρυθμο ρελαντί τονίζει την αίσθηση ότι πρόκειται να 
καβαλήσεις κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που πατάς το 
κουμπί της μίζας.
Η Kawasaki πάντα ήταν καλή στο street theater, πολύ 
καλύτερη από τους υπόλοιπους Ιάπωνες. Φτάνει όμως αυτό;
Τα πρώτα δείγματα είναι αντικρουόμενα. Η ηλεκτροστατική 
βαφή στο τιμόνι και την πάνω πλάκα τείνει προς το ναι, αλλά 
δεν αρκεί για να ξεχάσεις το βάρος της μοτοσυκλέτας που είναι 
εμφανέστατο όταν προσπαθείς να τη μετακινήσεις σε έστω 
και ελαφριά ανωφέρεια, ενώ το σταντ που δεν έχει αλλάξει 
παρά την αλλαγή του μοχλικού αφήνει τη μοτοσυκλέτα 
υπερβολικά όρθια κάνοντας το παρκάρισμα σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια δεν είναι εντελώς επίπεδη αναίτια δύσκολη.
Και όταν ξεκινάς, τα ξεχνάς όλα. Το καλό ζύγισμα και οι 
σωστές αναρτήσεις πάντα βοηθούν στην “εξαφάνιση” του 
βάρους και το Z750R μπαίνει χαμογελαστό σε αυτή την 
κατηγορία των μοτοσυκλετών που περιέχει περισσότερα από 
ένα BMW. Η ελάχιστη διαφορά στο ύψος της σέλας, συν 
10mm από το απλό, δε θα ενοχλήσει τόσο στο πάτημα όσο 
και στην αύξηση της ήδη αισθητής κλίσης προς τα εμπρός 
που σε φέρνει σε συχνές στενές επαφές με το ντεπόζιτο.
Οι στενές επαφές με τις εκάστοτε λακκούβες δεν ενοχλούν όσο 
περιμένεις, καθώς παρά τις σαφώς πιο σφιχτές αποσβέσεις 
από το απλό 750, το R δε γίνεται ποτέ ενοχλητικό κρατώντας 
τα χειρότερα μακριά από τον αναβάτη. Προσθέστε τη γεμάτη 
απόδοση του κινητήρα στις μεσαίες και την ελαφρά πιο 
άμεση απόκριση στις αλλαγές κατευθύνσεων και έχετε μια 
μοτοσυκλέτα που θα σας συνοδέψει με χαρά και ευκολία στις 
καθημερινές σας μετακινήσεις εντός η εκτός πόλεως.
Τα μη R λοιπόν τα κάνει μια χαρά –τι γίνεται όμως όταν 
αρχίσεις να κινείσαι με ρυθμούς αντίστοιχους των απαιτήσεων 
που αυτός ο χαρακτηρισμός φέρνει; Για αυτό θα πρέπει να 
κινηθούμε λίγο παραέξω σε δρόμους με πληθώρα απανωτών 
καμπών όπου τα φαρδιά τιμόνια οφείλουν να φέρουν 
πλατιά χαμόγελα. Τα πρώτα δείγματα είναι κάτι παραπάνω 

Οι δύο μικρές απολήξεις της εξάτμισης την κάνουν να ακού-
γεται σαν ελεύθερη στο ρελαντί, μεστή από εκεί και πάνω. Το 

μαύρο δεν κρύβει ιδιαίτερα τον όγκο της πάντως
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από ενθαρρυντικά: Το μπροστινό δε χαζεύει όπως στην 
απλή έκδοση και αντιμετωπίζει με χαρακτηριστική άνεση 
το βάρος του 750. Γρήγορο στις αλλαγές κατεύθυνσης 
αλλά και σταθερό στις ανοιχτές καμπές, θα συνεργαστεί 
εξαιρετικά με τις τετραπίστονες της Nissin για να εκμηδενίσει 
την ταχύτητα πριν από τις εκάστοτε φουρκέτες, αλλά δε θα 
καταφέρει να κρύψει τα παραπάνω κιλά κατά τη διάρκειά 
τους δίνοντας μια ελαφριά ασάφεια. Και μετά αρχίζεις να 
ξεδιπλώνεις τη ροπή του κινητήρα που σε ξελασπώνει 
στη στιγμή που θα έπρεπε να παλεύεις με το κιβώτιο αν 
ήσουν σε ένα FZ8 και το χαμόγελο επιστρέφει. Το στοιχείο 
του είναι οι απανωτές στροφές μέσης διάρκειας, αλλά το 
κακό είναι ότι σε βάζει τόσο πολύ στην πρίζα που αρχίζει 
να σου λείπει το παραπάνω γκάζι στις υψηλές στροφές 
καθώς το ξέσπασμα που περιμένεις είναι αιχμάλωτο των 
προδιαγραφών ρύπων. Η αίσθηση που σου μένει είναι 
ότι καβαλάς ένα σωστά βελτιωμένο στα σημεία Ζ750 ενός 
μερακλή ιδιοκτήτη με βαθιές τσέπες. Σαφώς καλύτερο 
από τη βασική έκδοση, αλλά χωρίς να αλλάζει ριζικά ο 
χαρακτήρας του.

Kawasaki Heavy Industries
Παρά την κοινή ονομασία με την “κακή” έκδοση του 
675, το Z750R επ’ ουδενί δεν έχει στόχο να εκθρονίσει 
τον τρικύλινδρο Βρετανό από την κορυφή της κατηγορίας. 
Αντ’ αυτού προτιμά να ενδυναμώσει τη θέση του απέναντι 
στους Ιάπωνες ανταγωνιστές, προσφέροντας ένα αισθητά 
πιο αποτελεσματικό πακέτο από τη βασική έκδοση. 
Περισσότερο γκάζι δεν έχει, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσεις την υπάρχουσα δύναμη πολύ πιο 
συχνά και με σαφώς λιγότερο άγχος.
Η διατήρηση κοινής πλατφόρμας με το κανονικό Ζ750 
διατηρεί το βάρος ψηλά, θέτοντας τα όρια και αφήνοντας 
τελικά το GSR750 να περάσει μπροστά σε μια κόντρα, αλλά 
χωρίς την αίσθηση απόλαυσης που δίνει το ματ Kawasaki.
Και εκεί είναι η ουσία του R. Σε απόλυτα νούμερα δε μπορεί 
να σταθεί απέναντι στους σαφώς νεότερους ανταγωνιστές, 
αλλά είναι σαφώς πιο αποτελεσματικό διατηρώντας τον 
feel good factor που ανέκαθεν το χαρακτήριζε. Αν βέβαια 
αυτό είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει, ίσως να είναι 
καλύτερα να κοιτάξετε κατά το απλό Ζ750, κρατώντας και 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χιλιαρικάκι στην τσέπη. <<
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Σαφώς αγριεμένο το μούτρο με 
μια πινελιά από το μεγαλύτερο 
αδελφάκι του. Όπως και εκεί, η 
μαμά ζελατίνα είναι καθαρά διακο-
σμητική

Κάπου σ’ έχω δει, κάπου σε ξέρω. 
Το πιρούνι του Ζ1000 σοδειάς ’09 
κάνει την επανεμφάνισή του, φέρνο-
ντας την πατροπαράδοτη ακλόνητη 
αίσθηση των Kawasaki
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KawasaKi Z750R 
ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.
€9,290 (aBs: 9,790)

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 2,085 mm
 Πλάτος: 795 mm
 Ύψος: 1,070 mm
 Μεταξόνιο: 1,440 mm
 Ύψος σέλας: 825 mm
 Ρεζερβουάρ: 18.5 lt 
 Βάρος κατασκευαστή: 224 kg (ABS: 227)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Υδρόψυκτος τετρακύλινδρος 
  εν σειρά,16βάλβιδος DOHC
 Διάμετρος x Διαδρομή: 68.4 x 50.9 mm
 Χωρητικότητα: 748 cc
 Σχέση συμπίεσης: 11.3:1
 Ισχύς: 104.2/10,500 bhp/rpm 
 Ροπή: 8.0/8,300 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο 
  τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διάμετρος/Διαδρομή: 41/120 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση, 
  απόσβεση επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
 Μονό αμορτισέρ
 Διαδρομή: 134 mm
 Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου, 
  απόσβεση επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 17΄΄
 Ελαστικό: Bridgestone Battlax BT021F 
  120/70-17
 Φρένο: Δύο δίσκοι 
  “μαργαρίτα” 300 mm, 
 ακτινικές τετραπίστονες 
  δαγκάνες Nissin  

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 17΄΄
 Ελαστικό: Bridgestone Battlax 
  BT021R 180/55-17
 Φρένο: Δίσκος “μαργαρίτα” 
  250 mm, μονοπίστονη 
  δαγκάνα Tokico με γλίστραΤ
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Το Z750R δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της 
Moto Technology σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 30.6C, υγρασία 7%, ατμοσφαιρική πίεση 993.89mBar, 
υψόμετρο 50m. Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 
συντελεστής διόρθωσης SAE (1.01) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology - 
Χρήστος Μόνος

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 7.2 / 8,600
Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 93.3 / 10,200
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Βρείτε τον  νέο μας κατάλογο

σε όλα τα Moto Market

ή ξεφυλλίστε τον 

online στο

 www.motomarket.gr

Αθήνα 
Καλλιρόης 43 - 45 - 210 92 22 349 
Mιχαλακοπούλου 199 - 210 77 10 149

Θεσσαλονίκη 
Κ. Καραμανλή 89 - 2310 946 800 
Factory Shop Σίνδος - 2310 795 052

Πάτρα 
Κορίνθου 131 - 2610 454 501

WORKBOOK .11WORKBOOK .11
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Η δοκιμή του νέου Tiger περιελάμβανε πολύ κυνήγι… Κυνήγι θηρίων που κάνουν 
τον γύρο του κόσμου και εμφανίζονται στη χώρα μας μία φορά το χρόνο στο Rally 

Acropolis. Ανεβήκαμε στο ψηλό on-off και δεν αφήσαμε ούτε λεπτό να πάει χαμένο

Περιπέτεια
ψηλόφτερομε

κείμενο: Θοδωρής Ερμήλιος   φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:ermilios@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
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" "
...το Tiger καταφέρνει και 

εμπνέει εμπιστοσύνη...

>>Στο τεύχος 34 είχατε την ευκαιρία 
να διαβάσετε την πρώτη δοκιμή του 

“απλού” Tiger 800. Τώρα σειρά έχει η έκδοση XC που 
διαφοροποιείται σημαντικά με γνώμονα την άνετη κίνηση 
σε εκτός δρόμου διαδρομές. Οι αλλαγές είναι πολλές 
και μαρτυρούν την προσοχή που έδωσαν οι σχεδιαστές 
της βρετανικής εταιρείας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. 
Σημαντικότερη είναι η χρήση τροχών με ακτίνες ώστε να 
αντέχουν περισσότερη στην σκληρή χρήση και η αύξηση 
της διαμέτρου στον μπροστινό στις 21 ίντσες ώστε να 
περνάει πιο εύκολα τις ανωμαλίες. Ο πίσω ωστόσο 
παρέμεινε στις 19 καθώς σ’ αυτή τη διάσταση υπάρχουν 
πολλές περισσότερες επιλογές ελαστικών. Εμφανισιακά το 
XC ξεχωρίζει επίσης χάρη στην προσθήκη ψηλού φτερού 
και χουφτών, ενώ τα τέσσερα παραπάνω εκατοστά του 
μπόι του το κάνουν να δείχνει… θηρίο ανήμερο. Εκτός από 
τις παραπάνω αλλαγές υπάρχουν και κάποιες ακόμα που 
δε φαίνονται και είναι αρκετά… “ψαγμένες”! Το μεταξόνιο 
είναι μεγαλύτερο κατά 13mm (1.568 αντί για 1.555) για 
περισσότερη ευστάθεια στο χώμα χωρίς όμως να υπάρχει 
καμία διαφορά σε πλαίσιο και ψαλίδι! Πώς γίνεται αυτό; 
Κυρίως με τη μεταφορά του πίσω τροχού πιο πίσω στο 
ψαλίδι (αλυσίδα με δύο περισσότερους κρίκους) ενώ 
μικρό μερίδιο έχει και το διαφορετικό πιρούνι (διαμέτρου 
45mm αντί 43) που με τη μεγαλύτερη διαδρομή του 
αλλάζει το ίχνος (+4.9mm) και τη γωνία κάστερ (+0.6˚). 
Διαφορετικό και πιο “εντουράδικο” είναι και το τιμόνι της 
Neken (γνωστή για την προμήθεια τιμονιών στα αγωνιστικά 
ΚΤΜ) που είναι μεγαλύτερο κατά 32mm, πιο ίσιο και 
τοποθετημένο πιο μπροστά και πιο ψηλά. Καμία αλλαγή 
αντίθετα δεν υπάρχει στον τρικύλινδρο κινητήρα που είναι 
ίδιος με του απλού 800 και με ονομαστική απόδοση 95 
ίππων. 

1500km κυνήγι!
Υποβάλλαμε το 800XC σε μια από τις πιο σκληρές 
δοκιμασίες που έχουμε ποτέ κάνει: Παρακολούθηση του 
Rally Acropolis από άκρη σε άκρη συνδυάζοντας δουλειά 
για την οργάνωση και διασκέδαση για πάρτη μας! Τα 
θηρία των 300 ίππων του WRC είχαν φέτος στη χώρα μας 
μια από τις μεγαλύτερες διαδρομές των τελευταίων ετών 
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και αυτό σήμαινε για το Tiger συνολικά πάνω από 1500km. 
Από το Ελευθεροχώρι της Φθιώτιδας μέχρι της Μυκήνες 
στο νομό Αργολίδας με το οδικό μενού να περιλαμβάνει 
μπόλικη εθνική οδό, αρκετό χώμα και ατέλειωτο δευτερεύον 
οδικό δίκτυο. 
Παρασκευή πρωί λοιπόν και ο Τίγρης έχει χαράξει ήδη 
πορεία βορειοδυτικά διαμέσου Αττικής Οδού και εθνικής. 
Ροπάτος κινητήρας, άνετη θέση οδήγησης και τα χιλιόμετρα 
φορτώνονται χαλαρά με την έκτη ταχύτητα να κουμπώνει 
εύκολα ακόμα και με μόλις 2,000rpm. Ανοίγοντας γλυκά το 
γκάζι και μέχρι τα 135-140km/h τίποτα δεν προβληματίζει τον 
αναβάτη με τον κινητήρα να γουργουρίζει κοντά στις 6,000rpm 
(κόκκινο στις 9,700). Μέχρι αυτή την ταχύτητα η κάλυψη από 
τον αέρα είναι πολύ καλή αλλά από εκεί και πάνω αρχίζουν 
να κάνουν την εμφάνισή τους ενοχλητικοί στροβιλισμοί που 
κουράζουν και νευριάζουν! Ταχύτητες ακόμα και πάνω των 
200km/h είναι εύκολα εφικτές για το Tiger αλλά όχι ιδιαίτερα 
ευχάριστες για τον αναβάτη αν προσπαθήσει να “κλειδώσει” 
τόσο ψηλή μουαγιέν. Βελτίωση της κατάστασης υπόσχεται η 
μεγαλύτερη ζελατίνα από τα αξεσουάρ της Triumph (€170) 
η οποία όμως θα μπορούσε να ήταν η στάνταρ. 
Είχαν περάσει αρκετοί μήνες από την προηγούμενη φορά 
που είχα οδηγήσει το XC αλλά η αίσθηση του τρικύλινδρου 
κινητήρα μου φάνηκε αρκετά γνώριμη. Αιτία δεν ήταν άλλη 
από τα αρκετά χιλιόμετρα που έκανα με δύο 675 στο διάστημα 
που μεσολάβησε (δύο trackday). Μπορεί ο κινητήρας του 
νέου Tiger να έχει δεχθεί πολλές αλλαγές στον σχεδιασμό του 
δεν παύει ωστόσο να είναι… τρικύλινδρος και να παράγει τον 
ήχο σήμα κατατεθέν της Triumph. Φυσικά στη νέα “on-off 
έκδοση” των 800cc έχει θυσιάσει την υστερική απόδοση στις 
υψηλές στροφές όφελος της ροπής στις χαμηλομεσαίες, ενώ 
ο νέος βαρύτερος στρόφαλος έχει ομαλοποιήσει σημαντικά 
την απόδοση για χάρη της γραμμικότητας και της άνεσης. 
Άνετη είναι και η θέση οδήγησης ιδιαίτερα με τη σέλα στην 
ψηλή θέση (+20mm) που επιτρέπει στα γόνατα να λυγίζουν 
λιγότερο. Έτσι αποστάσεις της τάξης των 200 χιλιομέτρων 
εκμηδενίζονται ξεκούραστα και τη θέση τους στη συνέχεια 
μπορεί να πάρει εύκολα δευτερεύον οδικό δίκτυο. Μόλις η 
έκτη ξεκουμπώσει,  βγει ο “αυτόματος” και η ποιότητα της 
ασφάλτου πέσει κατακόρυφα οι αναρτήσεις αναλαμβάνουν 
να σώσουν την κατάσταση. Λειτουργούν πολύ γλυκά και με 
το αμορτισέρ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (το πιρούνι δε 
ρυθμίζεται) απορροφούν κάθε είδος κακοτεχνίας. Αυτά είναι 
τα καλά των μεγάλων διαδρομών στις αναρτήσεις (+40mm 
μπροστά, +45mm πίσω σχέση με το “κοντό” 800) που έχουν 
την πολυτέλεια να είναι πιο μαλακές στο αρχικό κομμάτι της 
διαδρομής τους και να προσφέρουν αρκετά χιλιοστόμετρα 
για χάρη της άνεσης και της πρόσφυσης.

"
"

Αφήνοντας  μετά από αρκετή 
ώρα το χώμα και ξαναβγαίνοντας 

στην άσφαλτο το Tiger απέδειξε πως 
στον τομέα άνεση τα καταφέρνει 

περίφημα
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Ανεβάζοντας ρυθμό
Η πρώτη μέρα “δουλειάς” τέλειωσε με ένα χαλαρό πήγαινε-
έλα Ελευθεροχώρι-Λουτράκι και το Triumph δεν έδειξε να 
ιδρώνει. Την επόμενη ωστόσο τα πράγματα ήταν σαφώς πιο 
ζόρικα με τη διαδρομή να αποτελείται από ένα κύκλο από 
το Κεφαλάρι της ορεινής Κορινθίας μέχρι της Μυκήνες και 
περιλαμβάνοντας πολύ σφιχτό στροφιλίκι και μπόλικο χώμα. 
Και όλα αυτά επί δύο! Πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβαν 
ο κινητήρας και το κιβώτιο τα οποία παίρνουν άριστα 
αφού δεν παρουσιάζουν κανένα ίχνος δυσλειτουργίας ή 
παραξενιάς ακόμη και με ρυθμό που απαιτεί συχνές αλλαγές 
ταχυτήτων και απανωτά άνοιξε-κλείσε του γκαζιού. Η ροπή 
στις μεσαίες είναι υπεραρκετή για να κινηθείτε γρήγορα, 
ενώ στις υψηλές οι δυνατότητες του κινητήρα δύσκολα 
εξαντλούνται. Σημαντικότερο ωστόσο προσόν για το 800XC 
αποτελεί η αίσθηση ομοιογένειας που αποπνέει. Χωρίς να 
διαθέτει κορυφαίες αναρτήσεις ή τέλεια φρένα αλλά έχοντας 
πολύ καλό ζύγισμα και “δέσιμο” καταφέρνει να μη διαθέτει 
αδύνατα σημεία  στην οδική του συμπεριφορά. Εμπνέει 
απόλυτη εμπιστοσύνη και προειδοποιεί όταν πλησιάσεις 
κοντά στα όρια του με μικρές ελαστικότητες αντί για αγχώδεις 
ταλαντώσεις και γλιστρήματα. Μοναδική βελτίωση που θα 
θέλαμε ήταν καλύτερο γκριπ στο σημείο που τα γόνατα 
αγκαλιάζουν τη μοτοσυκλέτα καθώς ένα μέρος αυτού 
αποτελείται από τους σωλήνες του πλαισίου κάτι όχι ιδιαίτερα 
άνετο.
Τι γίνεται όμως όταν το Tiger αφήσει την άσφαλτο και 
χρειαστεί να πατήσει χώμα; 
Καταρχήν να απενεργοποιηθεί το ABS. Το λέμε αυτό όχι 
γιατί παρουσιάζει αμέσως πρόβλημα αλλά ακριβώς για τον 
αντίθετο λόγο! Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα μοντέλα, 
μπορεί να περάσει απαρατήρητο σε εύκολες διαδρομές και ο 
αναβάτης να ξεχάσει την ύπαρξή του. Όσο καλά όμως και αν 
δουλεύει στα εύκολα θα έρθει η ώρα που μια κατηφόρα με 
σαθρό έδαφος θα μπερδέψει το σύστημα (όπως συμβαίνει 
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις) και η επέμβασή του θα είναι 
υπερβολική. Σίγουρα δε θα είναι τότε η καλύτερη στιγμή να 
θυμηθείτε πως έπρεπε να απενεργοποιήσετε το ABS. 

Τρεις κύλινδροι στο χώμα
Συνεχίζοντας τη διαδρομή και συλλέγοντας-αναλύοντας 
οδηγικά δεδομένα και εντυπώσεις δημιουργήθηκαν 
κάποιοι προβληματισμοί. On-off με μπροστινό τροχό 21 
ιντσών και τρεις κυλίνδρους θα έλεγε κανείς πως αποτελεί 
σχεδόν… παράδοξο. Ο μεγάλος τροχός θυσιάζει την άνεση 
στους αυτοκινητοδρόμους και, λόγω γκάμας ελαστικών, 
την πρόσφυση στις ασφάλτινες στροφές για χάρη των 
εκτός δρόμου επιδόσεων. Όμως το αντίθετο κάνει ο τρίτος 
κύλινδρος που προσθέτει καλύτερες επιδόσεις μόνο στις 
υψηλές στροφές αλλά και μερικά κιλά έξτρα βάρους που δε 
βοηθούν στην οδήγηση εκτός δρόμου. Τι συμβαίνει τελικά 
και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Παρά τις διαστάσεις και κυρίως 
το πλάτος στο σημείο του κινητήρα το Tiger καταφέρνει 
και εμπνέει εμπιστοσύνη. Διατηρεί εύκολα την πορεία του 
σε οποιοδήποτε χωματόδρομο και μόνο αν ο αναβάτης το 
κάνει επίτηδες μπορεί να φέρει σε “σύγχυση” το σύνολο. 
Φανταζόμαστε δε θα εκπλαγεί κανείς αν με τρίτη σχέση 
στο κιβώτιο και τέρμα γκάζι στις 7,000rpm το πίσω μέρος 



Συμβουλές για το χώμα

Αν θέλετε να διανύσετε αρκετά χιλιόμετρα στο χώμα και 
να ευχαριστηθείτε την οδήγηση προτείνουμε τέσσερις 
βασικές συμβουλές:
1)  Αντικαταστήστε τα ελαστικά με πιο χωμάτινα που 

θα σας δώσουν την απαιτούμενη πρόσφυση. Στις 
συγκεκριμένες διαστάσεις δοκιμασμένες λύσεις 
είναι τα Metzeler Karoo και τα Continental TKC 80. 
Θυμηθείτε πως οι πιέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει να κατέβουν και χωρίς φορτίο αποσκευών 
μπορούν να πέσουν και μέχρι τα 20psi.

2)  Ρυθμίστε το αμορτισέρ αυξάνοντας την υδραυλική 
προφόρτιση του ελατηρίου (σχεδόν στο τέρμα) και 
αυξήστε αντίστοιχα την απόσβεση επαναφοράς.

3)  Απενεργοποιείτε το ABS κάθε φορά που βάζετε 
μπροστά!

4)  Δώστε προσοχή στις κατηφορικές σφιχτές διαδρομές. 
Το πιρούνι δε διαθέτει ρυθμίσεις, είναι σχετικά 
μαλακό και σε αυτές τις περιπτώσεις δυσκολεύεται 
να διαχειριστεί τις αυξημένες υποχρεώσεις του.

ξεκολλήσει βίαια διαγράφοντας ανεξέλεγκτα παντιλίκια… 
Σύνεση και αυτοσυγκράτηση λοιπόν! Σημαντικό είναι επίσης 
να ξέρετε πως το μπροστινό δεν είναι ρυθμισμένο για 
χωμάτινες υπερβολές –και αυτό δε μπορεί να γίνει από τον 
αναβάτη καθώς δε διαθέτει ρυθμίσεις.  Έτσι καλό θα είναι 
να προσαρμόσετε στο στυλ σας ανοιχτές γραμμές με ομαλές 
καμπύλες και λιγότερα φρένα. Προσοχή θα χρειαστούν οι 
σφιχτές κατηφορικές διαδρομές ειδικά όταν αυτές κρύβουν 
εγκάρσια νεροφαγώματα, καθώς το 45αρι πιρούνι σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορεί να τερματίσει και να αποσυμπιεστεί 
γρήγορα φέρνοντας σε δύσκολη θέση το υπόλοιπο σύνολο.
Αφήνοντας μετά από αρκετή ώρα το χώμα και ξαναβγαίνοντας 
στην άσφαλτο το Tiger απέδειξε πως στον τομέα άνεση τα 
καταφέρνει περίφημα. Παρά την κούραση τα τελευταία 
χιλιόμετρα της ημέρας δεν ήταν καθόλου δύσκολα 
αποτελώντας την καλύτερη ώρα για τον απολογισμό και 
αφήνοντας την τρίτη μέρα για τη δική μας απόλαυση.

On-Off ιδιαιτερότητες 
Η Triumph με τον τρικύλινδρο κινητήρα έχει πετύχει 
διάνα στα 675cc τόσο με το Daytona όσο και με το Street 

Διακριτικά όργανα με πληθώρα ενδείξεων όπως σχέση στο κιβώτιο, κα-
τανάλωση και εκτιμώμενη αυτονομία. Σύγχυση με τη χωρητικότητα καυ-
σίμου στο ρεζερβούαρ αφού με τον δείκτη στο μηδέν δεν καταφέραμε να 

βάλουμε πάνω από 16.5l, ενώ η Triumph ανακοινώνει 19

Ισχυρό ατού στο 800XC αποτελεί η εμφάνισή 
του στο μπροστινό μέρος. Οι χούφτες προσφέ-
ρουν καλή προστασία αλλά η ζελατίνα αποδει-

κνύεται μικρή στις υψηλές ταχύτητες
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Χλίδα και προστασία. Χουφτίτσα για τον αέρα και θερμαινόμενα γκριπ 
για ζεστά χέρια

Διαφορετικό αμορτισέρ από την απλή έκδοση. Η δυνα-
τότητα εξωτερικής  ρύθμισης (με κατσαβίδι) της προφόρ-
τισης ελατηρίου παραμένει, ενώ έχει προστεθεί ρύθμιση 
της απόσβεσης επαναφοράς 

Ποιοτικότερο πιρούνι (σε σχέση με τη χαμηλή έκδοση) με μεγαλύτε-
ρη διάμετρο καλαμιών και extra διαδρομή 40mm που βελτιώνουν την 
οδηγική συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Ο ακτινωτός 
τροχός είναι πιο ανθεκτικός στα χτυπήματα, ενώ το ψηλό φτερό περι-
μένει την αφαίρεση του χαμηλού και πολλή λάσπη για να αποδείξει τη 
χρησιμότητα του
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Triple, τα οποία υπερτερούν σαφώς του τετρακύλινδρου 
ανταγωνισμού. Στην κατηγορία τον ψηλόφτερων on-off όμως 
ο τρικύλινδρος κινητήρας των 800cc δε μπορεί από μόνος 
του να αποτελέσει το ισχυρό όπλο έναντι των δικύλινδρων 
αντιπάλων του. Πετυχαίνει σε αυτούς σαφές πλήγμα όταν 
το ζητούμενο είναι οι επιδόσεις και η οδηγική απόλαυση 
στην άσφαλτο, αλλά σε all around χρήση δε δείχνει να έχει 
ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Αντίπαλος σε αυτή την κατηγορία δεν 
είναι άλλος από το F800GS της BMW που με τον δικύλινδρο 
εν σειρά έχει καλύτερη απόδοση στις χαμηλομεσαίες και 
λιγότερο βάρος που διευκολύνουν στις εκτός δρόμου 
διαδρομές. Έτσι ενώ το απλό Tiger 800 στο ασφάλτινο τερέν 
δείχνει να παίζει χωρίς αντίπαλο, η έκδοση XC μοιάζει σα 
να προσπαθεί να χωρέσει δύο καρπούζια κάτω από την 
ίδια μασχάλη. Σίγουρα λόγω ύψους και εμφάνισης είναι πιο 
“αρχοντική” μοτοσυκλέτα ωστόσο με ψυχρή λογική και με 
τα δεδομένα στο χαρτί η επιλογή του απλού Tiger δείχνει 
πιο ορθολογιστική για όσους δεν έχουν extreme χωμάτινες 
ανησυχίες και περίσσιο μπόι. Στην επιλογή βοηθάει και η τιμή 
καθώς τα 900 επιπλέον ευρώ που απαιτεί το XC σπάνε το 
ψυχολογικό φράγμα των €10,000 (με ABS), κάνοντας το 800 
σημαντικά πιο συμφέρουσα επιλογή.  <<

Το τελικό εξάτμισης στη δεξιά μεριά και το θερ-
μομονωτικό προστατευτικό κάνουν τη ζωή του 
συνεπιβάτη πιο εύκολη στο ανέβα-κατέβα

Ο τρικύλινδρος κινητήρας έχει τις ρίζες του στον 
γνωστό των 675cc. Με αύξηση της διαδρομής των 
εμβόλων, νέο μεγαλύτερο στρόφαλο και πιο ήπιους 
εκκεντροφόρους μεταμορφώθηκε σε on-offάδικος. 
Το αυξημένο βάρος του σε σχέση με του δικύλιν-
δρους κάνει τη μοτοσυκλέτα ελαφρά πιο μπροστό-
βαρη επηρεάζοντας την συμπεριφορά της σε ακραίες 
χωμάτινες καταστάσεις

Triumph Tiger 800XC
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Άνετες σέλες με του οδηγού να ρυθμίζεται καθ’ ύψος, 
καλές λαβές για τον συνεπιβάτη, χώρος για φόρτωμα και 

άπειρα πιασίματα για χταπόδια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;
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Triumph Tiger 800 XC ABS
Ηλιοφιλ Α.Ε.
€10,790 (9,890 χωρις ABS)

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,215 mm
 Πλάτος:  865 mm
 Ύψος:  1,390 mm
 Μεταξόνιο:  1,545 mm
 Ύψος σέλας:  845 mm
 Ρεζερβουάρ:  19 l
 Βάρος κατασκευαστή:  215 kg (πλήρες)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος, τρικύλινδρος
  σε σειρά, 2EEK, 12 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  74 x 61.9 mm
 Χωρητικότητα:  799 cc
 Σχέση συμπίεσης:  -
 Ισχύς:  95/9,300 hp/rpm
 Ροπή:  8/7,850 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο πιρούνι Showa
 Διαδρομή/Διάμετρος:  220/45 mm
 Ρυθμίσεις:  Καμία

 ΠΙΣΩ
  Αμορτισέρ Showa monoshock
 Διαδρομή:  215 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου,
  απόσβεση επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  2.50 x 21 in
 Ελαστικό:  Bridgestone Battlewing,
  90/90-21
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 308 mm, δαγκάνες 
  Nissin 2 εμβόλων,
  προαιρετικό ABS

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  4.25 x 17
 Ελαστικό:  Bridgestone Battlewing,
  150/70-17
 Φρένο:  Δίσκος 255 mm, δαγκάνα
  Nissin 1 εμβόλουΤ
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Η ξεχωριστή και λουσάτη σύγχρονη Vespa αποκτά 
μια ειδική έκδοση που δηλώνει Touring, θέμα που με 

προκαλεί για ενδελεχή εξέταση

Touring
Luxury

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας  φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σπύρος Τσαντήλας
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>>Περίεργο πράγμα αυτό που συμβαίνει 
με τις σύγχρονες εκδοχές των παλαί 

ποτέ οχημάτων του λαού. Η Vespa, ο Σκαραβαίος της 
VW, το Mini Cooper γεννήθηκαν ως τα φτηνά προσιτά 
οχήματα που κάποτε βοήθησαν τον φτωχό να βάλει μια 
ρόδα από κάτω του, οι σύγχρονες μεταλλάξεις τους όμως 
έχουν αποκτήσει μια δόση πολυτέλειας. Μάλλον η ίδια η 
ιστορία που εξύφανε το θρυλικό τους στάτους είναι αυτή 
που εκμεταλλεύονται σήμερα τα τμήματα μάρκετινγκ των 
εταιρειών για να πουλήσουν μύθο στο πάνω όριο τιμής της 
εκάστοτε κατηγορίας. Η Vespa περήφανα πρωταγωνιστεί 
στην εκλεκτή αυτή ομάδα των αναγεννημένων θρύλων.
Εν προκειμένω η ειδική έκδοση Touring χτίζεται πάνω 
στη “μεγάλη” GTS 300, βαμμένη κατ’ αποκλειστικότητα 
στο καφέ Terra di Toscana και προσθέτοντας δύο σχάρες 
και μια ζελατίνα στον εξοπλισμό. Είναι αυτά αρκετά να 
υποστηρίξουν τις τουριστικές δηλώσεις; Το εξετάζω 
πάραυτα δια της μοναδικής αξιοκρατικής μεθόδου, 
ταξιδεύοντας.

Το οδοιπορικό
Ο βασικός χαρακτήρας κάθε σύγχρονης βέσπας είναι, 
θεωρώ, πια γνωστός. Έχουμε δοκιμάσει αρκετές εκδόσεις 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση δε συντρέχουν ικανοί 
λόγοι να έχει αλλάξει σοβαρά η εικόνα. Ουσιαστικά, πλην 
βαφής, λογότυπου και 2-3 εξαρτημάτων έχουμε αυτούσια 
μια GTS 300 Super.
Την παίρνω λοιπόν και βγαίνω κατευθείαν στην εθνική 
οδό. Με ένα άτομο και μπαγκάζια ταξιδεύει άνετα με 
120 km/h, ένα όριο που σε μεγάλο βαθμό τίθεται εκ της 
αεροδυναμικής. Οι μεγάλες επιφάνειές της και κυρίως οι 
μικροί τροχοί την κάνουν αρκετά ευπαθή σε πλευρικούς 
ανέμους, πέραν αυτού όμως τα χιλιόμετρα καταπίνονται 
ανετότατα –για σκούτερ.



Η μεσαίου ύψους ζελατίνα που φορά αφήνει εν πολλοίς το 
κεφάλι εκτεθειμένο, αλλά σε τέτοιες ταχύτητες που κινείται 
ο αέρας γίνεται με τον χρόνο ενοχλητικός μόνο αν φοράς 
ορθάνοικτο κράνος. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Piaggio 
για αυτή τη Special Edition Vespa δεν διατίθεται ψηλότερη 
ζελατίνα, αν και φαντάζομαι πως θα μπορεί να προστεθεί η 
πανύψηλη από τη γκάμα της Super –επεμβαίνοντας αρνητικά 
στην υπέροχη βεσπο-αισθητική, κατ’ εμέ, αλλά με πλήρη 
κάλυψη κι ας είσαι δίμετρος.
Ταξιδεύοντας λοιπόν στον ανοικτό δρόμο με μια καλή 
μουαγιέν η ο 300άρης κινητήρας καίει κατά μέσο όρο 5-6 
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τιμή μάλλον τσιμπημένη για 
σκούτερ. Επαρκεί πάντως για μια αξιοπρεπή αυτονομία της 
τάξης των 160-180 χιλιομέτρων και επηρεάζεται έντονα από 
κάποιους παράγοντες όπως τα κιλά που κουβαλάει και τις 
συνθήκες στις οποίες το κάνει (λ.χ. αντίθετο άνεμο). Μετά 
από περίπου 110 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου με 110-120 
km/h ο δείκτης της βενζίνης έχει πέσει στη μέση, εγώ είμαι 
φρέσκος όπως ξεκίνησα.
Αφήνω τον αυτοκινητόδρομο και ανηφορίζω τον επαρχιακό 
στην πλαγιά του βουνού. Η Φυσική δε με αφήνει να ξεχάσω 
πως το βασικότερο συστατικό της οδηγικής συμπεριφοράς 
στη GTS είναι οι μικροί τροχοί. Με διάμετρο μόλις 12 
ίντσες διαμορφώνουν ένα σύνολο που ισορροπεί διαρκώς 
ανάμεσα στο ευέλικτο και το νευρικό. Με αυτά τα δεδομένα 
είναι ξεκάθαρο πως ποτέ μια Vespa δε θα γίνει η απόλαυση 
του γρήγορου στριψιματία, καθώς οι τροχοί είναι πολύ 
μικροί ακόμη και για να κρατήσει σταθερή κλίση μέσα στη 
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είναι μια αίσθηση 

ποιότητας που αδυνατώ να 
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στροφή. Το διώξιμο έρχεται γρήγορα και μάλλον απότομα, 
οπότε καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος για ρομαντζάδα 
και χαλαρότητα στο ανέβασμα προς το παραδοσιακό 
ξενώνα που σε περιμένει. Αποφεύγοντας το κυνήγι και τις 
απότομες αλλαγές κλίσης η Vespa αρχίζει να γίνεται ως και 
απολαυστική, με ταχύτητες που σπάνια θα ξεπεράσουν τα 60 
km/h. Μα ναι, φυσικά υπάρχει κι εκεί γοητεία. Σε αυτόν τον 
ρυθμό μάλιστα εκμεταλλεύομαι στον μέγιστο βαθμό τα καλά 
φρένα της GTS. Θα ήθελα πολύ να είχαν και ABS, ώστε να 
μην έχω κανένα φόβο να τσαρουχώσω το μπροστινό, ελπίζω 
στο μέλλον να εισακουστώ στην Pontedera. Σε συνθήκες 
πίεσης το δυνατό φρενάρισμα αρχίζει να μοιάζει με ζαριά, 
μικρές ρόδες, μικρή διαδρομή ανάρτησης, φτωχή αίσθηση, 
τίποτα πάνω στη Vespa δε φτιάχτηκε γι’ αυτό.
Επί τη ευκαιρία, σα βρεθείς στο βουνό μη φοβηθείς ποτέ 
το σκοτάδι. Η GTS έχει πολύ καλό προβολέα και ειδικά η 
μεγάλη σκάλα του είναι μεγαλειώδης!
Το καλύτερο πράγμα που μπορείς –για να μην πω οφείλεις– 
να κάνεις εξαρχής πάντως είναι να πετάξεις αυτά τα νάιλον 
Sava (όχι Σάββα!) επιλέγοντας αληθινά ελαστικά για τον 
αληθινό κόσμο. Ευτυχώς υπάρχουν κάμποσες επιλογές 
για να τη ντύσεις με το κάθε σκουτερίσιο Diablo και Pilot 
Road, απολαμβάνοντας σαφώς ανώτερη αίσθηση και 
ασφάλεια. Τα λεφτά τους τα αξίζουν διπλά και τρίδιπλα 
καθώς τα δύο Monsum MC20 που φορά από μαμά είναι 
ανεκδιήγητα, ειδικά σε κακή άσφαλτο, το δε μπροστινό δε 
σου δίνει αυτοπεποίθηση πουθενά. Εντάξει, δεν καβαλάμε 
και superbike, αλλά να διώχνει κάθε φορά που επιχειρείς μια 
λίγο γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης; Δηλαδή στην πόλη τι 
θα κάνεις που η άσφαλτος είναι τρισχειρότερη και οι αφορμές 
για απότομες κινήσεις εμφανίζονται ανά δίλεπτο;
Την πόλη την άφησα τελευταία γιατί σε αυτό το πεδίο δεν 
έχω να προσθέσω κάτι που δεν έχουμε ξαναγράψει. Η Vespa 
είναι γεννημένη για την πόλη, ευέλικτη όσο και κομψή, 
άνετη για έναν ή δύο και σβέλτη. Ο τρακοσάρης κινητήρας 
έχει ζουμερή ροπούλα παρόλο που η αυτόματη μετάδοση 
κάνει την επιτάχυνση πολύ ελαστική, έχει αρκετά γρήγορη 
απόκριση για τα δεδομένα ενός σκούτερ και φτάνει αρκετά 
γρήγορα σε τριψήφια ταχύτητα. Αναμφίβολα έχει τον 
τρόπο του να κάνει κάθε καθημερινή διαδρομή ιδιαίτερα 
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απολαυστική και απροβλημάτιστη. Ναι, οι μικρές ρόδες 
αντιπαθούν τις λακκούβες, αλλά αυτές τις μισώ έτσι κι αλλιώς 
με ο,τιδήποτε κι αν καβαλήσω. Στον αντίποδα, αυτό που 
στο επαρχιακό στροφιλίκι περιέγραφα ως νευρικότητα, εδώ 
μετατρέπεται σε ευελιξία αντάξια μιας μπαλαρίνας. Μπορεί 
να είναι εντελώς υποκειμενικό, αλλά ειλικρινά απολαμβάνω 
ακόμη και την πιο διαδικαστική, βαρετή διαδρομή στο καυτό 
καλοκαιρινό κέντρο της Αθήνας, η Vespa μου προσφέρει 
αυτό το κάτι που είναι τόσο διαφορετικό από τα περισσότερα 
σκούτερ που έχω καβαλήσει. Είναι μια αίσθηση ποιότητας 
που αδυνατώ να απεικονίσω με λέξεις.

Η επίγευση
Σε αυτό το σημείο αντιλαμβάνομαι πως θα μπορούσα να 
έχω γράψει περίπου το ίδιο κείμενο για οποιαδήποτε άλλη 
Vespa. Η μόνη ουσιαστική διαφορά αυτής της ειδικής 
έκδοσης αφορά στην επιπλέον δυνατότητα φορτώματος από 
τις δύο πρακτικότατες σχάρες, γι’ αυτό και το συμπέρασμα 
απλούστατα λέει πως η Touring έκδοση είναι πάνω-
κάτω όσο touring είναι και κάθε άλλη αδελφή της. Πάνω 
απ’ όλα ωστόσο η δοκιμή αυτή μου άφησε μια ιδιαίτερα 
ευχάριστη επίγευση μετά από μια χορταστικότατη βόλτα 
200 χιλιομέτρων και φτάνοντας στον προορισμό μου 
ξεκούραστος και φρέσκος, τόσο εγώ όσο και η Vespa. Άνετα 
θα κάναμε άλλα τόσα συνεχόμενα. Πιθανότατα θα απέφευγα 
όσο περισσότερο μπορώ τον αυτοκινητόδρομο, προτιμώντας 
διαδρομές που δε θα χρειάζεται να κουρδίζω το γκάζι ως το 
τέλος του και πάλι να μου φαίνεται λίγο έχοντας καλομάθει 
με κινητήρες τριψήφιων ιπποδυνάμεων.
Εδώ που τα λέμε, αν τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν και 
κάνουν διεθνή ταξίδια με μικρότερες δίχρονες βέσπες, 
μπροστά τους αυτή μοιάζει με διαστημόπλοιο.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα επίσης λέει πως ένα Beverly 300 
θα κάνει την ίδια δουλειά καλύτερα, εκμεταλλευόμενο την 
καλύτερη συμπεριφορά που εκ φύσεως του χαρίζουν οι 
μεγάλης διαμέτρου τροχοί. Αλλά ξέρω καλά πως η Vespa 
έχει μια άλλη επίδραση στο μυαλό και αν τη σκέφτεσαι 
είναι επειδή τη γουστάρεις για τη μοναδικότητα που σέρνει 
πίσω της, για την εμφάνισή της. Υπό αυτό το πρίσμα να είσαι 
σίγουρος πως και την εκδρομούλα σου θα κάνεις και θα την 
ευχαριστηθείς και θα έχεις απολύτως καλυμμένες όλες τις 
καθημερινές σου ανάγκες.<<



Vespa GTs 300 i.e. TourinG
piaGGio Hellas
€4,745

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  1,930 mm
 Πλάτος:  755 mm
 Ύψος:  Δ.Α. mm
 Μεταξόνιο:  1,370 mm
 Ύψος σέλας:  790 mm
 Ρεζερβουάρ:  9.2 l
 Βάρος κατασκευαστή:  148 kg

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος,
  μονοκύλινδρος, 1EEK, 
  4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  75 x 63 mm
 Χωρητικότητα:  278 cc
 Σχέση συμπίεσης:  -
 Ισχύς:  22/7,500 hp/rpm
 Ροπή:  2.3/5,000 kg.m/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Μονόμπρατσο, ένα αμορτισέρ
  με μοχλικό
 Διαδρομή/Διάμετρος:  -/- mm
 Ρυθμίσεις:  Καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  - mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  12 in
 Ελαστικό:  Sava MC20 Monsum,
  120/70-12
 Φρένο:  Δίσκος 220 mm, δαγκάνα 
  2 εμβόλων με γλίστρα

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  12 in
 Ελαστικό:  Sava MC20 Monsum,
  130/70-12
 Φρένο:  Δίσκος 220 mm, δαγκάνα 
  2 αντικριστών εμβόλωνΤ
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Το 675R τα βάζει με 
την άσφαλτο των Σερ-

ρών, τους συντάκτες 
μας και τον Γιάννη 

Μπούστα. Σα να μην 
έφταναν όλα αυτά,
δίνει και ραντεβού 
με το Aprilia RSV4 

Factory APRC για το 
επόμενο τεύχος  
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Από το 2006 που παρουσιάστηκε το Daytona 675 “ληστεύει” τον 
ανταγωνισμό με τον τρικύλινδρο κινητήρα και το κοφτερό πλαίσιο. Φέτος 

ρίχνει και τη χαριστική βολή με όπλο τα κορυφαία καλούδια της έκδοσης R

Ληστείαφόνου

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής, φωτό: Σάββας Κουρίδης
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>>Πέντε ολόκληρα χρόνια συμμετέχω 
και γράφω συγκριτικά Supersport 

600 και πραγματικά έχω βαρεθεί να βγάζω νικητή το 
Daytona. Μια μοτοσυκλέτα που κατά τη γνώμη όσων 
τη γνωρίζουν καλά έχει αδικηθεί στη συνείδηση του 
κοινού. Ναι, τα αποτελέσματα στα συγκριτικά των 
περιοδικών έχουν “ξεφτίσει” στο μυαλό του “ειδικού” 
κοινού των track days μα του κάκου. Δε μπορεί να 
βγαίνει νικήτρια παντού για πέντε συνεχή χρόνια και 
αυτό να ανήκει στα “ύποπτα” αποτελέσματα. Πρέπει 
επιτέλους να εισακουστεί η πραγματικότητα: Σε νορμάλ 
μορφή το Daytona 675 είναι μακράν το καλύτερο, 
πιο πλήρες και πιο πολεμικό εξακοσάρι. Αν μιλάμε 
για racing kit κλπ μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν, 
αλλά και το κόστος φτάνει στα ύψη. Αρκετά όμως με 
το παράπονο του συντάκτη που δεν είδε τον επί πέντε 
έτη αδιαφιλονίκητο νικητή του, να γεμίζει τις πίστες και 
τους δρόμους. 
Και εντάξει μέχρι τώρα υπήρξαν αμφιβολίες, αν όμως 
γυρίζοντας σελίδες, βιτρίνες και test rides δεν γίνει 
σαφής η υπεροχή της έκδοσης R μάλλον θα πρόκειται 
για βίτσιο. Μιλάμε για ένα πακέτο περιφερειακών που 
συναντούσαμε μέχρι τώρα μόνο σε special εκδόσεις 
ιταλίδων, συνήθως με κόστος πάνω από €20,000. 
Επίσης δε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι φόρεσαν 
Ohlins και Brembo στο χειρότερο σύνολο μπας και 
πουλήσει. Αντιθέτως, η ήδη κορυφαία 600 Supersport 
έγινε και Special. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και 
την τιμή στα €12,990, το όνειρο να έχεις στο γκαράζ 
σου μια “ειδική” έκδοση φορτωμένη special καλούδια 
γίνεται πιο προσιτό. Η διαφορά σε τιμή με τον ιαπωνικό 
ανταγωνισμό γίνεται αισθητή μόνο όταν πρόκειται 

Απαιτεί γνώσεις για να ρυθμιστεί σωστά το TTX 36 της Ohlins αλλά 
όταν αυτό γίνει η λειτουργία του είναι κορυφαία. Ένα τέτοιο 

αμορτισέρ είναι συνήθως η πρώτη κίνηση βελτίωσης για ένα trackbike



για στοκ μοντέλα 2009 ή 2010 τα οποία κινούνται 
κάτω από τα €10,000. Τότε, ναι, μπορεί να πει κανείς 
ότι με τα ρέστα βάζει ένα αμορτισέρ, σωληνάκια, 
εξάτμιση. Και λοιπόν; Θα έχει δώσει τα ίδια χρήματα 
για παλιότερο μοντέλο, χωρίς πιρούνι Ohlins, Brembo 
monoblock, shifter και τελικά Special έκδοση δε θα 
έχει. Για όλα αυτά λοιπόν το 675R κατηγορείται για 
φόνο του ανταγωνισμού στον τίτλο του test.

Καλή η οφθαλμολαγνεία…
… και οι σοφιστείες παρατηρώντας τις φετιχιστικές 
λεπτομέρειες που διαθέτει το 675R, πρέπει όμως 
να διαπιστώσουμε αν προσφέρουν κάτι και στην 
πράξη. Έχουμε συναντήσει στο παρελθόν περιπτώσεις 
“special” με τα ίδια επώνυμα καλούδια, οι οποίες τελικά 
δεν άξιζαν το έξτρα κόστος. Είτε γιατί τα “καλούδια” 
δε συνεργάζονταν αρμονικά μεταξύ τους χαλώντας την 
ομοιογένεια του συνόλου, είτε γιατί η απλή έκδοση 
ήταν ήδη πολύ καλή και η διαφορά στην τιμή πολύ 
μεγάλη. Αυτά τα δύο είχα στο μυαλό μου από την αρχή 
αυτής της δοκιμής και έμενε να απαντηθούν οδηγώντας 
το 675R στην πίστα των Σερρών παρέα με τα παιδιά 
του trackbike.gr και τον Γιάννη Μπούστα. Μετά από 
όσα διαβάσατε λοιπόν είναι σαφές ότι μόνος αντίπαλος 
για το 675R μένει το απλό Daytona 675 το οποίο 
προσφέρεται με εξάτμιση, shifter, CNC μανέτες και 
€2,000 λιγότερα. 
Στημένο στα racing σταντ, με τους “κουβερτωμένους” 
τροχούς του δέκα πόντους από το έδαφος ανοίγει 
την όρεξη. Χωρίς καθρέφτες, λασπωτήρες και λοιπά, 
περιττά για την πίστα, αξεσουάρ μένουν μόνο τα φώτα 

Ο μονόδρομος συμπλέκτης ήταν αυτό που έλειπε 
από το 675 - και συνεχίζει να λείπει στην ουσία,

καθώς διατίθεται ως extra εξοπλισμός στην έκδοση R
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να θυμίζουν ότι δε βρίσκεσαι σε αγώνα. Τα χρυσά 
Ohlins και οι φρενούκλες της Brembo είναι τα πρώτα 
που τραβάνε το μάτι. Τέτοια περιφερειακά στη μικρή 
κατηγορία έχουμε να απολαύσουμε από την εποχή του 
εξωτικού 749R.
Το κορυφαίο πακέτο συμπληρώθηκε από την ομάδα 
του trackbike.gr που, σε συνεργασία με τη Dunlop 
Goodyear Ελλάς και τον Νίκο Περιστερά, έκανε δώρο 
στο Daytona (και τους αναβάτες του) τα κορυφαία 
ελαστικά D211GP. Τόσο από τεχνικής πλευράς λοιπόν 
όσο και “σκηνοθετικά” το κλίμα ήταν ιδιαίτερα racing 
στο box νούμερο 1. Τα χρονόμετρα είχαν στηθεί, οι 
σένσορες είχαν σφιχτεί γερά και όλοι είχαμε μπει στις 
φόρμες μας.

Το όριο…
… και η συμπεριφορά μιας μοτοσυκλέτας σαν το 675R 
δε μπορεί να εξερευνηθεί παρά μόνο στο ιδανικό 
περιβάλλον της πίστας. Και αν μιλάμε για πίστα και 
όρια στην Ελλάδα ποιος είναι καλύτερος εξερευνητής 
από τον Γιάννη Μπούστα; Για να δούμε λοιπόν τα 
χρονόμετρα να σταματούν εκεί που γενικά “δεν 
υπάρχει” αφήσαμε τον πολυπρωταθλητή να ξεκινήσει 
το γυρολόγιο με τα ολόφρεσκα λάστιχα. Ειδικός στο να 
“παίρνει” το maximum από τον πρώτο γύρο έγραψε 
με το 675R το εκπληκτικό 1.21.9. Με αυτό τον χρόνο 
θα ξεκινούσε από την pole position στον δεύτερο 
αγώνα του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος. “Ναι 
αλλά είναι ο Μπούστας”, θα φωνάξει από το τελευταίο 
θρανίο ο πονηρός. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι 
πρόκειται για εντελώς νορμάλ μοτοσυκλέτα, με φώτα, 
χωρίς γρανάζωμα, χωρίς προετοιμασμένο κινητήρα και 
όλα όσα αλλάζουν σε racing μορφή. Τι μας είπε όμως 
ο Γιάννης Μπούστας για το 675R μόλις κατέβηκε από 
τη σέλα του θα το διαβάσετε αυτολεξεί στο επόμενο 
τεύχος, όπου το 675R παίρνει φόρα και τα βάζει με το 
Aprilia RSV4 Factory APRC! 
Με σκέψεις μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε το πλέξιμο, 
πήρα τη θέση του στη σέλα του Daytona. Με τα λάστιχα 

"
"

...επιτρέπει 
να “κλειδώσεις” το 
γκάζι στο τέρμα του τόσο 
νωρίς σαν να έχει 80   
άλογα…

Το κοινό των track days γίνεται όλο και πιο απαιτητικό και η 
Triumph φροντίζει να το ικανοποιεί. Πρόσθεσε λοιπόν ένα shifter 

στην έκδοση R μειώνοντας τα έξοδα για το κυνήγι του χρόνου
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ζεστά και έχοντας γράψει μόλις πέντε γύρους, ο τρόπος 
που το λευκό Triumph μπήκε στην Κ1 και βγήκε 
από την Κ2 ήταν γνώριμος από το “απλό” αδερφάκι 
του. Αέρινο, με ανύπαρκτη αδράνεια και γρήγορη 
γεωμετρία, σημαδεύει το εσωτερικό της στροφής με 
ελάχιστη πίεση στο εσωτερικό κλιπ ον. Ακόμα και 
“τραβώντας” τα φρένα βαθύτερα, η αντίσταση στο 
στρίψιμο είναι ελάχιστη. Αλλά μιας και μιλήσαμε για 
φρένα ας αναφερθούμε στο πρώτο πλεονέκτημα του R. 
Οι ακτινικές monobloc της Brembo σε συνεργασία με την 
επίσης ακτινική τρόμπα της ίδιας εταιρείας πραγματικά 
βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Σκεφτείτε ότι πρόκειται 
για το καλύτερο σύνολο που συναντάμε σε χιλιάρια, τα 
οποία ζυγίζουν 10-20 κιλά περισσότερο και φτάνουν 
στην Κ1 των Σερρών με 30km/h παραπάνω. Στο μικρό 
και ελαφρύ Triumph το έργο τους είναι ευκολότερο και 
το αποτέλεσμα πραγματικά εντυπωσιακό. Μετακινείς 
κάμποσα μέτρα πιο βαθειά τα σημάδια για τα φρένα και 
πάλι έχεις κόψει όσο ακριβώς χρειάζεσαι για μια σωστή 
είσοδο. Όχι ότι η απλή έκδοση υστερεί σε φρένα, 
αντιθέτως είναι σπουδαία, αλλά αυτά τα Brembo είναι 
πραγματικά σε δικό τους επίπεδο.

Το εντυπωσιακότερο όμως είναι…
…ότι παρά τα δυνατά φρένα, η συμπεριφορά του στο 
φρενάρισμα είναι ακλόνητη. Το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης για αυτό το τρικ το έχει φυσικά ο μονόδρομος 
συμπλέκτης, ο οποίος όμως δεν ανήκει στο βασικό 
εξοπλισμό ούτε του απλού Daytona, ούτε του 675R, 
καθώς οι τεχνικοί της Triumph τον θεωρούν περιττό. 
Στη σταθερότητα στο φρενάρισμα συμβάλουν φυσικά 
και οι αναρτήσεις της Ohlins, τόσο το πιρούνι που 
“ακούει“ στις ρυθμίσεις και κρατά το μπροστινό στο 
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Η ακτινική Nissin έδωσε τη θέση της στην αντίστοιχη Brembo. 
Το στρογγυλό σηματάκι, αρχικό της Ιταλικής εταιρείας, αποτελεί εγγύηση στο 

φρενάρισμα. Έτσι για το φετίχ δε θα μας χάλαγε αν ήταν η racing 19x18

http://www.youtube.com/v/q2FPq_k71Zg?version=3&autohide=1&autoplay=1
http://www.ebike.gr/gallery/album39/images/ebike39-99.jpg


ύψος του, όσο και το αμορτισέρ της σειράς ΤΤΧ που δεν 
αφήνει τον πίσω τροχό να ξεκολλήσει από το έδαφος. Η 
ποιότητα τους είναι εμφανής βέβαια και σε άλλα σημεία 
εκτός από το φρενάρισμα. Η σφιχτή ρύθμιση που ζητά 
η πίστα δεν επηρεάζει τον τρόπο που “διαβάζουν” 
τις μικροανωμαλίες της ασφάλτου, ενημερώνοντας 
με σαφήνεια τον αναβάτη για την πρόσφυση. Και όλα 
αυτά χωρίς racing σέλα και μαρσπιέ. 
To 43άρι NIX 30 της “σου-ειδικής” εταιρείας 
χάρισε ακλόνητη αίσθηση στο ελαφρύ μπροστινό 
του Daytona, κάνοντας την άλλοτε ευχάριστη 
παρουσία σταμπιλιζατέρ να δείχνει περιττή. Ακόμα 
και στις παρατεταμένες η μονοκόμματη αίσθηση της 
μοτοσυκλέτας δε μεταβάλλεται στο παραμικρό.  Ίσως 
για αυτό οι υπεύθυνοι της Triumph δεν πρόσθεσαν στην 
έκδοση R ένα από τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ τιμονιού 
της Ohlins όπως θα της άξιζε για λόγους πρεστίζ. 
Σε συνεργασία με τα Dunlop, o τρόπος που το 675R 
“κολλάει” κάτω και διαγράφει τόξα κάθε διαμέτρου 
είναι μοναδικός. Κουβαλάει απίστευτη φόρα στο 
κέντρο της στροφής, ενώ επιτρέπει να “κλειδώσεις” το 
γκάζι στο τέρμα του τόσο νωρίς σαν να έχει 80 άλογα. 
Έχει όμως πολύ περισσότερα και έτσι το χρονόμετρο 
σταματά χαμηλά. Όσοι το οδηγήσαμε κάναμε το ρεκόρ 
μας για νορμάλ 600άρι, γεγονός που μαρτυρά ότι είναι 
αποτελεσματική μοτοσυκλέτα και όχι απλά ακραία και 
εντυπωσιακή.
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...To 43άρι NIX 
30 της “σου-ειδικής” 
εταιρείας χάρισε ακλόνητη 
αίσθηση στο ελαφρύ μπροστινό του 
Daytona…

Μόνο και μόνο αυτό το θέαμα όταν βρίσκεσαι στη σέλα αρκεί για να μπεις 
με όρεξη σε κάθε session. Αν προσθέσεις και την ουσία, δηλαδή την 

κορυφαία αίσθηση αυτού του πιρουνιού, ορμάς για τον ταχύτερο γύρο



Μέχρι φέτος αυτή η φωτογραφία θα μπορούσε να ανήκει μόνο σε 
Aprilia και Ducati των 20+ χιλιάδων ευρώ. H Triumph κάνει 
πλέον το κορυφαίο πακέτο Ohlins-Brembo ιδιαίτερα προσιτό
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Καταλήγουμε…
…λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το Daytona 675R είναι 
η καλύτερη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας για χρήση 
πίστας. Όχι ότι δεν κάνει για τον δρόμο, αντιθέτως 
κάθε ματιά πάνω της θα είναι απολαυστική για έναν 
φανατικό της μοτοσυκλέτας. Απλά αναφέρουμε την 
πίστα γιατί μόνο σε τόσο απαιτητικό περιβάλλον τα 
ακριβά καλούδια θα δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω 
που διαθέτουν. Τη μάχη της πίστας λοιπόν την κερδίζει 
αναμφισβήτητα το R, αφού για να στήσεις τόσο καλά 
την απλή έκδοση πρέπει να ξοδέψεις πολύ περισσότερα 
από τα €2,000 της διαφοράς μεταξύ τους.
Για τον δρόμο το απλό Daytona είναι ήδη παραπανίσια 
καλοστημένο και αν κάποιος ζητά κάτι παραπάνω 
η Moto2 τον περιμένει. Κάπου εδώ επανέρχεται το 
θέμα του κόστους. Με €2,000 λιγότερα ουσιαστικά 
αγοράζεις την ίδια μοτοσυκλέτα, αν μιλάμε για δρόμο. 
Χάνεις λίγο σε ποζεριά στη μοτοπαρέα, γιατί όπως και 
να το κάνουμε τα χρυσά Ohlins έχουν ένα πρεστίζ, αλλά 
έχεις ρέστα που φτάνουν για περίπου 600 καφέδες. Η 
επιλογή λοιπόν καθορίζεται για άλλη μια φορά από τη 
χρήση αλλά και το κόστος.  <<

Τι αλλάζει προσθέτοντας το R

•  Πιρούνι Ohlins NIX 30 43mm 

•  Αμορτισέρ Ohlins TTX 36

•  Τετραέμβολες monobloc δαγκάνες Brembo

•  Ακτινική τρόμπα Brembo

•  Shifter της Translogic 

•  Carbon φτερά, κάλυμμα εξάτμισης και αεραγωγοί



Triumph DayTona 675r
Ηλιοφιλ a.E.
€12,290

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,020 mm
 Πλάτος:  710 mm
 Μεταξόνιο:  1,395 mm
 Ύψος σέλας:  830 mm
 Βάρος κατασκευαστή:  185 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, τρικύλινδρος,
  υγρόψυκτος, 2 EEK, 
  12 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  74 x 52.3 mm
 Χωρητικότητα:  675 cc
 Σχέση συμπίεσης:  12:1
 Ισχύς κατασκευαστή:   125 / 12,600 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  7.3 / 11,700 kg.m/rpm

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Αλουμινένιο περιμετρικό,
  αλουμινένιο ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  23.9°
 Ίχνος:  89.1mm
 
 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο πιρούνι 
  Ohlins NIX30
 Διαδρομή / Διάμετρος:  110 / 43 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων, 
  απόσβεση συμπίεσης
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ Ohlins 
  TTX36 με μοχλικό
 Διαδρομή:  130 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου, 
  απόσβεση συμπίεσης
  και επαναφοράς
 
 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.5 x 17 in
 Ελαστικό:  120/70-17, Pirelli Diablo
  Supecorsa SP
  (Dunlop Sportmax
  D211GP 6813)
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 308mm, ακτινικές
  δαγκάνες Brembo 4 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  5.5 x 17 in
 Ελαστικό:  180/55-17, Pirelli Diablo
  Supecorsa SP
  (190/55-17, Dunlop 
  Sportmax D211GP 6854)
 Φρένο:  Ένας δίσκος 255mm,  
  δαγκάνα Nissin 1 εμβόλου
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ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ;
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ, ΑΛΛΑ...
...κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονομετρημένης διαδικασίας 
στη πίστα των Σερρών, το 675R παρέδωσε πνεύμα. Ευτυχώς που 
εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στα χέρια του Γιάννη Μπούστα, καθώς 
είναι μακράν ο πιο προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια τόσο 
δύσκολη κατάσταση.
Μέχρι την ώρα που "έκλεινε" το τεύχος που διαβάζετε στις οθόνες 
σας, δεν είχαμε λάβει επίσημη αναφορά του τι έφταιξε και 
παρουσιάστηκε βλάβη στον κινητήρα του 675R.
Από την πλευρά μας εικάζουμε ότι η βλάβη συνδέεται με 
μια πτώση που είχε στο άμεσο παρελθόν η συγκεκριμένη 
μοτοσυκλέτα στη πίστα των Μεγάρων, κατά την οποία έμεινε για 
αρκετή ώρα πεσμένη με τον κινητήρα σε λειτουργία.
Σε κάθε περίπτωση, θα επανέλθουμε στο συγκριτικό του επόμενου 
τεύχους με την επίσημη τοποθέτηση της αντιπροσωπείας.

Triumph Daytona 675R
cover story
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Πόλη, ταξίδι, 
πίστα, αρέσει και στο 

κορίτσι. 
Τα κάνει όλα και 

συμφέρει;
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Καθημερινές αγγαρείες, ταξίδι και τρεις μέρες πίστα: 
Το SM-T καλείται να αποδείξει ό,τι υπόσχεταιφτιάχνει

πάντως

δοκιμή: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σ.Τ.
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>>Το διαβόητο πορτοκαλί SM-T 
ντεμπουτάρησε στο ebike.gr στα χέρια 

του κυρίου Δάλλα στο μακρινό τεύχος 22, ο οποίος 
ανακάλυψε την ιδανική μοτοσυκλέτα για την Ελλάδα. 
Δώδεκα τεύχη αργότερα ο κύριος Ερμήλιος μας έκανε 
την τιμή να οδηγήσει την ολόφρεσκη έκδοση με ABS 
στην πανευρωπαϊκή της παρουσίαση, επιστρέφοντας με 
αναλόγως διθυραμβική διάθεση.
Ο υπογράφων πάλι, αν και φαινομενικά φιλήσυχος 
και μάλλον τουριστικός τύπος, δεν έβλεπα την ώρα να 
καβαλήσω το SM-T για μια πλήρη δοκιμή. Η χρονική 
συγκυρία λοιπόν μου προσέφερε τις τέλειες συνθήκες: 
Μερικές μέρες στην Αθήνα, ταξιδάκι οδικό ως τις Σέρρες με 
σποραδικές διανθίσεις από επαρχιακό και τρεις μέρες στην 
πίστα με το καλοκαιρινό trackbike.gr. Ευκαιρία που μου 
επιτρέπει να βάλω κάτω από το μικροσκόπιο διάφορους 
ισχυρισμούς, όπως αυτόν της ΚΤΜ πως έχει φτιάξει το 
απόλυτο all around μηχανάκι ή τη δήλωση Δάλλα περί 
ιδανικότητας.

Τρείς λόγοι να είσαι ήρεμος
Ξεπερνώντας θεωρητικές συζητήσεις για το κατά πόσο 
μπορεί να έχει νόημα ένα χιλιάρι ως καθημερινή 
μοτοσυκλέτα, το SM-T έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα 
στην πόλη για την κατηγορία του. Χτισμένο γύρω από ένα 
απίθανο πλαίσιο και με έναν κινητήρα τόσο εύστροφο και 
“ελαφρύ” όσο κανένα άλλο στα κυβικά του, καταφέρνει 
να κινείται ως ένα υπερφυσικά δυνατό μονοκύλινδρο. 
Απίστευτα ουδέτερο ζύγισμα, αναρτήσεις που καταπίνουν 
κάθε είδους οδόστρωμα, άριστος ψεκασμός, γεμάτη 
καμπύλη ροπής και 110 αλογάκια στη ρόδα συνθέτουν 
ένα αποτέλεσμα που ομορφαίνει ακόμη και την πιο 
βαρετή διαδρομή μέσα στην πόλη. Το SM-T έχει την 
αταξία στο αίμα του, αλλά το σπουδαίο προσόν του είναι 
η ευκολία με την οποία σε ψήνει πως όλα επιτρέπονται. 
Στο απρόβλεπτο και επικίνδυνο αστικό περιβάλλον με 
το απλό 990 SM ανησυχούσα, είναι τόσο διασκεδαστικό 
που φοβόμουν μήπως κάποια μέρα διακοσμούσα το 
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πίσω μέρος ενός λεωφορείου συνεπεία υπερβολικής 
δόσης σιγουριάς. Στη μετάλλαξη SM-T βρήκα τρεις 
καθησυχαστικούς παράγοντες.
Ο πρώτος αφορά στις μεγαλύτερες διαδρομές των 
αναρτήσεων σε νούμερα-υβρίδια μεταξύ ασφάλτινων 
και light χωματερών διαθέσεων, προσφέροντας λίγο 
περισσότερο περιθώριο κατά της βλακείας. Εννοώ τη 
βλακεία του αναβάτη και όχι των τριγύρω, καθώς με 
αυτόν τον κινητήρα δε θέλει και πολύ για να βρεθείς με 
τη λάθος φόρα στο λάθος σημείο. Η έξτρα διαδρομή 
τουλάχιστον κάνει τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας λίγο 
πιο ενδοτική, λιγότερο απόλυτη, συγχωρεί περισσότερο 
στη ζούγκλα της πόλης.
Μετά είναι αυτό το ABS. Όταν το διάβαζα στο press kit ή 
μου το περιέγραφαν στην ΚΤΜ καθώς παρελάμβανα τη 
μοτοσυκλέτα σκεφτόμουν από μέσα μου πως “αυτή είναι η 
δουλειά τους, να διαφημίζουν”. Η αλήθεια είναι πως μόνο 
λίγες φορές οι διθυραμβικές αλλαγές σε μοτοσυκλέτες 
συνιστούν κάτι πραγματικά σπουδαίο σε πραγματικές 
συνθήκες και εδώ είναι μια από αυτές. Παραφράζοντας 
τον ένα και μοναδικό Kevin Schwantz, φρενάρεις μέχρι να 
δεις τον Θεό και μετά θα επέμβει το ABS, το δε χεράκι που 
βάζει είναι ταχύτατο και καίριο. Αυτά για μπροστά, διότι 
πίσω η κατάσταση δε σώζεται από κανένα ηλεκτρονικό 
του κόσμου. Σε κάθε φρενάρισμα η μεταφορά βάρους 
μπροστά θα ελαφραίνει πάντα το πίσω και το ABS μονίμως 
θα πάσχει από πρόωρη εκσπερμάτωση.
Ως τελευταίο παράγοντα ηρεμίας περιλαμβάνω τη θέση 
οδήγησης. Αφήνοντας την εντουράδικη ίσια σέλα του SM, 
το SM-T έχει μια σέλα λογικής TDM που σε βάζει μέσα. 
Η αίσθηση που αποκομίζεις ανεβαίνοντας πάνω του δεν 
είναι αυτή της ακραίας επιθετικότητας, εκεί που με το SM τα 
βλέπεις όλα πίστα καρτ, εδώ μπαίνεις περισσότερο σε μια 
λογική βόλτας. Μη γελιέσαι, η βόλτα είναι αναπόφευκτα 
γρήγορη, δύσκολα θα καταφέρεις να ξεπεράσεις τις 
σκανταλιάρες Σειρήνες του κινητήρα, αλλά τουλάχιστον 
δε θα νομίζεις ότι σε λένε Thierry Van Den Bosch. Κάτι 
είναι κι αυτό.

Τ for Traveller
Βγαίνουμε εθνική οδό. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα 
πούμε ότι αυτός ο κινητήρας δεν είναι ακριβώς υπόδειγμα 
τουρίστα, η τρελή του ευστροφία συνεπάγεται νευρικότητα 
στις μεταβολές του γκαζιού. Είναι το ακριβώς αντίθετο 

" "
τουρίστας 
αυτοκινητοδρόμων 
δε θα γίνει ποτέ
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από τη βαρύστροφη ραθυμία που θεωρείται προσόν σε 
μια τουριστική μοτοσυκλέτα, αλλά εντάξει δεν είναι και 
καταδικαστικός παράγοντας.
Αυτό που το SM-T μπορεί να κάνει με μεγάλη άνεση 
είναι να ταξιδεύει χαλαρά με μια μουαγιέν άνω των 140 
και κάτω των 160. Σε αυτήν την περιοχή ο κινητήρας 
λειτουργεί χαλαρά, η αεροδυναμική είναι οριακά επαρκής 
–με μια λίγο ψηλότερη ζελατίνα θα βελτιωθεί σημαντικά– 
και η κατανάλωσή του είναι, εξίσου οριακά, αξιοπρεπής. 
Ο LC8 ουδέποτε υπήρξε υπόδειγμα οικονομίας και εδώ 
δε θα είχαμε την εξαίρεση, όσο κι αν θα τη θέλαμε. Λίγο 
να ανεβάσεις τον ρυθμό σου και θα καταπίνει τη βενζίνη 
σε ρυθμό 10 λίτρων ανά εκατοντάδα χιλιομέτρων, 
γεγονός που δίνει μια πολύ μικρή αυτονομία με το κίτρινο 
λαμπάκι να φωταγωγείται πριν τα 150 χιλιόμετρα. Αυτό 
δεν είναι μετάλλιο για μια μοτοσυκλέτα που διαφημίζει το 
“T” στο λογότυπό της, μοιάζει μάλλον με συμβιβασμό. 
Συμβιβάζεσαι δηλαδή να αποκτήσεις έναν κανίβαλο 
ντυμένο με κυριλέ ρούχα.
Η σέλα είναι απολύτως ξεκούραστη, διάνα στον στόχο, 
η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα ωστόσο δεν ακολουθεί από 
κοντά. Η αεροδυναμική κάλυψη του χώματος απεικονίζεται 
κυριολεκτικά στο σώμα σου μετά από ένα ταξίδι. 
Φτάνοντας στις Σέρρες τα πόδια μου ήταν καλυμμένα από 
μυγάκια από τη μπότα ως τους γοφούς, μπροστά και στο 
εξωτερικό πλάι. Ομοίως τα χέρια από τον καρπό ως και 
τον σβέρκο. Αυτά τα σημεία μονίμως εκτεθειμένα στη ροή 
αέρα σημαίνουν κούραση μετά από πολλές ώρες, είναι 
ένταση που δε σταματάς να τη νιώθεις όση ώρα ταξιδεύεις. 
Ευτυχώς σταματάς πολύ συχνά για βενζίνη. Δυστυχώς τα 
ρούχα σου θα είναι μη εμφανίσιμα όταν φτάσεις.
Όσο ωραία κι αν είναι η υλοποίηση του SM-T, τουρίστας 
αυτοκινητοδρόμων δε θα γίνει ποτέ.
Τότε φτάνει η στιγμή να βγεις στον επαρχιακό και ξαφνικά 
είσαι στον παράδεισο. Παιχνίδι στις αλλαγές κατεύθυνσης, 
ροπάτο ανά πάσα ώρα και στιγμή με ακρίβεια στο 
χέρι, αναρτήσεις που διαβάζουν και αντιδρούν σωστά, 
πανίσχυρα ακούραστα φρένα με εξαιρετική αίσθηση και 
το απίθανο ABS εφεδρεία, σωστή θέση οδήγησης, τα 
πάντα όλα. Θα χρειαστούν μόλις μερικά χιλιόμετρα σε 
οποιαδήποτε στριφτερή διαδρομή για να ανακαλύψεις για 
ποια χρήση φτιάχτηκε αυτή η μοτοσυκλέτα. Την ανάβαση 
από Θεσσαλονίκη για Σέρρες λ.χ. θα μπορούσα να την 
κάνω στο καπάκι πάνω-κάτω άλλες 10 φορές, μετά 
από τόσα χιλιόμετρα εθνικής το τελευταίο κομμάτι ήταν 
τόσο ανταποδοτικό που με χαλούσε που έφτανα στον 
προορισμό μου.
Τα ContiSport Attack ταιριάζουν μια χαρά στο SM-T, 
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Ο V2 του SV συνεχίζει να εντυπωσιάζει παρά τα χρονάκια του, 
ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες των αναρτήσεων
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δούλεψαν εξίσου καλά στην πόλη όσο και στο στροφιλίκι 
και έβγαλαν πάνω από 1,500 χιλιόμετρα απαιτητικών 
διαδρομών χωρίς εμφανή φθορά. Φιλικά και καλά ήταν 
και στην πίστα των Σερρών.
Αυτό που δεν αλλάζει πουθενά είναι η κατανάλωση. 
Τα γούστα πληρώνονται, οφείλεις στον εαυτό σου να το 
οδηγήσεις όπως γουστάρει και του αξίζει, με τη βελόνα 
του στροφόμετρου μονίμως καρφωμένη πάνω από τις 
7,000 rpm για ένα καθώς πρέπει γλέντι –πληρώνοντας 
εύκολα πάνω από 9 λιτράκια αμόλυβδης για κάθε 100 
χιλιόμετρα διασκέδασης.

Ενήλικο παιχνίδι
Μετά ήρθε η πίστα. Πρωτομπήκε με ρυθμίσεις δρόμου, 
όπως ταξίδεψε, με μόνη αλλαγή τις μειωμένες πιέσεις 
στα ίδια λάστιχα. Πρώτοι το οδήγησαν οι συνεργάτες 
του περιοδικού και όλοι έβγαιναν από την πίστα με ένα 
χαμόγελο στα χείλη, “ρε συ αυτό έχει πολλή πλάκα”, 
“παιχνιδάκι, πολύ εύκολο και ξεκούραστο”, όλοι 
χαρούμενοι ήταν. Δεν είναι ακριβώς το εργαλείο για να 
μπεις στον χορό των χρονομέτρων, αλλά θα σου μάθει 
πράγματα στην πίστα και θα σε διασκεδάσει απεριόριστα 
σε οποιοδήποτε σημείο της εκτός από την ευθεία. Αν σε 
ενδιαφέρουν τα περεταίρω είναι βέβαιο πως με γόμες και 
ψάξιμο στις ρυθμίσεις των αναρτήσεων θα γίνει ακόμη 
πιο χρήσιμο στις αναζητήσεις σου –αλλά supersport 
δε θα γίνει ποτέ. Από την άλλη, για τον χομπίστα που 
θα κάνει μερικά σχολεία οδήγησης και ένα-δυο track 
days τον χρόνο ένα σημαντικό προσόν αφορά στο ότι 
δε χρειάζεται τίποτε περισσότερο από τον βασικό του 
εξοπλισμό για να είναι μάχιμο. Δε θα χρειαστεί να 
πληρώσει έξτρα ούτε για αναρτήσεις, ούτε για φρένα, 
ούτε για τίποτα. Καμία σχέση με τα οικονομικού κόστους 
περιφερειακά που συναντάμε στην πλειοψηφία, η ready 
to race λογική είναι απτή, εμφανής.
Για το τέλος το κερασάκι. Αν απέμενε μια επιβεβαίωση 
για την αξία του νέου ABS της Bosch, στην πίστα ήρθε 
και αυτή. Ξέχασα να το απενεργοποιήσω πριν πρωτομπώ 
μέσα μα ακόμη και στα φρένα της ευθείας ελάχιστες φορές 
επενέβη στο μπροστινό και ποτέ δε με ενόχλησε –βέβαια 
σου βγάζει τελείως off το πίσω φρένο και εκεί αρχίζει η 
γκρίνια. Όταν το απενεργοποίησα φυσικά η κατάσταση 
έγινε καλύτερη γιατί είχα πλέον και πίσω φρένο. Αρχικά 
με τρόμαζε η άφθονη δύναμη των Brembo, είναι όμως 
τόσο ακριβής η αίσθηση στο χέρι που δύσκολα θα 
μπλοκάρει στην πίστα. Στον δρόμο, από την άλλη, δεν 
ένοιωθα την ίδια αυτοπεποίθηση στο μπροστινό φρένο 
δίχως το ABS, αφού είναι τόσο καλό έτσι κι αλλιώς δεν 
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έχει νόημα να το απενεργοποιήσεις. Στις πίστες δεν έχει 
ξαφνικά εκτοξευόμενα εμπόδια σε γυαλισμένη άσφαλτο.

Ελιξίριο νεότητας
Ολόκληρη η οικογένεια των μεγάλων SM της ΚΤΜ ήταν 
μια σπουδαία, όσο και ιδιότροπη επιτυχία. Σπουδαία 
γιατί μέσα στη σπαρτιάτικη λογική τους τα 950 και 
990 πετύχαιναν 100% τον πρωταρχικό τους στόχο ως 
ο εγκυκλοπαιδικός ορισμός του fun bike. Με το SM-T 
η ΚΤΜ απλά προσέθεσε μια μεζούρα πρακτικότητας 
τόσο ελαφριά που να μην αλλάζει το μητρικό DNA. Η 
προσθήκη του “T” εξακολουθεί να προσφέρει το κλειδί 
για το ελιξίριο της νεότητας με δωράκι λίγη αποφασιστική 
πρακτικότητα.
Μπορεί εύκολα να είναι η μία μοτοσυκλέτα για όλες τις 
δουλειές, αποδεχόμενοι φυσικά το κόστος συντήρησης, 
ειδικά αν χρησιμοποιείται καθημερινά. Σημαντικότατη και 
έξυπνη είναι η κίνηση των Αυστριακών να τροποποιήσουν 
την κεφαλή για αραιότερα διαστήματα σέρβις, προσθέτει 
στην πρακτικότητα. Μα στην ουσία παραμένει μια ακριβή 
σπορ κατασκευή που έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις: 
Θα πιει την αμόλυβδή της χωρίς φειδώ και θα απαιτήσει 
τα ακριβά περιφερειακά της -μόνο τα τακάκια της Brembo 
αρκούν για ένα σέρβις σε μικρή μοτοσυκλέτα.
Ούτως ή άλλως το 990 SM-T ζητά ένα καλό χρηματικό 
ποσό για να γίνει δικό σου. Η βασική του έκδοση κοστίζει 
€12,990 και μετά προσθέτεις ένα χιλιάρικο για το ABS 
και άλλο ένα για το τριβάλιτσο travel kit. Η μοτοσυκλέτα 
που οδήγησα δηλαδή κοστίζει €13,990. Λίγα δεν τα λες, 
όπως επίσης δε σας λέω αν τα αξίζει ή όχι, αυτή είναι μια 
προσωπική απάντηση σε ένα ερώτημα που ο καθένας 
θέτει διαφορετικά. <<



KTM 990 SM-T ABS
the test

ΚΤΜ 990 SM-T ABS
KTM SouTheASTern europe

€13,990

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  Δ.Α.
 Πλάτος:  Δ.Α.
 Ύψος:  Δ.Α.
 Μεταξόνιο:  1,505 mm
 Ύψος σέλας:  855 mm
 Βάρος πραγματικό:  198 kg (στεγνό)
 Ρεζερβουάρ:  19 λίτρα

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  Τετράχρονος, δικύλινδρος
   V75ο, υγρόψυκτος, 
  2ΕΕΚ, 8 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  101 x 62.4 mm
 Χωρητικότητα:  999 cc
 Σχέση συμπίεσης:  11.5:1
 Ισχύς κατασκευαστή:  116 / 9,000 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  9.7 / 7,000 kg.m/rpm

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Χωροδικτύωμα από ατσάλι
  Chro-Moly, αλουμινένιο 
  ψαλίδι
 Γωνία κάστερ:  24.4ο

 Ίχνος:  109 mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
  πιρούνι WP
 Διαδρομή / Διάμετρος:  160 / 48 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων,
  απόσβεση συμπίεσης 
  και επαναφοράς

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ WP PDS 
  (χωρίς μοχλικό)
 Διαδρομή:  180 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου, 
  απόσβεση συμπίεσης 
  και επαναφοράς

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.5 x 17in
 Ελαστικό:  120/70-17, Continental
  ContiSport Attack
 Φρένο:  Δύο δίσκοι 305 mm, 
  ακτινικές δαγκάνες 
  Brembo 4 εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  5.5 x 17in
 Ελαστικό:  180/55-17, Continental  
  ContiSport Attack
 Φρένο:  Δίσκος 240 mm, 
  δαγκάνα Brembo 2 εμβόλωνΤ
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Το 990 SMT ABS, με αριθμό πλαισίου 6513 και 2,150km στο οδόμετρο, 
δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της Moto 
Technology σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 33.3C, υγρασία 10%, ατμοσφαιρική πίεση 1002.06mBar, 
υψόμετρο 50m. Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 
συντελεστής διόρθωσης SAE (1.01) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology - 
Χρήστος Μόνος

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 110.4 / 9,400
Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 9.4 / 7,200 
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http://www.ktm.com/travel/990-sm-t-eu/


APRILIA: Scarabeo 300, Tuono 1000, Shiver 750 - BMW: GS650, 
GS800 - DUCATI: Multistrada 620 / 1000, Multistrada 1200
HONDA: Africa XRV750, CB 1300, CBR 600F3, CBR 1100XX, 
HORNET 600 07+, Transalp 650, Transalp 700, Varadero 1000 
09-11, Varadero 1000 99-08 - KAWASAKI: KLE 500, KLV 1000, 
Versys 650, ZZR 1400 - KTM: 620 / 640 LC4, 950 / 990 Adventure, 
990 SMT 09 +, Super Duke 950 - 990 - SUZUKI: Bandit 650, Bandit 
1200, Freewind 650, Freewind 1000, GSXR 1300 - SYM: City Com 
300 - YAMAHA: Fazer 1000, TDM 900, Tenere, XT 660 08+
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Η εντυπωσιακή 
επιστροφή του Dani 
Pedrosa ως μόνιμος 

κάτοικος του βάθρου 
ήταν το θέμα του 

Ιουλίου στα MotoGP. 
Μετά όμως,

μπήκε ο Αύγουστος
και ήρθε το Brno,

παρέα με το lowside...





Πίσω από τα συνήθη πρωτοσέλιδα των Παγκοσμίων 
Πρωταθλημάτων Ταχύτητας, ένα υπόκωφο ερώτημα 
έχει αρχίσει να μελετά το νόημα ύπαρξης δύο 
διαφορετικών θεσμών όπως τα Grand Prix και τα 
Superbikes.

Τα οικονομικά προβλήματα των MotoGP είναι πασιφανή τουλάχιστον 
από το 2007 και φέτος έχουμε δει αγώνες με μόλις 15 μοτοσυκλέτες στην 
εκκίνηση –κόντρα στην προαιώνια λογική της FIM να θεωρεί απαραίτητη 
την ύπαρξη το λιγότερο 18 συμμετοχών σε ένα πρωτάθλημα που θέλει 
να θεωρείται “Παγκόσμιο”. Τα τελευταία χρόνια έχει αραιωθεί με πολύ 
νερό το κρασί της Ομοσπονδίας σε αυτό το θέμα. Η οικονομική στενότητα 
έχει διώξει αρκετά εργοστάσια από τα GP με κατεύθυνση προς SBK, ενώ 
οι διοικήσεις των πρωταθλημάτων αυτών επιδίδονται σε άμεσο ανταγω-
νισμό για την αίγλη του καθενός.
Η Dorna πρώτη φρόντισε να υπερεκμεταλλευτεί τα MotoGP με κινήσεις 
όπως την παύση συνεργασίας με το Eurosport ώστε να διαπραγματεύε-
ται με κάθε χώρα ξεχωριστά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα σε κάποιες χώρες να μην υπάρχει πια κάλυψη των GP και μια 
τέτοια θα είναι από του χρόνου πιθανότατα και η Ελλάδα, καθώς η εγχώ-
ρια διαφημιστική αγορά αδυνατεί να σηκώσει την απαιτούμενη επένδυση 
εκατομμυρίων για τη σχετική σύμβαση. Τώρα λοιπόν που η παγκόσμια 
αγορά πέφτει θύμα της οικονομικής κρίσης το πράγμα αρχίζει να στενεύει 
επικίνδυνα για το άθλημα.
Η κατάσταση δε βελτιώνεται καθόλου όταν έρχονται σαββατοκύριακα 
όπως αυτό που είχαμε ταυτόχρονα GP στο Silverstone, F1 στο Montreal, 
WSΒΚ στο Misano και τις 24 ώρες του Le Mans. Σε αγωνιστικές σεζόν που 
διαρκούν σκάρτα εννιά μήνες είναι πρακτικά αδύνατο να αποφευχθούν 
τέτοιες συμπτώσεις στο πρόγραμμα των πρωταθλημάτων, υποβαθμίζο-
ντας ακόμη περισσότερο την τηλεοπτική αξία των προϊόντων αυτών.
Παράλληλα οι πωλήσεις των σπορ μοτοσυκλετών έχουν πάρει μια τρελή 
βουτιά την τελευταία τριετία παγκοσμίως και αυτό για τις εταιρείες σημαί-
νει πως δεν αποδίδει πια τόσο το κόστος εργοστασιακών ομάδων που 
χτίστηκαν στη θεμέλια λογική “κερδίζω την Κυριακή, πουλάω τη Δευτέ-
ρα”. Δεν υπάρχει τρανότερο παράδειγμα από τη Yamaha που αποχώ-
ρησε το 2009 από τα παγκόσμια SS και MX έχοντας μόλις σαρώσει τους 
αντίστοιχους τίτλους: Αν η πρωταθλήτρια δε μπορεί να μείνει, τι να πουν 
οι υπόλοιπες εταιρείες;
Είναι μάλλον πολύ νωρίς να δεχθεί το σκληροπυρηνικό κοινό των αγώ-
νων μια λογική συγχώνευσης GP και SBK, όμως ο σπόρος έχει ήδη καλ-
λιεργηθεί –και θα δείξει αν έγινε σκοπίμως ή μη. Η εισαγωγή κινητήρων 
παραγωγής στα GP είναι ένα πρώτο δείγμα που έχει εξαγριώσει τους 
διοργανωτές των SBK, ενώ στα ψιλά γράμματα της επικαιρότητας ανακα-
λύπτουμε εξαγορές των επενδυτικών ομίλων που διαχειρίζονται τα δικαι-
ώματα των δύο αυτών πρωταθλημάτων και οι οποίες δεν αποκλείεται να 
τα φέρουν αμφότερα στα χέρια της ίδιας εταιρείας!
Όπως σχολιάζει ο σπουδαίος δημοσιογράφος Toby Moody, “θα υπάρ-
ξουν πολλοί που θα φωνάξουν ‘βλασφημία’ σε αυτή την ιδέα, αλλά 
σίγουρα δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού. Αν μη τι άλλο, ποιος 
δε θα ήθελε να δει όλα τα εργοστάσια και όλους τους σπουδαίους ανα-
βάτες στην ίδια γραμμή εκκίνησης;”

Συγχώνευση;
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Σπύρος Τσαντήλας
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ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΕλλΗΝικΗ ΝικΗ σΤΟ Romaniacs
Δύο απολύτως επιτυχημένες ελληνικές συμμετοχές στον περίφημο αγώνα hard enduro, Red Bull 
Romaniacs, μας αφήνει προίκα αυτό το καλοκαίρι. 
Στην κατηγορία Hobby Single ο Ανδρέας Παραγιός (αριστερά στη φωτό) έκλεισε τον πενθήμερο αγώνα στην 

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ μισή ώρα περίπου πίσω του τερμάτισε ο Ανδρέας Γκλαβάς (δεξιά), παίρνοντας 
τη 19η θέση της γενικής.
Αμφότεροι αγωνίστηκαν με δίχρονα KTM 300EXC και, παρά την εξάντλησή τους από αυτόν τον απίστευτα δύσκολο 
αγώνα, αν μη τι άλλο και μόνο για τον τερματισμό τους αξίζει να πανηγυρίζουν.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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ΠΑγκΟσΜιΟ sBK
Τελευταίος αγώνας πριν τις μεγάλες διακοπές στο Silverstone και κάποιος Ισπανός πήρε αέρα τίτλου.
Στις 31 Ιουλίου στο Silverstone της Αγγλίας η Ducati πήγε αγχωμένη. Είναι μια από αυτές τις πίστες που ευ-
νοούν τις πανίσχυρες τετρακύλινδρες, εκεί που η τελική παίζει ρόλο. Για τη Ducati αυτή δεν είναι μια από τις 
“καλές” της πίστες, ειδικά τώρα που ο Carlos Checa εμφανιζόταν λίγο πεσμένος και δύο Ιταλοί απειλούσαν το 
προβάδισμα που είχε για τον τίτλο.
Ο Checa πήρε την τέταρτη θέση στην Superpole και στο πρώτο σκέλος μπλέχτηκε πίσω από διάφορους ανα-
βάτες, όμως χρειάστηκε μόλις έξι γύρους για να ξεμπλέξει, να φτάσει τους πρωτοπόρους και να εξαφανιστεί 
στον ορίζοντα. Το ίδιο επανέλαβε και στο δεύτερο σκέλος, σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο. Η τύχη του μά-
λιστα ήταν τόσο μεγάλη που ανάμεσα σε αυτόν και τους διώκτες του μπήκε σφήνα ο Eugene Laverty με δύο 
δεύτερες θέσεις, βοηθώντας τον να αυξήσει 
τη διαφορά του από τους 30 στους 63 βαθ-
μούς. Με 200 διαθέσιμους ως το τέλος της 
σεζόν, μπορούμε να πούμε πως έχει πλέον 
ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα.
Για τον Max Biaggi η Αγγλία αποδείχθηκε 
γρουσούζικη. Σε αμφότερα τα σκέλη δεν 
κατάφερε να δώσει τις μάχες για την κορυ-
φή, τερματίζοντας μόλις 11ος στο πρώτο 
σκέλος, καθώς μετά από μια σύγκρουση με 
τον Corser έβγαλε όλο το σκέλος με παρα-
μορφωμένο λεβιέ μπροστινού φρένου. Ούτε 
και στο δεύτερο όμως μπόρεσε να σταθεί στο 
ύψος του, τέταρτη θέση εδώ. Το μόνο θετικό 
από το Silverstone για τον Biaggi είναι το ότι 
κράτησε τη δεύτερη θέση της κατάταξης από 
τον Marco Melandri. Ο rookie φέτος Ιταλός 
με δύο τρίτες θέσεις μείωσε τη διαφορά του 
από τον δεύτερο και εξακολουθεί να έχει 
αριθμητικές ελπίδες μέχρι και για τον τίτλο.
Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ως wild card ο 
John Hopkins με Suzuki. Αφού σόκαρε τους 
πάντες κλέβοντας την pole position, ο αμε-
ρικανός κατάφερε μια τέταρτη θέση στο ένα 
σκέλος και μια έβδομη στο άλλο.

ΠΑγκΟσΜιΟ supeRspoRt
Κυριαρχική νίκη από τον πρωτοπόρο 
Chaz Davies μέσα στο σπίτι του και το ένα 
χέρι ακουμπά στο τρόπαιο.
Όλες οι δοκιμές πριν τον αγώνα ήταν μια σκέ-
τη καταστροφή για τον Άγγλο και το R6 του, 
αλλά η Κυριακή ήταν μια άλλη ιστορία. Ο 
Davies κυριάρχησες πειστικότατα όλων των 
αντιπάλων του, πήρε τη νίκη και έφυγε για τα 
καλοκαιρινά του μπανάκια με την άνεση 42 
βαθμών διαφοράς, με 100 να απομένουν στο 
τραπέζι.
Πίσω του μονομαχούν οι κ.κ. Fabien Foret και 
Luis Salom, μα δύσκολα θα μπορέσει κανείς 
να απειλήσει τον Άγγλο με το κυρίαρχο R6 της 
Team ParkinGO.
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ΟλΑ δΕιχΝΟΥΝ motegi
Οι περισσότεροι αναβάτες δηλώνουν κανονικά το παρόν, αλλά οι Stoner και Lorenzo εξακολουθούν να 
δηλώνουν κάθετα αντίθετοι. Ή σχεδόν κάθετα…
Περίπου δύο μήνες πριν τον επαναπρογραμματισμένο ιαπωνικό αγώνα στο Twin Ring Motegi, η Dorna εξακο-
λουθεί να έχει μια καυτή πατάτα στα χέρια της. Οι αναβάτες των MotoGP ζήτησαν να γίνει μελέτη από τεχνική 
εταιρεία ώστε να μάθουν πόσο ασφαλές είναι να τρέξουν τον αγώνα του Οκτωβρίου 130 χιλιόμετρα από το 
κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima. H μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στη Dorna 
από την εταιρεία ARPA, η οποία ξεκαθαρίζει πως όλες οι μετρήσεις που έγιναν στην υπό συζήτηση περιοχή 
ξεκαθαρίζουν πως ο κίνδυνος από τη ραδιενέργεια είναι “αμελητέος”. Μετά από αυτή, η Dorna και η FIM 
εξέδωσαν ανακοίνωση πως ο αγώνας θα γίνει κανονικά ως προγραμματίστηκε στις 2 Οκτωβρίου.
Ωστόσο ο Casey Stoner εξακολουθεί να είναι κάθετα αντίθετος με την ιδέα. Δίπλα του στέκεται μόνο ο Jorge 
Lorenzo, ο οποίος όμως δε φροντίζει να μη γίνεται ρόμπα από μόνος του. Τη μια μέρα δηλώνει πως είδε ένα 
ντοκιμαντέρ για το Τσερνομπίλ που τον τρόμαξε, αλλά την επόμενη ρίχνει νερό στο κρασί του προτείνοντας 
να πάνε μεν στην Ιαπωνία, αλλά σε κάποια άλλη πίστα πιο μακριά από τη Fukushima. Φαίνεται πως η πίεση 
των ιαπωνικών εργοστασίων είναι τόσο μεγάλη που τελικά θα καμφθούν οι αντιστάσεις ακόμη και των πιο 
ισχυρογνωμόνων. Είναι πολλά τα λεφτά άλλωστε και όλα έρχονται από την Ιαπωνία κ.κ. Stoner και Lorenzo. 

σΤΟΝ ΑΕρΑ Η suzuKi γιΑ WsBK
Σε αντίθεση με τη Yamaha που το ανακοίνωσε επισήμως, στη Suzuki το θέμα παραμένει εκκρεμές και 
στην Alstare δε χαίρονται καθόλου γι’ αυτό.
Όπως δήλωσε ο Paul Denning, εκ των υψηλότατων προσώπων στο αγωνιστικό τμήμα της Suzuki, “υποτίθεται 
πως μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα είχαμε μια οριστική απάντηση από την Ιαπωνία για το μέλλον των παγκοσμίων 
πρωταθλημάτων, τόσο του MotoGP όσο και του WSBK. Δυστυχώς η προθεσμία πέρασε και ακόμη περιμένουμε 
να δούμε τι θα γίνει… Υποθέτω πως η ομάδα SBK θα σταματήσει, καθώς είναι πάγια η λογική των Ιαπώνων πως 
σε αυτό το πρωτάθλημα η δουλειά να γίνεται με ντήλερς και όχι 
απευθείας από το εργοστάσιο.”
Όπως και να έχει, οι φήμες θέλουν τη Suzuki να περικόπτει σχε-
δόν εντελώς την επένδυση στο WSBK ώστε να ρίξει ό,τι έχει στο 
MotoGP. Μάλιστα στην Ιταλία χαλάει ο κόσμος πως η ομάδα της 
Alstare είναι στραβωμένη με τη Suzuki και θεωρείται μια από τις 
βασικές υποψήφιες να τρέξει του χρόνου με την Kawasaki –ειδικά 
από τη στιγμή που η σχέση του Akashi με την τρέχουσα ομάδα 
του Paul Bird στράβωσε επικίνδυνα από τον χειμώνα με εκείνη την 
ιστορία με τις νταλίκες της ομάδας που πιάστηκαν να μεταφέρουν 
ναρκωτικά στο Dover της Αγγλίας. Και κάπως έτσι δεν αποκλείεται 
ο Chris Vermeulen να ξαναδουλέψει με τον Paul Denning.



ρΑγδΑιΕσ ΑλλΑγΕσ σΤΟ WsBK
Νέοι κανονισμοί αλλάζουν το πρόσωπο του πρωταθλήματος, ενώ ο πόλεμος δικύλινδρων-τετρακύλιν-
δρων μαίνεται στις αίθουσες συνεδριάσεων.
Αρκετά πράγματα πρόκειται να αλλάξουν του χρόνου στο Παγκόσμιο SBK, μα το βασικότερο που γνωρίζουμε αυτή 
τη στιγμή αφορά στην υιοθέτηση περιορισμού μιας και μοναδικής μοτοσυκλέτας για κάθε αναβάτη! Ο επίσημος 
λόγος γι’ αυτό είναι φυσικά η περικοπή εξόδων, καθώς υπολογίζεται πως θα σημαίνει εξοικονόμηση €400,000 
για κάθε δεύτερη μοτοσυκλέτα που πλέον δε θα υπάρχει και αυτό ελπίζουν πως θα βοηθήσει να κλείσει η ψαλίδα 
ανάμεσα σε εργοστασιακές και ιδιωτικές ομάδες.
Για το ενδεχόμενο ατυχήματος οι ομάδες θα μπορούν να έχουν ένα δεύτερο πλαίσιο σε εφεδρεία, για να χτίσουν τη 
μοτοσυκλέτα από την αρχή και για τον λόγο αυτόν θα μεγαλώσουν και τα χρονικά διαλείμματα μεταξύ των sessions 
σε δοκιμές και αγώνες.
Πίσω από όλα αυτά όμως μαίνεται μια σφοδρή μάχη με τον περιορισμό στις εισαγωγές αέρα για τα δικύλινδρα 
(δηλαδή τα Ducati). Με μπροστάρα την Aprilia, οι ομάδες ζητούν μεγαλύτερο περιορισμό, φοβούμενες εύλογα 
πως η νέα υπερτετράγωνη superbike που ετοιμάζει η Ducati για το 2012 θα έχει εξαλείψει εντελώς το πλεονέκτημα 
στις πολύ ψηλές στροφές που έχουν σήμερα τα τετρακύλινδρα, έχοντας παράλληλα και 200cc παραπάνω από 
αυτά. Φυσικά η Ducati δεν κάνει πίσω, υπάρχουν υπόγειες απειλές για πλήρη αποχώρηση από το WSBK και όλοι 
οι υπόλοιποι την αποκαλούν “εκβιάστρια”. Όπως καταλαβαίνετε, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα θερμό.

ΟλΑ ΤΑ χιλιΑριΑ σΤΗΝ ΠισΤΑ
Ή σχεδόν όλα. Yamaha και Honda θα δοκιμάσουν τα αγωνιστικά της επόμενης χρονιάς τους στο Brno, 
αλλά όχι και η Ducati.
“Επιτέλους,” αναφώνησε ο Jorge Lorenzo, “θα καβαλήσω το χιλιάρι M1!” Το ίδιο πρέπει να είπε και ο Dani 
Pedrosa, αν και αυτός είναι σίγουρο πως το έκανε χαμηλόφωνα, γι’ αυτό και δεν τον άκουσε κανένας δημοσιο-
γράφος. Honda και Yamaha θα δοκιμάσουν στην ίδια πίστα την ίδια μέρα τα χιλιάρια του 2012, αυτή τη φορά 
με όλους τους αναβάτες τους παρόντες. Η Yamaha είχε αναβάλλει την πρώτη της δοκιμή για κάποιο τεχνικό 
πρόβλημα που ουδέποτε μάθαμε ποιο είναι, οπότε αυτή θα είναι η πρώτη επαφή των κ.κ. Lorenzo και Spies με 
το επόμενο Μ1. Ντεμπούτο θα είναι και για τον Pedrosa που στην προηγούμενη δοκιμή ήταν τραυματίας, ενώ ο 
Stoner θα κάνει τη δεύτερη βόλτα μαζί του (η φωτό είναι από την πρώτη, 
στο Mugello).
Η Ducati από την άλλη, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δείξει τη μοτο-
συκλέτα της στον ανταγωνισμό, οπότε δε θα την έχει παρούσα. Οι δύο 
αναβάτες της πιθανότατα έχουν τόση πολλή δουλειά να κάνουν για να 
ξαναφέρουν τη Desmosedici σε ανταγωνιστικό επίπεδο που όντως θα 
ήταν καλύτερο να ασχοληθούν με αυτό. Άλλωστε πλέον τόσο οι ρόλοι 
όσο και οι μοτοσυκλέτες είναι τόσο πολύ μπερδεμένες μεταξύ τους που 
τελικά πόση διαφορά μπορεί να κάνει μια εκατοσταριά κυβικά εκατοστά 
στην 11.1, δηλαδή ένα πλαίσιο του 2012 με κινητήρα 800 αντί για 900cc;

race



ΝΕΑ ΥΠΟχΩρΗσΗ DoRna 
γιΑ ΤΑ λΑσΤιχΑ
Μετά από επίμονες πιέσεις των αναβατών η 
Dorna και η Bridgestone αποδέχθηκαν άλλο 
ένα ισχυρό αίτημα των αναβατών και το νέο 
καθεστώς θα ισχύσει από το Brno.
Τον περασμένο μήνα η Επιτροπή Ασφαλείας 
των Αναβατών πέτυχε να κερδίσει μια μαλακό-
τερη επιλογή ελαστικού από τη Bridgestone, 
βλέποντας πως η σκληρή γόμα πολλές φορές 
είναι εντελώς άχρηστη, τόσο στις δοκιμές όσο 
και στον αγώνα.
Τώρα το νέο τους κέρδος αφορά σε αλλαγή 
του κανονισμού ελαστικών. Οι αναβάτες θα 
έχουν στη διάθεσή τους από το Brno και μετά 
ένα επιπλέον μπροστινό λάστιχο σε κάθε αγώ-
να (εννιά, από οκτώ που είχαν ως τώρα), ενώ 
αλλάζει και ο τρόπος που αυτά κατανέμονται. 
Συγκεκριμένα, ως τώρα ήταν υποχρεωμένοι να 
μοιράζουν τις δύο επιλογές γόμας τους ισόπο-
σα, δηλαδή μισά από τη μια και μισά από την 
άλλη. Τώρα, εκτός του ότι θα έχουν στη διάθε-
σή τους και μια τρίτη γόμα (όταν οι συνθήκες 
το απατούν), θα μπορούν να κάνουν την επι-
λογή τους ελεύθερα διαλέγοντας περισσότερα 
κομμάτια από αυτά που εκτιμούν πως θα χρει-
αστούν περισσότερο.
Φυσικά οι αναβάτες χαιρετίζουν αυτήν την από-
φαση, καθώς πιστεύουν πως οι περισσότερες 
τούμπες που έχουν φάει φέτος οφείλονται στις 
περιορισμένες επιλογές που είχαν σε ελαστικά.

Το Νέο ελαστικό MICHELIN Pilot Road 3 ξεπερνά
τον προκάτοχό του, το MICHELIN Pilot Road 2. Τε-

χνολογία διπλής γόμας MICHELIN 2CT τελευταίας
γενιάς που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια

ζωής* και χάρη στην επαναστατική τεχνολογία
προοδευτικών εγκοπών MICHELIN XST** αποκτά

κορυφαία πρόσφυση στο βρεγμένο***. Οι επιδό-
σεις αυτές διαρκούν έως το τέλος της ζωής του

ελαστικού! Ακόμα και αν κυκλοφορείτε με την μο-
τοσυκλέτα σας μόνο όταν έχει καλό καιρό, δεν θα

βρεθείτε ποτέ μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
* Τέστ διάρκειας ζωής του MICHELIN Pilot Road 3 που πραγματοποιήθηκε το 2010

στο κέντρο δοκιμών DEKRA σε σχέση με το MICHELIN Pilot Road 2 στις διαστά-
σεις 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17.

** Τεχνολογία προοδευτικών εγκοπών X Sipe XST.
*** Εσωτερική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Fontange το Μάρτιο 2010.

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΒΒΡΡΕΕΓΓΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  mmiicchheelliinn  ppiilloott  rrooaadd  22 !!!!

ΉΉ  ΘΘΑΑ
AAΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙ

ΓΓ∆∆ΑΑΡΡΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΤΤΕΕΡΡ
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΒΒΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ

ΛΛΕΕΒΒΙΙΕΕ∆∆ΕΕΣΣ !!!!

ΉΉ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ
ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ

michelin
pilot road 3

∆∆ΙΙΠΠΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΟΟΜΜΑΑΣΣ  
ΜΜΕΕ  ΕΕΓΓΚΚΟΟΠΠΕΕΣΣ  ...

www.michelinpilotroad3.comX
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Η Yamaha ΕκΤΟσ WsBK!
Με το τέλος της φετινής σεζόν οι Ιάπωνες αποσύρουν την εργοστασιακή τους ομάδα. Αχ βρε Melandri, ση-
μάδι τις έχεις βάλει τις οικονομικές κρίσεις;
Με επίσημη ανακοίνωση της Yamaha Motor Europe την 1η Αυγούστου ξεκαθάρισε πως η φετινή σεζόν δεν επη-
ρεάζεται στο παραμικρό, αλλά θα ήθελαν να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους με 
την εργοστασιακή ομάδα να προγραμματίσουν το μέλλον τους με ευχέρεια χρόνου. Παράλληλα, το racing kit θα 
εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμο για όσες ιδιωτικές ομάδες επιθυμούν να τρέξουν με R1 το 2012.
Ο λόγος της απόσυρσης συνοψίζεται σε μια πρόταση, όπου η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως θέλει να στρέψει την οικο-
νομική της διαχείριση σε “άμεσες δραστηριότητες που θα προσφέρουν αξία στους πελάτες-κατόχους Yamaha…” 
Με άλλα λόγια, έτσι που έχουν καταντήσει οι δυτικές 
αγορές και με τη βουτιά που έχουμε φάει καταντά πο-
λυτέλεια να τρέχουμε εργοστασιακές ομάδες εκατομ-
μυρίων, γι’ αυτό κοιτάμε να διοχετεύσουμε τα λεφτά 
μας στο εμπορικό δίκτυο μπας και τη βγάλουμε καθα-
ρή. Άδικο δε λες πως έχουν πάντως, αρκεί κανείς να 
δει πόσο έχουν πέσει οι πωλήσεις supersport μοντέ-
λων την τελευταία τριετία.
Τώρα τι μέλλει γενέσθαι με τους Melandri και Laverty, 
ειδικά δεδομένου ότι λίγες εβδομάδες πριν είχαν επι-
βεβαιώσει τη συνεργασία τους με την ομάδα και για 
το 2012, είναι άγνωστο. Η BE1 Racing ParkinGO, που 
τρέχει τα R6 της Yamaha στο Παγκόσμιο Supersport, 
έχει ήδη δηλώσει πως ενδιαφέρεται να τρέξει και την 
ομάδα των Superbikes –“αν έχουμε την κατάλληλη 
υποστήριξη”.

Τι δΟΥλΕιΑ ΕχΕι Ο Rossi ΜΕ honDa;
Αυτή κι αν είναι φήμη! Ψάχνεται λέει ο Ιταλός να καβαλήσει ένα RCV μπας και βρει την υγειά του. Ποιος 
να το πιστέψει;
Εντάξει, θα έπρεπε ίσως να σας ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη που δημοσιεύω αυτήν την “είδηση” –ο θεός 
να την κάνει είδηση– αλλά με έπεισαν τα ονόματα που τη διασπείρουν. Τα ιταλικά ΜΜΕ ισχυρίζονται πως πή-
ραν την πληροφορία από τον λαλίστατο κύριο Carlo Pernat, μάνατζερ αναβατών, μεταξύ άλλων και του Marco 
Simoncelli. Σύμφωνα με την είδηση λοιπόν, ο Rossi συζητά μια τράμπα μεταξύ αυτού και του Simoncelli!
Αν συνήρθατε από τα γέλια, έχει κι άλλο: Ο Marco Melandri φέρεται να έχει επιβεβαιώσει σε συνέντευξη πως 
όντως ο Rossi έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Fausto Gresini για να καβαλήσει το RCV του SuperSic και αυτός 
με τη σειρά του να μεταπηδήσει στην εργοστασιακή Ducati!
Πραγματικά το βλέπω απίθανο να 
σπάσει το ολόφρεσκο συμβόλαιο 
κάμποσων εκατομμυρίων του Rossi 
με τη Ducati έτσι εύκολα –τίποτα δεν 
είναι αδύνατο βέβαια. Είναι ωστό-
σο μάλλον πιθανότερο ο δαιμόνιος 
Ιταλός να διαρρέει (ή να αφήνει να 
διαρρεύσουν) φήμες με στόχο να κι-
νητοποιήσει τη Ducati (και τη Phillip 
Morris, το πορτοφόλι της Ducati για 
να μην ξεχνιόμαστε) για να του ικανο-
ποιήσει κάποιο “δύσκολο” αίτημα. 
Τι θα ήταν αυτό; Θα μπορούσε λ.χ. 
να είναι το οριστικό ξεφόρτωμα του 
ανθρακονημάτινου πλαισίου και η 
επιστροφή του δοκιμασμένου ατσά-
λινου χωροδικτυώματος που έκανε 
μάγκα και πρωταθλητή τον Casey 
Stoner… Μια σκέψη κάνω εδώ, δεν 
ξέρω κάτι.
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h motul ΕΠιβΕβΑιΩΝΕι ΤΗΝ ΠΑρΑΜΟΝΗ suzuKi
Για τα MotoGP μιλώ φυσικά, όπου οι φήμες λένε πως αντί για αποχώρηση μάλλον να περιμένουμε και δεύτερο 
GSV-R το 2012.
Η συνεργάτιδα της Suzuki στα MotoGP, Motul, εξέδωσε ένα ενδιαφέρον δελτίο Τύπου σύμφωνα στο οποίο επι-
βεβαιώνει τη συνεργασία της με την ιαπωνική εταιρεία στα GP και το 2012, θάβοντας έτσι τις φήμες που ήθελαν 
αποχώρηση της γαλάζιας ομάδας από το πρωτάθλημα με τη λήξη της φετινής σεζόν. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στο 
συγκεκριμένο δελτίο της Motul είναι στη συνέχεια: “Με τη μετακίνηση προς τις μοτοσυκλέτες 1,000cc του χρόνου, οι 
μηχανικοί της Motul και οι συνά-
δελφοί τους της Suzuki έχουν 
ήδη αρχίσει να δουλεύουν πάνω 
σε νέα σχέδια ώστε να εξασφα-
λίσουν πως η ομάδα της Rizla 
Suzuki θα έχει τα σωστά προϊό-
ντα στη διάθεσή της από το ξε-
κίνημα!”
Ως τώρα θεωρείτο σχεδόν βέ-
βαιο πως η Suzuki δεν έχει επεν-
δύσει σε νέα μοτοσυκλέτα, ενώ 
οι φήμες θέλουν να μένει με το 
800 και να προσθέτει ένα δεύτε-
ρο στην ομάδα. Τώρα η Motul 
μπερδεύει τα πράγματα, καθώς 
αφήνει να εννοηθεί πως φτιάχνε-
ται χιλιάρι –ή μήπως επανέρχεται 
το πρότερο 990 V4;

http://www.washandgo.gr
mailto:info@washandgo.gr


o Dovi ΑΠΟχΑιρΕΤΑ ΤΗ Repsol
Είναι σχεδόν επίσημο και ο Andrea Dovizioso ήδη προετοιμάζει την επόμενη μέρα του.
Μετά τον αγώνα της Laguna Seca ο αντιπρόεδρος του HRC, Shuhei Nakamoto, σε μια σπάνια στιγμή κριτικής 
προς τους αναβάτες του, χαρακτήρισε την απόδοση του Dovi “λίγο απογοητευτική” –γεγονός που για την ιαπωνι-
κή ευγένεια θα μπορούσε να μεταφραστεί σε “θα ήταν καλύτερα να κάνει χαρακίρι από μόνος του”… Μάλλον το 
προσπέρασμα του Ben Spies για την τέταρτη θέση στο τέλος του αγώνα τον πίκρανε λίγο περισσότερο. Ο ίδιος ο 
Ιταλός αναβάτης αναγνώρισε μετά τον τερματισμό την αδυναμία του να παίξει στα ίσια με τους Stoner και Pedrosa, 
γεγονός που απλά φωτογραφίζει το ότι και ο ίδιος γνωρίζει τη μοίρα του. Είναι άλλωστε σχεδόν επίσημο το γε-
γονός πως από του χρόνου η Honda θα επιστρέψει στο κλασικό σχήμα των δύο εργοστασιακών Repsol και απλά 
δεν υπάρχει χώρος για τον Dovi. Στην ίδια 
κατεύθυνση μας ωθεί και το γεγονός πως 
η Honda δεν επέτρεψε στον Dovizioso να 
καβαλήσει το χιλιάρι του 2012 στην πρώ-
τη του δοκιμή στη Sepang, ενώ τον αφή-
νει εκτός και της δοκιμής που θα γίνει στο 
Brno τη Δευτέρα μετά τον αγώνα.
Οι πληροφορίες λένε πως ο αναβάτης 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τον φίλο του 
Luccio Cecchinello για μια μοτοσυκλέ-
τα στην ομάδα της LCR, η οποία θα έχει 
το ίδιο ημιεργοστασιακό στάτους που 
απολαμβάνει φέτος ο Marco Simoncelli. 
Μετά από όσα έχει τραβήξει φέτος ο 
Cecchinello με τον Toni Elias, πολύ θα 
χαρεί να έχει έναν ανώτερο αναβάτη με 
ανταγωνιστικότερη μοτοσυκλέτα.

Η Ducati ξΕΜΕΝΕι ΑΠΟ κιΝΗΤΗρΕσ
Η Honda έχει και περίσσευμα, η Yamaha βρίσκεται μια χαρά εντός στόχων, αλλά οι Ιταλοί βλέπουν την 
υπέρβαση των έξι μοτέρ να είναι αναπόφευκτη.
Η Honda έχει αποδεδειγμένα κάνει την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης ως τώρα, καθώς όλοι της οι ανα-
βάτες έχουν από τρία μοτέρ στην κούτα τους ακόμη για τους υπόλοιπους οκτώ αγώνες της χρονιάς. Παράλληλα 
σίγουρα κάποια από τα “ανοιγμένα” μοτέρ τους έχουν ακόμη ζωή, έστω και μόνο για δοκιμές. Με τον προγραμ-
ματισμό να θέλει κάθε κινητήρα ικανό να βγάλει τρεις αγώνες, σημαίνει πως η Honda εκτός απροόπτου βγάζει 
τη χρονιά με περίσσεια κινητήρων.
Στη Yamaha οι αναβάτες έχουν ήδη βγάλει τον τέταρτο κινητήρα τους  και μόνο ο Lorenzo έχει χάσει απρόβλεπτα 
έναν κινητήρα όταν σε ελεύθερες δοκιμές η Μ1 του πήρε φωτιά μετά από τούμπα –αλλά μάλλον επρόκειτο για 
αρκετά χρησιμοποιημένο μοτέρ και όχι φρέσκο.
Το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ducati. 
Oι δύο εργοστασιακοί βρίσκονται ήδη 
στον πέμπτο τους κινητήρα και, από τους 
τρεις που έχουν ήδη ανοικτούς, ο ένας 
έχει κάνει τους τρεις αγώνες του και όπου 
να ’ναι πάει για απόσυρση. Λέγεται πως 
έχει προκύψει μπέρδεμα με την αλλαγή 
του Rossi στο 11.1 Desmosedici, καθώς 
αυτή η αλλαγή έβγαλε πρόωρα εκτός 
μάχης κινητήρες που ήταν ανοιγμένοι για 
το παλιό πλαίσιο, ενώ το ίδιο πρόβλημα 
θα αντιμετωπίσει και ο Hayden εφόσον 
επιλέξει να τρέξει κάποια στιγμή με την 
11.1 έκδοση. Στο μεταξύ πάντως θεω-
ρείται μάλλον βέβαιο πως αργά ή γρή-
γορα θα αναγκαστούν να καταφύγουν 
σε υπέρβαση του ορίου, όπερ σημαίνει 
εκκινήσεις από την pitlane…
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ΗλΕκΤρικΗ ΟΜΟΝΟιΑ ΕΝ ΟψΕι
Θυμάστε τη διαμάχη της TTXGP και της FIM για τα ηνία στο νεότευκτο πρωτάθλημα ταχύτητας ηλεκτρικών μοτο-
συκλετών; Απ’ ότι φαίνεται έρχεται ειρήνη.
Στον αγώνα GP της Laguna Seca το πρόγραμμα περιελάμβανε το Σάββατο κι έναν αγώνα ηλεκτρικών superbikes. 
Αυτός προλογιζόταν ως κοινή διοργάνωση των TTXGP και της FIM με το δικό της πρωτάθλημα e-Power και είναι 
η πρώτη φορά που όλες οι δυνάμεις του χώ-
ρου μαζεύτηκαν στην ίδια πίστα μετά το περ-
σινό Isle of Man TT. Η συνδιοργάνωση αυτή 
αφήνει ελπίδες για λήξη του κατακερματισμού 
που έχει επιφέρει η ύπαρξη δύο διαφορετικών 
πρωταθλημάτων, ένα της TTXGP και άλλο ένα 
FIM –που ομολογουμένως έφτασε δεύτερη 
και με τσαμπουκά προσπάθησε να πετάξει έξω 
την ΤΤΧ.
Στη Laguna Seca ο μεγάλος νικητής ήταν ο 
Αυστραλός Steve Rapp με τη μοτοσυκλέτα 
της αμερικανικής Mission Motors, κερδίζο-
ντας το GP με 39 δευτερόλεπτα καθαρής δια-
φοράς από τον δεύτερο Michael Czysz της… 
Motoczysz. Για την ιστορία να αναφέρουμε 
πως ο ταχύτερος γύρος του νικητή ήταν στο 
1:33, δηλαδή περίπου 11 με 12 δευτερόλεπτα 
πιο αργός από αυτόν των ταχύτερων MotoGP. 
Καθόλου άσχημα για μπαταρίες στο ξεκίνημά 
τους, δε βρίσκετε;

διΠΟρΤΟσ gResini!
Δυσκολεύεται λέει ο Gresini να πάρει δεύτερη μοτοσυκλέ-
τα από τη Honda για το 2012 και το έχει ρίξει σε κάπως… 
επαναστατικές σκέψεις.
Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο Ιταλός ιδιοκτήτης της San 
Carlo Honda Gresini, Fausto Gresini, τα βρίσκει σκούρα να πεί-
σει τη Honda να του δώσει δύο RC213V για του χρόνου, ωστό-
σο αποκαλύπτει πως έχει έναν άσο στο μανίκι.
Αν υποθέσουμε πως το ένα RCV το έχει καβατζωμένο, αυτό λο-
γικά θα το καβαλά ο Marco Simoncelli, παρότι το όνομά του 
εμπλέκεται σε διάφορες υποθέσεις καθώς φέτος λήγει το συμ-
βόλαιό του με το HRC. Η καλή του σχέση με τον Gresini, ωστό-
σο, καθώς και η αναγνωρισιμότητά του που κρατά τους Ιταλούς 
χορηγούς της ομάδας χαρούμενους αναμένονται να τον κρατή-
σουν στη θέση του εφόσον η Honda συνεχίσει να τον εξοπλίζει 
με ανταγωνιστικό πακέτο.
Για τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας όμως ο κύριος Gresini 
μας έχει μιαν έκπληξη: Συζητά λέει με την Aprilia για να τρέξει 
μια μοτοσυκλέτα με κινητήρα RSV4 σύμφωνα με τους νέους κα-
νονισμούς των Claiming Rule Teams! Θα έχουμε δηλαδή μια 
“υβριδική ομάδα”, μισή εργοστασιακό πρωτότυπο και μισή 
CRT. Το πρόβλημα βέβαια είναι πως αυτό το σχήμα θα πρέπει 
να εγκριθεί από την Επιτροπή των MotoGP και μετά τα υπόλοι-
πα προβλήματα απλά αρχίζουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει κάποιος που να στήνει πλαίσιο για GP με τον V4 της 
Aprilia και ο εναπομένων χρόνος δεν είναι κι ακριβώς άφθονος. 
Από την άλλη, η λογική να τρέξει με το στοκ πλαίσιο της Aprilia 
είναι εκτός κανονισμών GP. Άρα; Άρα περιμένουμε ενδιαφέρου-
σες εξελίξεις σε αυτό το θέμα από το φθινόπωρο.



ΠΑγκΟσΜιΟ ΠρΩΤΑθλΗΜΑ Μχ
Ξεμακραίνει ο Cairoli MX1, σφαγή μέχρι τέλους στην ΜΧ2.
Μχ1: Ένα δυνατό ντεμαράζ του Σικελού Toni Cairoli (KTM, στη φωτό) στους τρεις αγώνες που έγιναν τον Ιούλιο 
του δίνει έναν ανανεωμένο αέρα, τριπλασιάζοντας τους 16 βαθμούς διαφοράς από τον δεύτερο Clement Desalle 
(Suzuki) και φτάνοντας στους άνετους 48, με τρεις (διπλούς) αγώνες να απομένουν.
Ο Cairoli κυριάρχησε και στα τέσσερα σκέλη σε Λετονία και Βέλγιο, ενώ πήρε και άλλο ένα στον τελευταίο αγώνα 
της Τσεχίας στις 31 Ιουλίου, ενώ πίσω του οι βαθμοί μοιράζονταν μεταξύ των Desalle, Steven Frossard (Yamaha) 
και Evgeny Bobrychev (Honda) προς όφε-
λος του Ιταλού πρωτοπόρου.
Μχ2: Απόλυτη μοιρασιά είχαμε τον 
Ιούλιο ανάμεσα στους δύο αναβάτες της 
ΚΤΜ, Ken Roczen και Jeffrey Herlings 
που διεκδικούν το πρωτάθλημα.  Με 17 
βαθμούς διαφορά υπέρ του Γερμανού 
Roczen ους είχαμε αφήσει μετά το γερ-
μανικό GP, στους 17 παραμένουν μετά 
από άλλους τρεις αγώνες. Οι δυο τους 
μοιράστηκαν πρωτιές και δεύτερες θέσεις 
και πλέον έχουν άλλους τρεις αγώνες να 
τα δώσουν όλα για τον τίτλο της κατηγο-
ρίας. Οι μάχες τους αναμένονται ιδιαίτερα 
καυτές.
Περισσότερα στη διεύθυνση www.
motocrossmx1.com.

evia RallY RaiD 2011
Μεγάλη επιτυχία για τη διοργάνωση του Ευβοϊκού Ράλι με επίκεντρο την Αιδηψό. Εκατοντάδες οι συμ-
μετοχές, χιλιάδες οι επισκέπτες από τις 7 και τις 10 Ιουλίου.
Μια πολύ σκληρή διαδρομή πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων, απλωμένη σε τρεις δύσκολες ημέρες στην 
κεντρική και βόρεια Εύβοια με κάθε είδους δοκιμασία και ένα όμορφο beach party για το κλείσιμο του αγώνα 
συνοψίζει το Evia Rally Raid, ένα θεσμό που γίνεται ολοένα και καλύτερος. Η διεθνής χροιά που αποκτά συγκε-
ντρώνοντας συμμετοχές από πολλές χώρες το αποδεικνύει.
Στις μοτοσυκλέτες νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αθανασουλόπουλος (ΚΤΜ 250 EXC-F) στην κατηγορία Μ1, 
ο Ιταλός Ugo Filosa 
(Husqvarna 511) στη 
Μ2 και ο Γιάννης 
Καλογήρου (BMW 
G650X RR) στην Μ3.
Στα Quads κυρι-
άρχησε η Tornica 
Todorova KTM 
525 και στα ATV ο 
Mladen Vachkov με 
CanAm 800.
Τέλος στα αυτοκίνη-
τα νικητές ήταν στην 
κατηγορία Ζ1 το 
πλήρωμα Trayanov-
Marinov με Toyota 
και στη Ζ2 οι Νταής-
Παπανικολάου με 
Wrangler 4.0.
Περισσότερα στη 
διεύθυνση www.
eviarally.com.

race

http://www.motocrossmx1.com
http://www.eviarally.com


hoppeR γιΑ ΟλΕσ Τισ δΟΥλΕιΕσ
Το βασικό του συμβόλαιο είναι στο βρετανικό BSB, αλλά το όνομά του όλο και εμφανίζεται από δω κι από κει…
Μετά τον ένα αγώνα που έτρεξε στα MotoGP σε αντικατάσταση του τραυματισμένου Alvaro Bautista, ο John Hopkins 
ανακοινώθηκε ως wildcard συμμετοχή και για το GP του Brno, αυτή η φορά δίπλα στον Bautista με μια δεύτερη 
μοτοσυκλέτα από τη Rizla Suzuki. Παράλληλα, έτρεξε ήδη ως wildcard και στον αγώνα των WSBK στο Silverstone 
της Αγγλίας με ένα εργοστασιακό GSX-R1000.
Απ’ ότι φαίνεται η εκτίμηση της Suzuki στον Αμερικανό συνεχίζει να είναι μεγάλη, γι’ αυτό και το όνομά του παί-
ζει πάντα ως σοβαρή 
υποψηφιότητα για την 
ενδεχόμενη δεύτερη 
συμμετοχή της Suzuki 
στα MotoGP του χρό-
νου. Ο Hopper έχει 
ταλαιπωρηθεί από 
σοβαρούς τραυμα-
τισμούς, μα φαίνεται 
πως πια είναι απο-
λύτως υγιής και πιο 
έμπειρος από ποτέ. 
Ας τον απολαύσουμε 
τώρα στο Brno με την 
ελπίδα να είναι δυνα-
τός και να μας ξανα-
γυρίσει στα γαλάζια 
της Rizla.

ξΑΝΑ ΠΑγκΟσΜιΑ Η steffi laieR
Η αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΧ Γυναικών κέρδισε για τέταρτη φορά 
το στέμμα.
Η Γερμανίδα αναβάτιδα της ΚΤΜ φέτος είχε πολλή περισσότερη δουλειά από πέρυσι. Σε αντίθεση με την άνετη 
επικράτησή της το 2010, φέτος όλα έφτασαν να κριθούν στον τελευταίο αγώνα που έγινε στις 6 και 7 Αυγούστου 
στο Lacapelle Marivale της Γαλλίας. Απέναντί της η Ιταλίδα Chiara Fontanesi της Yamaha, η βασική της αντίπαλος 
για τον τίτλο.
Η Laier επιπρόσθετα είχε να αντιμετωπίσει και ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς έπρεπε να αγωνιστεί με ένα μεγάλο ανοι-
κτό τραύμα στο μπρά-
τσο της συνεπεία μιας 
πτώσης στις δοκιμές. 
Κάπως έτσι η Fontanesi 
κατάφερε να κερδίσει 
και τα δύο σκέλη του 
γαλλικού GP, όμως η 
Laier υπερέβαλλε εαυ-
τόν, τερμάτισε δύο φο-
ρές δεύτερη και κράτη-
σε την πρωτοπορία της 
με μόλις εννιά βαθμούς 
στην τελική κατάταξη για 
να γιορτάσει τον τέταρτο 
τίτλο της.
Αντίστοιχα σκληρή ήταν 
η μονομαχία ΚΤΜ και 
Yamaha στη μάχη των 
κατασκευαστών, με νι-
κήτρια και εδώ την ΚΤΜ, 
ομοίως με εννιά βαθ-
μούς διαφορά.



ΕΤΟιΜΟσ γιΑ σΥΝΤΑξΗ Ο loRis
Στα 38 του είναι ήδη ο γηραιότερος αναβάτης των GP και βάσει αποτελεσμάτων μάλλον καλά το σκέ-
φτεται.
Λίγο πριν τον αγώνα της Laguna Seca ο Loris Capirossi ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους πως σκέφτεται να 
κλείσει την αγωνιστική του καριέρα στα MotoGP με το πέρας της φετινής σεζόν. Όντας ήδη 38 Μαΐων και μα-
κριά από το παλιό καλό του εαυτό εδώ και πολύ καιρό, ο σπουδαίος Ιταλός πρωταθλητής των 250 βλέπει πως 
φτάνει το τέλος. Ο σοβαρός του 
τραυματισμός τον Ιούνιο σίγουρα 
θα έπαιξε κι αυτός τον ρόλο του, 
πάντως ακόμη δεν υπάρχει οριστι-
κή απόφαση.
“Η αλήθεια είναι πως ακόμη 
νιώθω καλά το διασκεδάζω απί-
στευτα να αγωνίζομαι. Θα έχω 
πιστεύω κάτι περισσότερο να σας 
πω μετά το GP του Brno.” Όπου 
να ‘ναι λοιπόν ο Loris ετοιμάζεται 
να κρεμάσει τη φόρμα του, αν και 
δεν αποκλείεται να γράψει μερικά 
ακόμη ένσημα κάνοντας την κλα-
σική παράλληλη μετακίνηση προς 
Παγκόσμιο SBK όπου σίγουρα θα 
βρει κάμποσες σέλες να τον περι-
μένουν και μερικές παλιοσειρές 
που μεγαλουργούν ακόμη.

χΟρΗγιΑ piaggio hellas σΤΟ Beach volleY
Το πρωτάθλημα του 2010 έληξε με την Ντίντα Νάστου στην κορυφή της βαθμολογίας και την Δήμητρα 
Γκότζη στην τρίτη θέση. Φέτος 
οι δύο αθλήτριες ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για να διεκδι-
κήσουν την πρωτιά στο πλέον 
απαιτητικό Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Beach Volley.
Η ομάδα αγωνίζεται στην κατηγο-
ρία Masters φορώντας τη φανέλα 
Piaggio που για μια ακόμη φορά 
υποστηρίζει τις συγκεκριμένες 
αθλητικές διοργανώσεις με την 
χορηγία της γυναικείας ομάδας 
Beach Volley. Η ομάδα Νάστου-
Γκότζη με δυναμικές εμφανίσεις 
διακρίθηκε πρόσφατα με την κα-
τάκτηση ασημένιου μεταλλίου 
στο τουρνουά της Κεραμωτής 
(Καβάλα). Αυτή η διάκριση δίνει 
στις δύο αθλήτριες την ώθηση 
που χρειάζονται για τον τελικό 
που θα πραγματοποιηθεί στην 
Νάξο στο τέλος του μήνα και τις 
γεμίζει ελπίδες για την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου, αλλά και 
την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος. Ας ευχηθούμε στις δύο 
αθλήτριες καλή επιτυχία στη προ-
σπάθεια τους!
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ΕΦΥγΕ Ο gaRY nixon
Ένας σπουδαίος Αμερικανός πρω-
ταθλητής εγκατέλειψε πρόωρα τα 
εγκόσμια.
Το παρατσούκλι που είχε αποκτήσει 
από τον καλό του φίλο Barry Sheene 
ήταν “Knickers” και παραλίγο οι δυο 
τους να αποτελέσουν team mates 
με τη Suzuki στα GP αν ο Nixon δεν 
τραυματιζόταν σοβαρά σε δοκιμές με 
το δίχρονο Suzuki πριν αρχίσει η σε-
ζόν.
Ο Nixon εμφανίστηκε στο στερέωμα 
στο αμερικανικό πρωτάθλημα Dirt 
Track, αλλά το θρυλικό του όνομα χτί-
στηκε στα πρώτα χρόνια των αγώνων 
ταχύτητας των ΗΠΑ. Το 1967 αναδεί-
χθηκε πρωταθλητής Dirt Track, ενώ 
ταυτόχρονα κέρδισε τη Daytona 200 
με Triumph. Στο πλούσιο βιογραφικό 
του συγκαταλέγεται και ένας εθνικός 
τίτλος Road Racing με την Kawasaki.
Στα 70 του χρόνια ο Nixon υπέστη 
ένα έμφραγμα στα τέλη Ιουλίου και 
απεβίωσε στις 5 Αυγούστου.

σΑΜΠΟΤΑζ σΤΟ miD antRim 150;
Ακυρώθηκε ο προτελευταίος αγώνας του Ιρλανδέζικου Πρωταθλήματος Road Racing και υπάρχουν 
φόβοι για δολιοφθορά…
Μια μέρα πριν τον αγώνα μεγάλα 
κομμάτια της διαδρομής που γίνεται 
σε δημόσιους δρόμους στη βορειο-
δυτική γωνία της Ιρλανδίας βρέθηκαν 
λερωμένοι με λάδια και ντίζελ. Οι 
διοργανωτές απλά δεν είχαν αρκετό 
χρόνο στη διάθεσή τους να καθαρί-
σουν τα λερωμένα σημεία και εν τέ-
λει αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τον 
αγώνα.
Η οργανωτική επιτροπή ισχυρίζεται 
πως το όλο θέμα μοιάζει με δολιο-
φθορά, αλλά δίχως αποδείξεις δε 
μπορεί να κάνει και πολλά. Στην Ιρ-
λανδία υπάρχουν πολλά οικονομικά 
προβλήματα με τους αγώνες ταχύ-
τητας και ειδικά με το πρωτάθλημα 
Road Racing, καθώς δεν υπάρχουν 
εισιτήρια θεατών και όλα τα έσοδα 
έρχονται από χορηγίες. Τώρα με την 
κρίση και το ΔΝΤ, βράσ’ τα κι εκεί…
Η αγωνία τώρα έχει επεκταθεί και στο 
Ulster GP, τον τελευταίο αγώνα του 
πρωταθλήματος, καθώς κανείς δε 
μπορεί να εγγυηθεί πως το ίδιο φαι-
νόμενο μπορεί πάλι να εμφανιστεί.
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Φτάσαμε αισίως στην 
καλοκαιρινή διακοπή και 
περάσαμε το μέσο του 
πρωταθλήματος. Στην 
κατηφόρα των οκτώ 
αγώνων που απομένουν 
γίνεται ολοένα και 
πιο ξεκάθαρο πως το 
όλο παιχνίδι θα κριθεί 
μεταξύ των κ.κ. Stoner 
και Lorenzo, με μικρό 
προβάδισμα του πρώτουΜονομαχία

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr

mailto:spirontas@ebike.gr


>> Casey Stoner
Φεύγοντας ηττημένος από το Mugello ο Casey Stoner ήξερε 
καλά πως ο βασικός του αντίπαλος φέτος έχει πάρει φόρα.  
Στο Sachsenring ο Αυστραλός συνέχισε το εκπληκτικό του 
σερί που τον θέλει οπωσδήποτε στο βάθρο εφόσον τερμα-
τίσει –δηλαδή σε όλους τους αγώνες πλην του Jerez– μόνο 
που το πάρτι του το χάλασε η προσπέραση στο νήμα από 
τον Jorge Lorenzo, μειώνοντάς του τη διαφορά στους 15 
βαθμούς.
Η απάντηση του Stoner ήρθε στη Laguna Seca κερδίζο-
ντας με μια πειστικότατη επίδειξη κυριαρχίας. Όσο άντεχαν 
τα χτυπημένα κορμιά των Lorenzo και Pedrosa ελπίζαμε 
για μια μάχη τριών αναβατών ως το τέλος, όμως οι απου-
σία επιθετικών κινήσεων μαρτυρούσε το μοιραίο. Όταν ο 
Stoner αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για επίθεση, ουδείς εκ 
των δύο άλλων είχε δυνάμεις να τον ακολουθήσει, έτσι  ο 
πρωτοπόρος της κατάταξης και βασικό φαβορί για τον φε-
τινό τίτλο μπορεί να πάει για ψάρεμα στην πατρίδα του με 
20 βαθμούς στην τσέπη ως μαξιλαράκι ασφαλείας από τον 
ορεξάτο για repeat Jorge Lorenzo.
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>> Jorge Lorenzo
Σε δύο αγώνες τον μήνα που μας πέρασε ο πρωταθλητής 
τερμάτισε δεύτερος πίσω από ένα Repsol Honda. Τη μία 
φορά όμως το χάρηκε όσο τίποτε άλλο, γιατί μπροστά του 
ήταν ο επανακάμψας Pedrosa –με τον οποίο τελικά δε μι-
σιούνται τόσο πολύ όσο ήθελε να μας πείσει ο προηγού-
μενος ατζέντης του– έχοντας στην ουρά του τον πρωτο-
πόρο Stoner. Αν μη τι άλλο, η νίκη με 91 εκατοστά του 
δευτερολέπτου επί του αναβάτη-στόχου για τον Ισπανό στο 
Sachsenring ήταν μια νίκη ψυχολογίας.
Στη Laguna Seca το πράγμα άλλαξε άρδην. Ένα τρομακτι-
κό highside στις δοκιμές του Σαββάτου μας θύμισε πολύ 
Shanghai GP στην Κίνα κατά την πρώτη του χρονιά στη με-
γάλη κατηγορία. Εδώ ο Lorenzo έπεσε θύμα των ηλεκτρο-
νικών του: Κάνοντας μια δοκιμαστική εκκίνηση, το Launch 
Control έχει απενεργοποιήσει το Traction Control. Για να 
ξαναμπεί σε λειτουργία το TC ο αναβάτης πρέπει να κατε-
βάσει μια σχέση, όμως ο Ισπανός αφηρημένος συνεχίζει να 
τσουλάει αμέριμνος με λίγα χιλιόμετρα, φτάνει στην επό-
μενη στροφή και ανοίγοντας το γκάζι βρίσκεται να πετάει 
τρία μέτρα πάνω από την Μ1 του για να σκάσει στο έδαφος 
βίαια. Φεύγει υποβασταζόμενος με εμφανώς χτυπημένο 
πόδι. Ευτυχώς γι’ αυτόν δεν έχει σπάσει κάτι, αλλά και την 
Κυριακή του αγώνα τον βλέπουμε να κουτσαίνει, αν και ο 
ίδιος δηλώνει πως πονά περισσότερο όταν περπατά παρά 
όταν καβαλά.
Όπως και να έχει, μάλλον ο πόνος είναι αυτός που τον έκα-
νε να μη μπορεί να βρει απάντηση στην επίθεση του Stoner, 
προτιμώντας να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση του δεδομέ-
νου ότι δε δεχόταν και καθόλου πίεση από τον επερχόμενο 
συμπάσχοντα συμπατριώτη του.
Και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Όπως μόλις μάθαμε, η 
επιστροφή της Yamaha σε ανταγωνιστικά επίπεδα προς τη 
Honda τον περασμένο μήνα συντελέστηκε όταν πάρθηκε η 
απόφαση να επιστρέψουν στο πλαίσιο του 2010. Δηλαδή η 
μοτοσυκλέτα του Valentino Rossi είναι αυτή που συνεχίζει 
να πρωταγωνιστεί…
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>> Andrea Dovizioso
Όσο ο Pedrosa απείχε ο Dovi μεγαλουργούσε, ή τουλάχι-
στον έκανε ό,τι πιο κοντινό σε αυτό μπορούσε καθώς τους 
δύο πρώτους ακόμη δεν τους βλέπει. Μόνο που μετά το 
διερευνητικό για τον Pedrosa Mugello ο Ισπανός ξαναδή-
λωσε μόνιμος κάτοικος βάθρου και ο Ιταλός κατέβηκε ένα 
σκαλί κάτω στο Sachsenring παρατηρώντας τη δράση από 
την τέταρτη θέση δίχως να μπορεί να συμμετάσχει.
Μετά ήρθε και η Laguna Seca όπου ο Ben Spies τον κέρασε 
λίγο ακόμη πόνο στο τέλος του αγώνα, για να ξαναθυμη-
θούμε πως ο Andrea Dovizioso είναι μονίμως το πιο αργό 
από τα τρία πιο γρήγορα αγωνιστικά του πρωταθλήματος. 
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>> Dani Pedrosa
Ελάχιστοι θα πόνταραν για νίκη του Pedrosa στο Sachsenring 
έχοντας δει τον προηγούμενο αγώνα στο Mugello όπου ο 
Ισπανός οδηγούσε λες και ήταν φτιαγμένος από κρύσταλλο 
Βοημίας. Στις δηλώσεις του αντηχούσε ο ενδόμυχος φόβος 
πως δε θα έχει αντοχή να παλέψει για ολόκληρη τη διάρ-
κεια του GP, παρότι οι χρόνοι του ήταν όπως πάντα ταχύτα-
τοι στις δοκιμές.
Μόνο που επί γερμανικού εδάφους ο Dani βάλθηκε να δια-
ψεύσει τους πάντες, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν 
αποφάσισε να περάσει τους Stoner και Lorenzo έπιασε έναν 
τρελό ρυθμό με καθαρή πίστα μπροστά του και ουδείς τον 
ξαναείδε, δηλώνοντας την επιστροφή του με μια εμφατικό-
τατη υπογραφή.
Στη συνέχεια επανήλθε στις συνήθεις δηλώσεις περί πόνου 
στην κλείδα, ειδικά –λέει– στην πολύ πιο απαιτητική Laguna 
Seca. Αυτή τη φορά πείστηκε και ο ίδιος μάλλον, καθώς 
κρατήθηκε για περίπου μισό αγώνα στην τριάδα των πρω-
τοπόρων καθώς αυτή εξαφανιζόταν από το οπτικό πεδίο 
όλων των υπολοίπων. Περίπου όμως την ίδια ώρα που ο 
Stoner έκανε την κίνησή του, ο Pedrosa άρχιζε να οπισθο-
χωρεί δείχνοντας πως η Ξερή Λίμνη τον είχε αφήσει χωρίς 
δυνάμεις να κυνηγήσει έστω τον εξίσου πονεμένο Lorenzo 
και τη δεύτερη θέση.
Ας έχει, περισσότερη σημασία έχει για τον Pedrosa πως ο 
ίδιος ξεγράφει τον εαυτό του από τη διεκδίκηση του τίτλου 
σε κάθε ευκαιρία με σχετικές δηλώσεις, ενώ στο μεταξύ ξα-
ναπήρε την τέταρτη θέση της κατάταξης από τον Valentino 
Rossi, έχοντας την τρίτη και τον Andrea Dovizioso ξεκάθαρα 
σε απόσταση βολής.
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>> Ducati Team
Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους άσχημα εκεί στη Μπολόνια. 
Σε τέτοιο βαθμό που ο συνήθως ξεκάθαρος Rossi τη μια 
μέρα στο Sachsenring έλεγε πως θα πετάξει τη GP11.1 για 
να γυρίσει στη GP11 και την άλλη γύριζε στον αγώνα πολύ 
καλύτερα από τις δοκιμές –παρότι δεν απέφυγε το χειρότε-
ρο αποτέλεσμα της σεζόν του. Τελικά στις Η.Π.Α. η Ducati 
πήρε και τις δύο μοτοσυκλέτες, μάλιστα και για τους δύο 
αναβάτες της. Ήταν σαφές πως ο Rossi μάλλον θα συνέχιζε 
να πειραματίζεται με την 11.1, ωστόσο ο Nicky Hayden την 
καβάλησε για πρώτη φορά στη ζωή του την Παρασκευή 
προ του αγώνα. Λίγο αργότερα θα την παρατούσε προτι-
μώντας τη GP11 που ξέρει καλύτερα, δηλώνοντας πως “η 
11.1 έχει κάποια βελτιωμένα στοιχεία, αλλά προτιμώ να 
τρέξω με αυτή που ξέρω καλύτερα.”
Το χειρότερο για τη Ducati ωστόσο δεν είναι η αδυναμία 
της να κοιτάξει στα μάτια Honda και Yamaha. Είναι το ότι οι 
αναβάτες λένε διάφορα, πειραματίζονται, βλέπουν βελτιώ-
σεις ή απογοητεύσεις, αλλά τελικά στον αγώνα είναι μονί-
μως κολλημένοι μεταξύ τους σε παρεμφερείς χρόνους να 
παλεύουν λίγο πιο κάτω από την εξάδα ασχέτως τι έκδοση 
καβαλάει ο καθένας. Όπως παραδέχεται πλέον και ο Rossi, 
“πάω στη Laguna Seca να τα δώσω όλα για την έβδομη 
θέση, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζου-
με”.
Κάπως έτσι, στη Γερμανία ο Alvaro Bautista εξέθεσε το 
ντουέτο Rossi και Hayden περνώντας τους σουβλάκι για την 
έκτη θέση, ενώ στις Η.Π.Α. φρόντισε ο φιλαράκος Marco 
Simoncelli να αρπάξει άλλη μια τούμπα και να τους ανε-
βάσει μια θέση πιο ψηλά απ’ όσο περίμεναν. Όσο για την 
ενδοεταιρική μάχη της Ducati, τον Ιούλιο οι δύο κόκκινοι 
αναβάτες μοιράστηκαν τα πάντα στο στυλ “μία σου και μία 
μου”. Δύσκολη χρονιά για τη Ducati φέτος.
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>> Ben Spies
Ο Spies συνεχίζει τον Ιούλιο περίπου στο ίδιο μοτίβο με όλη 
τη φετινή χρονιά, παλεύοντας για τις θέσεις ακριβώς πίσω 
από το βάθρο και συνήθως δίχως να βλέπει τους πρώτους. 
Στη Γερμανία τερμάτισε πέμπτος πίσω από τον Dovizioso, 
αλλά στην πατρίδα του πολλοί περίμεναν ότι η καλή γνώ-
ση της πίστας και η ενέργεια της εξέδρας θα τον έφερναν 
ψηλότερα. Κάπου εδώ άρχισαν τα μυστήρια. Αν και έκανε 
μια καλή εκκίνηση στη Laguna Seca, στο πρώτο ανηφορικό 
κομμάτι της πίστας ο Spies έμεινε από δύναμη και ξαφνικά 
άρχισαν να τον περνούν όλοι. Χάνοντας πολλές θέσεις ο 
αναβάτης έκανε χειρονομίες εκνευρισμού περνώντας μπρο-
στά από τους τεχνικούς της ομάδας του με το pit board, 
αλλά λίγο αργότερα όλα αυτά εξαφανίστηκαν εξίσου μυ-
στηριωδώς με την εμφάνισή τους. Επίσημη ετυμηγορία δεν 
έχουμε, αλλά μάλλον είναι ηλεκτρονικό το πρόβλημα.
Με τη μοτοσυκλέτα του στο 100% ξανά ο Spies άρχισε να 
ξανανεβαίνει, έχασε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να περάσει τον 
Rossi –“είναι απίστευτος στα φρένα και ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολο να τον περάσω”– και τελικά το μόνο που κατάφερε 
ήταν να περάσει και τον Dovizioso στο τέλος του αγώνα για 
να πάρει την τέταρτη θέση. Ο ίδιος πιστεύει πως άνετα θα 
έπαιζε τουλάχιστον με τον Pedrosa για μια θέση στο βάθρο, 
αλλά απ’ ότι φαίνεται η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.
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>> Alvaro Bautista
Ο νεαρός Ισπανός έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα στη φα-
ρέτρα του: Ό,τι και να κάνει στον αγώνα κανείς δε θα του 
πει τίποτα, ίσως και να έχει το λιγότερο άγχος από τους 17 
συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα. Έτσι, μετά από έναν σο-
βαρότατο τραυματισμό και κάμποσους αδιάφορους αγώνες 
έχουμε να θυμόμαστε την ως τώρα κορυφαία του επίδοση, 
μια πέμπτη θέση στο Silverstone.
Το δεύτερο καλύτερο κατόρθωμά του ήρθε στο 
Sachsenring, όπου κατάφερε να τερματίσει έβδομος, αν και 
το σημαντικότερο ήταν πως έβαλε με περίσσιο τσαμπουκά 
αμφότερα τα εργοστασιακά Ducati πίσω του. Στις Η.Π.Α. 
αποχώρησε μετά από πτώση, αλλά και πάλι ο ρυθμός του 
ήταν για μάχη εξάδας και πολύ θα ήθελε να γίνει ξανά ο 
εφιάλτης των δύο κόκκινων Desmosedici.
Αυτές οι επιδόσεις του αρχικά προκάλεσαν περισσότερες 
συζητήσεις για τη Ducati παρά για την ίδια τη Suzuki, αλλά 
σιγά-σιγά φαίνεται πως έκανε κάποιους Ιάπωνες να χαμογε-
λάσουν. Από κει που η γαλάζια ομάδα προεξοφλείτο για 
αποχώρηση στο τέλος της σεζόν, να τώρα ανακοινώσεις 
για μια wild card δεύτερη GSV-R για τον John Hopkins στο 
Brno, να και φήμες για δεύτερη μοτοσυκλέτα ξανά στην 
ομάδα για το 2012. Είδες τι κάνουν δυο καλά αποτελέσμα-
τα; Ο Alvaro κερδίζει πόντους κάθε μέρα που περνάει και, 
ακόμη και στο χείριστο σενάριο της απόσυρσης της Suzuki, 
ο ίδιος μάλλον εύκολα θα βρει μια σέλα για του χρόνου, 
πιθανότατα καλή.
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>> LCR Honda
Στην ομάδα του Lucio Checchinello τίποτε δεν πάει καλά. 
Ο Toni Elias (#24) επέστρεψε ως παγκόσμιος πρωταθλη-
τής μεν, αλλά άμεσα ξανάγινε ο αναβάτης που πρόπερσι 
απλά γέμισε μια από τις τελευταίες θέσεις στην εκκίνηση των 
MotoGP, έχοντας καβατζάρει σταθερά την ουρά κάθε αγώ-
να στο φετινό πρόγραμμα. Οι ιστορίες που βγαίνουν από 
το γκαράζ της LCR μιλούν για ψυχρό κλίμα και τελεσίγρα-
φα της ομάδας προς τον αναβάτη, καθώς οι χορηγίες της 
κλείνουν ξεχωριστά σε κάθε αγώνα και τα αποτελέσματα 
του Elias έχουν φέρει το τμήμα μάρκετινγκ στα πρόθυρα 
νευρικής κρίσης.
Η τελευταίος αγώνας στη Laguna Seca ήρθε να επιβεβαιώ-
σει των φημών το αληθές. Ο Elias φάνηκε να τα παρατάει 
προς στο τέλος του αγώνα, έφαγε γύρο από τους πρωτο-
πόρους και δε βλεπόταν μετά τον τερματισμό. Ήδη έχουν 
αρχίσει να γυροφέρνουν την πιάτσα ονόματα υποψηφίων 
να πάρουν τη μοτοσυκλέτα του για το υπόλοιπο της σεζόν 
και ακούγεται πως δεν αποκλείεται ο κύριος Checchinello 
να επιδιώξει να τραβήξει δημοσιότητα (άρα και χρήμα) επι-
λέγοντας διάφορους αναβάτες και όχι μόνο έναν. Επ’ αυτού 
ίδωμεν.
Στο μεταξύ έκανε την προσπάθειά του στη Laguna Seca 
δίνοντας τη δεύτερη RCV (την εφεδρική του Elias!) στον 
Ben Bostrom για μια wild card εμφάνιση. Όχι ότι περίμενε 
κανείς από τον παλαί ποτέ αναβάτη της Ducati στο WSBK 
να καταφέρει κάτι, αφού στις δοκιμές γυρνούσε κάμποσα 
δευτερόλεπτα πιο αργά από τους γρήγορους, ήρθε μετά 
και η εγκατάλειψη από μηχανικό πρόβλημα να εξαφανίσει 
σχεδόν την εμφάνιση του Αμερικανού από τη μνήμη μας. 
Τουλάχιστον ελπίζουμε να προσέφερε λίγη παραπάνω 
προβολή στην LCR.
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>> MOTO2
Οι μικρές κατηγορίες δεν τρέχουν ως γνωστόν στη Laguna 
Seca –αν και αυτό πιθανολογείται πως θα αλλάξει όταν τε-
τραχρονιστούν και τα 125 του χρόνου– οπότε οι αναβάτες 
της Moto2 ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές δύο 
εβδομάδες νωρίτερα.
Στο Sachsenring η μεσαία κατηγορία μας χάρισε άλλον ένα 
ενδιαφέροντα αγώνα με μάχες σε όλα τα επίπεδα. Ξεχωρί-
ζουμε φυσικά τη μάχη κορυφής όπου επικράτησε ο ανερ-
χόμενος Ισπανός Marc Marquez επί του πρωτοπόρου Γερ-
μανού Stefan Bradl, έχοντας προηγουμένως ανταλλάξει με-
ταξύ τους αρκετές φορές την πρωτιά. Ο Marquez πήρε την 
τρίτη του συνεχόμενη νίκη και μείωσε κι άλλο τη διαφορά 
από τον Bradl στους 47 βαθμούς. Από κει που ο Γερμανός 
έμοιαζε να έχει τον τίτλο στο τσεπάκι, πλέον έχει αρχίσει να 
αγχώνεται γιατί ο Ισπανός έρχεται φλεγόμενος και δεν αρκεί 
παρά μια ατυχία για να έρθει τούμπα η κατάσταση.
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ένας παλιός μας γνωστός, ο 
εκ Σαν Μαρίνο ορμώμενος Alex de Angelis έκανε ξανά 
την εμφάνισή του. Κάποτε έμπαινε στη Moto2 ως φαβορί 
και αντίπαλο δέος για τον Toni Elias, μόνο που κατάφερε 
να εξαφανιστεί ολόκληρη τη χρονιά που ο κοντόσωμος 
Ισπανός πήρε τον πρώτο τίτλο της κατηγορίας. Φέτος ο de 
Angelis τα πάει σαφώς καλύτερα από πέρυσι και βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με βλέψεις για άνοδο 
στην τρίτη καθώς μπροστά του βρίσκεται ο Simone Corsi σε 
παρατεταμένη περίοδο ντεφορμαρίσματος μετά το δυνατό 
του ξεκίνημα. Τίτλο ωστόσο δε βλέπει ούτε με τηλεσκόπιο 
–και πώς να περιμένει κάτι τέτοιο άλλωστε όταν αυτό ήταν 
μόλις το πρώτο του φετινό βάθρο;
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>> GP 125
Άλλη μια ανελέητη σφαγή εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια 
των Γερμανών θεατών του Sachsenring, όπου άλλοι ανα-
βάτες ξεκίνησαν να πλακώνονται για τη νίκη σε ένα αρχικό 
γκρουπ έξι αναβατών και τρεις άλλοι ήταν αυτοί που μάχο-
νταν με ίδιες πιθανότητες για τη νίκη στον τελευταίο γύρο.
Παραδόξως τα θεωρητικά φαβορί είχαν βρεθεί είτε πίσω ή 
έξω από τον αγώνα και το τρίο που τα έδινε όλα για τη νίκη 
στο τέλος αποτελείτο από δύο αναβάτες που δεν είχαν γευ-
τεί φέτος τη χαρά της νίκης, τον Γάλλο Johann Zarco (Derbi 
#5) και τον Ισπανό Hector Faubel (Aprilia #55), καθώς και 
τον αναβάτη έκπληξη της σεζόν, Ισπανό Maverick Vinales 
(Aprilia #25). Οι δύο πρώτοι ήταν αυτοί που έπεσαν μαζί 
στην καρό σημαία, το φώτο φίνις δεν έβγαλε αποτέλεσμα, 
οι χρόνοι τους ήταν πανομοιότυποι στο χιλιοστό του δευ-
τερολέπτου (!) και κινητής ανακηρύχθηκε ο Faubel επειδή, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς, είχε τον ταχύτερο γύρο εκ 
των δύο στον αγώνα.
Και ξαφνικά ο Nicolas Terol έχει αποκτήσει ανταγωνισμό για 
τον τίτλο, από κει που έδειχνε πως τον είχε στο τσεπάκι…
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παντούHonda
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Όπως δείχνουν τα 
πράγματα, μέχρι ένας εκ των 
Yamaha και Ducati να βρει
τη κατάλληλη τεχνική λύση,
το βάθρο θα μονοπωλούν
τα εργοστασιακά Honda 
- και είναι και πολλά 
φέτος τα σκασμένα...παντού
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>> Casey Stoner
Νίκη από εκεί που δεν το περίμενε πήρε ο μεθοδικός 
Stoner, που όλο το Σαββατοκύριακο έβλεπε την ουρά 
του RCV του Dani Pedrosa και δεν μπορούσε να κάνει 
κάτι γι’ αυτό. Ξεκινώντας τον αγώνα έκανε μέτρια εκκίνηση 
και βρέθηκε στη τέταρτη θέση, πίσω από τους Lorenzo, 
Pedrosa και Dovizioso. Αμέσως μετά την πτώση του 
Pedrosa στον τρίτο γύρο, πήρε την πρώτη θέση και έμει-
νε εκεί ανενόχλητος μέχρι την πτώση της καρό σημαίας. 
Το μόνο που τον απασχόλησε ήταν να οδηγήσει σωστά 
και γρήγορα, με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Είχε μια 
δύσκολη στιγμή στις δύο τελευταίες στροφές της πίστας, 
αλλά ανέκαμψε εύκολα, χωρίς να χάσει τον έλεγχο της 
μοτοσυκλέτας του. Μετά από την έκτη φετινή του νίκη σε 
έντεκα αγώνες, προηγείται στη βαθμολογία με 32 βαθ-
μούς από τον υπερασπιστή του τίτλου Jorge Lorenzo. Ση-
μαντική διαφορά με τα σημερινά δεδομένα της κατηγορίας 
και την οδηγική κλάση του Stoner, το οποίο όμως μπορεί 
εύκολα να ανατραπεί με ένα μόλις DNF - όπως αυτό της 
Jerez, που δεν οφειλόταν στον ίδιο...
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>> Jorge Lorenzo
Μια λάθος επιλογή μπροστινού ελαστικού ήταν αρκετή 
για να μεγαλώσει τη διαφορά στη βαθμολογία του πρω-
ταθλήματος κατά εννέα βαθμούς - και πάλι καλά να λέμε, 
καθώς ο Spies έμοιαζε πολύ απειλητικός λίγο πριν την 
πτώση της καρό σημαίας. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να 
παλέψει και για τη νίκη αν είχε επιλέξει να βάλει το σκλη-
ρό εμπρός ελαστικό που φορούσαν όλοι οι υπόλοιποι, 
μεταξύ των οποίων και ο team mate του. Από την άλλη 
πλευρά, κάτι τους οδήγησε σε αυτή την επιλογή - και κρί-
νοντας από το αποτέλεσμα του Ben Spies, δεν μπορούμε 
να είμαστε καθόλου σίγουροι ότι ο Jorge θα μπορούσε να 
πάει καλύτερα με το σκληρό μπροστινό. Όπως και να’ χει, 
τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν έμενε όρθιος ο 
Pedrosa και “έκοβε” πέντε βαθμούς από τον Stoner.
Ας ελπίσουμε ότι ο καινούργιος κινητήρας που έφερε η 
Yamaha -και θα χρησιμοποιεί ο Jorge από τον επόμενο 
αγώνα- θα μπορέσει να μειώσει το προβάδισμα που έχουν 
τα Honda αυτή τη στιγμή και να διατηρήσει το ενδιαφέρον 
για τον τίτλο ανοιχτό για πολλούς ακόμα αγώνες.
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>> Dani Pedrosa
Αυτός ο αγώνας ήταν δικός του, από την Παρασκευή μέχρι 
την Κυριακή. Από το πρώτο ελεύθερο μέχρι την πτώση της 
καρό. Στο μόνο session που δεν έγραψε τον ταχύτερο χρό-
νο ήταν στο βρεγμένο FP3 του Σαββάτου - αλλά ακόμα και 
εκεί γυρνούσε μόλις 0.2 sec πιο αργά από τον πρώτο. Σε 
όλα τα υπόλοιπα session, ο Pedrosa γύριζε από 0.1 έως 
και ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από τον 
δεύτερο. Στον αγώνα ξεκίνησε καλύτερα από όλους και 
έστριψε δεύτερος, πίσω από τον Lorenzo. Στον τρίτο γύρο 
πέρασε στην πρώτη θέση και εκεί που όλοι είπαμε “αυτό 
ήταν, τέλος ο αγώνας για σήμερα”, έπεσε από lowside στο 
κέντρο της στροφής. Αργότερα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν 
κατάλαβε το γιατί, καθώς δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ’ 
ό,τι στους δύο προηγούμενους γύρους. Η δική μας εκτίμη-
ση είναι ότι αυτή ήταν άλλη μια πτώση που οφείλεται στο 
αργό ζέσταμα των ελαστικών της Bridgestone, τα οποία 
θέλουν τρεις με τέσσερις γύρους για να αποδώσουν τα 
μέγιστα. Ο Dani τα πίεσε λίγο περισσότερο απ’ ό,τι στους 
δύο προηγούμενους γύρους, στους οποίους άλλωστε 
βρισκόταν πίσω από τον Lorenzo και υιοθετούσε άθελά 
του τον δικό του, πιο αργό ρυθμό.
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>> Andrea Dovizioso
Είναι να μην γελάνε και τα μουστάκια του μετά από τέτοιο 
αγώνα; Τερματίζοντας για τέταρτη φορά φέτος στη δεύ-
τερη θέση, ο Andrea Dovizioso είναι μακράν ο πιο στα-
θερός εργοστασιακός αναβάτης της Honda αφού είναι ο 
μόνος που έχει βαθμολογηθεί σε όλους τους αγώνες. Με 
το συμβόλαιό του να λήγει φέτος και τον ίδιο να επιθυμεί 
να παραμείνει στις τάξεις της Honda, δεν υπάρχει καλύτε-
ρος τρόπος να πείσει τα στελέχη του HRC για την αξία του 
από το να φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, γίνε-
ται ακόμη πιο συμπαθής στους Ιάπωνες, καθώς τερματίζει 
πίσω από τον Stoner, τον αναβάτη της Honda που πάει 
για τον τίτλο, και μπροστά από τον Lorenzo, τον μοναδικό 
αντίπαλο του Stoner στη φετινή μάχη για τον τίτλο.
Μπράβο Andrea!
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>> Marco Simoncelli
Είναι γεγονός! Μετά από ενάμισι χρόνο παρουσίας στην 
κατηγορία, ο Marco Simoncelli πήρε το πρώτο του βά-
θρο! Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι άλλαξε στην 
ψυχοσύνθεσή του και κατάφερε να συγκρατήσει τις ορμές 
του, το θέμα είναι ότι ο ψηλός του grid οδήγησε προσε-
κτικά, απέφυγε τις κακοτοπιές -κάποιες λίγες φορές την 
ύστατη στιγμή- και έφερε το εργοστασιακό του RCV στη 
γραμμή του τερματισμού. Στο όλο εγχείρημα βοήθησε βέ-
βαια η λάθος επιλογή ελαστικού του Lorenzo, αλλά έτσι 
είναι οι αγώνες. Αυτό που πρέπει να πετύχει ο Simoncelli 
στο υπόλοιπο της χρονιάς είναι πρώτον να τερματίζει και 
δεύτερον να τερματίζει μπροστά από τον Dovizioso, πράγ-
μα που δεν πέτυχε σε αυτό τον αγώνα. Με τους Stoner και 
Pedrosa να έχουν από φέτος υπογεγραμμένα συμβόλαια 
για το 2012 και τις εργοστασιακές Honda να μειώνονται 
κατά μια, η εναπομείνασα εργοστασιακή σέλα θα πάει σε 
έναν από τους δύο.

race
MotoGP Brno





>> Valentino Rossi
Πάρτι έκανε ο Valentino με αυτή την έκτη θέση, λες και 
πήρε την πρώτη του νίκη με τη Ducati ένα πράγμα... Ο λό-
γος, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η δραστική αλλαγή στην 
αίσθηση του μπροστινού, την οποία πέτυχε η ομάδα του 
αλλάζοντας κάτι που σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν 
ότι θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό κατ’ επέκταση 
είχε σαν αποτέλεσμα να τερματίσει μόλις 12.6 δευτερόλε-
πτα πίσω από τον νικητή Stoner, που σε σχέση με τα 30.3 
δευτερόλεπτα διαφοράς στη Laguna Seca είναι κατόρθω-
μα. Μένει τώρα να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα 
στους αγώνες που απομένουν και αν τελικά ο συνδυασμός 
Rossi-Ducati θα καταφέρει να βρεθεί στο βάθρο χωρίς να 
χρειαστεί να πέσουν οι μισοί από τους προπορευόμενους 
αναβάτες...
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>> Alvaro Bautista
Μέχρι τον 16ο γύρο, ο Bautista έγραφε τον καλύτερο 
αγώνα της σύντομης καριέρας του στα MotoGP. Για την 
ακρίβεια, είχε καλύτερο γυρολόγιο από τον Valentino 
Rossi που βρισκόταν ακριβώς μπροστά του, αφήνοντάς 
μας να πιστεύουμε ότι θα επιχειρούσε να τον περάσει μέ-
χρι το τέλος του αγώνα. Μπορεί πάλι να έφτανε και τον 
Ben Spies που βρισκόταν μέσα στο οπτικό του πεδίο και 
να τερμάτιζε στην πέμπτη θέση. Γεγονός παραμένει ότι δεν 
θα μάθουμε ποτέ, καθώς στον 16ο γύρο, ο Bautista έπε-
σε από lowside στην προτελευταία στροφή της πίστας και 
τελείωσε τον αγώνα του εκεί. Πραγματικά κρίμα, καθώς 
η έλλειψη καλών αποτελεσμάτων είναι αυτή που, όπως 
όλα δείχνουν, οδηγεί τη Suzuki στο να αποχωρήσει από 
το θεσμό την επόμενη χρονιά. Κάνα δυο καλοί τερματι-
σμοί μπορεί να είναι αρκετοί να πείσουν εργοστάσιο και 
χορηγούς να συνεχίσουν την προσπάθεια...
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>> MOTO2
Αν βλέπαμε αγώνες σαν αυτόν της Moto2 και στα MotoGP, 
οι μισοί θεατές θα έμεναν από καρδιά κάθε Κυριακή. Πέ-
ντε αναβάτες πάλεψαν από την αρχή μέχρι το τέλος για τη 
νίκη. Οι Stefan Bradl, Marc Marquez, Andrea Iannone, 
Alex de Angelis και Thomas Luthi προσέφεραν πλούσιο 
θέαμα αλλάζοντας συνέχεια θέσεις μεταξύ τους και προ-
σπερνώντας την τελευταία στιγμή. Κάποιοι μίλησαν για 
πολύ σκληρές κινήσεις από πλευράς Marquez και συγκά-
λυψη της κατάστασης λόγω της καταγωγής του και των 
χορηγών. Ξαναβλέποντας το video του αγώνα, πιστεύω ότι 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς όσο σκληρά κι αν κινήθηκε 
ο Marquez, ο de Angelis έπαιξε πολύ πιο σκληρό παιχνίδι 
στον Ισπανό πιτσιρικά, με αποτέλεσμα ο πρώτος να ακου-
μπάει αγκώνες στον εμπρός τροχό του θερμόαιμου Ιταλού 
όχι μια, αλλά δύο φορές που επιχείρησε να τον περάσει 
στο κέντρο της στροφής.
Η νίκη πήγε πανάξια στον συμπαθή Ιταλό Andrea Iannone, 
ο οποίος κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Marquez και 
τον Bradl (και να τους περάσει και τους δύο μαζί στην ίδια 
στροφή!), που συμπλήρωσαν το βάθρο. Έτσι, το βαθμο-
λογικό προβάδισμα του Bradl μειώθηκε λίγο ακόμα - και 
με μόλις 43 βαθμούς διαφορά και τέτοια οδήγηση από 
όλους, κανείς δεν μπορεί να πει ότι το πρωτάθλημα έχει 
κριθεί από τώρα. Κάθε άλλο...
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>> GP 125
Λιγότερο συναρπαστικός ο αγώνας των 125, τουλάχιστον 
στη μάχη για την πρώτη θέση. Η ενδιαφέρουσα εξέλι-
ξη του αγώνα δεν ήταν άλλη από την εγκατάλειψη του 
Nicolas Terol από μηχανική βλάβη, γεγονός που ανοίγει 
ξανά την υπόθεση τίτλος στην κατηγορία. Οι Johann Zarco 
και Sandro Cortese έφυγαν μπροστά από τους πρώτους 
γύρους και οδήγησαν τον αγώνα. Ο Zarco έδειχνε να 
ελέγχει την κατάσταση μέχρι λίγους γύρους πριν το τέλος, 
όπου ο Cortese πέρασε μπροστά, δείχνοντας ότι δεν θα 
αρκεστεί στη δεύτερη θέση και θα παλέψει για την πρώτη 
νίκη της καριέρας του. Ο αγώνας έφτασε να κριθεί στην 
τελευταία στροφή, όπου ο Zarco δεν μπόρεσε να περάσει 
μπροστά -ρισκάροντας μάλιστα και πτώση- και ο Cortese 
πήρε την καρό για πρώτη φορά στην καριέρα του. Λίγο 
πιο πίσω, σε μια συναρπαστική μάχη που η τηλεοπτική 
μετάδοση έδειξε ελάχιστα, οι Alberto Moncayo, Hector 
Faubel, Sergio Gadea και Maverick Vinales πάλεψαν για 
την τελευταία θέση του βάθρου, έχοντας τις ίδιες πιθανό-
τητες μέχρι και την τελευταία στροφή του αγώνα. Τελικά, 
τερμάτισαν ο ένας πάνω στον άλλο με τη σειρά που ανα-
φέρθηκαν.
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 1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team 43'16.796
 2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team +6.532
 3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini +7.792
 4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing +8.513
 5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing +10.186
 6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team +12.632
 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team +23.037
 8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 +24.189
 9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini +25.202
 10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP +36.566
 11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP +36.679
 12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team +37.109
 13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team +48.911

 Δεν Τερμάτισαν    
  19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP 6 γύροι
  17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 10 γύροι
  35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 16 γύροι
  26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 20 γύροι

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 Honda 25 20 25 25 25 25 20 20 25 25 25        260
 2 Yamaha 20 25 20 13 20 16 25 25 20 20 13        217
 3 Ducati 9 16 11 16 11 13 13 10 8 10 10        127
 4 Suzuki - 6 3 4 4 11 5 3 9 - -        45
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)  1 Casey STONER 25 - 16 25 25 25 20 16 16 25 25        218

 2 Jorge LORENZO 20 25 20 13 20 - 10 25 20 20 13        186
 3 Andrea DOVIZIOSO 13 4 13 20 13 20 16 20 13 11 20        163
 4 Valentino ROSSI 9 11 11 16 11 10 13 10 7 10 10        118
 5 Dani PEDROSA 16 20 25 - - - - 8 25 16 -        110
 6 Ben SPIES 10 - - 10 16 - 25 13 11 13 11        109
 7 Nicky HAYDEN 7 16 7 9 8 13 11 6 8 9 9        103
 8 Marco SIMONCELLI 11 - - 11 10 - 7 11 10 - 16        76
 9 Colin EDWARDS 8 - 10 3 - 16 9 7 6 8 8        75
 10 Hiroshi AOYAMA 6 13 9 8 - 7 8 5 1 6 7        70
 11 Hector BARBERA 4 10 - 7 5 5 4 9 5 7 6        62
 12 Karel ABRAHAM 3 9 - 6 6 9 - 4 4 5 -        46
 13 Toni ELIAS - 7 5 5 3 8 6 1 - 3 5        43
 14 Alvaro BAUTISTA - - 3 4 4 11 5 3 9 - -        39
 15 Cal CRUTCHLOW 5 8 8 - 9 - 2 - 2 - -        34
 16 Loris CAPIROSSI - 5 4 - 7 6 - - - 4 3        29
 17 Randy DE PUNIET - - 6 - - 4 - 2 3 - 4        19
 18 John HOPKINS - 6 - - - - - - - - -        6
 19 Kousuke AKIYOSHI - - - - - - 3 - - - -        3
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 1 Repsol Honda Team 38 20 38 25 25 25 28 28 38 36 25        326
 2 Yamaha Factory Racing 30 25 20 23 36 - 35 38 31 33 24        295
 3 Ducati Team 16 27 18 25 19 23 24 16 15 19 19        221
 4 San Carlo Honda Gresini 17 13 9 19 10 7 10 16 11 6 23        141
 5 Monster Yamaha Tech 3 13 8 18 3 9 16 11 7 8 8 8        109
 6 Mapfre Aspar Team MotoGP 4 10 - 7 5 5 4 9 5 7 6        62
 7 Pramac Racing Team - 5 10 - 7 10 - 2 3 4 7        48
 8 Cardion AB Motoracing 3 9 - 6 6 9 - 4 4 5 -        46
 9 Rizla Suzuki MotoGP - 6 3 4 4 11 5 3 9 - -        45
 10 LCR Honda MotoGP - 7 5 5 3 8 6 1 - 3 5        43
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 1 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master 41'13.255
 2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol +0.161
 3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing +0.407
 4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 +0.870
 5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 +4.225
 6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 +13.636
 7 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX +13.647
 8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP +14.365
 9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project +14.617
 10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP +21.383

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 Stefan BRADL 25 11 25 16 25 25 - 20 20 16        183
 2 Marc MARQUEZ - - - 25 20 - 25 25 25 20        140
 3 Alex DE ANGELIS 13 9 4 6 10 11 - 13 16 13        95
 4 Andrea IANNONE 20 25 3 - 1 - 4 11 2 25        91
 5 Simone CORSI 10 16 11 9 13 6 2 9 8 7        91
 6 Thomas LUTHI 16 20 - 11 - 1 8 10 11 11        88
 7 Bradley SMITH 7 13 - 7 - 20 16 16 - -        79
 8 Yuki TAKAHASHI 11 - 16 20 - 9 - 2 - 4        62
 9 Randy KRUMMENACHER - - 9 4 11 5 7 3 13 -        52
 10 Julian SIMON 6 10 20 13 - - - - - -        49
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 1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany 40'59.229
 2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo +0.397
 3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica +10.773
 4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc +10.794
 5 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing +11.144
 6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing +11.473
 7 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta +24.720
 8 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing +39.982
 9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo +42.887
 10 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal +43.023

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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 1 Nicolas TEROL 25 25 25 20 25 8 - 25 13 -         166
 2 Johann ZARCO 10 16 16 11 10 20 11 20 20 20         154
 3 Maverick VIÑALES 7 - 13 25 20 - 25 16 16 10         132
 4 Sandro CORTESE 20 10 20 9 13 9 13 4 8 25         131
 5 Jonas FOLGER 11 20 11 10 16 25 8 - 9 -         110
 6 Hector FAUBEL 5 5 - 13 9 16 6 11 25 13         103
 7 Efren VAZQUEZ 13 7 10 16 11 11 9 13 - -         90
 8 Sergio GADEA 16 - 4 8 8 - 16 9 10 11         82
 9 Luis SALOM 8 - 8 6 - 13 20 10 11 -         76
 10 Danny KENT 3 13 1 - 5 6 10 1 7 -         46
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«Θα πρέπει να χιονίσει για να κερδίσω…
Valentino Rossi, 

αναβάτης Ducati Team MotoGP

« »
Δηλαδή αν είχε δει ένα θρίλερ πριν 

το Κατάρ θα φοβόταν να τρέξει νύχτα;
Ανώνυμος δημοσιογράφος 

MotoGP

« »
Την επόμενη φορά θα τον κλείσω επίτηδες… 

Karel Abraham, 
αναβάτης Cardion AB Motoracing MotoGP 

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Αν κερδίσω μπορώ να κρατήσω 
τα χρώματα όλη τη χρονιά;

Ben Spies, 
αναβάτης Yamaha Team MotoGP

Δε σχολιάζω Elias-LCR, 

θα ήταν σα να εισβάλλω σε προσωπικό πένθος…
Julian Ryder, 

δημοσιογράφος MotoGP

race



Από το 1996 που πρωτομπήκε 
στα GP ο Ιταλός πρωταθλητής 

δεν είχε ποτέ έναν ολόκληρο 
χρόνο δίχως ούτε μια νίκη. 

Τώρα όμως δε βλέπει καν 
φως στην άκρη του τούνελ και 

το έχει ρίξει στον αυτοσαρκα-
σμό, διαβλέποντας πως μόνο 

ένα καλό χιόνι θα τον σώσει… 
Κρίμα, είναι κατακαλόκαιρο

« »
Θα πρέπει να χιονίσει για να κερδίσω…

Valentino Rossi, 
αναβάτης Ducati Team MotoGP

Μετά και τη νέα του τραγική 
εμφάνιση στη Laguna Seca ο 

Toni Elias βρίσκεται σε δεινό-
τατη θέση, τόσο επαγγελματι-

κώς όσο και ψυχολογικώς. Ο 
έμπειρος κύριος Ryder, ενώ 

κριτικάρει έναν προς έναν 
τους αναβάτες στον αγώνα, 

προτιμά να μη ρίξει αλάτι 
στις πληγές του Ισπανού

Ο Jorge Lorenzo δε θέλει να πάει 
στο Motegi, λέει, γιατί είδε ένα ντο-

κιμαντέρ για το Τσερνόμπιλ που τον 
τρόμαξε. Σχολιάζοντας τη μικρότητα 

του επιχειρήματος ο δημοσιογράφος 
Toby Moody ανακαλεί ξεκαρδιστική 

ατάκα συναδέλφου του που σχολι-
άζει καυστικότατα τη δήλωση του 

ισπανού αναβάτη. Ομολογουμένως 
πήγαινε γυρεύοντας ο πρωταθλητής»

Δηλαδή αν είχε δει ένα θρίλερ πριν 

το Κατάρ θα φοβόταν να τρέξει νύχτα;
Ανώνυμος δημοσιογράφος 

MotoGP

Στις δοκιμές του Sachsenring κάποια 
στιγμή ο Stoner περνάει τον Abraham 

και ο δεύτερος προσπαθεί να ακολου-
θήσει. Ο πρώτος εκνευρίζεται, βρίζει, 

κατηγορεί πως τον είχε κλείσει και 
αργότερα τρακάρει επίτηδες τον Τσέ-

χο σε μια επίδειξη δύναμης. Το ξύλο 
αποφεύχθηκε στο paddock, μα τώρα 

ο πιτσιρικάς δηλώνει πως του την έχει 
φυλαγμένη κανονικότατα του Stoner

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Πήρε την πρώτη του νίκη στα 
MotoGP στο Assen με την επε-

τειακά βαμμένη ασπροκόκκινη 
Yamaha, έτσι ο Τεξανός άρχισε να 

σκέφτεται πως μια δεύτερη νίκη στη 
Laguna Seca με την ίδια βαφή θα 

άρχιζε να μοιάζει με καρμικό υπο-
νοούμενο. Το ερώτημα βέβαια κα-

τέστη πλέον άκυρο αφού δεν κέρ-
δισε, ούτε καν βάθρο δεν ανέβηκε»

Αν κερδίσω μπορώ να κρατήσω 
τα χρώματα όλη τη χρονιά;

Ben Spies, 
αναβάτης Yamaha Team MotoGP

«»
Δε σχολιάζω Elias-LCR, 

θα ήταν σα να εισβάλλω σε προσωπικό πένθος…
Julian Ryder, 

δημοσιογράφος MotoGP

mailto:spirontas@ebike.gr
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http://motorcyclesouthamerica.com

Γνωρίστε τον Pedro και τη Maria, 
κατά κόσμο Mike και Amie. Προς τι τα 
ψευδώνυμα; Πολύ απλά διότι μέχρι 
μια εβδομάδα πριν παρατήσουν τη 
μεσοαστική ζωή τους στο San Jose της 
California κανείς δεν ήξερε τι σχεδίαζαν 
να κάνουν.
Στο μεταξύ ωστόσο οι νεόνυμφοι Αμερικανοί 
είχαν αγοράσει ένα V-Strom 650 και με αυτό 
σε σχεδόν στοκ μορφή, δίχως περισσότερες 
γνώσεις από τον μέσο καθημερινό 
μοτοσυκλετιστή, ξεκίνησαν να διασχίσουν 
όλη την ακτή του Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι 
τη Γη του Πυρός, με τον απλούστατο στόχο 
να φτάσουν στο νοτιότερο σημείο του κόσμου 
που πάει δρόμος. Και το κατάφεραν! Όλα 
αυτά το 2007, ωστόσο τώρα μπορεί κανείς να 
ξαναζήσει μαζί τους το οδοιπορικό μέσα από 
το blog τους, τις φωτογραφίες και το βιβλίο 
που μόλις κυκλοφόρησαν. Διότι ακόμη 
και μια τέτοια απόδραση μπορεί να είναι 
εξαιρετικά πιο απλή απ’ όσο θέλει ο φόβος 
μας να νομίζουμε.

Απόδραση

www.cyclenews.com

Wayne’s World
Η ιστορική αμερικανική εφημερίδα που 
πέρυσι ανάστειλε οριστικά την έντυπη 
έκδοσή της και πλέον κυκλοφορεί μόνο 
στο Διαδίκτυο καλωσορίζει τον σπουδαίο 
Αυστραλό πρωταθλητή των GP, Wayne 
Gardner.
Η καινούργια στήλη του πρωταθλητή του 1987 
(GP500 με Rothmans Honda) είναι φυσικά 
αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
MotoGP του οποίου ο Gardner παραμένει 
τακτικός θαμώνας, ένθερμος οπαδός και 
βέβαια κατάλληλος βάσει εμπειρίας να δει 
πράγματα που ο κοινός θνητός ίσως ποτέ δε θα 
πρόσεχε. Οι πηγές πληροφόρησής μας μόλις 
πλούτισαν, στη διεύθυνση www.cyclenews.
com/categories/road-racing.
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Around the world
press επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

http://www.cyclenews.com/categories/road-racing/
http://motorcyclesouthamerica.com
http://motorcyclesouthamerica.com
http://www.cyclenews.com
http://www.cyclenews.com
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επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr
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To Εµπορικό τµήµα του ebike, 
ψάχνει και βρίσκει για εσάς, τις καλύτερες προσφορές της αγοράς 
και σας τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακολουθούν...
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To Εµπορικό τµήµα του e-bike, 
ψάχνει και βρίσκει για εσάς, τις καλύτερες προσφορές της αγοράς 
και σας τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακολουθούν...

mailto:3chris@ebike.gr
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ΑΠΟ ΤΗΝ TRIUMPH
Η μοτοσυκλέτα που άλλαξε την πορεία της Triumph, 
το Tiger 1050, τώρα ακόμα πιο προσιτή.
H Triumph σας “χαρίζει” το τέλος ταξινόμησης και 
τα έξοδα πινακίδας, €650 και €150 αντίστοιχα, κατε-
βάζοντας την τιμή του Tiger 1050 στα €10,190 από 
10,990. Η προσφορά ισχύει έως και 31/8/2011 γι’ 
αυτό καλό είναι να μην το σκεφτείτε πολύ. Επίσης η 
Triumph σας δίνει ένα επιπλέον bonus, άμεση χρη-
ματοδότηση μέσω της Volkswagen Bank με καταπλη-
κτικά χαμηλό επιτόκιο. Επειδή ο Άγιος Βασίλης είναι 
μύθος τελικά και δεν πρέπει να περιμένετε πολλά από 
δαύτον, βρείτε έναν από τους πολλούς dealer της 
Triumph στην Ελλάδα και επωφεληθείτε τις προσφο-
ράς. Πληροφορίες θα βρείτε και στο site της αντιπρο-
σωπίας, www.triumph.co.uk/greece.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ STANDAKI…

Εκτός από όλα τα καλούδια που έχει στο μαγαζί Quick 
Turn, έφερε και αυτό το τρελό σταντ για όλες τις μοτο-
συκλέτες.
Με μια απλή κίνηση, δηλαδή σπρώχνοντας απλώς 
πάνω του την μοτοσυκλέτα, την κρατάει σταθερά σε 
όρθια θέση για να ασχολείσαι μαζί της άφοβα. Έλεγχος 
λαδιού, έλεγχος υγρών, πλύσιμο, λάδωμα αλυσίδας, 
έλεγχος του Sag κ.ά. γίνονται πια παιχνιδάκι. Δε σπά-
ει, δε χαλάει και μεταφέρεται παντού. Ιδανικό και για 
επαγγελματίες για τοποθέτηση μοτοσυκλετών πάνω 
στη ράμπα, επίσης είναι πολύ βολικό για την πίστα… 
μπουζούκια, disco κ.ά. 
Γράφε: 2106911077, είναι αυτός που λέγαμε στην Περ-
ρίκου 28, στο Πολύγωνο, που έχει το καλό το site, το 
www.quickturn.gr , α γεια σου ο Quick Turn. 

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ SUPER BIKE SPEC, 
ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ SUPER BIKE SPEC, ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για το GSX-R 1000 K5, K6, K7, K8 αλλά και για τα GSX-R 
600/750 K6, K7.
Με κωδικό SK076L+R (superbike spec) οι συγκεκριμένες 
δισκόπλακες είναι full floating, τύπου μαργαρίτα, από ει-
δικά επισκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι Aisi420, κέντρο 
από αλουμίνιο AL6082 και περίπου 700 γραμμάρια ελα-
φρύτερες από τις εργοστασιακές. Τα 700 gr κέρδος σε 
περιστρεφόμενο βάρος, αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση 
σχεδόν 5 kg στο συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας!
Από €660 το ζευγάρι αρχική τιμή τώρα ετοιμοπαράδοτες 
στην τιμή των €500 σε 10 άτοκες δόσεις ή €440 μετρη-
τά !
Μπες στο www.quickturn.gr ή πάρε στο 2106911077.

http://www.triumph.co.uk/greece
http://www.quickturn.gr
http://www.quickturn.gr


ΔΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
TRIUMPH MOTOΣΥΚΛΕΤΑΣ

Για οποιαδήποτε Triumph 
μοτοσυκλέτα αγορά-
σετε από το κατάστημα 
Triumph Πιερράκος παίρ-
νετε δώρα.
Και τι δώρα, πακέτα ρου-
χισμού με το λογότυπο της 
Triumph για να είσαι ασορ-
τί. Εσύ το μόνο που έχεις 
να κάνεις είναι πάρεις στο 
τηλέφωνο 2109824821 
και να μάθεις ή να μπεις 
στο www.pierrakos-moto.
com.

ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ R1 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA

ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ R1 ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔA
Και ποιος άλλος θα μπορούσε να το έχει; Φυσι-
κά ο Ψηλός και μυαλωμένος (σε αυτή την περί-
πτωση) Γ. Πιερράκος.
Στο κατάστημα αυτού λοιπόν στην Καλαμακίου 
104 στον Άλιμο, που είναι Yamaha “δαγκωτό” 
χρόνια τώρα, μπορείτε να δείτε το επετειακό R1 
από κοντά, το οποίο εκτός από τα σπέσιαλ χρώ-
ματα διαθέτει πάνω του και τις υπογραφές των 
Lorenzo  και Spies. Επίσης το “έκθεμα” τούτο 
θα το δείτε μαζί με άλλα νέα μοντέλα στο πε-
ρίπτερο του Γ. Πιερράκου στην εκδήλωση του 
ebike.gr στο Auto Festival 24 και 25 Σεπτεμ-
βρίου. Τηλέφωνο 2109824821 και site www.
pierrakos-moto.com.

Η UVEX ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ…

…με το νέο UVISION.
Τρελό κράνος από την Uvex με μυστικό επιτυχίας του το 
πολύ χαμηλό βάρος και τα τέσσερα κανάλια αερισμού 
που διαθέτει στο μπροστινό μέρος για τον απόλυτο αερι-
σμό σε κράνος Full Face. Για να πετύχει το χαμηλό βάρος 
του χρησιμοποιεί υλικά όπως Carbon, Kevlar και Fiber, 
ενώ κάνει και για αγωνιστική χρήση, διαθέτοντας λου-
ρί με Double D. Επίσης (και επιμένω για τον εξαερισμό 
του), διαθέτει δύο κανάλια θερμοαποβολής στο πίσω 
μέρος του κέλυφους, για τρελό “πάρτι” αέρα μέσα στο 
κεφάλι σου τους καλοκαιρινούς μήνες. Η τιμή του είναι 
μόνο €299 από 375, κάτι σαν καλοκαιρινή προσφορά 
από την Moto Market. Γραμμή επικοινωνίας για όλη την 
Ελλάδα  801 11 795 615, www.motomarket.gr. 

http://www.pierrakos-moto.com
http://www.pierrakos-moto.com
http://www.motomarket.gr
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Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εμείς τρέχουμε και βρίσκουμε 
για εσάς τα καλύτερα, και εσείς απολαμβάνετε (γαϊδούρια 
ούτε ένα ευχαριστώ).
Τέλος πάντων, επειδή είναι και η δουλειά μας, σας δί-
νουμε ένα καταπληκτικό site που ανανεώνεται τακτικά με 
νέες καθημερινές προσφορές από επώνυμα προϊόντα, και 
που φυσικά εσείς μπορείτε να επωφελείσθε όποτε σας 
κατέβει. Στο www.motorshop.gr –που φιλοξενείται και 
από το blog του περιοδικού μας– βρείτε τα πάντα σε απί-
στευτες τιμές.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΛΕ ΔΟΝΤΙ

Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το πιο εξελιγμένο 
σύστημα Bluetooth και ασύρματης ενδοεπικοινωνίας σε 
μία συσκευή.
Το ονομά του είναι Interphone F3 και μπαίνει σε όλα τα 
κράνη του κόσμου. Διαθέτει σύνδεση με το κινητό σου 
για να μιλάνε όλοι μαζί ή ένας-ένας ή ο καθένας με το κι-
νητό του. Ασύρματη ενδοεπικοινωνία μεταξύ οδηγού και 
συνοδηγού για μουρμούρα και σύνδεση με mp3 player 
για να ακούς hard rock στα στροφιλίκια, δύο ακουστικά 
για στερεοφωνικό ήχο και φυσικά μικρόφωνο. Επίσης εί-
ναι 100% αδιάβροχο. Τιμή μόνο €98 για τον έναν και 
€190 το διπλό πακέτο για δύο αναβάτες. Μα πού αλ-
λού, στον Γκουντούφα Accessories, www.goudoufas.gr, 
ή πάρε στο 2107484891.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΜW

Βάση και tank bag ειδικά σχεδιασμένο για τα νέα ΒΜW 
F650 και F800 GS.
Η χωρητικότητα του είναι 20 λίτρα, δηλαδή 40 κου-
τάκια αναψυκτικού και η τιμή του μόνο €4 ανά λίτρο. 
Θα το βρείτε και αυτό στο www.goudoufas.gr ή στο 
2107484891.

http://www.motorshop.gr
http://www.goudoufas.gr
http://www.goudoufas.gr
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Αφιερωμένο από εμάς που ιδροκοπούμε να σας βρούμε 
ΤΙΣ προσφορές και τα καταστήματα Παπασταύρου Shops.
Πλαϊνά σαμάρια GIVI ή Kappa μεταβλητού όγκου για 
όλες σχεδόν τις μοτοσυκλέτες, μαζί με τις βάσεις τους για 
να μην βρίσκουν στα πλαστικά και στις εξατμίσεις, αλλά 
και για καλύτερη στήριξη, μόνο με €130. Είπατε κάτι; Και 
με τοποθέτηση παρακαλώ. Πάρτε στο 2109249350 ή πε-
ράστε από ένα κατάστημα Παπασταύρου Shops για να τα 
δείτε και από κοντά.
Για να πάρετε την μαγική τιμή πείτε τη μαγική λέξη: ebike.

ΣΑΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ; ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Και ξεκουμπώνουν, ναι είναι αλήθεια.
Τώρα για όλες σχεδόν της μοτοσυκλέτες ειδικές διακρι-
τικές βάσεις που τοποθετούνται πάνω στην μοτοσυκλέ-
τα με αναμονές, για να κουμπώνεις και όχι να δένεις τα 
σαμάρια. Αυτή η πρωτοποριακή λύση έρχεται από την 
Hebco και τα καταστήματα Παπασταύρου Shops. Τα σα-
μάρια είναι 100% αδιάβροχα από ημιάκαμπτο υλικό και 
μεταβλητού όγκου. Μάθετε για το δικό σας μηχανάκι στο 
210 9249350 ή δείτε σχετική διαφήμιση που κυκλοφορεί 
στο τεύχος του ebike.

ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ

Τέλος τα ψέματα παιδιά… H Suzuki παρουσίασε τις νέες 
μειωμένες τιμές εδώ και κάνα μήνα, αυτές που δημοσιεύ-
σαμε στο blog του περιοδικού ebike.gr.
Θέλουμε να επιμείνουμε όμως στην απίστευτη τιμή του 
V-Strom 650, το οποίο διατίθεται €1,500 κάτω! Από 
€8,495 που είχε δηλαδή πήγε στα 6,995. Τώρα τι να σας 
πώ, ότι είναι για περιορισμένο αριθμό και εξαντλούνται 
με τάχιστο ρυθμό; Δε θέλω να σας αγχώσω. Γι’ αυτό οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο 
των επίσημων εμπόρων μοτοσυκλετών Suzuki σε όλη 
την Ελλάδα, που θα βρουν στη διεύθυνση www.suzuki.
gr/motos/sales.php και στο τηλέφωνο 24ωρης εξυπηρέ-
τησης 2109988168.

http://www.suzuki.gr/motos/sales.php


APRILIA: Aprilia NA850 Mana/GT, SL 750 Shiver/GT, SMV 750 Dorso-
duro - BMW: F 800 R, K1200 S. K1200 / 1300 R - DUCATI: Monster 
696 / 1100 / 1100 S, Multistrada 1200/S, Multistrada 620 / 1000 / 
1100 / S - HONDA: CB1000 R, CB600 F Hornet áðü '07-, Honda CBF 
500 / 600 / 1000 - KAWASAKI: ER-6n from '09, ER-6n / f up to '08, 
Versys '07-'09, Versys from '10-, Z1000 '07-'09, Z750 S from '07- - 
KTM: 690 Duke - MOTO GUZZI: Breva V, Griso 850 / 1100 - SUZUKI: DL 
650 V-Strom, GSF 650 / 1250 S - TRIUMPH: Speed Triple 1050, Street 
Triple, Tiger 800/XC - YAMAHA: FZ1 Fazer, FZ6 from '07-, XJ 6 Diversion

 Aprilia NA850 Mana/GT, SL 750 Shiver/GT, SMV 750 Dorso

Πλαϊνά σαµάρια µε ρυθµιζόµενη χωρητικότητα 
αδιάβροχα φερµουάρ, υδροαπωθητικό υλικό 
και αδιάβροχες εσωτερικές θήκες. 
Τοποθετείται και κλειδώνει απευθείας επάνω 
στις C-Bow βάσεις της Hepco & Becker.

από: 129
150

από:

ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΙΩΝ και ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΣΑΜΑΡΙΑ C-BOW για τα παρακάτω µοντέλα:
ΤΩΡΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ στα

Nέα κου�πωτά σα�άρια που κάνουν τις αποδράσεις σας
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Ε ρε επιλογές κρανών που έχουμε εδώ στο περιοδικό…
όχι δες και πές μου, δεν είναι από τα ποιο όμορφα κράνη 
που έχεις δεί;
Είναι πανάλαφρο από Carbon υλικό, με άψογο εξαερι-
σμό πέντε σημείων, υποσιάγωνο και επιρήνιο στάνταρ 
(και όχι εξτρά λεφτά), καθώς και Spoiler στο πίσω μέρος 
για μεγαλύτερη σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα.
Επίσης “το όμορφο” διαθέτει πλήρως αφαιρούμενα 
εσωτερικά (να θυμάστε ότι πλένονται όπως όλα, μόνο 
με μαλακτικό) και κοστίζει, άκουσον-άκουσον, μόνο από 
€249. Και λέμε “από” γιατί βγαίνει και σε λευκό και σε 
μαύρο. Καλό έ; Παίρνεις στο 210 8547681 και διατίθεται 
από τον Βελλή Αναστάσιο, www.motofashion.gr.

KBC VR, ΜΕ ΜΟΝΟ €119;

Νέο κράνος από την KBC με κωδικό όνομα VR.
Κέλυφος Powercore (σε ελεύθερη μετάφραση “δυνατό 
πυρήνα”), υποσιάγωνο και επιρήνιο στανταράκι με την 
αγορά του, ενώ διαθέτει και αυτό αφαιρούμενη εσωτε-
ρική επένδυση duralux και πίσω αεροτομή για το μάτια-
σμα… ή για σταθερότητα στα πολλά ή και τα δύο. Δια-
τίθεται σε μαύρο και fluo κίτρινο με το εικονικό αντίτιμο 
των €119 –και λέμε εικονικό γιατί τι δίνεις, τι παίρνεις. 
Επικοινωνείτε στο 210 8547681 και διατίθεται από τον 
Βελλή Αναστάσιο, www.motofashion.gr.  

BEL-RAY EXP SYNTHETIC ESTER BLEND 4T

Όπως έχουμε ξαναπεί, η bell Ray έχει μεράκι να βγάζει εξειδικευμέ-
να προϊόντα, γι’ αυτό είναι ίσως από τις λίγες εταιρίες που διαθέτει 
τόσο μεγάλη γκάμα.
Εξάλλου ήταν είναι και η μοναδική εταιρία που κατάφερε να κα-
τασκευάσει λιπαντικό ειδικό για το Pathfinder 1, το τρελό οχημα-
τάκι που πήγε στον Άρη. Μέσα λοιπόν από την μεγάλη γκάμα της 
παρουσιάζει το νέο ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κι-
νητήρες και μόνο, από μίγμα συνθετικών υγρών και επιλεγμένων 
βασικών ορυκτέλαιων.   Έχει εξαιρετική σταθερότητα ιξώδους και 
βελτιώνει την ιπποδύναμη λόγω χαμηλότερης τριβής. Είναι κατάλ-
ληλο για αερόψυκτους ή υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες και 
πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης API SM και JASO MA2.
Τα προϊόντα BEL-RAY θα τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα από το δίκτυο 
συνεργατών της MOTOWAY Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε., 2310515557.

http://www.motofashion.gr
http://www.motofashion.gr


X60 BATIKVISION WHITEVISION BLACKVINTAGE BROWNVINTAGE BEIGETRIBUTE WHITE

RAP WHITEQUEEN WHITEQUEEN BLACKICE WHITEICE BLACKCOOLKIDS PINKCOOLKIDS BLACK

AIR FOXY
N-20 FIAT 500

V2 RIVIERA WHITEV2 RIVIERA PURE REDV2 RIVIERA PURE BLACK V2 RIVIERA DIVA
V2 RIVIERA BLACK

10.4F TRIBAL 10.4F SPRINT WHITE 10.4F SPRINT BLACK 10.4F GRAPHITE 10.4F EVO 10.4 AIR WHITE 10.4 AIR BLACK

N-43 AIR WHITEN-43 AIR ITALIAN-43 AIR FLAT N-43 AIR MOTORRAD

RETRO LEATHER BROWNRETRO LEATHER BLACK

AIR WHITE

RAP SILVER

TRIBUTE BLACKSUMMER WHITESUMMER BLACK

€110 
(6X18 

ΑΤΟΚΑ
) €110 

(6X18 
ΑΤΟΚΑ

)

€110 
(6X18 

ΑΤΟΚΑ
) €110 

(6X18 
ΑΤΟΚΑ

) €115 
(6X19 

ΑΤΟΚΑ
) €115 

(6X19 
ΑΤΟΚΑ

)

€285 

(10X28
 ΑΤΟΚΑ

) €270
(10X27

 ΑΤΟΚΑ
) €250

(10X25
 ΑΤΟΚΑ

)

€90
(6X14 

ΑΤΟΚΑ
)

€99
(6X16.5

0 ΑΤΟΚ
Α)

€99
(6X16.5

0 ΑΤΟΚ
Α) €99

(6X16.5
0 ΑΤΟΚ

Α) €99
(6X16.5

0 ΑΤΟΚ
Α) €99

(6X16.5
0 ΑΤΟΚ

Α)
€120

(6X20 
ΑΤΟΚΑ

) €120
(6X20 

ΑΤΟΚΑ
)

€90
(6X14 

ΑΤΟΚΑ
) €90

(6X14 
ΑΤΟΚΑ

)
€80

(6X13 
ΑΤΟΚΑ

)€80
(6X13 

ΑΤΟΚΑ
)

€250
(10X25

 ΑΤΟΚΑ
)

€150 
(6X25 

ΑΤΟΚΑ
) €150 

(6X25 
ΑΤΟΚΑ

) €150 
(6X25 

ΑΤΟΚΑ
) €150 

(6X25 
ΑΤΟΚΑ

) €150 
(6X25 

ΑΤΟΚΑ
)

€150 
(6X25 

ΑΤΟΚΑ
) €150 

(6X25 
ΑΤΟΚΑ

)

€150 
(6X25 

ΑΤΟΚΑ
) €150 

(6X25 
ΑΤΟΚΑ

)

€80 
(6X13 

ΑΤΟΚΑ
) €80 

(6X13 
ΑΤΟΚΑ

)

http://www.goudoufas.gr
mailto:info@goudoufas.gr
http://www.goudoufas.gr
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Με χωρητικότητα 48 λίτρων για δύο full face κράνη, εξαι-
ρετικό αεροδυναμικό σχεδιασμό και το ιδανικό minimum 
βάρος των 3.7kg ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απορ-
ρόφηση των κραδασμών, η νέα SH48 αποτελεί την κο-
ρυφαία επιλογή.
Οι ειδικά σχεδιασμένες βάσεις της SH48 προσφέρουν 
την απόλυτη εφαρμογή στη μοτοσυκλέτα χωρίς να κου-
νά καθόλου. Η SHAD επίσης διαθέτει για το νέο μοντέ-
λο της καλύμματα αποχρώσεων σε διάφορα χρώματα, 
που επιτρέπουν την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης. 
Διαθέσιμο είναι και το ειδικό φανάρι stop, για κόκκινη 
νύχτα παντού. Τα προϊόντα SHAD θα τα βρείτε σε όλη 
την Ελλάδα από το δίκτυο συνεργατών της MOTOWAY 
Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε., 2310515557.

ΜΕ ΚΑΘΕ SERVICE ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ;

Το Moto Hospital έχει για εσάς μια πολύ καλή προσφορά.
Στο εν λόγω κατάστημα, εάν πάτε τη μοτοσυκλέτα σας για γενικό Service, οι άνθρωποι του Moto Hospital θα 
σας προσφέρουν δωρεάν γλυκό κουταλιού και δωρεάν Service (λάδια-μπουζί, όχι κάνα κατέβασμα μοτέρ) στο 
έρμο το παπάκι σας. Για να μην έχετε το Supersport στην πένα και το κακόμοιρο το παπί του πεταματού. Κλείστε 
σήμερα ραντεβού στο 2109960080 ή μπείτε στο www.moto–hospital.gr για να ενημερωθείτε.

KAKA…

…μες τον ψεκασμό της μοτοσυκλέτας σου μπούν να 
υπάρχουν πολλά, αλλά ποιος θα τα βρεί;
Υπάρχει λοιπόν ένα κατάστημα στην Αργυρούπολη που 
εξειδικεύεται χρόνια τώρα στον σωστό καθαρισμό αλλά 
και την άψογη ρύθμιση ψεκασμών (διατριβή έχει κάνει 
λέμε). Το κατάστημα του Νάσου Σταθόπουλου, τον οποίο 
τυγχάνει να προτιμά και η Yamaha για εξουσιοδοτημένο, 
διαθέτει υπηρεσίες και στον καθαρισμό των μπέκ πα-
ντός τύπου, ογκομέτρηση κ.ά. Για να μην παραπονιέσαι 
λοιπόν για τις τρύπες και τα κενά που έχει το μοτέρ σου 
ξεκίνα από τα βασικά, καθάρισε τον ψεκασμό σου δη-
λαδή. Για ιδιώτες και επαγγελματίες του χώρου. Κλείστε 
σήμερα ραντεβού στο 2109954860 και επισκεφτείτε το 
κατάστημα του Νάσου με το ψευδώνυμο Σταθόπουλος.

http://www.moto%E2%80%93hospital.gr
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www.quickturn.gr☎

ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ...

...Εσύ θα μείνεις στα παλιά;

Fusion White €456
σε 12 άτοκες δόσεις

Iannone Replica
από €470 μόνο €340

Simon Replica
από €470 μόνο €340

Barbera Replica
από €470 μόνο €340

Toseland Replica
από €470 μόνο €340

GP Zanetti Rosso & Verde
Replica από €470 μόνο €340

Run Red €456
σε 12 άτοκες δόσεις

Shado €450
σε 10 άτοκες δόσεις

GP White & Black
Pearl €350

Racer €420
σε 10 άτοκες δόσεις

Περρίκου 28 (Περιφ/κός Πολυγώνου), Τηλ.: 210.6911077, e-mail: info@quickturn.gr
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m
a
rk

e
t H AVON ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Στην γκάμα της εταιρίας προστίθεται το νέο Viper Strike το 
οποίο έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα: Πρώτον είναι ει-
δικά κατασκευασμένο από λευκό χαρτί για Mega Scooter 
και μόνο, και δεύτερον είναι πολύ φθηνό!
Διαθέτει ενισχυμένο σκελετό με άκαμπτα λινά, συνδυά-
ζοντας αντοχή στο βάρος σε μικρή μάζα. Επειδή λοιπόν 
τα περισσότερα Mega Scooter, διαθέτουν μικρούς τρο-
χούς και μεγάλο βάρος, ένα είναι το ελαστικό που τους 
δίνει πολύ καλή πρόσφυση, το νέο Viper Strike. Βρεί-
τε το σε όλα τα καταστήματα ελαστικών. Αντιπρόσωπος 
Agripan S.A.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ

Η Aprilia παρουσιάζει δύο νέες supersport μοτοσυκλέτες 
μικρού κυβισμού, ειδικά για τους νεαρούς μοτοσυκλετι-
στές, που όλα τα έχουν τα παλιόπαιδα πιά (εμείς στην 
ηλικία τους παλεύαμε με Honda MB και RD 50).
Το RS4 125 –η πρώτη σπορ μοτοσυκλέτα Aprilia σε αυτό 
τον κυβισμό που εξοπλίζεται με τετράχρονο κινητήρα– 
και το RS4 50 απευθύνονται στους νεαρούς παθιασμέ-
νους μοτοσυκλετιστές που αναζητούν τα καλύτερα επίπε-
δα τεχνολογίας, ενεργητικής ασφάλειας και ποιότητας πε-
ριφερειακών. Ανήκουν, όχι μόνο από στιλιστικής άποψης, 
στην κατηγορία ιταλικών μοτοσυκλετών υψηλών επιδό-
σεων στην οποία πρωταγωνιστεί η Aprilia RSV4 που το 
2010 κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Superbike. www.aprilia.com.gr

TO NEO SCARABEO ΗΡΘΕ…

…διατηρώντας όμως την παλιά χαμηλή τιμή που είχε μέ-
χρι να αποσυρθεί ο προκάτοχος του.
Τα νέα Scarabeo 125 και 200, αμφότερα με νέο ψεκα-
σμό και νέο σχεδιασμό, υπόσχονται αξιοπιστία, επιδόσεις 
και φυσικά χαμηλή κατανάλωση λόγω του ηλεκτρονι-
κού ψεκασμού. Οδηγικά, όπως αναφέρει η Aprilia, θα 
ενθουσιάσει και τον πιο απαιτητικό αναβάτη. Η ανανέωση 
όμως δεν αφορά και την τιμή. Τα νέα μοντέλα Scarabeo 
καταφτάνουν στις ίδιες τιμές με τους προκατόχους τους 
και μάλιστα για την έκδοση Scarabeo 200 ie συνεχίζε-
ται και η μοναδική προσφορά με μόνο €2,800 μετρη-
τοίς ή 24μηνο επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα! 
www.aprilia.com.gr

http://www.aprilia.com.gr
http://www.aprilia.com.gr


http://www.peugeotscooters.gr
http://www.peugeotscooters.gr
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ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ DUCATI…

…με την αγορά οποιασδήποτε DUCATI μοτοσυκλέτας!
Πού; Μα πού αλλού, στο κατάστημα που προσέχει πάντα 
να σας διατηρεί σε φόρμα τόσο οικονομικά όσο και σω-
ματικά (στην προκειμένη περίπτωση), το κατάστημα του 
Φάνη Στρωματιά. Γι’ αυτό, αν θες να αγοράσεις Ducati, 
ντουγρού για το Fan Motorcycles που είναι: Κάθετη μο-
νάδα με χρηματοδοτικά, Service, γνήσια ανταλλακτικά 
και δώρα. Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 16431, 
Τηλ. 2109955451, fax: 2109923890, www.fanmoto.gr.

TEST RIDE ΣΤΟ ΝΕΟ KTM 125 DUKE

Γουρούνι στο σακί θα πάρεις; Όχι βέβαια.
Γι’ αυτό γεμάτοι αυτοπεποίθηση για τα προϊόντα τους, τα 
παλικάρια του Fan Motorcycles, σας δίνουν να οδηγή-
σετε ό,τι έχετε κατά νου να αγοράσετε. Και φυσικά στην 
περίπτωση που σκέπτεστε να αγοράσετε τον νέο μικρό 
Δούκα, δε θα μπορούσε το εν λόγω κατάστημα να μη 
σας προσφέρει ένα test Ride για να είστε σίγουροι 100% 
για την επιλογή σας. Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα. 
Fan Motorcycles, Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 
16431, Τηλ. 2109955451, fax: 2109923890, www.
fanmoto.gr.

http://www.fanmoto.gr
http://www.fanmoto.gr
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TO Service και Η Βελτίωση
στην Μιχαλακοπούλου

Προστατευτικά κάγκελα
για όλα τα μοντέλα της αγοράς

Πεπειραμένο λαστιχάδικο στον περιφερειακό...
που πιάνει όλη την περιφέρεια

Ζωγράφου και προάστεια,
δεν υπάρχει καλύτερο!

Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη

Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό

mailto:mototroxos@gmail.com
http://www.moto-service.gr
mailto:info@moto-lastixa.gr
http://www.moto-lastixa.gr
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για την Σαλαµίνα και το διαδίκτυο

Εµπειρία αποκτηµένη στην πίστα Ο EI∆ΙΚΟΣ στα φρένα!

αν θέλετε κι εσείς να προβληθείτε στις σελίδες του

επικοινωνήστε µαζί µας

στο: Κιν. 6946120836

δίνει ΑΞΙΑ στην µοτοσυκλέτα σας

3chris@ebike.gr

http://motodreams.gr
mailto:info@motodreams.gr
http://www.motoclinic.gr
http://www.facebook.com/bournasmoto
mailto:peterbournas@yahoo.com
http://www.facebook.com/pages/brake-shop/286915951120
mailto:3chris@ebike.gr


yourclubs

clubs

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


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

http://www.anemosclub.gr/
http://www.ktmhellasclub.gr/
http://www.motoridersclub.com/
http://www.symofe.gr/
http://www.vstrom.gr/
http://www.mythicbikes.gr/
http://www.apriliaclub.gr/
http://www.moc.gr/
http://www.smok.gr/
http://www.tdmhellas.gr/
http://www.motoparea.gr/
http://www.hondaclub.gr/


yourclubs

clubs

http://www.facebook.com/people/Motoclub-Ptolemeos/1637768405
http://www.motoferes.gr/
http://www.pitlane.gr/
http://www.scooterclubhellas.gr/
http://www.myfazer.gr
http://www.hayabusa.gr
http://www.e-75motoclub.gr/
http://www.lostouristas.gr/
https://www.facebook.com/group.php?gid=39109281801&v=wall


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.lemot.gr
http://www.transalp.gr/
http://www.bkingclubhellas.com
http://www.motek.gr
http://www.gsforum.gr
http://www.symol.gr
http://www.motoradiostation.gr
http://www.vstromhellasforum.com/
http://www.symoska.gr/


Aprilia  
 Dorsoduro   750,2(C),12(F)
 Mana 850 GT 18(T),19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
RS4   38(F)
 RSV4 R  22(C),29(F)
 RSV4 Factory 7(Π),14(C),22(C)
 RSV4 Factory APRC 38(T)
 Shiver 750 GT 20(F)
 Shiver 750 ABS ’11 35(F)
 Tuono V4R APRC 36(C)
Beta  
 Alp 4.0  38(F)
 RR 350  37(F)
 RR 400  27(F)
 RR 450  37(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)
Derbi  
 Rambla 300i 36(F)
Ducati  
848   1(F)
 1098R  1(C)
 1198S  15(Σ),25(Σ)
 Diavel  38(C)
 Hypermotard 796 30(F)
 Hypermotard 3(Σ)
 Monster 696 12(T)
 Monster 796 ABS 37(F)
 Multistrada 1200 19(Π),32(T)
 Streetfighter 8(Π)
 Streetfighter S 37(Σ)
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Gas-Gas  
 EC250F  21(F)
Gilera  
 GP 800 11(F) 
 Runner ST200 4(F)
Harley-Davidson 
 Blackline  35(C)
 Fat Boy Special 35(C)
 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 23(F)
 FLSTSB Softail Cross Bones 25(F)
 Forty-Eight  35(C)
 Road King  35(C)
 Super Glide  35(C)
 XR 1200  13(F)
Honda  
 CB 1000R  7(T),37(Σ)
 CBF 125  12(F)
 CBF 600  10(F)
 CBF 1000  5(F)
 CBF 1000 (’10) 24(F)
 CBR 600 RR 7(Π)
 CBR 600 RR ABS 34(F)
 CBR 1000 RR 7(Π),15(Σ),25(Σ)
 DN-01  15(F),19(Σ)
 Hornet 600  4(F)
 Lead 110  9(F)
 PCX 125  31(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),32(F)
 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),33(Σ)
 Z 1000 ’10 2 6 (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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 Z1000 SX  36(F)
 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)
 990 SMT ABS 34(F)
 Duke 690  2(T)
 Offroad ’10  20(F)
 Offroad ’11  31(F)
RC8   1(C),25(Σ)
 RC8R  18(F)
 Super Duke  37(Σ)
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)
 Tweet 150  32(F)
Piaggio  
 Beverly 125  26(F)
 Beverly 300  17(F),26(F)
 MP3 400 LT 14(F)
 X7 250ie  5(F)
Suzuki  
 Bandit GSF 650 SA 7(F)
 Bandit GSF 1250 SA 3(F)
 Bandit GSF 1250 ABS 35(F)
 Burgman 400 ZA 24(F)
 Gladius 650 17(T)
 GSR 750  36(F),37(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)
 RV 125 VanVan 34(F)
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 V-Strom 650 Desert 2(F)
 Sixteen 150  13(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C)
Speed Triple  22(F),33(C),37(Σ)
 Sprint GT  30(F)
 Street Triple  2(Σ)
 Street Triple R 9(T),33(Σ)
 Thunderbird 19(F)
 Tiger 800  32(F),34(T)
 Tiger 800 XC 32(F)
 Tiger SE  24(Σ)
Vespa  
 GTS 300 SuperSport 28(F)
 GTV 250i Navy 7(F)
Yamaha  
 FZ1 Fazer ABS 3(F)
FZ8   33(Σ)
 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
 EICMA ’10  31
 Tokyo Motor Show ’09 19
Ταξιδιωτικά 
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3) 28
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3) 29
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3) 30
 Κοπέλια στην Πελοπόννησο (4/3) 31
Long Term 
 ΚΤΜ 690 SuperMoto 4,5,6,8,9,11
 ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager 4,5,6,7,9,11
 Suzuki GSXR 600 K9 16,20
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eCycle  
 Αγοράζοντας MTB 5
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄) 9
 Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’) 10
 Αγοράζοντας ελαστικά (ά) 10
 ANTI Chain Reaction 35
 Βασικά αξεσουάρ 15
 Βασικές γνώσεις 8
 Bike Parks  24
 Brevet  24
 BMW Mountain Bike 16
 Γιατί ποδήλατο; 25
 Γρανίτης Δράμας 35
 Γυναίκα και ποδήλατο 18
 Dirfis Downhill 26
 Ενυδάτωση  7
 Επισκευή σαμπρέλας 29
 Freeday  28
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Η νύχτα πριν τον αγώνα 30
 Ηλεκτρικά ποδήλατα 28
 Ημέρα περιβάλλοντος 2010  28
 Ιστορία ενός ποδηλάτου 33
 Λεξικό ορεινής ποδηλασίας 22
 Μεσαία Τριβή 11
 Maribor Downhill 18
 Όλυμπος Free ride 25
 Πετάλια με κλείδωμα 30
 Ποδήλατο και Ηλεκτρικός 23
 Ποδηλατόδρομοι 32
 Ποδηλατοπορεία Αθήνας 27
 Πόνοι στο γόνατο 25
 Ρύθμιση σέλας 16
 Σπαστό ποδήλατο 38
 Συνέντευξη: Μ. Χαϊδεμενάκης 36
 Τζουμέρκα ή θάνατος 16
Giro d' Italia 2009 15
 Rohloff speedhub 500/14 14
 Συμμετέχοντας σε αγώνα ΜΤΒ 37
 Tech News  12
 Η επιστροφή του Lance Armstrong 13
 Φεγγάρι στη Ρόδα 2010 27
 X-Poros  23
eCycle Tests 
 Bianchi Methanol SL 9500 22(F)
 Dura Ace Di2 15(F)
 Futura Napoli 26(F)
 Futura Roma 32(Σ)
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Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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 Gitane Real E-bike3 32(Σ)
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
 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 6,8,10,17,20,27,35
Racing Feature 
 Ashley Fiolek 23
Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 Dakar ’11  33
 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
 Michelin Power Road 3 36
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