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>>Όσο αναλογίζομαι πως ξεκινήσαμε 
μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα 

σχεδόν ταυτόχρονα με την παγκόσμια οικονομική κρίση 
αρχίζω να σκέφτομαι πως ίσως θα είχε αξία να προσφέρουμε 
τις αφεντιές μας ως πειραματόζωα για διδακτορικά ελεεινού 
επιχειρηματικού σχεδιασμού στην Πάντειο ή για Ψυχιατρικές 
μελέτες στην αποτυχία αντίληψης του αύριο.
Ναι, ξέρω τι θα πείτε, ένα δωρεάν περιοδικό ήταν ακριβώς 
ό,τι χρειαζόταν σε τέτοιες εποχές. Δίκιο θα έχετε, το δείχνει 
η αποδοχή από τον κόσμο και η σταθερά αυξανόμενη 
αναγνωσιμότητα. Από την άλλη, φθίνουσα αγορά σημαίνει 
και φθίνοντα έσοδα, γεγονός που συνεπάγεται κάποιες 

μοιραίες συνέπεις, όπως το ότι πλέον για να γίνει ένα 
καλό συγκριτικό τεστ θα πρέπει να ματώσουμε μέχρι να 
εξοικονομηθούν τα έξοδα της βενζίνης και μόνο. Αλλά 
που θα πάει, όλα θα γίνουν. Μπαίνει η Άνοιξη και έρχονται 
τόσες λαχταριστές μοτοσυκλέτες που δε γίνεται να τις 
αφήσουμε. Βόλτες για πάρτη μας δε μπορούμε πια να 
κάνουμε τόσο εύκολα, τουλάχιστον ας τις κάνουμε για το 
περιοδικό. Στην τελική ο μοναδικός τρόπος να βγάλεις ένα 
ωραίο αποτέλεσμα είναι να γουστάρεις τη διαδικασία.
Δεν έχω υποσχέσεις για την επόμενη τετραετία. Έτσι που 
έχουν γίνει οι ζωές μας, το μόνο που μπορώ να εγγυηθώ 
είναι πως όσο υπάρχουμε θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε 

ο τυχερός μου αριθμός



τα ίδια μυαλά που μοστράραμε ως τώρα. Σε κάποιους μπορεί να άρεσαν, σε άλλους όχι, αλλά 
ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: Ένα δωρεάν περιοδικό που απευθύνεται στον αναγνώστη του, 
με όλα του τα στραβά και όλα του τα ίσια.
Κάπου εδώ νομίζω πως είναι ώρα να σας επαναφέρω στην πραγματικότητα. Με λένε Τσαντήλα 
και είμαι καλά, οι προηγούμενες 300 λέξεις αυτοϊκανοποίησης αρκούν. Ακολουθούν περίπου 
600 λέξεις γκρίνιας. Δυστυχώς η επικαιρότητα δε σταματά ούτε για τα γενέθλια του ebike και σε 
ένα μέρος που ονομάζεται Βρυξέλλες σχεδιάζεται το μέλλον όλων μας – και το μοτοσυκλετιστικό 
μαζί.

Να σας συστήσω την IMCO, Committee for Internal Market and Consumer Protection, 
Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και Προστασία του Καταναλωτή. Είναι μια επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρόνια τώρα έχει βαλθεί να κάνει τις μοτοσυκλέτες “ασφαλέστερες”.
Στα τέλη του 2010 η IMCO ανακοίνωσε τις αρχικές προτάσεις της. Υποχρεωτικό ABS σε όλα 
τα δίκυκλα (και τρίκυκλα και τετράκυκλα) που λογίζονται ως μοτοσυκλέτες, απαγόρευση 
τροποποιήσεων από την εργοστασιακή μορφή του οχήματος, υποχρεωτικό ανακλαστικό 
κίτρινο γιλέκο πάνω από τα ρούχα, επίσπευση εφαρμογής των κανονισμών εκπομπών 
καυσαερίων Euro3 (2014), Euro4 (2017) και Euro5 (2020), έλεγχος διάρκειας στις εκπομπές. Το 
τελευταίο σημαίνει πως τα οχήματα δε θα ελέγχονται μόνο ως καινούργια, αλλά θα πρέπει να 
παραμένουν εντός επιτρεπτών ορίων και μετά από συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων: Ως 50cc 
στα 11,000km (Euro4) ή 12,000km (Euro5), ως 125cc στα 20,000km (Euro4) ή 30,000km 
(Euro5), από 126cc και πάνω στα 35,000km (Euro4) ή 50,000km (Euro5). Κάπου μέσα στο 
όλο πακέτο μυστηριωδώς συμπεριλήφθηκε και το παλαί ποτέ έκτρωμα για ανώτατο επιτρεπτό 
όριο απόδοσης στα 74kW (100hp), κάτι που ευτυχώς απορρίφθηκε.
Η συνέχεια περιελάμβανε αντιδράσεις από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών (ACEM) 
και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστικών Ενώσεων (FEMA). Οι κατασκευαστές 
αντιδρούν διότι το υποχρεωτικό ABS θα επιβαρύνει τιμολογιακά τις μοτοσυκλέτες και ειδικά 
τις μικρές και φτηνές που σε περιόδους κρίσης – όπως αυτή – στηρίζουν τις πωλήσεις τους. Η 
FEMA επιπλέον βλέπει πως η αποστείρωση της μοτοσυκλέτας περιστέλλει την ελευθερία δίχως 
απαραιτήτως να εγγυάται την ασφάλεια του αναβάτη.
Τον περασμένο Δεκέμβρη η IMCO παρήγγειλε μια έκθεση στην εταιρεία London Economics 
για να εκτιμήσει το μέσο κόστος επιβάρυνσης λόγω ABS ως προς τα αναμενόμενα οφέλη. 
Η έκθεση παραδόθηκε δύο μήνες αργότερα συμπεραίνοντας πως με καθαρά οικονομικούς 
όρους δε συμφέρει. Αμέσως μετά η IMCO ανακοίνωσε πως δε λαμβάνει υπ’ όψη της τη 
συγκεκριμένη έρευνα, διότι αμφιβάλλει για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Το σημείο αιχμής 
ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέση τιμή ABS τα €500 καθ’ υπόδειξη του ACEM. Βράσε όρυζα, 
που έλεγε κι ο παππούς μου.
Δεν ξέρω για σας, αλλά εδώ βλέπω πολλά προβλήματα. Κατ’ αρχήν θα ήθελα πολύ να μου 
εξηγήσει κάποιος τι διάολο σημαίνει αυτός ο “λόγος κόστους ABS προς αναμενόμενα οφέλη”. 
Θα προτιμούσα να θεωρούμαι άνθρωπος και όχι πορτοφόλι. Μετά φαντάζεται κανείς τι θα 
σήμαινε σε οικονομικούς όρους η απαγόρευση τροποποιήσεων για μια τεράστια αγορά after 
market εταιρειών που βρίθουν στην Ευρώπη και κυριαρχούν σε όλον τον κόσμο; Είναι μη 
εφαρμόσιμο. Τέλος πολύ θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει έστω και ένα μέλος της IMCO που να 
έχει καβαλήσει στη ζωή του μοτοσυκλέτα. Πολύ αμφιβάλλω.
Διαβάζοντας αμέτρητες σελίδες στο Διαδίκτυο για το θέμα καταλήγω στο εξής: Ας αρχίσουμε 
να θεωρούμε δεδομένη την υποχρεωτική εφαρμογή του ABS σε όλες τις μοτοσυκλέτες από 
51cc και πάνω από το 2016 ή 2017. Είναι μια σχεδόν ειλημμένη απόφαση πια. Για τα υπόλοιπα 
δε θα έβαζα στοίχημα, εκτός ίσως από τα θέματα εκπομπών καυσαερίων και μονάχα εφόσον τα 
σηκώνει η τσέπη των εργοστασίων.
Ως κερασάκι, ένα ερώτημα: Αφού μιλάμε για την ασφάλεια και την προστασία του 
μοτοσυκλετιστή, γιατί δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στην εκπαίδευση;

Λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτή η στήλη, ήρθε στο email μου ενημέρωση από τη FEMA για 
ένα σχετικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου εγκαινίασε τις προκαταρκτικές 
διαδικασίες για το σχέδιο ITS, Intelligent Transport Systems, Έξυπνα Συστήματα Μεταφοράς. 
Αφορά στην ανάπτυξη δωρεάν δικτύων πληροφόρησης για τους χρήστες των ευρωπαϊκών 
δρόμων ώστε να προαχθεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Το πρώτο βήμα είναι η γνώμη του 
κοινού.
Στην Ελλάδα σπανιότατα ενημερωνόμαστε (από ποιον;), γκρινιάζουμε όμως για αποφάσεις που 
λαμβάνονται ερήμην μας, ας αφιερώσουμε λοιπόν πέντε λεπτά για το online ερωτηματολόγιο 
βάσει του οποίου υποτίθεται θα ξεκινήσει μετά η κουβέντα στις σάλες των Βρυξελλών. 
Συμπληρώνετε στα αγγλικά στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/
dispatch?form=its2012.
Καλή σας ανάγνωση και Χρόνια μας Πολλά!

editorialeditorial
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Η αναγεννημένη 
Morini γιορτάζει τα 

75 της χρόνια, όταν η 
Ducati παρουσιάζει ένα 
Monster... Diesel για να 

δελεάσει υποψήφιους 
μνηστήρες

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-75.jpg




>>
Δ

ε 
χρ

ει
άζ

ετ
αι

 ν
α 

πε
ρν

άε
ι έ

να
ς 

μή
να

ς 
γι

α 
εν

ημ
έρ

ω
ση

 μ
ε 

άπ
οψ

η.
.. 

Π
άρ

τε
 τη

ν 
κα

θη
με

ρι
νή

 σ
ας

 δ
όσ

η 
στ

ο 
ht

tp
://

bl
og

.e
bi

ke
.g

r
b
lo

g
.e

b
ik

e.
g
r

Το σήριαλ για την πώληση της Ducati συνε-
χίζει να χτυπά υψηλά νούμερα, ενώ οι φημο-
λογίες δίνουν και παίρνουν.
Φαβορί αυτή τη στιγμή είναι η Audi, που με τις 
πλάτες του VW Group λέγεται ότι έχει μέχρι τα 
μέσα του Απρίλη για να οριστικοποιήσει την προ-
σφορά της, προσθέτοντας μετά τη Lamborghini 
άλλη μια κορυφαία Ιταλική εταιρεία στη λίστα 
των αποκτημάτων της.
Εκεί που τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται, 
όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι στις λεπτομέρειες των οικονομικών. Οι αρχι-
κές φήμες μιλούσαν για 850 εκατομμύρια ευρώ, 
λιγότερα από την εκτίμηση της Investindustrial 
που ήθελε να πουλήσει το μερίδιό της στη Ducati 
(70%) έναντι ενός δισεκατομμυρίου. 
Λίγο αργότερα, η Ιταλική Correrie di Bologna 
ανακοίνωσε πως η προσφορά της Audi ήταν 750 
εκατομμύρια και πως βρισκόμασταν ένα στάδιο 
πριν τις τελικές υπογραφές, με Ιταλούς πολιτικούς 
και σωματεία εργαζομένων να υποστηρίζουν θερ-
μά αυτήν την κίνηση, πιθανότατα λόγω της εντυ-
πωσιακής πορείας της Lamborghini από τη στιγ-
μή που πέρασε υπό τον έλεγχο του γερμανικού 
γκρουπ.
Μετά ήρθε το Reuters να περιπλέξει λίγο ακόμα 
τα πράγματα, αποκαλύπτοντας ότι σύμφωνα με 
τις πηγές του πρακτορείου, η προσφορά κυμαίνε-
ται ανάμεσα στα 870 με 875 εκατομμύρια ευρώ, 
αλλά ότι παρά το ποσό η Audi δεν ενδιαφέρε-
ται να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών της 
Investindustrial παρά ένα ως τώρα αδιευκρίνιστο 
ποσοστό άνω του 51% ώστε να έχει τον έλεγχο 
της εταιρείας. Εάν αυτό αποδειχτεί αληθινό, η 
Investindustrial θα πρέπει να αναζητήσει άλλους 
ενδιαφερόμενους για το υπόλοιπο του μεριδίου 
της στην εταιρεία, ενώ δεν αποκλείεται το γεγονός 
της επιστροφής στο χρηματιστήριο για τη διάθεση 
των αντίστοιχων μετοχών στο κοινό.
Και με τα μάτια όλων στραμμένα στην Audi, πα-
ρουσιάστηκε ο Lapo Elkann σε συνέντευξή του 
στο περιοδικό μόδας Panorama Icon να δηλώ-
σει ότι σκέπτεται να κάνει πρόταση εξαγοράς αν η 
Investindustrial χαμηλώσει την τιμή. Ο 34άχρο-
νος απόγονος του Agnelli, υπεύθυνος μάρκετινγκ 
του Fiat Group και επικεφαλής του τμήματος ει-
δικών παραγγελιών της Ferrari, είπε πως θεωρεί 
τον εαυτό του πατριώτη και δε θα ήθελε να δει τη 
Ducati να πωλείται εκτός Ιταλίας και να καταλήγει 
σε “κακά χέρια”. Η αγάπη του για τις μοτοσυκλέ-
τες δε χωρεί αμφισβήτηση – ήταν πίσω από τη 
συνεργασία Fiat-Yamaha στα MotoGP επί Rossi 
– αλλά πόση εμπιστοσύνη έχεις σε έναν άνθρω-
πο που έχει για προσωπικό του αυτοκίνητο μια 
Ferrari 458 βαμμένη πράσινο καμουφλάζ;

H Ducati και οι Μνηστήρες

frontthe

http://blog.ebike.gr/


Η νεότερη μοτοσυκλέτα της Ducati βα-
σίζεται σωστά στο μοντέλο που αναβίω-
σε την εταιρεία στα δύσκολα χρόνια, το 
δημοφιλές και ιδιαίτερα καλοπουλημένο 
Monster.
Αν, όπως και εμείς αναρωτηθήκατε, για τον κι-
νητήρα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε εξ’ αρ-
χής ότι δεν πρόκειται για ένα νέο σύνολο που 
θα απαιτεί να γεμίζετε σε διαφορετικές αντλίες 
με αντάλλαγμα μεγαλύτερη οικονομία και αυ-
ξημένη ροπή, αλλά απλά μια ειδική έκδοση 
που αντανακλά τη συνεργασία της Ιταλικής 
εταιρείας με την εταιρεία ρούχων Diesel.
Η επιτομή του “urban military chic” βασίζεται 
στο Monster 1100 EVO, σχεδιασμένη όπως 
και η συλλογή που φυσικά τη συνοδεύει για 
να τονίσει τον κουλ χαρακτήρα της εικονικής 
μοτοσυκλέτας σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ducati Motor Holding, Gabriele Del Torchio.
Το πνευματικό τέκνο των Ducati και Diesel 
είναι το αποτέλεσμα των κοινών ριζών και 
αξιών που οι δύο εταιρείες ανακάλυψαν ότι 
μοιράζονταν μετά την περσινή τους συνεργα-
σία στα MotoGP σύμφωνα με τη Diesel, κάτι 
που ίσως να μην είναι τόσο εμφανές από ένα 
Monster που έχει μαύρο πλαίσιο, κινητήρα 
και εξατμίσεις, ματ πράσινη βαφή και κατακί-
τρινες δαγκάνες.
Το Monster Diesel θα μπει στην παραγωγή 
τον Ιούλιο του ’12 και για κάποιο λόγο μας 
άνοιξε την όρεξη για ένα Monster Scrambler. 

Ducati Monster Diesel

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

mailto:mk@ebike.gr
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Διπλή γιορτή στο εργοστάσιο και την καρδιά των φίλων της Moto Morini, καθώς το 
2012 δεν είναι μόνο η επέτειος των 75 ετών από την ίδρυση της Ιταλικής εταιρείας, 
αλλά και η παρουσίαση του πρώτου νέου μοντέλου μετά την κρίσιμη περίοδο που 
είδε τη Morini να φτάνει ένα κλικ πριν το οριστικό κλείσιμο.
Το Rebello 1200 Giubileo είναι χτισμένο γύρω από τον γνωστό δικύλινδρο V 90ο Bialbero 
CorsaCorta των 1187cc, που για την περίσταση αποδίδει 130 ίππους και 12.4 kg.m ροπής. 
Το πλαίσιο είναι φυσικά χωροδικτύωμα με πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις εμπρός και 
πίσω, με Marzocchi USD 50mm και αμορτισέρ της Ohlins αντίστοιχα, ενώ τα φρένα προέρ-
χονται από τη Brembo, με ακτινικές τετραπίστονες εμπρός σε δίσκους 320mm και διπίστονη 
δαγκάνα πίσω. 
Από το πλάι οι αναλογίες θυμίζουν έντονα μοντέλα της Buell, συγκεντρωμένα γύρω από τον 
V2 τους και την εξάτμιση κάτω από τον κινητήρα, αλλά το Rebello ξεχωρίζει από όλες τις υπό-
λοιπες γωνίες, μια μίξη κλασικής μοτοσυκλέτας δρόμου με πινελιές ρετρό και streetfighter. 
Εκεί που το Rebello κάνει την επανάστασή του σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα της Morini 
είναι στον διακόπτη που κινεί τον κοκωβιό ηλεκτρικά προς τα πίσω αποκαλύπτοντας τη σέλα 
του συνεπιβάτη, μια κίνηση που θα εντυπωσιάσει σίγουρα τους φίλους σας.
H κανονική διάθεση του Rebello θα ξεκινήσει το 2013 έναντι €13,900, αλλά η Moto Morini 
έχει ανοίξει ένα σύστημα παραγγελιών 600 αριθμημένων μοντέλων για όσους θέλουν να 
το αποκτήσουν πριν το τέλος του 2012 – και το τέλος του κόσμου όπως προέβλεψαν οι 
Μάγια. Για περισσότερες πληροφορίες πεταχτείτε από το site της Moto Morini: 
http://www.motomorinimotorcycles.eu.

Moto Morini Rebello 1200 Giubileo 
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Η σχέση αγάπης της Moto Guzzi με τις γυμνές 
μοτοσυκλέτες συνεχίζεται με τη νέα έκδοση 
του V7.
Όπως ταιριάζει σε μια ρετρό μοτοσυκλέτα οι αι-
σθητικές αλλαγές δείχνουν περιορισμένες, αλλά ο 
κινητήρας διαθέτει νέες κεφαλές με αυξημένη συ-
μπίεση (από 9.2 σε 10.2:1), νέες ψήκτρες και δύο 
αισθητήρες αέρα που βοηθούν στην τυποποιημένη 
κατανάλωση των 4.3 λίτρων ανά 100 και φέρνοντας 
αυτονομία άνω των 500 km από τα 22 λίτρα του 
ρεζερβουάρ.
Το πιρούνι των 40 mm έχει νέες ρυθμίσεις, ενώ και οι 
τροχοί είναι ελαφρύτεροι και διαφορετικοί ανάλογα 
με την έκδοση. Η βασική ‘Stoner’ V7 έχει αλουμινέ-
νιους με πέντε μπράτσα, η δίχρωμη Special ακτίνες 
με γυαλισμένα αλουμινένια στεφάνια και η κορυ-
φαία μονόσελη Racer ανοδιωμένα μαύρα με κόκκι-
να κέντρα που ταιριάζουν με το κόκκινο πλαίσιο και 
ψαλίδι και τονίζουν τα αμορτισέρ της Bitubo WMT 
με τα ξεχωριστά δοχεία.
Μπορεί το Racer να χρησιμοποιεί τον ίδιο δικύλιν-
δρο των 744 κυβικών και 50 ίππων με τις υπόλοιπες 
εκδόσεις, αλλά η προσοχή στη λεπτομέρεια το κάνει 
μια από τις πιο ξεχωριστές καθημερινές μοτοσυκλέ-
τες, ενώ το προαιρετικό V7 Record Kit με το dustbin 
fairing δένει φανταστικά με τα πλαϊνά καπάκια. Όχι 
ότι οι υπόλοιπες εκδόσεις υπολείπονται σε προαι-
ρετικό εξοπλισμό, με βαλίτσες, εξατμίσεις, πλαϊνά 
φέρινγκ, μεγάλες ζελατίνες και πολλές ακόμα ευκαι-
ρίες να δημιουργήσεις την ξεχωριστή, προσωπική 
σου μοτοσυκλέτα.

Moto Guzzi V7 ‘13
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H Dainese και η AGV επέλεξαν 
τη Jerez για την επίσημη πα-
ρουσίαση του νέου κράνους 
της εταιρείας, PistaGP.
Σχεδιασμένο γύρω από το βιομε-
τρικά σκαναρισμένο κεφάλι του 
Valentino Rossi, το PistaGP είναι 
το αποτέλεσμα του προγράμματος 
AGV Standards που κατά τον Lino 
Dainese, πρόεδρο των Dainese 
και AGV, αλλάζει ριζικά τον τρόπο 
που σχεδιάζονται τα κράνη, θέτο-
ντας νέα στάνταρ σε εργονομία και 
προστασία.
Τα κύρια τεχνικά του Pista GP είναι 
όντως εντυπωσιακά, με αυξημένο 
πεδίο όρασης, καλύτερη αερο-
δυναμική, μειωμένες πιέσεις στον 
αναβάτη και πολύ καλύτερη ροή 
αέρα παρά το σαφώς μικρότερο 
μέγεθός του από τα συνηθισμένα 
κράνη. Κανένας λόγος δεν έγι-
νε για κανονική παραγωγή, αλλά 
αφέθηκαν μπόλικες υποσχέσεις για 
τη νέα γενιά των κρανών που θα 
ακολουθήσουν και “θα φέρουν 
την AGV για μια ακόμα φορά στην 
κορυφή της αγοράς με αυτήν την 
τεχνολογία”. Υποθέτουμε ότι είναι 
πιο πρακτικό και οικονομικά προ-
σιτό να μεταφέρουν αυτά που έμα-
θαν απ’ το να σκανάρουν όλους 
τους υποψήφιους αγοραστές με 
λέιζερ και να φτιάχνουν ξεχωριστά 
καλούπια για τον καθένα.
Καλά νέα για την προστασία και 
την άνεση από τα μελλοντικά κρά-
νη, αλλά και αρκετή οργή από την 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού με 
την εταιρεία Del Rosario να κατηγο-
ρεί την AGV ότι τους αντέγραψε και 
πως το καλούπι του PistaGP βασί-
ζεται σε δικό τους σχέδιο το οποίο 
η Ιταλική εταιρεία είχε ενδιαφερ-
θεί να αγοράσει τρία χρόνια πριν. 
Η Del Rosario σκόπευε αλλά δεν 
κατάφερε να βάλει το εικονιζόμε-
νο κράνος σε παραγωγή μέσα στο 
2011, ενώ και η πατέντα που είχε 
καταθέσει ήρθε μετά από σειρά εμ-
φανίσεων του κράνους σε site και 
εκδόσεις ανά τον κόσμο.

AGV Pista GP
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Σε μια κίνηση που εξέπληξε πολ-
λούς, ο Willie G Davidson ανακοί-
νωσε ότι φεύγει από την εταιρεία 
που ίδρυσε ο παππούς του και ίσως 
να την έχετε ακουστά, τη Harley-
Davidson.
Για όσους δε σχετίζονται με το 
Milwaukee και δεν καταλαβαίνουν τη 
σπουδαιότητα της είδησης, επιτρέψτε 
μας να εξηγήσουμε: Ο Willie G είναι 
απλά η προσωποποίηση της ιστορικής 
εταιρείας, ο σύνδεσμος ανάμεσα στους 
ιδιοκτήτες και την εταιρεία και ο άνθρω-
πος που ήταν υπεύθυνος για την αισθη-
τική όλων των μοτοσυκλετών της H-D 
τα τελευταία 41 χρόνια.
Σπούδασε στο Art Center College of 
Design στην Pasadena και μπήκε στο 
σχεδιαστικό τμήμα της Harley το 1963. 
Η πρώτη του μοτοσυκλέτα ήταν η FX 
Super Glide του 1971, ενώ ήταν ανάμε-
σα στα 13 διοικητικά στελέχη που αγό-
ρασαν πίσω την H-D από την AMF το 
1981, χαράζοντας τη γραμμή της εται-
ρείας τα τελευταία 30 χρόνια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Harley, ο Willie G θα συνεχίσει να σχετί-
ζεται με την εταιρεία ως πρέσβης σε μο-
τοσυκλετιστικά event και να επιβλέπει 
ειδικά σχεδιαστικά project, κάτι που δη-
μιούργησε ως είναι φυσικό μια σωρεία 
αποριών για τον λόγο που ο 78άχρονος 
αποχωρεί από την εταιρεία ενώ διατηρεί 
τόσες υπευθυνότητες.
Υπεύθυνος του σχεδιαστικού τμήματος 
είναι πλέον ο Ray Drea που έχει συνερ-
γαστεί στενά με τον Willie G σε πολλά 
μοντέλα της εταιρείας ως τώρα. Πρόκει-
ται η αποχώρηση να σημάνει την αλλα-
γή ρότας στην αισθητική των μοντέλων 
της H-D; Είναι αποτέλεσμα αυτής; Μόνο 
ο χρόνος θα δείξει.

Willie G

m
o
re

 s
tu

ff...

Μπορεί ο καιρός σιγά-σιγά να ανοίγει και να ετοι-
μαζόμαστε για ένα κλασικό βραστό Ελληνικό κα-
λοκαίρι, αλλά εκεί στη Λαπωνία κάνει πολύ κρύο 
βρε αδελφάκι μου. Πώς να ζεσταθεί κανείς; Βάζεις 
τα ισοθερμικά σου, τα δερμάτινά σου και καβαλάς 
το R1 σου για μια κοντρίτσα με μια GT3 στον πάγο. 
http://youtu.be/OX_weIUwd_o 

Δύο αναβάτες στην Κίνα μπορεί να βρεθούν αντιμέ-
τωποι με φυλάκιση από επτά έτη μέχρι τη θανατι-
κή ποινή μετά από αυτοσχέδιο αγώνα και μερικούς 
ερυθρούς σηματοδότες, χάρη στη νέα νομοθεσία 
που είναι ελαφρώς αυστηρότερη από πριν.

Μια μοτοσυκλέτα, μερικά καρφιά στα ελαστικά και 
μια παγωμένη έκταση στη Σουηδία. Τι άλλο χρειάζε-
σαι για να ξεδώσεις; Να σε λένε Jorian Ponomareff 
και να έχεις μια ελαφριά δόση τρέλας: http://youtu.
be/610_4hLEBuk.

http://youtu.be/OX_weIUwd_o
http://youtu.be/610_4hLEBuk
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Με τις πωλήσεις του PCX να φιγουράρουν εύκο-
λα στην κορυφή της κατηγορίας στην Ευρώπη με 
πάνω από 23,000 μονάδες μέσα στο 2011, δεν εί-
ναι καθόλου περίεργο που η Honda αποφάσισε 
να μεγαλώσει την οικογένεια.
Ακολουθώντας τη λογική που βοήθησε το SH να εδραι-
ωθεί τόσο καλά στα σκούτερ με μεγάλους τροχούς η 
εμφάνιση είναι απαράλλακτη, αλλά κάτω από τους νέ-
ους χρωματικούς συνδυασμούς το νέο PCX είναι εφο-
διασμένο με μια έκδοση 153 κυβικών εκατοστών του 
νέας γενιάς eSP (enhanced Smart Power) μονοκύλιν-
δρου κινητήρα που γνωρίσαμε στο PCX 125.
Όπως και στο μικρό του αδελφάκι, ο στόχος που τηρεί-
ται με εντυπωσιακή ευλάβεια είναι η μείωση των τρι-
βών και της μάζας των κινουμένων μερών, με τη Honda 
να χρησιμοποιεί εντυπωσιακή ποσότητα τεχνολογίας 
για έναν κινητήρα που στα χαρτιά βρίσκεται στην αρχή 
και όχι την κορυφή της γκάμας της. Τα ξενύχτια των τε-
χνικών με τα CAD και τα μικρόμετρα είχαν ως αποτέλε-
σμα την εντυπωσιακή τυποποιημένη κατανάλωση των 
2.24 λίτρων ανά 100km και θεωρητική αυτονομία 263 
χιλιομέτρων από τα μόλις 5.9 λίτρα του ρεζερβουάρ.

Honda PCX 150
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Έχουν περάσει κάποια χρόνια από την τε-
λευταία φορά που ο Philippe Starck ασχο-
λήθηκε σοβαρά με τη σχεδίαση μηχανοκί-
νητων δικύκλων και φαίνεται ότι ήρθε η 
ώρα να διευθετηθεί αυτό το ατόπημα.
Μπορεί οι περισσότεροι να τον έχουν συνδέ-
σει με τους λεμονοστύφτες του, αλλά απέκτησε 
μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των μοτοσυ-
κλετιστών διχάζοντας  εντυπωσιακά τις απόψεις 
όταν η συνεργασία του με την Aprilia πέρασε 
στο επόμενο στάδιο και μετά από τα πρωτότυ-
πα υπέγραψε το σχέδιο του Aprilia Moto 6.5. 
Η συνέχεια δεν ήταν εξίσου εντυπωσιακή, επι-
στρέφοντας στα πρωτότυπα και αφήνοντας την 
Aprilia για να σχεδιάσει το Voxan ΧV που δε 
μπήκε ποτέ στην παραγωγή καθώς η εταιρεία 
έκλεισε.
Ελάχιστα είναι γνωστά για το τελευταίο δημι-
ούργημά του πέρα από τα renderings που διέρ-
ρευσαν από το Ευρωπαϊκό γραφείο πατεντών, 
αλλά το μινιμαλιστικό και κατά τα φαινόμενα 
ηλεκτροκίνητο σκούτερ έχει ένα σχεδιαστικό 
ενδιαφέρον – ακόμα και αν δεν έχει φώτα. Σύ-
ντομα θα γνωρίζουμε αν και υπό ποιας εταιρεί-
ας το λογότυπο θα εμφανιστεί επίσημα.

Η επιστροφή του Starck
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Όταν γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος για τη συνεργασία της Hero με την 
Eric Buell Racing, ήμασταν σίγουροι ότι θα πέρναγε κάποιος καιρός μέχρι το 
επόμενο νέο από τη μεγαλύτερη εταιρεία μοτοσυκλετών στον πλανήτη.
Φαίνεται όμως ότι από τη στιγμή που η Hero απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη 
Honda ο γίγαντας από την Ινδία ξύπνησε για τα καλά. Οι φήμες λένε ότι η Hero έχει ως 
στόχο το ένα δις δολάρια σε εξαγωγές μέχρι το 2020, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται 
να γίνει με τις σχεδιασμένες για την Ινδική αγορά μοτοσυκλέτες που κατασκευάζει ως 
τώρα. Έτσι, μετά την EBR, η Hero σύναψε συνεργασία με την Αυστριακή AVL, τη μεγα-
λύτερη ανεξάρτητη εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων 
κινητήρων και μετάδοσης στον πλανήτη.
Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία εσωτερικού τμήματος R&D για εξέλιξη κινητή-
ρων για την παγκόσμια αγορά, αλλά μεσοπρόθεσμα η συνεργασία με την AVL θα φέ-
ρει αλλαγές στις γραμμές παραγωγής και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εξέλιξη 
μεγαλύτερων κινητήρων και μοτοσυκλετών.
Να δούμε τι άλλο θα έχουμε τον επόμενο μήνα...

Με την πρώτη ματιά το Dorsoduro 1200 του 2012 φαίνεται να διαφέρει μόνο χρωματικά από τον προκά-
τοχό του, αλλά παρά το αριθμητικά περιορισμένο των αλλαγών η ταχύτητα της ανανέωσης μας κάνει να 
βγάζουμε το καπέλο στην Aprilia.
Το κύριο πρόβλημα που είχαμε με το μεγάλο Dorsoduro δεν ήταν στην απόδοση του δικύλινδρου κινητήρα αλλά 
στον χαρακτήρα που ήταν ελαφρώς πιο τουριστικός απ’ ότι περίμενες με βάση τη mega motard αισθητική του. Και 
έχουμε κάποιους λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να έχει αλλάξει.
Οι νέοι τροχοί με τα τρία μπράτσα είναι 2.3 κιλά ελαφρύτεροι από τους πεντάμπρατσους που αντικαθιστούν, βάζοντας 
το σημαντικό λιθαράκι τους τόσο στη μείωση του μη αναρτούμενου βάρους και βοηθώντας ώστε η βελόνα της ζυγα-
ριάς να σταματάει 3 κιλά νωρίτερα απ’ ότι στο μοντέλο του ’11. Διαφορετικές είναι και οι ρυθμίσεις των αναρτήσεων, 
ενώ το προαιρετικό traction control αλλάζει το χαλινάρι που βάζει στον κινητήρα ανάλογα με τον χάρτη απόδοσης 
που έχει επιλέξει ο αναβάτης ανάμεσα σε rain, touring και sport.
Η νέα ανοξείδωτη 2-σε-1-σε-2 εξάτμιση βοηθά τους 130 ίππους και τα 11.7 kg.m του κινητήρα να αναπνεύσουν 
καλύτερα, ενώ τους νέους χρωματισμούς συνοδεύει το νέο εμπρός φτερό. Αναμένουμε τη δοκιμή με ενδιαφέρον.

Hero & AVL

Aprilia Dorsoduro 1200 ‘12

frontthe
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Με τις Ινδικές εταιρείες να συνάπτουν τη μια συνεργασία μετά την άλλη και να ετοιμάζονται να έρθουν με 
φόρα στις Ευρωπαϊκές αγορές κοιτώντας την παγκόσμια κυριαρχία, είναι εύκολο να θεωρήσει κανείς ότι 
πνέει ένας αέρας ανανέωσης στην Ανατολή.
Τα τελευταία δημιουργήματα της Ταϊβανέζικης National έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα πράγματα δεν είναι ακρι-
βώς έτσι, εντυπωσιάζοντας με τις γραμμές που όπως και να το κάνουμε κάτι θυμίζουν από Ducati μεριά. Βέβαια, μπο-
ρεί με την πρώτη ματιά να είσαι σίγουρος ότι βλέπεις ένα 1198 ή ένα Streetfighter, αλλά μια ματιά στον αερόψυκτο 
δικύλινδρο εν σειρά των 350 κυβικών θα σε βεβαιώσει ότι οι επιδόσεις μάλλον δεν είναι αντίστοιχες της εμφάνισης. 
Για να μη μένει κανείς παραπονεμένος, το πλαίσιο και το πλαϊνά τοποθετημένο αμορτισέρ αποτελούν φόρο τιμής στο 
ER-6 της Kawasaki.
Ο απόλυτος φόρος τιμής βέβαια έρχεται από Κίνα μεριά, με το Genata GM125ΥΖF-R που είναι απλά πανομοιότυπο 
με το YZF-R125 της Yamaha. Ο κινητήρας είναι φυσικά αερόψυκτος και ελαφρώς λιγότερο προηγμένος τεχνολογικά, 
αλλά η Genata παίρνει το αίμα της πίσω με την υδρόψυκτη έκδοση των 250 κυβικών που υπόσχεται καλύτερες επι-
δόσεις. Μια χαρά.

Flattery
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ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 30 - Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2109249350
FAX. 2109249351

HONDA CBR 600 RR 04 OΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΛΙΚΟ RS5 
CARBON KΩΔ. 1225072   Λ.ΤΙΜΗ 1.100,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 570,00 €

YAMAHAYZF R1 07-08 TEΛΙΚΑ (S.O) ΤΙΤΑΝΙΟ ΤRC KΩΔ. 1313277   
Λ.ΤΙΜΗ 1.249,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 650,00 €

TEΛΙΚΑ YZF R1 04-06 CARBON KΩΔ. IAO-381-5490   Λ.ΤΙΜΗ 1.250,00 
€
ğėW ĝ.ĥěĞę 600,00 €

“Y” (YΨΙΛΟΝ) ΓΙΑ R1 07-08  Λ.ΤΙΜΗ 520,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 270,00 €

ΥΖF R1 04-06 TΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟ ΤΕΛΙΚΑ TRSΚΩΔ. 
1312067  Λ.ΤΙΜΗ 2.060,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 980,00 €

Τ-ΜΑΧ 500 06-11 ΟΛΟΚΛΗΡΗ (F.S) JAPAN ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΙΤΑΝΙΟ ΟVAL CONE  Λ.ΤΙΜΗ 1.000,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 680,00 €

YZF R6-03S.O (ΤΕΛΙΚΟ) RS3 TITANIO  Λ.ΤΙΜΗ 650,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 290,00 €
KAWASAKIZX 10 R 08-09 OΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ (F.S) ΛΑΙΜΟΙ 
ΙΝΟΧ ΤΕΛΙΚΟ CARBON TRCKΩΔ. 1417072   Λ.ΤΙΜΗ 1.200,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 750,00 €
ZX 10 R 04-06OΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ (F.S) ΛΑΙΜΟΙ ΙΝΟΧ ΤΕΛΙΚΟ 
RS3 TITANIO OVALKΩΔ. 1415057   Λ.ΤΙΜΗ 1.200,00 €
 ğėW ĝ.ĥěĞę 690,00 €
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Aprilia RS4 125
first ride
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Το παραδοσιακό φυτώριο Supersport αναβατών τετραχρονίστηκε 
και ήρθε στην Ελλάδα. Συνεχίζει να βγάζει μαθητές με αριστεία;Η επιστροφή

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

mailto:mk@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr
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>>Aprilia RS. Δεν πάνε πολλά χρόνια 
από τότε που αυτές οι λέξεις 

πραγματικά γέμιζαν το στόμα σου. Οι σιελογόνοι αδένες 
των μοτοσυκλετιστών άρχιζαν να δουλεύουν υπερωρίες 
και όχι άδικα. Τα αρχικά συνόδευαν τις κορυφαίες 
μοτοσυκλέτες της Aprilia εκείνη την εποχή, που έφερναν 
σε δύσκολη θέση τις αντίστοιχες Ιαπωνικές κατασκευές 
που ως παρεισαγωγές είχαν γεμίσει τους δρόμους της 
Ευρώπης, αφήνοντας πίσω τη χαρακτηριστική μυρωδιά 
του διχρονόλαδου.
Μπορεί τη μερίδα του λέοντος στο θαυμασμό να την είχαν 
οι εκδόσεις 250 κυβικών, αλλά τα 125άρια πάντα είχαν τη 
θέση τους στην καρδιά και στις αφίσες των δεκαεξάρηδων, 
ακόμα και πριν δεθούν με το λογότυπο RS, με τα Futura 
της εποχής να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό όχι 
μόνο σε απόδοση αλλά και σε εμφάνιση. Μια Supersport 
μοτοσυκλέτα για πιτσιρικάδες όταν οι άλλες επιλογές 
δυσκολευόντουσαν να μπουν ακόμα και κάτω από τον 
όρο Commuter. 
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Αυτά όμως όταν τα δίχρονα όχι μόνο ζούσαν αλλά 
βασίλευαν. Οι προδιαγραφές ρύπων φρόντισαν να 
δώσουν τέλος σε αυτή την εποχή, ενώ το ανελέητο κυνήγι 
των ιπποδυνάμεων άλλαξε το χάρτη δραστικά. Η Aprilia 
δεν έμεινε πίσω στο παιχνίδι με τα δικύλινδρα και κατόπιν 
τετρακύλινδρα RSV να παίρνουν τη σκυτάλη ενόχλησης 
των Ιαπώνων. Που αφήνει όμως αυτό το μοναδικό πλέον 
μικρό RS με τον τετράχρονο κινητήρα των 125 μόλις 
κυβικών;

Οι πρώτες εντυπώσεις μετράνε πολύ
Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιείς είναι ότι η 
Aprilia δεν ξέχασε πως να σχεδιάζει μικρές Supersport 
μοτοσυκλέτες. Μπορεί η αισθητική να είναι δανεισμένη 
από το RSV4 αλλά αυτό δε μειώνει το αποτέλεσμα στο 
ελάχιστο, ώντας μια από τις πιο όμορφες επιλογές σε αυτή 
την κατηγορία κυβισμού.
Η Biaggi replica βαφή της δοκιμής σίγουρα βοηθάει, 
αλλά το RS4 ανεξαρτήτως χρωματισμού παραμένει μια 
μοτοσυκλέτα που δε βαριέσαι να τη χαζεύεις. Ναι, τα 
στενά ελαστικά προδίδουν τον κυβισμό, αλλά η γωνιώδης 
αισθητική, οι πανέμορφες ζάντες αράχνη με την ακτινική 
τετραπίστονη εμπρός, το ανάποδο πηρούνι, το τύπου 
μπανάνα ψαλίδι και η εξάτμιση κάτω από τον κινητήρα 
δίνουν άπειρες ευκαιρίες συζήτησης. Αν δε είσαι της 
άποψης ότι η μοτοσυκλέτα είναι μοναχικό σπορ και αντί 
για το μινιμαλιστικό σελάκι συνεπιβάτη έχεις το μικρό 
μαξιλαράκι του μονόσελου, το αποτέλεσμα είναι απλά 
μοναδικό στην κατηγορία.
Και δε χρειάζεται καν να ανέβεις πάνω για να βεβαιωθείς 
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με μια δόση ανακούφισης ότι η Aprilia δεν ξεπούλησε την 
αισθητική του RSV4 πάνω σε ένα commuter. Η σέλα είναι 
ελάχιστα πιο χαμηλά από τα κλιπ ον, ενώ το μήκος της 
δίνει άπλετο χώρο για μετακινήσεις σώματος ανάλογα τις 
περιστάσεις.
Η θέση οδήγησης είναι τυπική Supersport θέση οδήγησης 
ρυθμισμένη ένα κλικ προς την άνεση, με άπλετο χώρο 
στη σέλα για σωστή τοποθέτηση σώματος και τα κλιπόν 
να πέφτουν φυσιολογικά στα χέρια. Πριν βάλεις ακόμα 
μπροστά όμως οι πρώτες αμφιβολίες αρχίζουν να κάνουν 
την εμφάνισή τους. Το κόκπιτ διατηρεί τη Supersport 
αισθητική, αλλά ο πίνακας οργάνων δείχνει απελπιστικά 
φτωχός, καθώς ακόμα και η ένδειξη βενζίνης στην οθόνη 
LCD είναι απενεργοποιημένη ενώ οι διακόπτες, παρότι  
όμορφοι, δεν έχουν και την καλύτερη εφαρμογή παίζοντας 
πάνω στα κλιπόν όπως τους χειρίζεσαι. Η μνήμη μέγιστης 
ταχύτητας είναι ένα μικρό κερασάκι, αλλά όσο και να 
έδωσε ένα στόχο στο Θοδωρή στην πρώτη παρουσίαση 
στην Ιταλία (βλέπε τεύχος 38) η πρακτικότητά της εκτός 
μικρών κλειστών πιστών και ανταγωνισμού τύπου ενιαίου 
είναι απλά μηδενική.
Με κάποιο περίεργο τρόπο, η Aprilia κατάφερε να κάνει 
το μικρό μονοκύλινδρο να θυμίζει ελαφρά ηχητικά τους 
δίχρονους προκατόχους του. Η ψευδαίσθηση αυτή δε 
συνεχίζεται στο δρόμο, τόσο λόγω της εξωφρενικά 
γραμμικής απόδοσης του υδρόψυκτου συνόλου των 125 
κυβικών όσο και της αναπόφευκτα χαμηλής απόδοσής 
του – ας όψονται οι καταραμένες προδιαγραφές της 
κατηγορίας."
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Για να μασκάρει το γεγονός η Aprilia φρόντισε ώστε 
οι σχέσεις του κιβωτίου να είναι ιδιαίτερα σφιχτές, 
ώστε κάθε αλλαγή να μειώνει ελάχιστα τις στροφές. 
Ακόμα και έτσι όμως αν θες να κινηθείς σβέλτα – και 
θα θέλεις καθώς το σύνολο σε τσιγκλάει – γρήγορα θα 
συνειδητοποιήσεις ότι θα γλύφεις συνέχεια τον κόφτη 
που βρίσκεται στις 11.000 στροφές, ενώ θα περνάς την 
περισσότερη ώρα σε ένα εύρος 2000 στροφών πριν 
από αυτόν. Η λύση της ΚΤΜ στο μικρό Duke με μακριά 
πρώτη και έκτη και σφιχτές τις υπόλοιπες σχέσεις μπορεί 
να απαιτεί λίγη παραπάνω υπομονή στις εκκινήσεις, 
αλλά αποδεικνύεται πιο πρακτική ειδικά καθώς κρατά 
τον κινητήρα πιο ξεκούραστο άπαξ και βγεις σε πιο 
ανοιχτά κομμάτια.
Κατεβαίνοντας τη Συγγρού για τη φωτογράφιση, η 
ψηφιακή ένδειξη φλέρταρε σταθερά με τα 120 km/h, 
αλλά η παρατεταμένη χρήση σε αυτές τις στροφές είχε 
ως επακόλουθο κάποια μπερδέματα χαμηλά που είχα 
να δω από την εποχή των καρμπυρατέρ. Σε αυτές τις 
ταχύτητες συνειδητοποιείς ότι παρά τα φαινόμενα οι 
αναρτήσεις έχουν διαδρομές, απλά είναι υπερβολικά 
σφιχτές για να τις αξιοποιήσουν σε χαμηλές ταχύτητες και 
μικροανωμαλίες από αυτές που δυστυχώς συναντούμε 
συνέχεια στους δρόμους.
Ο αντίποδας βρίσκεται φυσικά σε κλειστές διαδρομές με 
καλή άσφαλτο για τις οποίες και είναι σχεδιασμένο το 
RS4. Εκεί οι αναρτήσεις συνδυάζονται περίφημα με το 
αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο δίνοντας την ευκαιρία 
στον αναβάτη να ασχολείται μόνο με την επιλογή της 
σωστής σχέσης και τη γραμμή του για την επόμενη 
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Η ακτινική 

δαγκάνα εξαλείφει με 
άνεση τα παραπανίσια 

χιλιόμετρα



στροφή, ενώ ο μονός δίσκος με την ακτινική δαγκάνα 
δε θα δυσκολευτεί καθόλου να μαζέψει τα παραπανίσια 
χιλιόμετρα σε περίπτωση που συνειδητοποιήσεις ακόμα 
και οριακά ότι έρχεσαι με πολλά παραπάνω απ’ ότι θα 
έπρεπε. 
Πριν όμως επιτεθείτε στην αγαπημένη σας διαδρομή 
βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά έχουν έρθει σε θερμοκρασία 
λειτουργίας. Το χαμηλό βάρος του RS4 και η σκληρή 
γόμα των Bogart που φορά δεν είναι ο πιο γρήγορα 
θερμαινόμενος συνδυασμός και τα κρύα ελαστικά δεν είναι 
ότι καλύτερο με τόσο σκληρές αναρτήσεις και άκαμπτο 
πλαίσιο.

Όπως παλιά
Παρά τις λογικές αρχικές αμφιβολίες περί τετράχρονου 
κινητήρα, είναι εμφανές ότι οι τεχνικοί της Aprilia δεν 
ξεπέταξαν το RS4 βασισμένοι απλά στην αισθητική του. 
Είναι μακράν το πιο όμορφο Supersport σε αυτά τα κυβικά, 
αλλά και εξαιρετικό όταν είναι στο στοιχείο του.
Εκεί που μας τα χαλάει λίγο είναι στην τιμή και αυτό 
περισσότερο λόγω timing. Τα 4.170€ ακούγονται πολλά, 
όχι μόνο γιατί το επίσης εξαιρετικό YZF-R125 είναι πλέον 
κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4.000€, αλλά γιατί 
στο προηγούμενο τεύχος δοκιμάσαμε το Duke 125 που 
απέδειξε περίτρανα ότι ακόμα και σε αυτά τα κυβικά δε 
χρειάζονται τόσοι συμβιβασμοί στην καθημερινή χρήση 
περιμένοντας την ιδανική στιγμή.
Αν παρόλα αυτά ψάχνετε για ένα σχολείο SS στα 125 
κυβικά, το Aprilia φιγουράρει με άνεση στις κορυφαίες 
επιλογές, δικαιολογώντας με το παραπάνω τη μηδαμινή 
διαφορά τιμής από το συγγενές Derbi GPR 125.<<
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ApriliA rS4  
piAggio HellAS 

4,170€

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος: 1,968 mm
 Πλάτος: 760 mm
 Μεταξόνιο: 1,353 mm
 Ύψος σέλας: 820 mm
 Ρεζερβουάρ: 14.5 lt
 Βάρος κατασκευαστή: 135 kg 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος: Μονοκύλινδρος 
  υγρόψυκτος τετραβάλβιδος 
  με 2ΕΕΚ και ψεκασμό
 Διάμετρος x Διαδρομή: 58 x 47 mm
 Χωρητικότητα: 124,7 cc
 Σχέση συμπίεσης: 12.0:1
 Ισχύς: 14.8/10,500 hp/rpm
 Ροπή: 1,11/8,250 kgm/rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Ανεστραμμένο 
  τηλεσκοπικό πηρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος: 110/41 mm
 Ρυθμίσεις: Καμία

 ΠΙΣΩ
  Μονό αμορτισέρ
 Διαδρομή: 130 mm
 Ρυθμίσεις: Καμία

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα: 2.75 x 17΄΄
 Ελαστικό: Sava Bogart 100/80-17
 Φρένο: Ένας δίσκος 300 mm, 
  ακτινική δαγκάνα 
  τεσσάρων εμβόλων

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα: 3.5 x 17΄΄
 Ελαστικό: Sava Bogart 130/70-17
 Φρένο: Δίσκος 218 mm, 
  δαγκάνα μονού εμβόλου 
  με γλίστρα Τ

Ε
Χ

Ν
ΙΚ

Α
 Χ

Α
Ρ
Α

Κ
Τ
Η

Ρ
ΙΣ

Τ
ΙΚ

Α

Aprilia RS4 125
first ride

   
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-10.jpg
http://www.aprilia.com.gr/
http://www.aprilia.com.gr/el-GR/Model/77717/RS4+125/Overview.aspx


http://www.mouratisgp.gr
http://www.mouratisgp.gr


Φρεσκάδα

SYM HD2 200i
first ride

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-72.jpg


Δίπλα στο προηγούμενο HD το HD2 δείχνει πολύ πιο σύγχρονο. 
Ας ρίξουμε και μια ματιά κάτω από την εμφάνιση

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σ.Τ.
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>>Ο στίβος των σκούτερ με μεγάλους 
τροχούς είναι ο πιο εμπορικός και, 

μοιραία, αντίστοιχα απαιτητικός. Η SYM έχει αρκετά χρόνια 
με το HD στη μάχη αυτή, απέναντι σε εμπορικά μεγαθήρια 
όπως το Beverly και το SH, αποφεύγοντας να μπει στη μάχη 
των κυβικών και κρατώντας το μοντέλο της σταθερά στα 
ονομαστικά 200cc. Η προσθήκη ενός “2” στο λογότυπο του 
μοντέλου έρχεται να σηματοδοτήσει μια εκτενή ανανέωση, η 
οποία εστιάζεται κυρίως στα περιφερειακά –αν και στην ουσία 
είναι η τρίτη κατά σειρά αναβάθμιση και όχι η δεύτερη.
Μόνο που αυτή μας έρχεται με νέα, πολύ πιο σύγχρονη 
και επιθετική εμφάνιση. Συνολικά το HD2 αφήνει πίσω 
του τις γαλήνιες γραμμές του προκατόχου του αποκτώντας 
έναν σαφώς πιο “ευρωπαϊκό” αέρα, απαραίτητο πια για να 
παίξει μπάλα ισάξια στην κατηγορία. Εκτός της εμφάνισης οι 
Ταϊβανέζοι ρίχνουν στο μενού ένα στοιχείο εντυπωσιασμού 
στο πρόσωπο ενός δισκόφρενου-μαργαρίτα μπροστά, 
αυξάνουν τον αποθηκευτικό χώρο και κρατούν το κόστος 
εξίσου χαμηλά με το απερχόμενο μοντέλο. Θα εκτιμούσα 
πολύ αν κάτω από τη σέλα χωρούσε ένα full face κράνος, 
ωστόσο το Arai μου περίσσευε πολύ –και δεν είναι και το πιο 
ογκώδες κράνος του κόσμου.
Με μια πρώτη ματιά το HD2 αποπνέει σαφώς ανώτερη 
ποιότητα κατασκευής από το HD, αν και σε λεπτομέρειες 
τύπου διακόπτες, όργανα φαίνεται πώς προκύπτει η χαμηλή 
τιμή –τίποτε από όλα αυτά δε συνιστά πρόβλημα πάντως.
Ο κινητήρας παραμένει σχεδόν ως είχε, με την εξαίρεση 
του ανανεωμένου ψεκασμού της Keihin που οφείλει να 
εξυπηρετήσει τις επιταγές του σήμερα, ήτοι μικρότερες 
εκπομπές καυσαερίων και μειωμένη κατανάλωση. Νομίζω 
πως η SYM δεν έχασε που επέμεινε στα 171,2 πραγματικά 
κυβικά: Αντί να κυνηγήσει τα 300 και 350 του ανταγωνισμού 
αυξάνοντας υποχρεωτικά τα κόστη της, άρα και τις τιμές της, 
έμεινε σε μια χωρητικότητα που σαφέστατα υπερτερεί των 
125/150 του ανταγωνισμού τόσο σε επιδόσεις, όσο και σε 
τιμή.
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Αστός HD2
Ο κινητήρας σε λειτουργία δείχνει αμέσως τη σχεδιαστική του 
ηλικία δουλεύοντας κάπως αργόστροφα και πατινάροντας 
πολύ μέχρι να ξεκινήσει. Οι εκκινήσεις σίγουρα δεν είναι το 
ατού του, αλλά σύντομα αρχίζει να μπαίνει στην καλή του 
περιοχή, έχοντας την πιο διασκεδαστική του διάθεση μεταξύ 
50-80 km/h στο κοντέρ. Μετά από εκεί τα 100 έρχονται 
με σχετική προσπάθεια και με το πάτημα του τριψήφιου 
νούμερου στο κοντέρ σου δίνει αμέσως την αίσθηση πως 
δεν έχει και πολλά ακόμη. Επιμένοντας θα δεις μέχρι 110-
120 km/h, είναι όμως προφανές πως η πραγματικά ωφέλιμη 
περιοχή του είναι μέχρι τα 100, γεγονός που σημαίνει αστικές 
ικανότητες δίχως πολλές ορέξεις για πιο απομακρυσμένες 
βόλτες.
Η πόλη είναι το καλό πεδίο δράσης του, εκεί όπου το HD2 
είναι ευέλικτο, ελαφρύ και έχει τη δύναμη που χρειάζεται για 
επιταχύνσεις στα κρίσιμα σημεία. Ωραία θα ήταν να έκοβε 
το τιμόνι του λίγο περισσότερο για να χώνεται καλύτερα 
ανάμεσα στα αυτοκίνητα, πάντως δε μπορώ να πω πως 
με προβλημάτισε ιδιαίτερα, παρά μόνο σε πολύ λίγες 
περιπτώσεις.
Τα φρένα του χαρακτηρίζονται από κάπως ασαφή αίσθηση, 
δίχως να τους λείπει η δύναμη. Παρά την πειστική εμφάνιση 
του μπροστινού δίσκου η παρεχόμενη απόδοση είναι αρκετά 
ήπια –και πολύ καλά κάνει, αφού περισσότερο το πίσω 
χρησιμοποιείς στα σκούτερ. Γενικά με το διαθέσιμο γκάζι ο 
συνδυασμός των δύο μανετών αποδείχθηκε αρκετός όσες 
φορές χρειάστηκε.
Σε ανάλογο ύφος κινούνται και οι αναρτήσεις του. 
Λειτουργούν σωστά στην πόλη και βοηθούν να στρίβει 
με συνέπεια, παρότι τα Maxxis που φορά δεν είναι και οι 
καλύτεροι σύμμαχοί του στις ανοικτές γρήγορες καμπές. Η 
αίσθηση που δίνει μπαίνοντας στη στροφή είναι αυτή της 
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υποστροφής, ένα χαρακτηριστικό της οπισθοβαρούς 
κατανομής σχεδόν όλων των σκούτερ, χρειάζεσαι ανοικτό 
το γκάζι για να το κρατήσεις στην τροχιά του και αυτό θα 
το κάνεις μόνο για όση ώρα εμπιστεύεσαι το μπροστινό.

Τιμιότης
Εν κατακλείδι το HD2 200i είναι αυτό που λέμε “πολύ 
τίμια πρόταση”. Τα λεφτά που κοστίζει θα τα επιστρέψει 
με το παραπάνω σε χρηστικότητα. Μπορεί να μην είναι 
το κορυφαίο της κατηγορίας του σε χαρακτηριστικά, να 
μην έχει το γκάζι που θα εντυπωσιάσει, έχει όμως τα 
απαραίτητα εφόδια για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες 
μετακίνησης, θα κουβαλήσει δύο άτομα με άνεση και όλα 
αυτά καίγοντας κατά μέσο όρο λιγότερα από 3.5-4 λίτρα 
στα 100 χιλιόμετρα.
Σκεπτόμενος τώρα μετά τη δοκιμή δε βρίσκω κανένα 
σημείο που πραγματικά να θεωρώ μειονέκτημα. Το 
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πλεονέκτημά του όμως είναι προφανές: Η τιμή του σε 
σχέση με επώνυμους ανταγωνιστές μικρότερου κυβισμού, 
εύκολα θα το προτιμούσα από γνωστά  σκούτερ 125/150cc 
κερδίζοντας και μερικά κατοστάρικα για εξοπλισμό. Κοντά 
του σε επίπεδο τιμής βρίσκεται μόνο το Scarabeo 200, 
ενώ η σημαντικά φτηνότερη εναλλακτική από την Kymco, 
Agility 200, είναι άγνωστη ποσότητα καθώς δεν το έχουμε 
καβαλήσει για να έχουμε άποψη.<<
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SYM HD2 200i
ΓκορΓκολης Α.Ε.

€2,795

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,070 mm
 Πλάτος:  760 mm
 Ύψος:  1,240 mm
 Μεταξόνιο:  1,380 mm
 Ύψος σέλας:  790 mm
 Ρεζερβουάρ:  7.8 l
 Βάρος κατασκευαστή:  139 kg (στεγνό)

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4T, υγρόψυκτος, 
  μονοκύλινδρος, 
  1EEK, 4 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  61 x 58.6 mm
 Χωρητικότητα:  171.2 cc
 Σχέση συμπίεσης:  Δ.Α.
 Ισχύς:  16.5 hp
 Ροπή:  1.5 kg.m / 7,000 rpm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Τηλεσκοπικό πιρούνι
 Διαδρομή/Διάμετρος:  Δ.Α. / Δ.Α.
 Ρυθμίσεις:  Καμία

 ΠΙΣΩ
  Δύο αμορτισέρ
 Διαδρομή:  Δ.Α.
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίων

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  16 in
 Ελαστικό: 1 00/80-16
 Φρένο:  Δίσκος 226 mm, 
  δαγκάνα δύο εμβόλων 
  με γλίστρα

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  16 in
 Ελαστικό:  120/80-16
 Φρένο:  Δίσκος 220 mm, 
  δαγκάνα δύο εμβόλων 
  με γλίστραΤ
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Μέσω Integra 
για πρώτη φορά 

ψαχουλεύουμε το 
DCT της Honda, 

αν και τελικά 
το ζουμί 

είναι αλλού
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Κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 12 χρόνια, μα πραγματικά τα δάχτυλα ενός 
χεριού περισσεύουν για να μετρήσουν τις φορές που βρέθηκα αντιμέτωπος με 
κάτι που με έκανε να αναρωτιέμαι πώς δεν το είχε σκεφτεί κανείς μέχρι τώρα.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Σ.Τ.
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>>Σκούτερ που προσεγγίζουν 
τεχνολογικά τη μοτοσυκλέτα 

υπάρχουν, λ.χ. το Yamaha T-Max. Μοτοσυκλέτες 
που μιμούνται τα σκούτερ επίσης υπάρχουν, Aprilia 
Mana.  Όσο κι αν έχουν γίνει βήματα από τη μια 
κατεύθυνση προς την άλλη ωστόσο η Honda επιλέγει 
τον πλήρη τρόπο: Κι από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. 
Το αποτέλεσμα είναι τόσο απλό στη σκέψη όσο και 
τολμηρό – αν δεν ήταν τολμηρό, κάποιος θα το είχε 
ήδη κάνει.
Να πεις πως δεν υπήρχε η ιδέα; Η Honda στο Tokyo 
Motor Show έχει δείξει προ πολλού τις προθέσεις 
της με πρωτότυπα όπως αυτό που κάποτε φορούσε 
κινητήρα Fireblade σε σκουτερίσιο κορμί. Μπορεί να 
μη βγήκαν ποτέ στην παραγωγή αλλά άνοιξαν έναν 
δρόμο, στερούσαν δηλαδή τη φτηνή δικαιολογία “δεν 
το είχα σκεφτεί”...
Από τη στιγμή που η Honda πήρε την απόφαση να το 
κάνει, το έκανε σωστά. Αντί για φτηνές μακαρονάδες 
τύπου συνθέτω υπάρχοντα εξοπλισμό από τη γκάμα, 
έφτιαξε ένα σύνολο εκ του μηδενός. Ακριβή δουλειά, 
αλλά αν θες να γίνεις πραγματικά καινοτόμος αυτός 
είναι ο τρόπος.

Σκουτεροσυκλέτα
Αν διαβάσεις την πλειοψηφία των αναφορών στο Integra 
από τον ειδικό Τύπο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι 
το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT. Διαφωνώ κάθετα, 
οριζόντια και σε κάθε άλλη διάσταση, ακόμη και 
χρονικά: Ήδη δύο χρόνια κυκλοφορεί αυτό το κιβώτιο 
στο VFR. Σπουδαίο δημιούργημα, δεν αντιλέγω, αλλά 
δεν είναι αυτό που με εντυπωσίασε στο Integra.
Μόλις βάλεις μπροστά τον κινητήρα του και κάνεις 
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μερικές εκατοντάδες μέτρα έχεις ήδη καταλάβει πως 
αυτό εδώ το Honda ΔΕΝ είναι ένα σκούτερ. Εδώ είναι 
όλη η μαγκιά του, κάτω από τα πλαστικά κρύβεται 
μια κανονική μοτοσυκλέτα. Ο κινητήρας είναι εκεί που 
περιμένεις, το κιβώτιο κανονικό με γρανάζια, αντιληπτές 
αλλαγές και φρένο κινητήρα, το ψαλίδι κουβαλάει 
μόνο ένα γρανάζι και μια αλυσίδα. Η προσθήκη μιας 
πολυθρόνας πάνω σε ένα κορμί με γεωμετρία sport 
touring σε βάζει στον κόσμο της καινοτομίας, σου δίνει 
την πρώτη γεύση της επόμενης μέρας της μοτοσυκλέτας 
όπως την οραματίστηκαν κάποιοι Ιάπωνες.
Η αλήθεια είναι πως το Integra οπτικά κάνει ό,τι μπορεί 
να πείσει πως είναι σκούτερ, ενώ καβαλώντας το 
αφοσιώνεται στο να σε πείσει πως είναι μοτοσυκλέτα. 
Άλλος θα το πει πολυσχιδή προσωπικότητα κι άλλος 
διπολική διαταραχή, η ουσία όμως είναι πως η μόνη 
λέξη που θα μπορούσα να σκεφτώ για δαύτο είναι... 
σκουτεροσυκλέτα. Επειδή όμως ακούγεται τόσο πολύ 
άσχημα, ας το ξεχάσουμε καλύτερα.
Η Honda έφτιαξε έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα, έναν 
δικύλινδρο σε σειρά που δεν ξεχωρίζει τεχνολογικά, 
αντιθέτως έχει μια παλιομοδίτικη λογική. Είναι 
υποτετράγωνος, όπως τα έφτιαχναν οι Άγγλοι για να 
βγάζουν ροπή τότε που η μεταλλουργία δεν επέτρεπε 
υψηλούς ρυθμούς περιστροφής. Αυτό ακριβώς κάνει 
και το μοτέρ των NC. Κόφτης πριν τις 6,500rpm; Μόλις 
52 ονομαστικά άλογα από 670 δικύλινδρα cc; Μέγιστη 
ροπή στις 4,750; Ναι, έτσι βγαίνει η οικονομία.
Το άλλο σπουδαίο προσόν αυτού του κινητήρα είναι η 
συνεργασία του με το DCT. Έχεις δύο εξαρτήματα που 
αμφότερα σχεδιάστηκαν με γνώμονα την ευχρηστία 
και την οικονομία κι όταν τα δεις να συνεργάζονται 
καταλαβαίνεις πως γεννήθηκαν για να είναι μαζί.

Εξυπνότερο από μένα
Όταν το βάλεις μπροστά ακούς τον ήσυχο και μπάσο 
ήχο ενός V2, ο χρονισμός του κινητήρα και η χρήση 
ενός στροφάλου 270 μοιρών μιμείται τον V ήχο και 
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δούλεμα. Αυτομάτως η επιλογή του κιβωτίου είναι 
στη νεκρά, οπότε πατάς το κουμπί στο δεξί χέρι και 
περνάς στην επιλογή D του αυτόματου κιβωτίου. Το 
κούμπωμα της σχέσης είναι ηχηρό και αισθητό, όπως 
ακριβώς στην κανονική σου μοτοσυκλέτα, κλακ!
Με μια μοίρα γκάζι αντιλαμβάνεσαι πως τα πατιναρίσματα 
των σκουτερίσιων κιβωτίων CVT ανήκουν σε έναν 
άλλο κόσμο, εδώ η εκκίνηση είναι τόσο ακαριαία όσο 
μια ιδανική αποσύμπλεξη με το χέρι σε οποιαδήποτε 
κανονική μοτοσυκλέτα. Το DCT είναι ακριβώς ότι λέει, 
ένα κανονικό κιβώτιο με δύο συμπλέκτες. Ο καθένας 
αναλαμβάνει μια σειρά σχέσεων, ο ένας τις μονές 
σχέσεις κι ο άλλος τις ζυγές, ώστε τελικά οι αλλαγές να 
είναι ιδανικά εκτελεσμένες. Στην πράξη το νιώθεις και 
το ακούς να αλλάζει ταχύτητα, αλλά πάντα ο τρόπος 
είναι μεταξένιος.
Το DCT είναι πανέξυπνο, τόσο που τις πρώτες δύο 
μέρες μαζί του στην πόλη δε συνεννοούμασταν. Είχα 
μονίμως την αίσθηση πως αυτό οδηγεί και όχι εγώ. 
Κακή ιδέα, ευτυχώς λανθασμένη. Το κιβώτιο αυτό 
αντλεί την έμπνευσή του από τα αυτόματα κιβώτια των 
αυτοκινήτων –έναν χώρο που ομολογώ πως δε γνωρίζω 
καθόλου. Με την πάροδο των χιλιομέτρων άρχισα να 
βρίσκω την άκρη, η όλη ιδέα συνίσταται στο γκάζι. Σε 
οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες του αυτόματου 
το έχεις, D ή S, το DCT θα αλλάξει ταχύτητα ανάλογα 
με τις μοίρες περιστροφής του δεξιού γκριπ. Αν το πας 
νωχελικά θα τις αλλάζει όλες στις 2,000rpm, αλλά δεν 
υπάρχει προκαθορισμένο κατώφλι. Όσο περισσότερο 
το ανοίγεις, τόσο πιο ψηλά αλλάζει σχέσεις κι όταν το 
καρυδώνεις αλλάζει στις 6,000. Σύντομα μπορούσα 
πλέον να το κάνω ό,τι ήθελα, δείγμα πως πραγματικά το 
DCT ελέγχεται από ένα πολύ έξυπνο σετ ηλεκτρονικών 
που απλά ζητούν λίγο χρόνο προσαρμογής.
Ανάμεσα στα δύο modes δεν υπάρχει διαφορά σε 
αποδιδόμενη ισχύ, απλά η S έχει την τάση να κάνει τις 
αλλαγές σε ψηλότερες στροφές από τη D για το ίδιο 
άνοιγμα του γκαζιού. Αυτό είναι όλο. Όταν εξοικειώθηκα 
μπορούσα να το κάνω να συμπεριφέρεται εξίσου 

"
"

θα
χρειαστεί να δουλέψει 
λίγο περισσότερο το 
κωλαράκι για να   
πλαγιάσει
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και με τη D επιλογή στο κιβώτιο, απλά ανοίγοντας 
περισσότερο το γκάζι.
Υπάρχει και η επιλογή του manual σειριακού με 
κουμπιά στο αριστερό χέρι, ο μόνος τρόπος να φτάσεις 
τον κινητήρα στον κόφτη. Στη χειροκίνητη λειτουργία 
το κιβώτιο κατεβάζει από μόνο του σχέσεις όταν οι 
στροφές πέσουν πολύ χαμηλά, αλλά αν το κοφτάρεις 
δεν ανεβάζει ταχύτητα, απλά μένει εκεί να τρως τις 
τσεκουριές του κόφτη.
Οφείλω να ομολογήσω πως το χειροκίνητο το βρήκα 
μάλλον άχρηστο. Ο λόγος είναι η ενσωμάτωση 
manual override στο DCT, όπερ σημαίνει πως στο 
αυτόματο κιβώτιο (σε οποιαδήποτε λειτουργία) με τα + 
και – κουμπιά μπορείς να παρέμβεις και να ανεβάσεις 
ή, το σημαντικότερο, να κατεβάσεις σχέση. Οπότε το 
έχεις στην αυτόματη λειτουργία και ανά πάσα στιγμή 
χρειαστείς επιτάχυνση του χτυπάς ένα κατέβασμα 
και ανοίγεις το γκάζι. Το DCT διαθέτει και kick down 
πρόβλεψη, δηλαδή αν ανοίξεις πολύ το γκάζι και είναι 
σε μεγάλη σχέση θα κατεβάσει αυτομάτως για να μπει 
στη ροπή του, αλλά με το κουμπί γίνεται πιο γρήγορα 
και με λίγο συγχρονισμό μπορείς να κάνεις περισσότερα 
από ένα κατεβάσματα. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται ποτέ 
το έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα να επιτρέψει να του 

"
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"
"

είναι
μια αυτόματη 
μοτοσυκλέτα 
κάτω από μια
πολυθρόνα



κάνεις ζημιά, δε δέχεται τρελό κατέβασμα ή ανέβασμα. 
Αντιθέτως, θα το βρεις χρήσιμο και στα φρένα, καθώς 
το DCT προσφέρει κανονικότατα φρένο κινητήρα.
Το μόνο του μειονέκτημα εμφανίζεται με κλειστό το 
γκάζι, εκεί δεν ξέρει τι να κάνει. Επιλέγει λοιπόν μια 
σχέση με βάση τις στροφές του κινητήρα, αλλά κάποιες 
λίγες φορές είναι εντελώς λάθος. Όπως για παράδειγμα 
όταν επιτάχυνα με άφθονο γκάζι και ξαφνικά θυμήθηκα 
ότι έπρεπε να στρίψω σε ένα στενό. Απότομα φρένα και 
πλάγιασμα στην είσοδο της στροφής με κλειστό γκάζι, 
όπου το κιβώτιο μόλις ανέβασε πέμπτη... Χρειάστηκε 
μερικά δευτερόλεπτα για να αντιληφθεί τι έκανα, 
στη διάρκεια των οποίων δεν είχα γκάζι με το μοτέρ 
κρεμασμένο.

Γράφοντας ιστορία
Στην πόλη το Integra είναι πολύ εύκολο. Το έχεις 
χαλαρά στο αυτόματο D και ρολάρεις χαρούμενος 
παντού. Χωράει όσο οποιοδήποτε μεγάλο σκούτερ 
και έχει το ασυναγώνιστο πλεονέκτημα των μεγάλων 
τροχών και των σωστών διαδρομών στις αναρτήσεις, 
γεγονός που σημαίνει ότι καμιά λακκούβα δεν είναι 
θανάσιμος εχθρός. Έχει ένα θεματάκι με το κόψιμο του 
τιμονιού που δεν είναι και ότι το φιλικότερο έχω δει, 
ζητώντας μανούβρες για πολύ στενόχωρα κενά. Όταν 
βάλεις πόδια αντιλαμβάνεσαι πως είναι και πολύ βαρύ, 
αλλά κάπου εκεί τελειώνουν οι γκρίνιες.
Ο αυτοκινητόδρομος είναι μια χαλαρή διαδικασία, 
ταξιδεύει άνετα με μια μέση ταχύτητα από 120 ως 
140km/h, καίγοντας κατά μέσο όρο γύρω στα 4 λίτρα 
ανά 100km και με καλή αεροδυναμική κάλυψη. Η 
τελική του φτάνει εύκολα στα 160 και άντε να δεις 
μέχρι και 170 με ευνοϊκές συνθήκες, ωστόσο αρκετά 
πριν ο κινητήρας έχει εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις 
του με “σκασμένη” λειτουργία και κραδασμούς. Δε 
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φτιάχτηκε για να δουλεύει ψηλά και, ειλικρινά, δεν έχει 
κανένα απολύτως νόημα να τον δουλεύεις πάνω από 
τις 5,500rpm. Όλο το ζουμί είναι από τις 3,000 ως τις 
5,000.
Ώσπου φτάνουμε στο ζητούμενο, στροφιλίκι. Εδώ, το 
ομολογώ, το Integra με εξέπληξε πολύ. Ξεκινώ από το 
ζύγισμα. Ξεχάστε τα σκουτερίσια μακρινάρια, σκεφτείτε 
μεταξόνιο χαλαρού sport touring. Προσθέστε ένα 
απολύτως ουδέτερο ζύγισμα και έχετε την απάντηση. 
Το Integra μπαίνει στην είσοδο της στροφής 
αδιαμαρτύρητα, χωρίς τάσεις υποστροφής όπως τα 
περισσότερα σκούτερ και κάθεται πειθήνια στη γραμμή 
του. Οι αναρτήσεις διαβάζουν ικανοποιητικά τον δρόμο 
και τα εξαιρετικά Roadsport Z8 συμβάλλουν σε μια 
πολύ ασφαλή αίσθηση. Οι δε 17άρες ζάντες πολύ 
απλά το ξεχωρίζουν από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί 
με τον τίτλο σκούτερ, δεν υπάρχει καμία μα καμία 
σχέση στο στρίψιμο. Η μόνη διαφορά έρχεται από 
τη θέση οδήγησης: Ελλείψει μαρσπιέ, θα χρειαστεί 
να δουλέψει λίγο περισσότερο το κωλαράκι για να 
πλαγιάσει τη μοτοσυκλέτα, αν και μπορείς να πατήσεις 
καλά στα πόδια και να τραβήξεις το σώμα σου προς 
την εσωτερική. Η ουσία είναι όμως πως δε χρειάζεται, 
απλά του δίνεις μια καλή ώθηση με τα οπίσθια και 
απολαμβάνεις πλάγιασμα που δεν έχεις ξαναζήσει σε 
σκούτερ!
Έχοντας την κατάλληλη σχέση στο κιβώτιο ανοίγεις 
άφοβα το γκάζι και στρίβεις ανετότατα με μια 
πρωτόγνωρη αίσθηση ασφάλειας. Το πιρούνι θα σε 
προειδοποιήσει για ενδεχόμενο γλίστρημα και αυτό θα 
έρθει προοδευτικά και γλυκά, ενώ το πίσω θα πρέπει 
να πατήσει σε κάτι πολύ γλιστερό για να διώξει, δεν 
έχει και τόσο γκάζι άλλωστε. Το χαμηλό κέντρο βάρους 
είναι αισθητό και συνεπικουρεί στο εύκολο στρίψιμο. 
Μαζί του δοκίμασα κάθε είδους δρόμο, από σφικτό 
επαρχιακό ορεινό στροφιλίκι με κακή άσφαλτο ως και 
υπερταχείες ανοικτές στροφές. Στα σφικτά το Integra 
είναι στο σπίτι του, έχει όσο γκάζι χρειάζεται και με 
βόλεψε να παίζω με την S επιλογή στο αυτόματο κιβώτιο 
ώστε να έχω τις ταχύτητες περισσότερο φορτωμένες και 
να χρειάζονται λιγότερα κατεβάσματα με το κουμπί. Το 
χειροκίνητο απλά το δοκίμασα μα γρήγορα το έβγαλα, 

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-29.jpg


ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ολοκαίνουργιος δικύλινδρος σε σειρά με τους κυλίνδρους υπό 

μεγάλη κλίση προς τα μπρος, σχεδόν οριζόντιους, για να κρατηθεί 
χαμηλά το κέντρο βάρους. Η έμφαση δίνεται στην οικονομία, γι’ 
αυτό η επιλογή της Honda είναι ελάχιστα κινητά μέρη, ήτοι ένας 

εκκεντροφόρος επί κεφαλής, ένας αντικραδασμικός άξονας. Πέραν 
αυτών επιλέχθηκε πολύ χαμηλή συμπίεση, ειδικές αντιτριβικές 

επιστρώσεις στα έμβολα, όλα για την οικονομία στην κατανάλωση. 
Στην ίδια κατεύθυνση και η επιλογή για υποτετράγωγες διαστάσεις 

κυλίνδρων, ώστε οι μέγιστες τιμές να προκύπτουν πολύ χαμηλά, 
ειδικά η μέγιστη ροπή που αποδίδεται στις 4,250rpm.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό 
ανοικτό, αποτελείται από δύο δοκούς 

που περνούν πάνω από τον κινητήρα και 
συγκλίνουν σε μια πίσω από τον λαι-

μό. Ο κινητήρας κρέμεται κάτω από το 
πλαίσιο ως ενεργό μέρος του. Όλα τα 

μοντέλα της οικογένειας NC, δηλαδή και 
τα S και X μοιράζονται ακριβώς το ίδιο 
πλαίσιο και αναρτήσεις με το Integra.

ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ 
Σχεδόν όλος ο χώρος κάτω από τη σέλα 

χρησιμοποιείται από το ρεζερβουάρ καυσί-
μου. Τα 14 λίτρα του είναι ακριβώς κάτω από 

το σώμα του αναβάτη και η τάπα του ρεζερ-
βουάρ βρίσκεται περίπου στο σημείο που 

χωρίζουν οι δύο σέλες. Αυτή η εργονομία 
βολεύει ιδιαίτερα στη συγκέντρωση των μα-
ζών προς το κέντρο βάρους, καθώς το καύ-
σιμο είναι συγκεντρωμένο πιο χαμηλά από 

συνήθως στις μοτοσυκλέτες και εκμεταλλεύ-
εται καλά τον χώρο που αφήνουν οι κύλιν-

δροι όντας τόσο οριζόντια τοποθετημένοι.
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ΤΡΟΧΟΙ & ΦΡΕΝΑ
Η Honda επένδυσε σε νέες χυτές 
αλουμινένιες ζάντες για το NC. Οι 
διαστάσεις τους τυπικές μοτοσυκλε-
τιστικές, μάλλον πρωτόγνωρες για 
σκούτερ, επιτρέποντας τη χρήση ακό-
μη και σπορ ελαστικών. Στα φρένα η 
επιλογή είναι αυτή της ανάθεσης του 
όλου έργου στην έμπειρη αγκαλιά 
του άριστου ABS της Nissin και του 
συνδυασμένου CBS που παντρεύει 
το πίσω φρένο με το μεσαίο έμβο-
λο του μπροστινού. Το αποτέλεσμα 
είναι αποτελεσματικό, απαιτώντας 
οπωσδήποτε τη χρήση της αριστερής 
μανέτας. Δείχνει από μακριά πως εί-
ναι φτιαγμένο για όλους, ακόμη και 
αναβάτες όχι και τόσο έμπειρους.



γιατί να παιδεύομαι όταν μπορώ να το κρατώ εκεί που 
θέλω με το αυτόματο (και override με τα κουμπιά στα 
δύσκολα) κι αυτό να κάνει την περισσότερη δουλειά;
Η μόνη σκιά που βρήκα ήταν σε πολύ γρήγορες 
ανοικτές καμπές. Εκεί μπαίνεις με κάμποσα χιλιόμετρα 
φορτωμένα και αρχίζει να σου κλείνει τη γραμμή, σε 
στέλνει στο εσωτερικό οπότε ανοίγεις το γκάζι αλλά... 
τίποτε δε συμβαίνει. Όταν ο κινητήρας αυτός έχει ήδη 
μαζέψει χιλιόμετρα θα χρειαστεί δύναμη ψηλά για 
να επιταχύνει και απλά δεν την έχει. Τα περιθώρια 
επιτάχυνσης μετά τα 120 δεν είναι και πολλά με τις 
πολύ μακριές τελευταίες σχέσεις, ενώ στον αντίποδα 
είναι εμφανές πως το πλαίσιο και οι αναρτήσεις του 
σηκώνουν πολλά παραπάνω. Θα απολάμβανε μια 
δεκαριά ακόμη αλογάκια, αλλά τότε θα ανεβαίναμε και 
σε άλλα επίπεδα κατανάλωσης.
Μιλώντας για βενζίνες λοιπόν, το Integra γράφει 
ιστορία. Μιλάμε για μια μέση κατανάλωση της τάξης 
των 4.5 λίτρων για 100km, ενώ εύκολα μπορείς να 
πέσεις κάτω από τα 4! Κινούμενος στην πόλη με το γκάζι 
ελάχιστα ανοικτό και το αυτόματο στο D να κάνει όλες 
τις αλλαγές στις 2,000 και 3,000rpm, το Honda μπορεί 
να σου κάνει όλες τις καθημερινές μετακινήσεις τόσο 
οικονομικά όσο πολύ μικρότερα σκούτερ. Ενδεικτικά 
να αναφέρω φίλη με SH150 που σπάνια πέφτει κάτω 
από τα 4lt/100km…
Προσπάθησα να βρω το άνω όριό του. Πήγα λοιπόν 
σε ανηφορικό στροφιλίκι, το έβαλα στο χειροκίνητο και 
επιτέθηκα με τον κινητήρα να μην πέφτει κάτω από τις 
5,000rpm. Ε λοιπόν έκαψε 5.4 lt/100km και αυτή είναι 
η μεγαλύτερη κατανάλωση που κατάφερα. Πραγματικά 
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πιστεύω πως και ο πιο ανήσυχος αναβάτης πάνω στο 
Integra θα βρεθεί σύντομα να ρολάρει χαλαρά, έχει τον 
τρόπο του να σε ψήνει. Εν ολίγοις λοιπόν η Honda έφτιαξε 
ένα οικονομικό αριστούργημα που με 14 λίτρα καυσίμου 
βγάζει για πλάκα μια 300άρα χιλιόμετρα.
Ένα τελευταίο σχόλιο για τα φρένα. Εδώ αφήνεις την 
τεχνολογία να δουλέψει για σένα. Η Honda εμπιστεύεται το 
δίδυμο ABS-CBS, οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι 
τσαρούχωμα σε όλες τις μανέτες και κανένα πρόβλημα. 
Το μπροστινό από μόνο του δεν αρκεί, σου δίνει δύο 
έμβολα στη δαγκάνα για τόσα πολλά κιλά, δε φτάνουν. 
Θέλει και τα δύο φρένα μαζί, δεν υπάρχει κανένας φόβος 
για γλιστρήματα με τα καλά δοκιμασμένα συστηματάκια 
της Honda και το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο δοθέντος 
του γκαζιού που έχεις στη διάθεσή σου. Ιδανικό για όσους 
δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία από μοτοσυκλέτα, τα κάνει 
όλα απλά για σένα.

Γέφυρα
Αν σκεφτούμε πως το DCT είναι μια δοκιμασμένη 
τεχνολογία στα αυτοκίνητα, τελικά η Honda με το 
Integra καταφέρνει να φτιάξει κάτι τόσο πρωτοποριακό 
βασιζόμενη σε μια πολύ απλή ιδέα και με ανάλογα 
συμβατική τεχνολογία. Αυτό, μεταξύ μας, είναι σπουδαίο.
Δεν είναι όλα τέλεια, υπάρχει χώρος για βελτίωση και 
ξεκινώ από τη θέση οδήγησης. Για κάποιον περίεργο 
λόγο που δεν αντιλαμβάνομαι, το ύψος είναι πρόβλημα. 
Η σέλα δεν είναι και τόσο ψηλή, μα είναι τόσο φαρδιά 
ανάμεσα στα πόδια που δυσκολεύει την πρόσβαση στο 
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έδαφος, άρα βολεύει τους ψηλούς. Από την άλλη, το 
μπόι τιμωρείται από αυτό που μοιάζει ως ένα σοβαρό 
εργονομικό λάθος: Τον χώρο για τα γόνατα. Είμαι 1.85 
και τα γόνατά μου οριακά χωρούσαν, κοπανούσαν στις 
γωνίες του φέρινγκ σε κάθε δυνατό φρενάρισμα και, πολύ 
οδυνηρά, σε κάθε λακκούβα. Ο δίμετρος Δάλλας απλά 
δε χωρούσε στο Integra. Honda τι έγινε εδώ;
Η θέση του συνεπιβάτη σηκώνει κάμποση βελτίωση 
επίσης, καταφέρνει να είναι λιγότερο άνετη απ’ όσο δείχνει, 
ειδικά στην πολύωρη παραμονή. Οι αποθηκευτικοί χώροι 
είναι στοιχειώδεις, ένα ντουλαπάκι στο φέρινγκ για κινητό 
και διόδια και 15 λίτρα κάτω από τη σέλα για αδιάβροχα 
και κλειδαριά ή ένα ανοικτό κράνος. Αυτά.
Τέλος η γνωστή ιστορία των τελευταίων ετών με τις ενδείξεις 
των οργάνων. Δεν υπάρχει λαμπάκι ρεζέρβας, ούτε 
σχετικός χιλιομετρητής, μόνο η τελευταία γραμμούλα που 
αρχίζει να αναβοσβήνει και είναι τόσο μικρή που πρέπει 
να εστιάσεις για να τη δεις. Εντάξει, είναι οικονομικό, αλλά 
κι αυτό μπορεί να μείνει κάποια στιγμή από βενζίνη. Η 
ένδειξη δε φαίνεται και όταν τη δεις δε θα ξέρεις πότε 
άρχισε να αναβοσβήνει. Για ποιον λόγο δεν υπάρχει ένα 
κίτρινο λαμπάκι ή ένας χιλιομετρητής ρεζέρβας... δεν έχω 
ιδέα. Να έχει το CBR και όχι μοντέλα όπως το VFR και το 
Integra απλά δε βγάζει νόημα.
Τελικά τι είναι το Integra; Δεν είναι το λουσάτο σκούτερ με 
ντουλάπες και καναπέδες. Είναι μια αυτόματη μοτοσυκλέτα 
κάτω από μια πολυθρόνα, προορισμένη να προσφέρει 
οικονομική πρακτικότητα και άνεση. Κάνει παιχνίδι τις 
καθημερινές ανάγκες, θα βγει σε ανοικτό δρόμο χωρίς να 
ιδρώσει ιδιαίτερα, θα ταξιδέψει εξίσου εύκολα και μπορεί 
να προσφέρει διασκέδαση σε κάθε είδους δρόμο, ακόμη 
και σε παιχνιδιάρικο στροφιλίκι.
Δεν κάνει για όποιον πιστεύει πως 50 άλογα είναι λίγα για 
700 κυβικά, δεν κάνει αν νομίζεις πως η ζωή αρχίζει 1,000 
στροφές πριν τα κόκκινα, μείνε μακριά αν θες να κυνηγάς 
άλλους στα φανάρια και στα στροφιλίκια, το Integra δεν 
είναι για σένα.
Είναι η τελειότερη υλοποίηση αυτού που τόσα χρόνια 
διαβάζουμε δεξιά κι αριστερά ως τη γέφυρα ανάμεσα σε 
σκούτερ και μοτοσυκλέτα, θα μπορούσε να είναι το αύριο 
της καθημερινής μοτοσυκλέτας. Αν θες ένα αγχολυτικό 
όχημα για σχεδόν κάθε πρακτική χρήση, απίστευτα 
οικονομικό και πολύ ασφαλές, τότε η Honda έχει κάτι για 
σένα. Πολύ λογική κρίνεται και η τιμολόγησή του, απλά 
συγκρίνετέ το με ό,τι πιστεύετε πως είναι ανταγωνιστικό 
με αυτό.

[Η μοτοσυκλέτα αυτή δεν έχει δυναμομετρηθεί εξαιτίας του 
τρόπου λειτουργίας του DCT. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός 
λαμβάνει δεδομένα από αισθητήρες σε αμφότερους τους 
τροχούς και αν διαγνώσει πως ο μπροστινός δεν κινείται 
– όπως στο δυναμόμετρο – τότε δεν επιτρέπει ανέβασμα 
από την πρώτη σχέση σε άλλη, σε οποιαδήποτε mode (D, 
S, Manual) κι αν είναι. Προφανώς θα επανέλθουμε στον 
συγκεκριμένο κινητήρα όταν δοκιμάσουμε μοντέλο της 
σειράς NC δίχως DCT.] <<



Honda Integra 
nC700d aBS dCt
Γενική Αυτοκινήτων Α.ε.Β.ε.
€9,390

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Μήκος:  2,195 mm
 Πλάτος:  790 mm
 Ύψος:   1,440 mm
 Μεταξόνιο:  1,525 mm
 Ύψος σέλας:  790 mm
 Βάρος κατασκευαστή:   238 kg

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Τύπος:  4Τ, δικύλινδρος σε σειρά,
  υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, 
  8 βαλβίδες
 Διάμετρος x Διαδρομή:  73 x 80 mm
 Χωρητικότητα:   670 cc
 Σχέση συμπίεσης:  10.7:1
 Ισχύς κατασκευαστή:   52/6,250 hp/rpm
 Ροπή κατασκευαστή:  6.3/4,750 kg.m/rpm

 ΜΕΤΑΔΟΣΗ
 Συμπλέκτης:  Dual Clutch Transmission
  (DCT)
 Πρωτεύ/σα μετάδοση / σχέση:  γρανάζια / 1.921
 Τελική μετάδοση / σχέση:  Αλυσίδα / 2.437
 Σχέσεις / km/h ανά 1,000 rpm:
  1η 2.666 / 9
  2α 1.904 / 13
  3η 1.454 / 17
  4η 1.200 / 21
  5η 1.033 / 24
  6η 0.837 / 30
 Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ:  187 km/h

 ΠΛΑΙΣΙΟ
 Τύπος:  Ατσάλινο σωληνωτό
 Rake:  27o

 Trail:  110 mm

 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 ΕΜΠΡΟΣ
  Συμβατικό τηλεσκοπικό 
  πιρούνι
 Διαδρομή / Διάμετρος:  120 / 41 mm
 Ρυθμίσεις:  Καμμία

 ΠΙΣΩ
  Ένα αμορτισέρ HMAS 
  με μοχλικό Pro-Link
 Διαδρομή:  120 mm
 Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου

 ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
 ΕΜΠΡΟΣ
 Ζάντα:  3.50 x 17 in
 Ελαστικό:  Metzeler Roadsport Z8, 
  120/70 ΖR17 58W
 Φρένο:  Δίσκος 320 mm, 
  δαγκάνα Nissin 3 εμβόλων, 
  ABS/CBS

 ΠΙΣΩ
 Ζάντα:  4.50 x 17 in
 Ελαστικό:  Metzeler Roadsport Z8,
  160/60 ZR17 69W
 Φρένο: Δίσκος 240 mm,  δαγκάνα Nissin 1 εμβόλου, 
  ABS/CBS

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 Ρεζερβουάρ:  14.1 lt
 Μέση κατανάλωση:  4.5 lt / 100km
 Μέση αυτονομία:  313 kmΤ
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του φόρεσαν 6 κιλά 
έρμα; Με 3 νίκες σε 4 
σκέλη ο Carlos Checa 

οδηγεί το WSBK
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theraceeditorial

Πίσω από τους πολυδιαφημισμένους αστέρες και την τεράστια 
αγορά που περιβάλλει τον κόσμο των MotoGP αυτήν την 
εποχή κορυφώνεται ο πόλεμος χαρακωμάτων για το μέλλον 
του κορυφαίου πρωταθλήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 
ομάδες CRT.
Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής των MotoGP ήταν θυελλώδης και σε αυτήν 
παρέστησαν όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη των τριών εργοστασίων, Honda, Yamaha 
και Ducati. Η διοργανώτρια αρχή είχε ζητήσει από την Ένωση Κατασκευαστών 
(MSMA) προτάσεις για μείωση του κόστους, ώστε να καταρτιστούν οι κανονισμοί του 
2013, όπου αναμένονται ριζικές αλλαγές.
Ουδέποτε μάθαμε τι πρότειναν οι κατασκευαστές. Εξαιρετικά φειδωλοί στις δηλώ-
σεις τους, έδειξαν συνεννοημένοι σε κοινή γραμμή αντίστασης προς τη Dorna, oι κ.κ. 
Shuhei Nakamoto (HRC), Masahiko Nakajima (Yamaha) και Filippo Preziosi (Ducati) 
χάραξαν τις κόκκινες γραμμές τους: Πρωτάθλημα τύπου CRT αποκλείεται, ενιαίες ECU 
και ανώτατο όριο στροφών ούτε για πλάκα, πάγωμα εξέλιξης δεν το συζητούν καν. 
Προτάσεις να έχουν τις μοτοσυκλέτες τους προς πώληση έναντι ενός εκατομμυρίου 
τους φάνηκαν αστείες, θεωρώντας πως το κόστος τους είναι πολύ μεγαλύτερο και 
αυτά δίχως να υπολογίζουν ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. Εν ολίγοις επιδει-
κνύουν κάθετη άρνηση σε όσα κατά καιρούς δηλώνει ο Carmelo Ezpeleta της Dorna 
ως το αναπόφευκτο μέλλον των MotoGP. Οι δύο Ιάπωνες μάλιστα απείλησαν ξεκά-
θαρα με αποχώρηση, “αν συμβούν αυτά εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τα MotoGP.” 
Λίγο αργότερα ο Livio Suppo της Honda επανήλθε στο θέμα προτείνοντας ξεχωριστό 
πρωτάθλημα για τις CRT, ώστε να τύχουν μεγαλύτερης προβολής για τους χορηγούς 
και να μη μπλέκονται στα πόδια των πολύ πιο γρήγορων εργοστασιακών.
Ο κύριος Ezpeleta αναδεικνύεται σε γάτα των διαπραγματεύσεων. Αυτό που κάνει εί-
ναι η πάγια τακτική του αιφνιδιασμού με πακτωλό θορυβωδών ανακοινώσεων, πίσω 
από τις οποίες κερδίζει πολύτιμο χρόνο. Χρόνο για τι, θα μου πείτε;
Χρόνο για να δείξουν οι CRT τις όποιες ικανότητές τους. Τις αβαντάρει σε επίπεδο 
κανονισμών, μέχρι που άλλαξε το κατώτατο όριο βάρους των MotoGP λίγους μήνες 
πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ώστε να τις ευνοήσει λίγο ακόμη. Ξέρει πως αυτή τη στιγ-
μή τα αγωνιστικά παραγωγής μοιάζουν με κινητά εμπόδια που θα τρώνε γύρο από 
τα καλά εργοστασιακά πριν τη μέση του αγώνα. Βλέπει όμως τον Randy de Puniet να 
γυρνά με το Aprilia του (φωτό) δίπλα στα τελευταία ιδιωτικά πρωτότυπα και τον Colin 
Edwards να κάνει άλματα σε κάθε δοκιμή. Αντιλαμβάνεται δηλαδή περιθώρια για 
κάπως ανταγωνιστικές CRT, γεγονός που του χρόνου ίσως να προσελκύσει κι άλλες 
ομάδες ανεβάζοντας το επίπεδο, την ώρα που τα εργοστασιακά αναμφίβολα θα φρε-
νάρουν λίγο ή πολύ την εξέλιξή τους. Τα μεγάλα εργοστάσια έχουν επενδύσει πολλά 
στα νέα χιλιάρια και πολύ δύσκολα θα φύγουν ξαφνικά τώρα.
Πίσω απ’ όλα εξελίσσεται ένα παιχνίδι εξουσίας. Η Dorna βολεύτηκε τόσα χρόνια 
δίνοντας εξουσία στην MSMA, μα τώρα που η οικονομική συγκυρία απαιτεί στενέ-
ματα προσπαθεί να την πάρει πίσω. Φυσικά τα εργοστάσια δεν είναι διατεθειμένα να 
απολέσουν τη δύναμή τους, ειδικά όταν ακούνε τους διοργανωτές πως θέλουν να 
τους βάλουν τα δύο πόδια σ’ ένα (CRT) παπούτσι.

Στα χαρακώματα

Σπύρος Τσαντήλας

mailto:spirontas@ebike.gr


ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Mugen κΑι Mcguinness σΤΟ TT Zero
Η ιαπωνική M-Tec Co. Ltd ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο φετινό TT Zero Challenge με την Team 
Mugen (http://www.mugen.com).
Η νέα τους ηλεκτρική superbike ονομάζεται Shinden, Ηλεκτρικός Θεός στα ιαπωνικά, και θα την καβαλά ο μύθος 
του TT, John McGuinness. Αν και πρόκειται για το ντεμπούτο της ομάδας στο TT Zero, ο πρόεδρος της M-Tec, 
Shin Nagaosa, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος και θέτει τη νίκη ως στόχο. Επίσης, θέλει να είναι η πρώτη ομάδα που 
θα σπάσει τη μέση ταχύτητα των 100mph (160km/h). Η υπογραφή του McGuinness αν μη τι άλλο τους δίνει 

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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ελπίδες. Ο 40χρονος Άγγλος τρέχει στο Isle of Man από το 1996, μετρά 33 βάθρα και 17 νίκες. Η Mugen αρχικά ιδρύθηκε 
από τον γιο του Soichiro Honda, Hirotoshi, και ανέκαθεν είχε στενές σχέσεις με τη Honda. Ο McGuinness φέτος θα τρέξει στις 
“κανονικές” κατηγορίες με την ομάδα Honda TT Legends και το επετειακό 20th anniversary CBR1000RR Fireblade. Τα δύο 
αυτά γεγονότα υπονοούν κάποια σχέση μεταξύ της Honda και της προσπάθειας της Mugen, αν και θα περίμενε κανείς να δει 
το πρωτότυπο RC-E που παρουσιάστηκε τον περασμένο χειμώνα στο Μιλάνο. Οπτικά δε βλέπουμε κάποια συνάφεια, χωρίς 
ωστόσο να γνωρίζουμε τι κρύβεται κάτω από τα πλαστικά. Το Shinden αποδίδει 122hp και 22.4kg.m για ένα βάρος 260kg. 
Φορά αναρτήσεις Showa και φρένα Nissin, σε αντίθεση με το RC-E που διέθετε αντιστοίχως Ohlins και Brembo.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike
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WsBK iMola
Αυτοκράτωρ Checa σε δύο σκέλη με πανομοιότυπη την πρώτη τετράδα.
Έχοντας μοιραστεί τις δύο νίκες στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, οι κ.κ. Carlos Checa και Max Biaggi έφτασαν 
στην Imola με την πρωτοκαθεδρία της κατάταξης στο μυαλό τους. Μόνο που δεν είχαν υπολογίσει σε κάποιες 
απρόβλεπτες φιγούρες.
Ο Tom Sykes πήρε την pole με το Kawasaki ZX-10R του και σε αμφότερα τα σκέλη έφυγε πρώτος για να 
οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος κάθε αγώνα. Ο Ισπανός πρωταθλητής του 2011 ωστόσο ήταν και στις δύο 
περιπτώσεις στο κατόπι του και σε ισάριθμες περιπτώσεις τον πέρασε για να πάρει καθαρές νίκες. Στον πρώ-
το αγώνα όλα έδειχναν πιο εύκολα για τον Checa που έφαγε τον Sykes κάπου στα μισά και μετά έχτισε μια 
σπουδαία διαφορά άνω των 5 δευτερολέπτων, στην πορεία καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ πίστας.
Στο δεύτερο σκέλος ο Sykes τον μιμήθηκε κατεβάζοντας το ρεκόρ της Imola άλλα δύο δέκατα και τώρα ο 
Ισπανός δυσκολεύτηκε περισσότερο. Σε μεγάλο μέρος του αγώνα πάλευε στο γκρουπ των δεύτερων με 
τους Max Biaggi και Leon Haslam, όταν όμως ξέφυγε από αυτούς έπιασε σύντομα τον Sykes, πέρασε και στο 
τελευταίο κομμάτι του αγώνα επέβαλε τον ρυθμό του πάνω από 3 δευτερόλεπτα μακριά από τους άλλους.
Δύο δεύτερες θέσεις για τον Sykes και την Kawasaki, ενώ άλλες δύο τρίτες για τον Haslam σίγουρα χαροποί-
ησαν ιδιαίτερα τη BMW –ειδικότερα επειδή σε αμφότερες περιπτώσεις κράτησαν το Aprilia του Biaggi πίσω 
τους. Οι δύο τέταρτες θέσεις του Ιταλού δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο, αλλά τον κράτησαν μόλις 4 βαθμούς 
από την κορυφή της κατάταξης, οπότε συνολικά το Σαββατοκύριακο έκλεισε με ελάχιστες απώλειες για τον 
πρωταθλητή του 2010.
Στους υπόλοιπους ξεχωρίζουμε τον Marco Melandri που στο πρώτο σκέλος τερμάτισε πέμπτος, συναντώντας 
προβλήματα με το κιβώτιό του, ενώ στο δεύτερο ανακάλυψε εκ νέου τις χαρές του chattering (όπως και 
στο Phillip Island), κατέστρεψε τα λάστιχά του και αναγκάστηκε να περιοριστεί στη δέκατη θέση. Σπουδαία 
εμφάνιση έκανε στο δεύτερο σκέλος ο Jonathan Rea (Honda), όταν είχε μια μεγάλης διάρκειας έξοδο στα 
χαλίκια, επέστρεψε και πέρασε τον μισό πληθυσμό για να τερματίσει έκτος. Ο επανακάμψας από εγχείριση 
John Hopkins αντιμετώπισε προβλήματα στο δεύτερο σκέλος και εγκατέλειψε, ενώ στο πρώτο περιορίστηκε 
στην 13η θέση. Τον περιμένουμε δυνατότερο και ανταγωνιστικότερο στο μέλλον.

ΒΑΘΜΟΛΟΓιΑ (www.worldsbk.com)
1 Carlos Checa Althea Racing 75
2 Max Biaggi Aprilia Racing 71
3 Tom Sykes Kawasaki Racing 69
4 Leon Haslam BMW Motorrad Motosport 47
5 Marco Melandri BMW Motorrad Motosport 46
6 Jonathan Rea Honda WSBK Team 40

Wss iMola
Ξανά Kawasaki, αυτή τη φορά με άλλο αναβάτη.
Ο Fabien Foret (Kawasaki Intermoto Step) αναδείχθηκε νικητής των Supersport στην Imola, κερδίζοντας μια 
καλή μάχη από τον Sam Lowes (Bogdanka PTR Honda) για μισό δευτερόλεπτο. Για την ακρίβεια πίσω από 
τον Γάλλο νικητή ήταν τρία Honda, με αυτό του Ronan Quarmby (PTR Honda) να συμπληρώνει το βάθρο. Ο 
Νοτιοαφρικανός τερμάτισε 17 ολόκληρα δευτερόλεπτα από τους δύο πρώτους και για να ανέβει στο βάθρο 
έπρεπε να επικρατήσει σε μια στενή μάχη με τον Roberto Tamburini (Team Lorini Honda), την οποία πήρε 
ουσιαστικά στο φώτο-φίνις με 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου!
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο νικητής του πρώτου αγώνα, Kenan Sofuoglu (Kawasaki DeltaFin Lorenzini) 
έτρεξε με έναν ελαφρύ τραυματισμό από τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Imola, ενώ στον αγώνα αποκλείστηκε 
με μαύρη σημαία στον 17ο γύρο όταν δε συμμορφώθηκε με ποινή διέλευσης (ride through) που του υπε-
δείχθη.
Στη βαθμολογία ο Foret πήρε κεφάλι στην κατάταξη με 45 βαθμούς, ακολουθούμενος από τους Lowes με 
31 και τους ισόβαθμους Sofuoglu και Quarmby με 25. Αναλυτικότερα αποτελέσματα και βαθμολογία στο 
www.worldsbk.com.
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MoTogP JereZ TesT
Μια ακόμη επίσημη δοκιμή ολοκληρώθηκε και ο Casey Stoner με συνοπτικές διαδικασίες έκανε το 
100% σε πρωτιές.
Τρία πράγματα επιβεβαιώθηκαν στην τριήμερη δοκιμή του Jerez: Ο Stoner εξακολουθεί να δείχνει ανίκητος, 
η Ducati έχει πρόβλημα και οι CRT κρύβουν εκπλήξεις.
Η πρώτη μέρα συνέχισε το μοτίβο που είχαμε δει και στη Μαλαισία, τα τέσσερα εργοστασιακά Honda και 
Yamaha είναι σε έναν δικό τους κόσμο, με τους Casey Stoner και Jorge Lorenzo να φαντάζουν ως οι δύο 
αναβάτες που θα παλέψουν για τον φετινό τίτλο και τους Dani Pedrosa, Ben Spies από κοντά. Η εικόνα ξε-
καθάρισε ακόμη περισσότερο την τελευταία μέρα, όταν έγιναν προσομοιώσεις αγώνα. Εκεί φάνηκε καθαρά 
πως το πάνω χέρι είναι Αυστραλιανό, καθώς ο πρωταθλητής του 2011 γυρνούσε με ρυθμό περίπου μισό 
δευτερόλεπτο ταχύτερο από τον Ισπανό πρωταθλητή του 2010, παρότι οι απόλυτοι χρόνοι τους δεν απέχουν 
και τόσο πολύ. Άλλο οι δοκιμές όμως και άλλο ο αγώνας. Μάλιστα ο Stoner περίμενε το τελευταίο τέταρτο 
της τελευταίας μέρας για να εκθρονίσει τον Lorenzo που ως τότε είχε τον ταχύτερο γύρο και αργότερα, ερω-
τηθείς από δημοσιογράφο αν άλλαξε κάτι ή απλά το έκανε επίτηδες, απάντησε με θράσος πως “ήθελε να 
κάνει εντύπωση”, αφήνοντας να εννοηθεί πως είχε με άνεση το γυρολόγιο του μεγάλου του αντιπάλου αλλά 
περίμενε να το δείξει στο τέλος!
Η Ducati πέρασε δυόμισι μέρες κόλασης, πάνω από 1.5 δευτερόλεπτο από την κορυφή και σημάδια από-
γνωσης να βγαίνουν από το κόκκινο γκαράζ. Το πρόβλημά τους είναι η είσοδος στη στροφή λόγω του αιω-
νίου θέματος με την αίσθηση του μπροστινού. Κατά μυστήριο τρόπο ο Rossi κάτι βρήκε στη θέση οδήγησης 
της μοτοσυκλέτας του και την τρίτη μέρα κατάφερε να σκαρφαλώσει στην έκτη θέση, κάτι παραπάνω από 
μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ό,τι κι αν βρήκε, δούλεψε και για τον Hayden. Ανακούφιση, 
ειδικά όταν την πρώτη μέρα ο Randy de Puniet με το CRT Aprilia του γυρνούσε μόλις ένα δέκατο πίσω από 
τον Ιταλό!
Όσον αφορά στις CRT, οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ξεχωρίσει. Οι Randy de Puniet (Aprilia) και Colin Edwards 
(BMW) κάνουν τη διαφορά, με τον πρώτο να απειλεί στα ίσια τα ιδιωτικά πρωτότυπα. Έκπληξη προκάλεσε 
η εμφάνιση του Michele Pirro (Honda), ο οποίος στην δεύτερη ουσιαστικά δοκιμή του με το Gresini CRT και 
κινητήρα Fireblade έπιασε τους χρόνους του Edwards, παρότι ο Τεξανός είναι απείρως πιο έμπειρος αναβά-
της και έχει ήδη ένα χρόνο εξέλιξης στην πλάτη του.

ΑΠΟΤΕΛΕσΜΑΤΑ 
 Αναβάτης Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Casey STONER Repsol Honda Team 1:38.780 - 61
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:38.953 +0.173 84
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:39.157 +0.377 73
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:39.495 +0.715 61
5 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:39.585 +0.805 83
6 Valentino ROSSI Ducati Team 1:39.733 +0.953 90
7 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:39.860 +1.080 72
8 Nicky HAYDEN Ducati Team 1:39.919 +1.139 91
9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:40.017 +1.237 86
10 Stefan BRADL LCR Honda 1:40.098 +1.318 85
11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:40.287 +1.507 91
12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:40.579 +1.799 88
13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 1:40.601 +1.821 71
14 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 1:41.645 +2.865 69
15 Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:41.926 +3.146 87
16 Franco BATTAINI Ducati Team 1:42.057 +3.277 85
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:42.073 +3.293 58
18 Mattia PASINI Speed Master 1:42.184 +3.404 59
19 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:42.212 +3.432 52
20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:42.437 +3.657 83
21 Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:42.446 +3.666 84
22 Yonny HERNANDEZ Avintia Racing MotoGP 1:42.906 +4.126 59
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ΕΥρΩΠΑϊκΟ suPersTocK 1000, iMola
Πρώτος αγώνας για τα μεγάλα Superstock φέτος και όλοι περίμεναν να δουν το 1199 Panigale σε δράση 
ενάντια στις καθεστηκυίες δυνάμεις.
Αυτό που μάθαμε από την πρώτη μέρα είναι πως το νέο Ducati παίζει στα ίσια απέναντι στα BMW που κυρι-
άρχησαν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Μέχρι πέντε γύρους πριν το τέλος ο Eddi La Marra οδηγούσε τον αγώνα 
με το Panigale της Barni Racing Team Italia, έχοντας 1.3 δευτερόλεπτα διαφορά από τα τρία BMW S1000RR 
που τον καταδίωκαν. Ωστόσο ένα ατύχημα σε εκείνο το σημείο άφησε μια πεσμένη μοτοσυκλέτα στη μέση της 
πίστας και βγήκαν οι κόκκινες σημαίες.
Οι διοργανωτές απο-
φάσισαν να συνεχίσουν 
τους υπόλοιπους γύρους 
με επανεκκίνηση και στο 
σπριντ πέντε γύρων που 
ακολούθησε τελικός 
νικητής αναδείχθηκε ο 
εικονιζόμενος Sylvain 
Barrier (BMW Motorrad 
Italia GoldBet) μπροστά 
από το ZX-10R του Loris 
Baz (MRS Kawasaki), 
ενώ ο La Marra περιο-
ρίστηκε στο χαμηλότε-
ρο σκαλί του βάθρου 
–και πάλι πάντως μια 
σπουδαία επιτυχία για 
το ντεμπούτο της νέας 
Ducati στο κορυφαίο 
Superstock πρωτάθλη-
μα της Ευρώπης.

ΕΥρΩΠΑϊκΟ suPersTocK 600, iMola
Ντεμπούτο και για τα μεσαία Superstock στην Ιταλία, με το Yamaha R6 να αποδεικνύει πως συνεχίζει 
να είναι η μοτοσυκλέτα της επιλογής για όποιον θέλει να πρωταγωνιστεί.
Επτά R6, δύο CBR κι ένα ZX-6R γέμισαν την πρώτη δεκάδα στον εναρκτήριο αγώνα των Superstock 600 Imola. 
Στο βάθρο βρέθηκαν τα 
δύο εκ των Yamaha πα-
ρέα με ένα Honda στην 
τρίτη θέση.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός 
Riccardo Russo (Team 
Italia FMI Yamaha) πήρε 
τον αγώνα με σχετική 
άνεση και διαφορά άνω 
των 2.5 δευτερολέπτων 
από τον δεύτερη του 
Ισπανού Nacho Calero 
Perez (Team Trasimeno 
Yamaha). Τελευταία 
θέση στο βάθρο έκλεισε 
ο αναβάτης της EAB Ten 
Kate Junior Team Honda, 
ο Ολλανδός Michael Van 
der Mark.
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κΤΜ ΑΓΩΝισΤικΕσ ΠΑρΟΧΕσ 2012
Η KTM Southeast Europe ενημερώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Αγώ-
νων Μοτοσυκλέτας και, όπως πάντα, θα είναι κοντά στους ιδιώτες που έχουν εμπιστευθεί τις μοτοσυκλέτες 
της.
Αγορά μοτοσυκλέτας ΚΤΜ  Racing EXC-SX: Πρόγραμμα  12μηνου Άτοκου Διακανονισμού. Περιλαμβά-
νει 50% προκαταβολή και  εξόφληση σε  12 άτοκες δόσεις  μέσω  πιστωτικής κάρτας (μόνο). Τίθεται σε  ισχύ 
από 13/3/2012 και ως τη λήξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Enduro και  Motocross 2012.
Συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Enduro και ΜΧ με ΚΤΜ EXC-SX:
1. Κατά  την διάρκεια των Πρωταθληματικών αγώνων (Enduro & MX )  οι συμμετέχοντες αναβάτες ιδιοκτήτες 
ΚΤΜ, ανεξαρτήτως μοντέλου, θα μπορούν να λαμβάνουν από το KTM Support Team τα ανταλλακτικά τους 
με έκπτωση 14%. Η παροχή ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, από την ημέρα του τεχνικού ελέγχου-park 
ferme για το Enduro και του τεχνικού ελέγχου-χρονομετρημένων για το Motocross.
2. Για τις αγορές ανταλλακτικών και αξεσουάρ από τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου συνεχίζει να ισχύει 
η αγωνιστική έκπτωση 14%.
3.  Στις τέντες του Support Team της ΚΤΜ θα υπάρχουν όπως πάντα, θέσεις για τους  αναβάτες ιδιοκτήτες 
ΚΤΜ, ανεξαρτήτως μοντέλου, στις οποίες μπορούν να εισέρχονται και να πραγματοποιούν οποιαδήποτε εργα-
σία στις μοτοσυκλέτες τους. Κατά τη διάρκεια των διήμερων αγώνων Enduro και στο κλείσιμο της πρώτης μέρας 
οι αναβάτες ιδιοκτήτες ΚΤΜ θα μπορούν να προσέλθουν κάτω από τις τέντες του ΚΤΜ Support Team για την 
ανασυγκρότηση (κατόπιν συνεννόησης με  τον υπεύθυνο του Support Team την προηγούμενη ημέρα).
4. Οι αναβάτες ιδιοκτήτες ΚΤΜ, ανεξαρτήτως μοντέλου, έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν τα προσωπικά 
τους αντικείμενα (δεύτερα  γάντια,  γυαλιά, τρόφιμα, υγρά  κλπ) στο Support  Team της ΚΤΜ,  για τη μεταφο-
ρά τους στο Σ.Ε.Χ. όπου θα βρίσκεται το φορτηγό υποστήριξης.
5. Για τους Πρωταθληματικούς αγώνες Motocross οι αναβάτες ιδιοκτήτες ΚΤΜ ανεξαρτήτως   μοντέλου που δε 
διαθέτουν δική τους τέντα μπορούν κατόπιν συνεννόησης με τον Αγωνιστικό Υπεύθυνο της εταιρίας (το αργότε-
ρο μια εβδομάδα πριν τον αγώνα) να φιλοξενηθούν σε τμήμα του Support Team της Εταιρίας (Προσοχή: θα τη-
ρείται σειρά προτεραιότητας και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αναβατών).
6.  Για τους  Πρωταθληματικούς αγώνες Motocross το Support Team της ΚΤΜ θα έχει  διαθέσιμα ελαστικά 
και σαμπρέλες για όλες τις κατηγορίες σε ειδικές τιμές για όλους τους συμμετέχοντες.
Πριμ  τελικής κατάταξης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαιούνται οι ιδιώτες αναβάτες ιδιοκτήτες ΚΤΜ, 
ανεξαρτήτως μοντέλου.
Πριμ τελικής κατάταξης Enduro κατηγορίες E1, E2 & E3 και Motocross κατηγορίες MX1 & MX2: 1η Θέση-
€1.000, 2η Θέση-€500, 3η Θέση-€300.
Η KTM SEE για την αγωνιστική χρονιά του 2012 αποφάσισε, εκτός από τους αναβάτες, να στηρίξει και όλες τις 
Λέσχες που τόλμησαν και ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας Πρωταθληματικούς Αγώνες Enduro και MX, προσφέ-
ροντας στην κάθε μια από αυτές το ποσό των €200 για τους αγώνες ΜΧ και μονοήμερους Enduro και €300 για 
τους διήμερους αγώνες Enduro, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια όλων.



H BMW κΑι ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΗσ ΓιΑ MoTogP
Οι Γερμανοί έχουν βάλει πλώρη για είσοδο στα 
MotoGP και δεν το κρύβουν. Το είπε ο πρόεδρος 
άλλωστε.
Από τον προεδρικό θώκο της BMW Motorrad ο 
Hendrik von Kuenheim – πρόεδρος και του ACEM 
φέτος – δεν έκρυψε ερωτούμενος πως η εταιρεία του 
θέλει να μπει κανονικά στα MotoGP. Πρώτα όμως 
έχουν μιαν άλλη προτεραιότητα, να πάρουν νίκες στο 
Παγκόσμιο SBK, κάτι που ως τώρα τους διαφεύγει.
"Δεν έχουμε νίκη στα Superbikes ακόμη, αλλά εί-
μαστε κοντά,” λέει ο von Kuenheim. “Όταν έρθει 
κι αυτή θα είναι ώρα για μεγαλύτερα και καλύτερα 
πράγματα."
Όσον αφορά στην ομάδα του Suter που τρέχει φέ-
τος στις CRT με κινητήρα BMW και αναβάτη τον Colin 
Edwards, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως είναι ένα εγχεί-
ρημα καθαρά του Eskil Suter. Έχει κάποια υποστήριξη 
από τη BMW, αλλά είναι υπόθεση του Suter και μόνο. 
Φυσικά οι Γερμανοί το βλέπουν ως ένα εύκολο δοκι-
μαστικό για να δουν τι πουλιά μπορούν να πιάσουν 
και στο μεταξύ περιμένουν τους κανονισμούς του 
2013. Μια εργοστασιακή συμμετοχή δίχως πρωτότυ-
πη μοτοσυκλέτα αποτελεί ακόμη ένα ασαφές πλάνο 
που θα ξεσήκωνε διαμαρτυρίες από τα τρία συμμε-
τέχοντα εργοστάσια αυτή τη στιγμή και η BMW δεν 
υπάρχει περίπτωση να φτιάξει πρωτότυπο MotoGP, 
αλλά πολύ θα ήθελε να βάλει μέσα το S1000RR της 
με τις αβάντες των CRT.

race



σΟΒΑρΟσ ΤρΑΥΜΑΤισΜΟσ ΓιΑ ΤΟΝ 
lascorZ
Ο Ισπανός αναβάτης της Kawasaki στο 
WSBK είχε μια πολύ άσχημη πτώση 
στις δοκιμές της Imola την επομένη του 
αγώνα.
Λίγο πριν τελειώσει η επίσημη δοκιμή των 
Superbikes στην Imola την επομένη του 
αγώνα, στις 2 Απριλίου, ο Joan Lascorz 
είχε μια τρομακτική πτώση στην είσοδο της 
στροφής Piratella. Αμέσως διακομίστηκε 
στο ιατρείο της πίστας όπου μετά τις πρώτες 
βοήθειες μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο 
νοσοκομείο της Bologna καθώς η πιθανή 
διάγνωση είναι σπασμένος σπόνδυλος στη 
σπονδυλική του στήλη.

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


MoTo2 JereZ TesT
Αν μάθαμε κάτι από τις δοκιμές της μεσαίας κατηγορίας στην Ισπανία, αυτό είναι πως και φέτος θα γίνει της 
σφαγής το κάγκελο.
Ο Claudio Corti ήταν αυτός που έφυγε από το Jerez με τον ταχύτερο γύρο, έχοντας μόλις τέσσερα χιλιοστά του 
δευτερολέπτου πίσω του τον Thomas Lüthi. Τρίτο ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Pol Espargaró, ενώ η τέταρτη θέση 
πήγε στον Mika Kallio που επέστρεψε δυναμικά και σε φόρμα με ελπίδες για κάτι περισσότερο από την περσινή 
κακή χρονιά με τη Suter στη Moto2.
Ο επανακάμψας από σοβαρή εγχείριση στο οπτικό νεύρο Marc Mórquez έγραψε τον πέμπτο ταχύτερο γύρο στο 
τεστ, κάτι που θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία αν σκεφτούμε πως είχε μήνες να καβαλήσει μοτοσυκλέτα και 
βρίσκεται σίγουρα πίσω από τους 
ανταγωνιστές του σε βαθμό ετοι-
μότητας. Και μόνο το γεγονός πως 
έβαλε πίσω του δυνατούς αναβά-
τες όπως οι Andrea Iannone (6ος), 
Toni Elóas (7ος), Julión Simón (8ος), 
Alex de Angelis (9ος) και Scott 
Redding (10ος), αποδεικνύει πως 
δικαίως συγκαταλέγεται στα φα-
βορί της σεζόν.
Αυτό βέβαια που κρατάμε πάνω 
απ’ όλα είναι πως σύσσωμη η 
δεκάδα έχει στριμωχτεί σε μόλις 
οκτώ δέκατα από τον ταχύτερο 
γύρο του Corti, γεγονός που μυ-
ρίζει μπαρούτι και υπόσχεται θέ-
αμα ανάλογο με αυτό που μας 
καλόμαθε ο Moto2 την τελευταία 
διετία.

MoTo3 JereZ TesT
Νέα κατηγορία με τετράχρονα μονοκύλινδρα 250 στη θέση των πάλαι ποτέ δίχρονων GP125. Όλα νέα 
φέτος, πολύ το ενδιαφέρον για τους πρωταγωνιστές της νέας σεζόν.
Θυμάστε τον Maverick Vióales (Honda), τον αναβάτη-έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος που αρχικά έγινε 
γνωστός από τη σπόνσορά του Paris Hilton, πριν αρχίσει τις αναπάντεχες νίκες; Φέτος ο νεαρός Ισπανός μπορεί 
να μην έχει τη τηλε-ντίβα στο πλάι του, αλλά έφυγε από το Jerez με τον ταχύτερο χρόνο και η εν γένη απόδοσή 
του σε όσα τεστ έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν πως θα είναι ένας από τους φετινούς πρωταγωνιστές της Moto3. 
Στην ισπανική πίστα ήταν ο μονα-
δικός αναβάτης στην κατηγορία 
που έπεσε κάτω από το 1.47.
Δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Άγ-
γλος Danny Kent (KTM), μπροστά 
από τον Ιταλό rookie του Παγκο-
σμίου Romano Fenati (Honda) 
που τρέχει με μια ομάδα στηριζό-
μενη από την Ιταλική Ομοσπονδία 
Μοτοσυκλέτας.
Στις πρώτες δοκιμές της χρονιάς τα 
αγωνιστικά της ΚΤΜ κυριαρχού-
σαν επί των Honda, ωστόσο στο 
Jerez οι ιαπωνικές μοτοσυκλέτες 
παρέλαβαν ένα κιτ της Geo Tech 
(η οποία στήνει τους κινητήρες της 
Moto2) και ξαφνικά βρήκαν τη 
δύναμη που τους έλειπε για να 
εξισώσουν το πεδίο.
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H Dorna σΤΕΝΕΥΕι κι ΑΛΛΟ ΤΑ MoTogP
Λίγο πριν το κλείσιμο του τεύχους ο διαβόητος πρό-
εδρος της Dorna, Carmelo Ezpeleta, μας έδωσε άλλη 
μια ευκαιρία να μάθουμε πώς απειλεί τα εργοστάσια 
στη μάχη για την οικονομία των MotoGP.
"Το όριο που θα ήθελα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως για κάθε ομάδα, εξαιρουμένων των αμοιβών 
των αναβατών και του μάρκετινγκ. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί με τεχνικές προδιαγραφές που θα τιμωρούν 
δυσανάλογα την εξέλιξη των μοτοσυκλετών. Αυτό 
που δε μπορεί να επιτραπεί πια είναι η Honda να ξο-
δεύει τώρα 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο στην επίσημη 
ομάδα της."
Με αυτόν τον τρόπο ο Ezpeleta μας αποκαλύπτει πώς 
σκέφτεται να βάλει τα πόδια των εργοστασίων σε ένα 
παπούτσι στο άμεσο μέλλον. Οι προτεινόμενες αλλα-
γές στους κανονισμούς του 2013, πέραν αυτών που 
αναφέρω στο Race Editorial, εμπλουτίζονται με νέες 
που προκαλούν τρόμο στα εργοστάσια: Μείωση του 
αριθμού κινητήρων σε 5 ανά αναβάτη και ανά έτος 
(από 6), περιορισμός σε μία δορυφορική ομάδα ανά 
εργοστάσιο με μέγιστο αριθμό 4 μοτοσυκλετών (ερ-
γοστασιακά συν δορυφορικά), επιβολή πλαφόν ενός 
εκατομμυρίου ευρώ για ενοικίαση πρωτοτύπου σε 
δορυφορική ομάδα και, σε βάθος χρόνου, επιβολή 
υποχρεωτικά ενός αναβάτη ανά ομάδα, ακόμη και πε-
ριορισμός σε μία μόνο μοτοσυκλέτα ανά αναβάτη.
Προφανώς αυτά έχουν ανάψει τα αίματα στα στρατη-
γεία των Honda, Yamaha και Ducati, ενώ η προθε-
σμία για το τέλος του διαλόγου περί των κανονισμών 
του 2013 πλέον έχει οριστεί ως ο Ιούνιος του 2012. 
Σε λίγους μήνες δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε 
διαφωνία, ορισμό κανονισμών μονομερώς από FIM/
Dorna και μετά ό,τι ήθελε προκύψει με τα εργοστάσια. 
Σύμφωνα με τον Ezpeleta μάλιστα η BMW είναι έτοιμη 
να μπει και εργοστασιακά στα MotoGP με τόσο περιο-
ρισμένα κόστη…

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.
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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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ΘΕΛΕισ PaDDocK Pass ΓιΑ ΤΑ MoTogP;
Αν ναι, καλό θα είναι να έχεις μερικά περισσευούμενα λεφτά γιατί κά-
ποιοι δημοπρατούν δύο πάσα σε κάθε αγώνα. Ποιοι;
Η φιλανθρωπική οργάνωση Riders For Health διατηρεί στενή συνεργασία 
με τα GP και φέτος διαθέτει προς δημοπράτηση από δύο paddock passes 
για κάθε αγώνα. Την ώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές η προθεσμία για 
τον πρώτο αγώνα θα έχει λήξει ήδη, αλλά στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, 
http://riders.org, τρέχουν ήδη οι έξι πρώτοι αγώνες, δηλαδή μέχρι και το 
Silverstone.
Στη συνέχεια θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι προθεσμίες για τους επό-
μενους 12 αγώνες.

ΠΩΛΟΥΝΤΑι ΔΥΟ DesMoseDici
Και όχι όποια κι όποια: Ένα GP11 του Valentino Rossi κι ένα GP10 του Casey Stoner παρακαλώ. Δηλαδή 
δεν πωλούνται ακριβώς, δημοπρατούνται.
Εντάξει, έχετε καταλάβει πως εδώ μιλάμε για βαθιές τσέπες, έως άπατες. Οι δύο αγωνιστικές μοτοσυκλέτες πω-
λούνται ως έχουν από τη Ducati Corse και θα βγουν στο σφυρί στις 11 και 12 Μαΐου στο Grimaldi Forum του 
Monaco, δίπλα σε μια τεράστια και ανεκτίμητης αξίας ιστορική συλλογή Ducati του κυρίου Saltarelli. Στο προκεί-
μενο τώρα. Οι μοτοσυκλέτες έχουν φυσικά και το βιογραφικό τους:
Η GP10 του Stoner με κωδικό CS1 κατασκευάστηκε μεταξύ 7 και 11 Δεκεμβρίου 2009, οδηγήθηκε από τον 
Αυστραλό στις δοκιμές της Sepang τον Φεβρουάριο του 2010, έτρεξε στο Qatar τον Απρίλιο και πήρε νίκη 
στο Phillip Island τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Εκτός αυτών, πήρε pole position σε Qatar, Phillip Island και 
Valencia, ενώ ανέβηκε βάθρο σε Valencia, Assen και Catalunya. Η Valencia ήταν ο τελευταίος της αγώνας τον 
Νοέμβριο 2010 μετά από 4,232km.
Η GP11 του Rossi με κωδικό VR2 φτιάχτηκε μεταξύ 6 και 10 Δεκεμβρίου 2010, τον συνόδευσε στις δοκιμές της 
Sepang τον Φεβρουάριο του 2011 και έτρεξε στο Qatar τον επόμενο μήνα. Είναι η μοτοσυκλέτα που του έδωσε 
το μοναδικό περσινό 
βάθρο στο Le Mans, 
ενώ έτρεξε για τελευ-
ταία φορά στο Assen, 
μετρώντας συνολικά 
2,342km. Ελαφρώς 
μεταχειρισμένη αυτή 
δηλαδή.
Οι ενδιαφερόμενοι 
τσεκάρετε πληροφορί-
ες για τη δημοπρασία 
στη διεύθυνση www.
rmauctions.com. Να 
έχετε υπ’ όψη ωστόσο 
πως οι τυχεροί ιδιοκτή-
τες θα έχουν κάποια 
δεσμευτικά χαρτιά να 
υπογράψουν με τη 
Ducati Corse –αλλά 
αυτό δε νομίζω πως 
είναι και τόσο πρόβλη-
μα…

race



ΠΑΓκΟσΜιΟ ΠρΩΤΑΘΛΗΜΑ enDuro 2012
Έγιναν οι δύο πρώτοι αγώνες του φετινού πρωτα-
θλήματος σε Χιλή και Αργεντινή. Η συνέχεια από τον 
Μάιο σε ευρωπαϊκό έδαφος πια.
Ε1. Ο Γάλλος Antoine Meo (KTM) είναι ως τώρα ο 
απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατηγορία. Έχοντας 
κερδίσει όλα τα σκέλη στους δύο πρώτους αγώνες 
μετρά το απόλυτο στη βαθμολογία (80 βαθμούς) και 
έχει αφήσει πίσω τους τέσσερεις αναβάτες να μάχονται 
στενά. Δεύτερος στην κατάταξη είναι ο Ιταλός Simone 
Albergoni (Honda, 55 β.), τρίτος ο Γάλλος Thain 
Rodrig (Honda, 53 β.), ενώ ακολουθούν ο Γάλλος 
Marc Bourgeois (Yamaha, 51β.) και Φιλανδός Eero 
Remes (KTM, 48β.).

Ε2. Πιο σφικτή η κατάσταση στην Ε2, με τον Ισπανό 
Ivan Cervantes (Gas Gas) να προηγείται στην κατά-
ταξη με 69 βαθμούς. Μόλις 9 βαθμούς πίσω του ο 
συμπατριώτης του Cristobal Guerrero (KTM), στους 
56 ο Γάλλος Pierre Alexandre Renet (Husaberg). Τέ-
ταρτος βρίσκεται ο μεγάλος Φιλανδός Juha Salminen 
(Husqvarna), ο μόνος με δύο νίκες σε τέσσερα σκέλη 
αλλά και μια εγκατάλειψη στον πρώτο αγώνα της Αρ-
γεντινής η οποία τον έχει αφήσει στους 51 βαθμούς 
ως τώρα.

Ε3. Ο Γάλλος Christophe Nambotin έχει το απόλυτο 
με 80 βαθμούς και κρατά γερά την πρωτιά της Ε3, ενώ 
τον καταδιώκει ο ομόσταυλός του στην ΚΤΜ, ο Άγγλος 
David Knight με τρεις δεύτερες θέσεις και 64 βαθμούς. 
Τρίτος ως τώρα είναι ο Εσθονός Aigar Leok (TM, 58β.), 
καταδιωκόμενος από τον Σουηδό Joakim Ljunggren 
(Husaberg, 54β.).

http://www.kostpart.gr


evia rally raiD 2012
Πρόσω ολοταχώς για το μεγαλύτερο Rally Raid στην Ελλάδα.
Από τις 23 ως και τις 28 Απριλίου 130 Μοτοσυκλέτες και Quad καθώς και 35 4ó4 και Buggies θα βρεθούν στην 
εκκίνηση του Evia Rally Raid 2012 στην Κύμη. Ένας πρόλογος στην παραλία της Μουρτερής και 4 ημέρες στις 
καλύτερες ειδικές της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνουν 1300km, 9 special stages, λιγότερο από 
10% ασφάλτου και 200km σε παραλίες. Όλα συνδυασμένα με ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας μέσα 
στην Άνοιξη του 2012. Αυτή τη χρονιά ο αγώνας θα περάσει και στη Στερεά Ελλάδα χρησιμοποιώντας και κάποιες 
από τις καλύτερες ειδικές της Ελλάδας.
Φέτος εκτός από μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα 
ο αγώνας ανοίγει την πόρτα και σε φορτηγά, 
buggies και UTV. Για όσους δε θέλουν να συμ-
μετάσχουν στον 5ημερο αγώνα, ένας μικρός 
αγώνας 500km θα διεξαχθεί μέσα στον αγώνα 
τις 2 τελευταίες ημέρες.
Στη διοργάνωση συμπράττουν και οι διοργα-
νωτές των υπολοίπων αγώνων του Balkan Rally 
Raid Cup. Έτσι υπεύθυνος του RoadBook θα εί-
ναι ο Edvin Κassimati από το Rally Albania, ενώ 
στη χρονομέτρηση θα συνδράμει η ομάδα της 
Βουλγαρίας. Με στόχο στο καλύτερο αποτέλε-
σμα για τα Ελληνικά δεδομένα, περισσότερα 
από 50 άτομα θα εργαστούν στον αγώνα, μαζί 
με τους εθελοντές από τις τοπικές λέσχες.
Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα www.
eviarally.gr.

HusaBerg-gas gas ΑΓΩΝισΤικΕσ ΠΑρΟΧΕσ 2012
Η eXTra Products στηρίζει ενεργά τα πανελλήνια πρωταθλήματα αγώνων μοτοσυκλέτας και βοηθά 
όλους τους αγωνιζόμενους Gas Gas και Husaberg με ειδικές τιμές και εκπτώσεις στα προϊόντα της.
Παράλληλα με την παρουσία της σε όλους τους πρωταθληματικούς αγώνες και την επί τόπου τεχνική υποστήρι-
ξη, προσφέρει επίσης τις παρακάτω παροχές:
enduro
1. Με την αγορά Husaberg ή Gas Gas (μοντέλο 2012) δώρα αξίας €500 της eXTra products, αφού συμπληρω-
θούν 5 αγώνες.
2. Δωρεάν 1 set αλυσιδογράναζα της AFAM
3. Δωρεάν λιπαντικά DENICOL πριν από κάθε αγώνα
4. Δωρεάν το πρώτο service αναρτήσεων
5. Αγωνιστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά Husaberg & Gas Gas -15%
6. Αγωνιστικές εκπτώσεις σε ένδυση Hebo -20%
7. Πριμ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro, Πρώτος: €500, Δεύτερος: €300, Τρίτος: €200.
scramble, rally, Trail ride
Με την αγορά Husaberg ή Gas Gas (μοντέλο 
2012) δώρα αξίας €500  της eXTra products, 
αφού συμπληρωθούν 5 αγώνες.
Για τις παροχές Denicol,  Afam, WP, Brembo, 
Twin Air, Hebo ο αγωνιζόμενος πρέπει να φέρει 
αυτοκόλλητα στη μοτοσυκλέτα σε κάθε αγώνα.
Οι εκπτώσεις ανταλλακτικών και αξεσου-
άρ ισχύουν για όλους  τους αγωνιζόμενους 
Husaberg και Gas Gas με αγωνιστική άδεια.
Για τους αγοραστές μοτοσυκλετών προσφοράς 
θα ισχύσουν οι παροχές που αφορούν το Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro  εκτός από την 
1η σημείωση.
Περισσότερες πληροφορίες, 
www.extraproducts.gr.
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ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 30 - Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2109249350
FAX. 2109249351

SUZUKI GSXR 1300 99-2011 ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΙΜΟΙ 
ΤΙΤΑΝΙΟ ΤΕΛΙΚΟ CARBON TR1-OVALKΩΔ. 110-502-8391 Λ.ΤΙΜΗ 
1.550,00 €                             
ğėW ĝ.ĥěĞę 990,00 €
SUZUKI GSXR 1300 08-12 Α) ΤΕΛΙΚΑ R77 CARBON  Λ.ΤΙΜΗ 1.400,00 €                                                
ğėW ĝ.ĥěĞę

990,00€

Β) ΤΕΛΙΚΑ R77 INOX        Λ.ΤΙΜΗ 1.280,00 €                                                 
ğėW ĝ.ĥěĞę 820,00 €

SUZUKI GSXR 1000 Κ9-11Α) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ - ΣΕ ΔΥΟ -  ΣΕ ΕΝΑ 
– ΣΕ ΔΥΟ  Λ.ΤΙΜΗ 3.365,00 €ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙΤΑΝΙΟ KΩΔ. 
150-518-8981  Λ.ΤΙΜΗ 3.365,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 1.590,00 €
Β) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΙΜΟΙ ΙΝΟΧ-ΤΕΛΙΚΟ CARBON 
ΔΙΜΠΟΥΚΟ ΤRCDKΩΔ. 1118012  Λ.ΤΙΜΗ 1.300,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 950,00 €
Γ) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ TRIOVAL 
CARBON ΣΗΜ: JAPANKΩΔ. 150-518-8A90  Λ.ΤΙΜΗ 2.450,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 1.490,00 €
Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ TRIOVAL 
ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΗΜ: JAPANKΩΔ. 150-518-8A80  Λ.ΤΙΜΗ 2.100,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 1.390,00 €
Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΙΜΟΙ ΤΙΤΑΝΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ CARBON 
R77KΩΔ. 1118102  Λ.ΤΙΜΗ 2.800,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 1.650,00 €
Z) TEΛΙΚΑ ΔΙΜΠΟΥΚΑ ΚΟΝΤΑ CARBON ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ KΩΔ. ΙΑΟ-
508-5Η91  Λ.ΤΙΜΗ 1,570,00 €
ğėW ĝ.ĥěĞę 700,00 €



H Milan ΤιΜΑ ΤΟΝ siMoncelli
Επί τη ευκαιρία ενός σημαδιακού αγώνα ποδοσφαίρου η Milan οργάνωσε μια μικρή εκδήλωση για τον αδι-
κοχαμένο αναβάτη που ήταν μεγάλος οπαδός της.
Στις 23 Οκτωβρίου 2011, ημέρα που το GP της Sepang βάφτηκε με το αίμα του σπουδαίου Super Sic, η Milan 
έπαιζε με τη Lecce εκτός έδρας. Μερικές μέρες αργότερα ο Ιταλός αναβάτης είχε προγραμματίσει επίσκεψη στο 
προπονητικό κέντρο της αγαπημένης 
του ομάδας, Milanello.
Στις 12 Μαρτίου 2012 η Milan βρέ-
θηκε ξανά στο γήπεδο της Lecce για 
το πρωτάθλημα και οι ιθύνοντές της 
θυμήθηκαν την τραγική συγκυρία. 
Κανόνισαν λοιπόν λίγο πριν τη σέ-
ντρα του αγώνα να μπουν στο κέ-
ντρο του γηπέδου 58 μικρά παιδιά 
– από τον αγωνιστικό αριθμό του 
Simoncelli – και μαζί με τον αρχηγό 
Massimo Ambrosini και τον τερμα-
τοφύλακα Christian Abbiati παρου-
σίασαν μια φανέλα για τον αναβάτη 
που είχε όλες τις υπογραφές των 
παικτών της Milan.
Μια όμορφη κίνηση από τους Ιτα-
λούς για να θυμόμαστε ένα από τα 
μεγαλύτερα ταλέντα των MotoGP 
που έφυγε πολύ νωρίς.

DucaTi granDsTanD WsBK 2012
Η εξέδρα των φανατικών Ducatisti θα φιλοξενήσει και φέτος όλους τους ένθερμους οπαδούς της Ιταλι-
κής φίρμας και στους τρεις αγώνες του WSBΚ στην Ιταλία.
Ο Marc Marquez είχε ένα άσχημο ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές της Sepang τον περασμένο Οκτώβριο, στον 
Με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Carlos Checa και τον Πρωταθλητή Superstock 2011, Davide Giugliano, να 
οδηγούν την πολυνίκη 1198, η Ducati ευελπιστεί στην κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Η παρουσία όμως της 
νέας, επαναστατικής 1199 Panigale στα Superstock είναι αυτή που θα αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον των 
απανταχού Ducatisti και η προσέλευσή τους στις πίστες αναμένεται μαζική.
Για αυτό η Ducati εξασφάλισε την παρουσία τους και στις τρεις πίστες που θα διεξαχθούν οι αγώνες παρέχοντας 
αρκετές ανέσεις. Οι 600 Ducatisti που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες στην Imola θα έχουν τη δυνατότητα 
με την αγορά του εισιτηρίου τους να σταθμεύσουν τη μoτοσυκλέτα τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να 
αφήσουν τα προσωπικά τους είδη σε φυλασσόμενο χώρο εντελώς δωρεάν. Επίσης θα υπάρχει γιγαντοοθόνη 
ακριβώς απέναντι από τη σκεπαστή εξέδρα – Grandstand M – ώστε να μη χαθεί καμία φάση του αγώνα! Οι 
ημερομηνίες για το event της Imola όπου θα είναι και ο πρώτος αγώνας για το Πρωτάθλημα των Superstock και 
το ντεμπούτο της 1199, είναι από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απρίλη 2012.
To επόμενο ραντεβού των Ducatisti στις Ιταλικές πίστες είναι το Σαββατοκύριακο 4-6 Μαΐου 2012 στη φημισμένη 
πίστα της Monza. Στη Grandstand Ascari 18, η Ducati θα φιλοξενήσει επίσης 600 θεατές με γιγαντοοθόνη σε 
κοντινή απόσταση. Η αποθήκη για τη φύλαξη των αντικειμένων και η στάθμευση των μοτοσυκλετών είναι κοντά 
στην εξέδρα.
Το καλεντάρι των Ducati Grandstand 
ολοκληρώνεται στο  Misano  στις 
8-10 Ιουνίου. Θα υπάρχουν οι ίδιες 
παροχές στους κατόχους εισιτηρίου 
για το τριήμερο, όπως η γιγαντοο-
θόνη και η δυνατότητα στάθμευσης 
μοτοσυκλετών και φύλαξης αντικει-
μένων (κράνη, μπουφάν κλπ).
Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Ducati www.ducati.com.
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Δράση!

race
MotoGP 2012 Preview κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr



Νέα σεζόν ξεκινά 
στις 8 Απριλίου, με 
ολοκαίνουργια χιλιάρια 
MotoGP, CRT παραγωγής 
και μια νέα τετράχρονη 
κατηγορία στη θέση 
των δίχρονων 125Δράση!

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr

mailto:spirontas@ebike.gr


>>  Repsol Honda Team 
Casey Stoner 
Dani Pedrosa

Η ομάδα του πρωταθλητή Casey Stoner δεν άλλαξε και 
πολύ. Δίπλα στον Αυστραλό παραμένει ο Dani Pedrosa, 
ενώ η τρίτη εργοστασιακή του 2011 ανήκει πλέον στο πα-
ρελθόν του HRC, όπως και ο αναβάτης που την καβαλούσε 
πέρυσι, Andrea Dovizioso.
Το ολοκαίνουργιο RC213V είναι μια μοτοσυκλέτα πολύ 
κοντά στο περσινό αγωνιστικό των 800cc, γεγονός που επέ-
τρεψε στη Honda να μεταφέρει την κυρίαρχη απόδοσή του 
και στη νέα κατηγορία των 1000cc δίχως πολλή – φαινο-
μενικά – προσπάθεια. Από τις πρώτες δοκιμές της χρονιάς 
οι δύο αναβάτες της ομάδας έσπασαν τα χρονόμετρα και 
ειδικά ο Stoner έχει σαρώσει σε όλες τις επίσημες δοκιμές 
που έχουν γίνει για τη νέα σεζόν.
Στα παρασκήνια του HRC και πίσω από τις επίσημες δη-
λώσεις, αυτό που πλέον όλοι αντιλαμβάνονται είναι πως ο 
Pedrosa έχει χάσει πλέον το προνόμιο του να είναι ο νού-
μερο ένα αναβάτης της ομάδας, στη Μαλαισία αφέθηκε 
να εννοηθεί πως εξέλισσε εξαρτήματα για την ομάδα, την 
ώρα που ο ομόσταυλός του έτρεχε με ό,τι ήταν ήδη αποδε-
δειγμένα αποδοτικό. Αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία 
χρονιά του Ισπανού στην εργοστασιακή ομάδα της Honda, 
καθώς στην Ισπανία θεωρούν εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί 
στη θέση του από το 2013 ο Marc Marquez. Ο νεαρός 
Ισπανός είχε από φέτος την επιλογή να πάρει προαγωγή 
στη μεγάλη κατηγορία, όμως ο ίδιος προτίμησε να μείνει 
φέτος στη Moto2 για να πάρει το πρωτάθλημα. Θεωρείται 
πως είναι ο εκλεκτός της παραδοσιακής μεγάλης χορηγού 
του HRC, Repsol, έτσι αν ο Pedrosa δεν καταφέρει ούτε φέ-
τος να πάρει τίτλο και ο Marquez είναι υγιής και αναδειχθεί 
και πρωταθλητής της Moto2 μάλλον το πορτοκαλί όνειρο 
θα τελειώσει για τον Dani. Το γεγονός σίγουρα προσθέτει 
άφθονη πίεση στον βραχύσωμο Ισπανό, που θα έχει πά-
ντως ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο μπροστά του καθώς ο 
Stoner εμφανίζεται αχτύπητος και φέτος.
Αν θέλετε να στοιχηματίσετε στον πρωταθλητή του 2012, ο 
Stoner είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
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>>  Yamaha Factory Racing 
Jorge Lorenzo  
Ben Spies

Η χρονιά στη Yamaha ξεκινά με μεγάλες προσδοκίες. Ο 
αγωνιστικός διευθυντής, Lin Jarvis, δηλώνει δεξιά κι αρι-
στερά πως η ομάδα έχει δύο αναβάτες ικανούς για τίτλο, 
αν και τα γεγονότα μέχρι τώρα δείχνουν πως μόνο ο Jorge 
Lorenzo έχει σοβαρές πιθανότητες. Για τον Ben Spies φέτος 
η σεζόν θα είναι κρίσιμη, καθώς τα μηνύματα που λαμβάνει 
από τους προϊσταμένους του ξεκαθαρίζουν πως η περίοδος 
χάριτος έχει περάσει ανεπιστρεπτί γι’ αυτόν. Ο τίτλος φυσι-
κά δεν είναι προαπαιτούμενο για τον Τεξανό, αλλά αν δεν 
πάρει μερικές νίκες δύσκολα θα παραμείνει και του χρόνου 
σε εργοστασιακό Μ1, ειδικά αν ο Andrea Dovizioso τα πάει 
καλά με τη δορυφορική Tech3.
Η μοτοσυκλέτα έχει δείξει στις μέχρι τώρα δοκιμές πως είναι 
η μόνη στο πρωτάθλημα που μπορεί να μείνει κοντά στα 
Honda και ο Lorenzo στη δεύτερη δοκιμή της Sepang στα 
τέλη Φεβρουαρίου δήλωνε υπερευτυχισμένος που επιτέ-
λους μπορούσε να τους ακολουθήσει χωρίς να τους χάνει 
αργά και βασανιστικά στον ορίζοντα. Η Yamaha έχει πατήσει 
πάνω στην περσινή μοτοσυκλέτα για το φετινό χιλιάρι της, 
αν και δε γνωρίζουμε πολλά για το πλαίσιό της. Θυμίζουμε 
πως πέρυσι ξεκίνησε τη σεζόν με ένα νέο πλαίσιο, αλλά 
κάπου στη μέση επέστρεψε στο πλαίσιο του 2010 (που είχε 
στήσει ο Valentino Rossi) και οι αναβάτες της είδαν άμεση 
βελτίωση. Αυτό που έχει αλλάξει κατά τον Lorenzo φέτος 
είναι η απόδοση του κινητήρα, καθώς θεωρεί πως έχει πια 
και τη δύναμη να κυνηγήσει τα RCV.
Η απόδοση των δύο εργοστασιακών Μ1 θα έχει πολύ 
ενδιαφέρον φέτος, αφενός καθώς ουδείς θέλει να δει ένα 
πρωτάθλημα που θα έχει τελειώσει από τον πρώτο αγώνα, 
αφετέρου γιατί η Honda πέρυσι χτύπησε τη Yamaha στο 
μαλακό υπογάστριο, στη συμπεριφορά μέσα στη στροφή, 
εκεί που τα Μ1 θεωρητικά υπερτερούσαν τόσα χρόνια από 
τους αντιπάλους τους ακόμη κι όταν δεν είχαν την ίδια ισχύ 
με αυτούς.
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>>  Ducati Team 
Valentino Rossi 
Nicky Hayden

Για μια ακόμη χρονιά όλα έρχονται τούμπα για την ιταλική 
ομάδα. Πέρυσι η φυγή του Stoner και η έλευση του Rossi 
δε συνδυάστηκε με επιτυχία καθώς ο Ιταλός δε μπόρεσε 
ποτέ να κάνει το ανθρακονημάτινο πλαίσιο να δουλέψει 
όπως αυτός θα ήθελε. Η μισή σεζόν θυσιάστηκε σε πει-
ραματισμούς με υβρίδια ανθρακονήματος και αλουμινίου, 
ώσπου τελικά οι Ιταλοί πείστηκαν να εγκαταλείψουν τα πε-
ρίεργα σχέδια και έκαναν την έκπληξη με ένα αλουμινένιο 
πλαίσιο δύο δοκών όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεδομένου 
ότι η περσινή χρονιά αναλώθηκε σχεδόν όλη σε πειραμα-
τισμούς, η Ducati βρέθηκε στη δύσκολη θέση να πρέπει 
να τρέξει την εξέλιξη της νέας GP12 σε πολύ περιορισμένο 
χρόνο –χαρακτηριστικό παράδειγμα η δήλωση του Filipppo 
Preziosi στην πρόσφατη online παρουσίαση της μοτοσυκλέ-
τας πως ακόμη και ανήμερα τα Χριστούγεννα δούλευε όλη 
μέρα στο εργοστάσιο του Borgo Panigale. Η νέα μοτοσυ-
κλέτα ετοιμάστηκε σε κάτι λιγότερο από τρεις μήνες και έχει 
αλλάξει κατά 80% από την περσινή, γεγονός που εξηγεί 
πλήρως γιατί ο Rossi δηλώνει πως η εξέλιξή της θα γίνεται 
φέτος αγώνα με τον αγώνα. Πάλι καλά που έχουν αρθεί 
οι περιορισμοί δοκιμών από τους διοργανωτές, αλλιώς θα 
μιλούσαμε για μια ακόμη σίγουρα χαμένη χρονιά.
Πέρυσι ο Rossi πέρασε τη χειρότερη σεζόν της ζωής του, 
δίχως ούτε μια νίκη και μόνο ένα βάθρο σε αγώνα με απρό-
βλεπτο καιρό για να έχει κάτι να θυμάται. Φέτος τα πράγμα-
τα θα είναι ελπίζουμε διαφορετικά, καθώς η λογική λέει ότι 
το δίδυμο Rossi-Burgess κολυμπά πλέον σε γνώριμα νερά 
και όλοι ελπίζουν πως σύντομα θα έχει φτάσει τη GP12 σε 
ανταγωνιστικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μας, φέτος ούτε λό-
γος δε μπορεί να γίνεται για τίτλο, αλλά πάλι αν κάποιος 
μπορεί να μας αφήσει με το στόμα ανοικτό αυτός είναι ο 
Rossi. Βάσει όσων έχουμε δει στις επίσημες δοκιμές πάντως, 
δε θα στοιχηματίζαμε σε κόκκινη μοτοσυκλέτα για το 2012.
Δίπλα του ο Nicky Hayden απλά ελπίζει να επωφεληθεί 
επιτέλους από μια καλά στημένη μοτοσυκλέτα για να ανα-
βιώσει την καριέρα του που, από τότε που πήρε τον τίτλο το 
2006, δείχνει να πηγαίνει με την όπισθεν.
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>>  San Carlo Honda Gresini 
Alvaro Bautista 
Michele Pirro

Πολλά άλλαξαν φέτος για την ομάδα του Fausto Gresini. 
Ο έμπειρος Ιταλός έσπευσε να κλείσει τον ελπιδοφόρο και 
γρήγορο Alvaro Bautista πριν καν ανακοινωθεί η αποχώρη-
ση της Suzuki από το πρωτάθλημα και ο Ισπανός έχει δείξει 
πως προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στη νέα του μοτοσυκλέ-
τα. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται 
το RCV του σε σχέση με τα δύο εργοστασιακά, όμως είναι 
δεδομένο πως ο Bautista είναι και γρήγορος και ικανός να 
πάρει πολλά από τη μοτοσυκλέτα του, ενώ δεν έχει ιδιαίτε-
ρη πίεση για αποτελέσματα.
Η άλλη μεγάλη αλλαγή για το 2012 αφορά στη δεύτερη 
μοτοσυκλέτα της ομάδας. Αφού δεν κατάφερε ο Gresini 
να πετύχει καλύτερη τιμή με τη Honda, προτίμησε να δο-
κιμάσει την τύχη του στη νέα υποκατηγορία των CRT, έτσι 
το δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας θα είναι βασισμένο σε 
ένα CBR1000RR παραγωγής με αναβάτη τον Michele Pirro. 
O Ιταλός είναι άγνωστη ποσότητα, έχοντας στο βιογραφικό 
του τέσσερις σεζόν στα 125GP και άλλες δύο στη Moto2, 
με καλύτερη επίδοσή του την ένατη θέση της κατάταξης πέ-
ρυσι.
Για τον Gresini η σεζόν αυτή θα είναι περίεργη, καθώς η 
δυναμική του Fireblade είναι παντελώς άγνωστη δεδομέ-
νου ότι η μοτοσυκλέτα δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στα 
μέσα Μαρτίου στο Jerez. Ωστόσο η εμπλοκή της ομάδας 
στις CRT, αν μη τι άλλο, δείχνει πως αυτές οι αγωνιστικές 
με κινητήρες παραγωγής ήρθαν για να μείνουν. Ο Fausto 
Gresini είναι καλά δικτυωμένος, πολύ έμπειρος και δεν κά-
νει κινήσεις τυχαία.

race
MotoGP 2012 Preview





>>  Monster Yamaha Tech3 
Andrea Dovizioso 
Cal Crutchlow

Η απόκτηση του Andrea Dovizioso στη θέση του Colin 
Edwards ήταν αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία για τον 
Herve Poncharal. Ο Ιταλός αναβάτης έχει πολλά να απο-
δείξει και φαίνεται πως έχει και το θάρρος να τα κυνηγήσει, 
γι’ αυτό και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Του χρόνου 
λήγουν όλα σχεδόν τα εργοστασιακά συμβόλαια και ο Dovi 
θα θελήσει να ξαναβρεθεί σε κορυφαία ομάδα, οπότε φέ-
τος έχει μπροστά του έναν ενδιαφέροντα Γολγοθά να ανέ-
βει.
Στις πρώτες δοκιμές της χρονιάς απλά συνειδητοποίησε 
πόσο πολύ διαφορετικές μοτοσυκλέτες είναι τα Μ1 από τα 
RCV, όμως από τη Μαλαισία και μετά άρχισε να βρίσκει τον 
τρόπο του με το Yamaha και φέτος θέλει πολύ να αποδεί-
ξει πως κακώς τον έστειλε η Honda. Θεωρητικά η Tech3 
θα έχει “σχεδόν ισάξιες” Μ1 με την εργοστασιακή ομάδα, 
οπότε λογικά θα έχει την ευκαιρία του.
Δίπλα του ο Cal Crutchlow στη δεύτερη σεζόν του στα 
MotoGP θα θέλει να μετουσιώσει την – αρκετά οδυνηρή 
– εμπειρία του 2011 σε αποτελέσματα και να εδραιώσει 
τη θέση του στο πρωτάθλημα πριν καταφτάσει η επόμενη 
φουρνιά ταλαντούχων πιτσιρικάδων, στην πλειοψηφία τους 
Ισπανοί.
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>>  LCR Honda MotoGP 
Stefan Bradl

Η ομάδα του Lucio Cecchinello συνεχίζει και φέτος με ένα 
RCV και αναβάτη τον πρωταθλητή της Moto2, Stefan Bradl. 
Ο μοναδικός Γερμανός της μεγάλης κατηγορίας είναι γρήγο-
ρος και φιλόδοξος, οπότε πάνω σε μια καλή μοτοσυκλέ-
τα μπορεί να καταφέρει αρκετά. Στις ως τώρα δοκιμές του 
φανέρωσε την ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα. 
Πιθανότατα θα έχει το πιο αργό και λιγότερο εξελιγμένο 
RC213V εκ των πέντε του πρωταθλήματος, αλλά αυτό δεν 
είναι δικαιολογία για έναν πιτσιρικά που θέλει να διακριθεί. 
Τα βασικά του προσόντα είναι το κρύο αίμα και η μεθοδικό-
τητα, η Honda τον πιστεύει πολύ και εφόσον βάλει το κεφά-
λι κάτω και δουλέψει έχει τις προοπτικές να πάει ψηλότερα.
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>>  Pramac Racing Team 
Hector Barbera

Άλλη μια ομάδα που μείωσε τη συμμετοχή της σε μία μο-
τοσυκλέτα είναι η Pramac. Δυσκολεύουν οικονομικά οι 
συνθήκες, έτσι η καλύτερη δορυφορική ομάδα της Ducati 
συνεχίζει φέτος με μόνο τον Hector Barbera, ο οποίος από 
πέρυσι έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει και στις φετινές 
δοκιμές δεν ήταν λίγες οι φορές που έβαλε τα γυαλιά στους 
δύο εργοστασιακούς αναβάτες της Ducati.
Η Pramac, όπως και η έτερη δορυφορική Cardion AB, θα 
τρέξει με το λεγόμενο GP Zero της Ducati, δηλαδή την 
πρώτη εκδοχή της GP12 με το αλουμινένιο πλαίσιο που 
εμφανίστηκε στην τελευταία δοκιμή του 2011 στη Valencia. 
Οι Ιταλοί ρίχνουν αναμενόμενα όλο το βάρος στα εργοστα-
σιακά πρωτότυπα, ωστόσο δεν αποκλείεται στην πορεία της 
σεζόν να πάρει και ο Barbera κάποιες κρίσιμες αναβαθμίσεις 
στον κινητήρα που στο μεταξύ εξελίσσεται.
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>>  Cardion AB Motoracing 
Karel Abraham

O Τσέχος υιός του πάμπλουτου ιδιοκτήτη της πίστας στο 
Brno συνεχίζει για δεύτερη σεζόν με τη δική του ομάδα και 
μοτοσυκλέτα της Ducati. Αν και το αγωνιστικό βιογραφικό 
του δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο, ο Abraham έχει δείξει ση-
μάδια ταχύτητας και δε φαίνεται να ανησυχεί και πολύ για 
το μέλλον του άλλωστε.
Η μοτοσυκλέτα του θα είναι ανάλογη με αυτή του Hector 
Barbera της Pramac και φέτος θα θέλει να διακριθεί ανάμε-
σα στις δορυφορικές ομάδες ώστε να έχει ελπίδες για κάτι 
περισσότερο το 2013. Δύσκολο το έργο του πάντως, ειδικά 
δεδομένου ότι δείχνει πού πιο ασταθής από άλλους αναβά-
τες ανάλογων ομάδων όπως ο Barbera και πολύ πιο πίσω 
σε ικανότητες ή εμπειρία από αναβάτες όπως οι Dovizioso 
και Bautista.
Ένα επιπλέον πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει εί-
ναι πως θα είναι ο πρώτος στόχος όλων των CRT ομάδων, 
καθώς προς το παρόν το μέτρο σύγκρισής τους είναι οι τε-
λευταίοι με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες.
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>>  Power Electronics Aspar 
Randy de Puniet 
Aleix Espargaro

Πέρυσι η ομάδα του Jorge “Aspar” Martinez έτρεχε με 
ένα Ducati, φέτος όμως ο πανέξυπνος Ισπανός προτίμησε 
να πέσει στα βαθιά των CRT με μια ομάδα δύο αναβατών. 
Ο έμπειρός Randy de Puniet και ο νεαρός Aleix Espargaro 
θα βρεθούν φέτος πάνω σε δύο μοτοσυκλέτες με κινητήρα 
από Aprilia RSV4.
Στις μέχρι τώρα δοκιμές ο de Puniet έχει βγάλει δόντια, γυρ-
νώντας σε χρόνους που απειλούν τους πιο αργούς αναβά-
τες των δορυφορικών ομάδων και σίγουρα έχει υψηλούς 
στόχους: Πρώτα θα θέλει να είναι ο πρώτος στην κατάτα-
ξη μεταξύ των CRT και μετά να περάσει και όποιον άλλο 
μπορέσει. Φυσικά όλα με τελικό στόχο να ξαναβρεί μια πιο 
ανταγωνιστική μοτοσυκλέτα για το 2013.
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>>  NGM Mobile  
Forward Racing 
Colin Edwards

Η ιταλική ομάδα θα τρέξει φέτος το μοναδικό BMW μεταξύ 
των CRT. Η ομάδα έχει στηθεί από τον Eskil Suter, με δικό 
του πλαίσιο, υποστήριξη ανεπισήμως από τη BMW και ανα-
βάτη τον ιδιαίτερα έμπειρο Colin Edwards.
Ο Τεξανός ήξερε πως δεν είχε μέλλον στα MotoGP και όταν 
του δόθηκε η ευκαιρία για μια ολοκαίνουργια ομάδα CRT 
την άρπαξε από τα μαλλιά. Αν μη τι άλλο, ο Edwards – 
εκτός από τις διαβόητες αθυρόστομες δηλώσεις του – είναι 
και σπουδαίος αναβάτης εξέλιξης. Στις πρώτες δοκιμές τη 
της Suter-BMW του γυρνούσε 6 και 7 δευτερόλεπτα πιο 
αργά από τα πρωτότυπα, ωστόσο όσο προχωρούσε τη 
δουλειά έριξε τον χρόνο του κάτω από τα τρία. Στόχος του 
Edwards φέτος είναι να δώσει τη μεγάλη μάχη με τον de 
Puniet για την πρωτοκαθεδρία των CRT και ό,τι παραπάνω 
έρθει καλοδεχούμενο.
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>>  CAME Ioda Racing 
Danilo Petrucci

Η ιταλική ομάδα Ioda Racing είναι άλλη μια συμμετοχή στις 
CRT με τον δημοφιλέστερο ως τώρα κινητήρα στην κατη-
γορία, αυτόν της Aprilia. Πίσω από την Ioda κρύβεται ένα 
μεγάλο όνομα των αγώνων, ο Giampiero Sacchi. Ο Ιτα-
λός βρίσκεται στο παγκόσμιο επίπεδο από τη δεκαετία του 
’80 και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως οι Loris 
Capirossi, Max Biaggi, Valentino Rossi στα πρώτα τους βή-
ματα και τους πρώτους τους τίτλους στις μικρές κατηγορίες 
των GP. Η συνέχεια τον βρήκε να ηγείται των αγωνιστικών 
ομάδων του Ομίλου Piaggio, μέσω των οποίων ανέδειξε 
νεαρούς αναβάτες όπως οι Manuel Poggiali, Jorge Lorenzo, 
Mike di Meglio και Marco Simoncelli. Το Ioda Project ξεκί-
νησε το 2010 με συμμετοχή στη Moto2, ενώ φέτος σκαρ-
φαλώνει και στα MotoGP.
Αναβάτης της ομάδας είναι ο Danilo Petrucci (αριστερά στη 
φωτό, δεξιά ο Simone Corsi που θα τρέξει στη Moto2), 
προερχόμενος από μια καλή πορεία στα πρωταθλήματα 
Superstock 600 και 1000 του WSBK. Καλύτερη επίδοσή 
του ως τώρα η δεύτερη θέση στην κατάταξη του Superstock 
1000 με Ducati πέρυσι, ενώ στην πρώτη του σεζόν σε πα-
γκόσμιο επίπεδο αποτελεί μια σαφώς άγνωστη, πλην όμως 
ελπιδοφόρα ποσότητα.
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>>  Paul Bird Motorsport 
James Ellison

Η αγγλική ομάδα του Paul Bird έχει μακρά ιστορία στα 
βρετανικά Superbikes (BSB) και στο Παγκόσμιο SBK με την 
Kawasaki, αλλά δυστυχώς το όνομά της σπιλώθηκε πρό-
περσι από ένα σκάνδαλο που έσκασε όταν ένα μέλος της 
ομάδας συνελήφθη στο Dover να μεταφέρει ναρκωτικά 
μέσα στη νταλίκα της ομάδας που επέστρεφε από αγώνα 
στο Assen. Στη συνέχεια η Kawasaki διέκοψε τη συνεργασία 
με τον Paul Bird, αλλά τώρα οι Άγγλοι βρήκαν στη CRT την 
ευκαιρία να τρέξουν ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο αναβάτης τους, James Ellison, έχει μια μακρινή και ουδό-
λως πετυχημένη εμπειρία από τα MotoGP: Το 2005 με τη 
Blata και το 2006 με την Tech3 απλά γέμιζε τις πίσω θέσεις 
κάθε αγώνα. Στη συνέχεια η καριέρα του συνεχίστηκε με 
Superbikes με κορυφαία στιγμή τη δεύτερη θέση στο BSB 
του 2009 με Yamaha R1, ενώ πέρυσι τερμάτισε έβδομος 
στο Παγκόσμιο Supersport με ένα Honda.
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>>  Speedmaster 
Mattia Pasini

Άλλο ένα CRT χτισμένο γύρω από κινητήρα Aprilia συνα-
ντάμε στην ομάδα Speedmaster. Η ιταλική ομάδα διακρί-
θηκε πέρυσι στη Moto2 με τον Andrea Iannone που κατε-
τάγη τελικά τρίτος στη σεζόν, ενώ φέτος θα τρέξει σε όλες 
τις κατηγορίες. Στα MotoGP CRT αρχικά είχε ανακοινώσει 
ως αναβάτη τον Αυστραλό Anthony West, ωστόσο τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο αυτός εξήγγειλε την αποχώρησή του 
καθώς δεν κατάφερε να βρει χρηματοδότηση και η ομάδα 
σύντομα μετά παρουσίασε τον Mattia Pasini.
Ο 26χρονος Ιταλός έχει εμπειρία και νίκες στις μικρές κα-
τηγορίες των GP αλλά κυρίως στη δίχρονη εποχή τους. Τα 
τελευταία δύο χρόνια τρέχει στη Moto2 δίχως ιδιαίτερη επι-
τυχία, με την περσινή του σεζόν με την FTR να τον βρίσκει 
μόλις 24ο στην κατάταξη και με καλύτερο αποτέλεσμα μια 
έκτη θέση. Αν και είναι γρήγορος, το βασικό του χαρακτη-
ριστικό είναι η αστάθεια και η τάση του για πτώσεις. Χαρα-
κτηριστικά, πέρυσι τερμάτισε μόνο στους 10 από τους 17 
αγώνες της χρονιάς.
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>>  Avintia Racing MotoGP 
Ivan Silva  
Yonny Hernandez

Πέντε Aprilia, ένα BMW, ένα Honda και τώρα δύο Kawasaki 
ZX-10R συνθέτουν τον χάρτη των φετινών CRT ομάδων. Η 
Avintia Racing προέκυψε από τη σύμπραξη της ισπανικής 
BQR που τρέχει αρκετό καιρό στις μικρότερες κατηγορίες 
των GP και την ισπανική κατασκευαστική εταιρεία Avintia. 
Οι δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας χτίστηκαν γύρω από κινη-
τήρες Kawasaki.
Ο Ισπανός Ivan Silva Alberola δεν έχει πλούσιο αγωνιστικό 
βιογραφικό, με πιο γνωστή ίσως τη συνεργασία του με τη 
Ducati ως αναβάτης δοκιμών στα MotoGP. Πέραν αυτών 
έχει σποραδικές συμμετοχές ως wild card σε WSBK και 
GP250, χωρίς ποτέ να έχει καταφέρει κάτι σημαντικό.
Δίπλα του βρίσκεται ο Κολομβιανός Yonny Hernandez. 
Ο 23χρονος εμφανίστηκε στο προσκήνιο πρόπερσι στη 
Moto2 με την ομάδα της BQR και πέρυσι με την FTR, με την 
οποία κατετάγη τελικά 19ος και καλύτερο αποτέλεσμά του 
δύο έκτες θέσεις.
Στις ως τώρα δοκιμές οι δύο μοτοσυκλέτες με κινητήρες 
ZX-10R και πλαίσιο της FTR δείχνουν εντελώς μη ανταγω-
νιστικές, παρότι έχουν αρκετό χρόνο εξέλιξης σε σχέση με 
άλλες ομάδες και δήλωσαν το παρών σε όλες τις επίσημες 
δοκιμές των MotoGP. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι 
να πιάνουν χρόνο πρόκρισης με βάση τους χρόνους των 
εργοστασιακών.
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>>  Moto2
Το πρωτάθλημα της μεσαίας κατηγορίας απαρτίζεται φέτος 
από 23 ομάδες με 33 συνολικά αναβάτες. Δίχως σημαντικές 
αλλαγές στο πετυχημένο σχέδιο των δύο τελευταίων ετών, 
η Moto2 αναμένεται και φέτος να μας προσφέρει συναρπα-
στικές μάχες, συνδυάζοντας μια λίστα συμμετοχών με πολ-
λά γνωστά ονόματα από τις παλαί ποτέ δίχρονες κατηγορί-
ες, πλαισιωμένα από αρκετούς νέους φερέλπιδες αναβάτες.
Στα φαβορί της κατηγορίας για φέτος ξεχωρίζουμε τον πρω-
ταθλητή του 2010, Toni Elias, που επέστρεψε μετά από μια 
κάκιστη χρονιά στα MotoGP, καθώς και τον Marc Marquez 
που εντυπωσίασε πέρυσι και έδειχνε πως θα πάρει το 
πρωτάθλημα έχοντας χάσει τους τέσσερις πρώτους αγώ-
νες αν δεν του συνέβαινε ο τραυματισμός της καταραμένης 
Sepang με αποτέλεσμα να μην τρέξει στους τελευταίους 
αγώνες. Πέραν αυτών όμως το ρόστερ της Moto2 περιλαμ-
βάνει πολλούς ακόμη ικανούς αναβάτες, όπως οι Thomas 
Luthi, Alex de Angelis, Bradley Smith, Andrea Iannone, 
Yuki Takahashi, Scott Redding, Nico Terol, Johann Zarco, 
Simone Corsi, Julian Simon, οπότε αναμένουμε αρκετούς 
διαφορετικούς νικητές φέτος. Ξεχωρίζουμε τέλος την επι-
στροφή του Mika Kallio στα GP και περιμένουμε να δούμε 
σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται.
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>>  Moto3
22 ομάδες  και 33 αναβάτες συνθέτουν τη νέα κατηγορία 
που έρχεται να αντικαταστήσει τα δίχρονα 125. Σε αντίθεση 
με τη Moto2, εδώ δεν υπάρχει ενιαίος κινητήρας, οι τετρά-
χρονες μονοκύλινδρες 250 στην πλειοψηφία τους φέτος εί-
ναι μοιρασμένες ανάμεσα σε ΚΤΜ και Honda, με λιγοστές 
άλλες κατασκευές μικρών ομάδων.
Στις δύο επίσημες δοκιμές της Sepang τα ΚΤΜ έδειχναν να 
παίζουν δίχως αντίπαλο, ωστόσο στο Jerez κατέφτασε ένα 
κιτ αναβάθμισης για τα Honda NSF250R από τη Geo Tech 
(την ίδια ελβετική εταιρεία που προετοιμάζει όλους τους κι-
νητήρες των CBR600RR στη Moto2) που έδειξε να εξισώνει 
κάπως την κατάσταση και άναψε για τα καλά τα αίματα στο 
νεοσύστατο πρωτάθλημα.
Όσον αφορά στους αναβάτες προβλέψεις δε γίνονται σε 
καμμία περίπτωση, καθώς οι περισσότεροι είναι μικροί και 
εν πολλοίς άγνωστοι, όπως άλλωστε και οι μοτοσυκλέτες 
τους. Ελπίζουμε όμως το θέαμα να είναι στο ύψος που μας 
έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια οι μικρές κατηγορίες, όπου οι 
καλώς εννοούμενες σφαγές είναι στην ημερήσια διάταξη.

race
MotoGP 2012 Preview





R
a
ci

ng
lines...

«Αν παγώσει η εξέλιξη η Yamaha 

δε θα έχει ενδιαφέρον για τα MotoGP
Masahiko Nakajima, 

γενικός διευθυντής Yamaha Motorsport Development

« »
Οι ουλές είναι τατουάζ με ιστορία

Nicky Hayden, 
αναβάτης Ducati Team MotoGP

« »
Χρειάζονται τόνοι PR μπούρδας για να μας 

πείσουν πως το πρωτάθλημα δεν έχει ήδη τελειώσει
Περιοδικό Superbike

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

« »
Αν το πρωτάθλημα γίνει μόνο με CRT 

η Honda δεν ενδιαφέρεται
Shuhei Nakamoto, 

αντιπρόεδρος Honda Racing Corporation

«Οι CRT είναι μοχλός πίεσης 

προς τα εργοστάσια
Lucio Cecchinello, 

ιδιοκτήτης LCR Honda MotoGP

race
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Η μάχη της Dorna με τους κατα-
σκευαστές συνεχίζεται και εδώ 

ένα από τα μεγάλα κεφάλια της 
Yamaha δίνει το στίγμα του αμέ-

σως μετά από μια μακρά συνεδρί-
αση της επιτροπής των MotoGP. 

Καλή η περιστολή του κόστους, 
αλλά οι Ιάπωνες δε δέχονται πά-

γωμα της εξέλιξης για τρία χρό-
νια, όπως έγινε στη F1.

« »
Αν παγώσει η εξέλιξη η Yamaha 

δε θα έχει ενδιαφέρον για τα MotoGP
Masahiko Nakajima, 

γενικός διευθυντής Yamaha Motorsport Development

Μερικές φορές ανάμεσα σε οχε-
τούς ξύλινων πολιτικά ορθών 

δηλώσεων ακούμε λίγες λέξεις 
ουσίας. Όπως αυτές που ξεστό-

μισε ο Lucio Cecchinello, εξηγώ-
ντας την άποψή του για το παι-

χνίδι που παίζουν οι διοργανω-
τές του πρωταθλήματος κόντρα 

στα εργοστάσια, με πρόσχημα 
τον περιορισμό του κόστους.

Μετά την πολλοστή του εγ-
χείριση ο πρωταθλητής του 

2006 έσπευσε στο Twitter, 
όπου είναι λαλίστατος, να 

μας δώσει μια φωτογρα-
φία του εγχειρισμένου του 

ώμου και να τη διανθίσει 
με ένα δικής του έμπνευ-

σης ρητό που, αν μη τι 
άλλο, λέει την αλήθεια.»

Οι ουλές είναι τατουάζ με ιστορία
Nicky Hayden, 

αναβάτης Ducati Team MotoGP

Το Twitter ξαναχτυπά, αυτή τη 
φορά από το αγγλικό περιοδι-

κό που βλέπει την εκτυφλωτική 
ισοπέδωση του ανταγωνισμού 

από τα εργοστασιακά Honda 
στις δοκιμές της Sepang και 

αναρωτιέται για ποιον λόγο να 
μη δώσουμε από τώρα τον τίτλο 

στον Stoner να ξεμπερδεύουμε. 
Α ναι, υπάρχει και ο Pedrosa.

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

Ενόψει επίθεσης από τη Dorna, 
Honda και Yamaha έχουν συμ-

μαχήσει. Εδώ ο αντιπρόεδρος του 
HRC εξηγεί πως το θέμα των CRT 

δεν τους πολυαρέσει και καλά θα 
κάνουν να μην κοιτούν εκεί στη 

FIM και τη Dorna να τους απει-
λούν με τέτοια σενάρια. Η δήλω-

σή του θυμίζει αρκετά τον συνά-
δελφο της Yamaha, δε βρίσκετε;»

Αν το πρωτάθλημα γίνει μόνο με CRT 

η Honda δεν ενδιαφέρεται
Shuhei Nakamoto, 

αντιπρόεδρος Honda Racing Corporation

« »
Οι CRT είναι μοχλός πίεσης 

προς τα εργοστάσια
Lucio Cecchinello, 

ιδιοκτήτης LCR Honda MotoGP
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Μαζευτήκαμε 
κάμποσοι, πήγαμε 

χωμάτινη βόλτα στα 
Γεράνεια κι επεράσαμ’ 

όμορφα. Άντε και 
στην επόμενη.
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Τα 

Χωμάτινη βόλτα στα Γεράνεια Όρη
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-79.jpg


Μια σκέψη κάναμε και κοίτα να δεις που ξαφνικά βρέθηκαν 
κάπου 45 μοτοσυκλέτες έτοιμες να πάρουν τα βουνά μαζί μας

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Αφού καταφέραμε όλοι αυτοί να μαζευτούμε στο περίφημο περίπτερο 
του Χαϊδαρίου, πετύχαμε να φτάσουμε όλοι μαζί από άσφαλτο μέχρι 
τα Μέγαρα και να προχωρήσουμε καμμιά 20αριά χιλιόμετρα παρακά-
τω, ώσπου έφτασε η πολυπόθητη ώρα να πατήσουμε χώμα. Από το 
σημείο αυτό και μετά άρχισε μια υπέροχη βόλτα.
Χάρη στην εξαιρετική μας συνεννόηση και την άρτια μελετημένη ορ-
γάνωσή μας, στην πρώτη διασταύρωση καταφέραμε να χαθούμε χω-
ρισμένοι σε δύο γκρουπ και, όταν ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί μετά από 
περίπου δύο ώρες, ανακαλύψαμε πως μερικοί φίλοι δεν ήταν πια μαζί 
μας.
Από το σημείο αυτό και μετά επαναθέσαμε τους γνωστούς κανόνες – 
ο τελευταίος σε κάθε διασταύρωση περιμένει τους επόμενους – και 
έκτοτε όλα κύλησαν ρολόι. Για να μη μας πιάσει το σκοτάδι στα βουνά 
πάντως ένα κομμάτι της διαδρομής γύρω στα 20km βγήκε εκτός. Όταν 
φτάσαμε στην ταβέρνα στο τέλος ο χιλιομετρητής του V-Strom που είχα 
μηδενίσει μόλις πρωτοπατήσαμε χώμα έγραφε 48km. Μια χαρά.
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Η διαδρομή που επέλεξε ο Θανάσης Μουρίκης ήταν αρκετά εύκολη 
και αποδείχθηκε βατή από ένα ευρύ φάσμα μοτοσυκλετών. Την έβγα-
λαν εύκολα ακόμη και δικάβαλα on-off με λάστιχα δρόμου, οπότε 
καταλαβαίνετε. Είχε και τα περίεργα σημεία της, αλλά ο καλός καιρός 
και η απουσία λάσπης βοήθησε στο να μην έχουμε σχεδόν κανένα 
απρόοπτο.
Ουδείς πόνεσε, κανένα πλαστικό δεν κλάψαμε.
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Κάναμε και μερικές εκατοντάδες μέτρα εύκολο μονοπάτι, κομματάκι 
γλιστερό πρέπει να ομολογήσω, αλλά ούτε εδώ μάσησε κανείς. Αντι-
θέτως, αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κόσμου πρέπει να το ευχαρι-
στήθηκαν.
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Στο δεντρόσπιτο πάνω από τα Πίσια Κορινθίας, λίγο πριν την πολυανα-
μενόμενη ώρα του φαγητού, ήρθε η στιγμή να κληρώσουμε 5+2 δώρα 
που κάποιοι καλοί πελάτες μας είχαν δώσει για τους συμμετέχοντες. Τα 
πέντε τα είχαμε κανονίσει μέσω του περιοδικού, ενώ ο Θανάσης έφερε 
μαζί του και άλλα δύο μανόμετρα Hebo που έδωσε επιτόπου. Φυσικά 
ο υψηλός ιππότης κύριος Κωνσταντίνος Δάλλας ανέθεσε τις κληρώσεις 
σε γυναικεία χέρια και μόνο. Για καλή μας τύχη στην παρέα βρίσκονταν 
ακριβώς 7 γυναίκες!
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Beta Alp 4.0
Ο Έφη Παπαδοπούλου είναι μια από τις τυχερές που “τολμούν και 
συνεργάζονται” με το ebike από την αρχή της λειτουργίας του. Πώς 
διάολο κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να μην έχει ξαναπατήσει ποτέ στο 
χώμα δεν το ξέρω, πάντως για αυτήν την πρώτη φορά της κανονίσαμε 
το φιλικότατο Alp με τον κινητήρα που προέρχεται από το αειθαλές 
Suzuki DR350.
Η ίδια λοιπόν το λάτρεψε, έβγαλε με μεγάλη άνεση τη διαδρομή και 
στο τέλος μας έλεγε πόσο πολύ θα ήθελε να είχε ένα τέτοιο στο γκα-
ράζ της. Κάτοχος ενός GSX-R600 και τακτική συμμετέχουσα σε όλα τα 
track days που κάνουμε στις Σέρρες με το Trackbike.gr μάλλον δεν έχει 
αντιληφθεί ακόμη πως το μακρύ χέρι του κυρίου Δάλλα θα τη βάλει 
να μας γράψει και κομμάτι για αυτήν την παρθενική λασπωμένη βόλτα 
της... Τι συνεργάτιδα θα ήταν αλλιώς;



Ο Κωνσταντίνος καβάτζωσε ένα ωραιότατο και ολόφρεσκο KTM 990 
Adventure 2012 για τη χωμάτινη βόλτα και, όπως μπορείτε να κατα-
λάβετε, ακόμη προσπαθεί να καταλάβει πότε άφησε την άσφαλτο και 
πάτησε χώμα. Η διαδρομή ήταν παιχνιδάκι για το μεγάλο ΚΤΜ.
Στο συγκεκριμένο σημείο μας είχε υποσχεθεί πως θα σηκώσει όσο πε-
ρισσότερο νερό μπορούσε και το κατάφερε!
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Θαυμάζουμε έναν ακόμη συνεργάτη του ebike, τον Δημήτρη Λασιθι-
ωτάκη, ο οποίος ήρθε δικάβαλος μετά της κυρίας. Εδώ δεν τη βλέπετε 
γιατί την έχει φορτώσει σε έτερο κύριο επ’ ονόματι Ντίνο με ένα Buell 
Ullysses και όπως βλέπετε είναι μέσα στην ανησυχία, απαρηγόρητος 
χωρίς το κορίτσι του.
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Δικάβαλο ΚΤΜ 520! Ναι, υπάρχουν και γυναίκες με τέτοια υπομονή…

Χωμάτινη βόλτα στα Γεράνεια Όρη
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-92.jpg


Να σας συστήσουμε τον κύριο Ντίνο και τον Οδυσσέα του, κατά κό-
σμον Buell Ullysses. Με τα καρα-ασφάλτινα λάστιχά του στις 17άρες 
ζάντες έβγαλε τη διαδρομή πηγαίνοντας αέρας και έκανε τους πάντες να 
απορούν. Εγώ ξέρω, αλλά το μυστικό του δε σας το λέω, είναι φίλος…
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Ο υπογράφων ξεκίνησα τη βόλτα με ένα V-Strom 650 Desert – το 
οποίο όμως παραλάβαμε με λάστιχα δρόμου, δηλαδή ήταν ένα απλό 
V-Strom με κάμποσα έξτρα κιλά σε κάγκελα, ποδιές και σχάρες. Δε 
μπορώ να πω ότι με προβλημάτισε σε οποιοδήποτε σημείο της δι-
αδρομής. Συχνά δεν καταλάβαινα τι κάνει το μπροστινό, αλλά στην 
εύκολη σχετικά διαδρομή με συνόδευσε με μεγάλη άνεση, την έβγαλε 
χαλαρά και απέδειξε πως την έχει ανάγκη τη γερή ποδιά καθώς αρκετές 
φορές αυτή βρήκε κάτω. Ζήτησε χαλάρωμα στις αναρτήσεις του και 
χαμηλές πιέσεις στα λάστιχα για να γίνει πιο προβλέψιμο.

Χωμάτινη βόλτα στα Γεράνεια Όρη
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-94.jpg


Η Suzuki ευγενώς μας παραχώρησε κι ένα ολοκαίνουργιο V-Strom 
650, το οποίο αρχικά ανέλαβε ο Σάββας Κουρίδης. Στη μέση της πο-
ρείας ανταλλάξαμε για να έχω μια πλήρη άποψη και των δύο. Στο τέ-
λος επήλθε η ομοφωνία, το νέο μοντέλο καταφέρνει να είναι πολύ πιο 
εύκολο από το προηγούμενο, πολύ περισσότερο απ’ όσο θα περίμενε 
κανείς από τις λιγοστές αλλαγές. Η θέση οδήγησης, το μικρότερο πλά-
τος και ο πιο ροπάτος κινητήρας χαμηλά βοήθησαν τα μέγιστα ώστε 
να δείχνει στο χώμα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο φιλικό από το 
προηγούμενο μοντέλο. Και οι δύο το καινούργιο θα προτιμούσαμε.
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Αν εξαιρέσουμε τη μικρή παραφωνία της αρχής όπου ψιλοχαθήκαμε 
για κάποια ώρα, όταν φτάσαμε σούρουπο στα Πίσια Κορινθίας ήμα-
σταν όλοι με ένα μεγάλο χαμόγελο στη μούρη. Νομίζω πως η βόλτα 
πήγε καλά, τουλάχιστον έτσι φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου 
και αυτή είναι μια καλή αφορμή για να την επαναλάβουμε στο μέλλον.
Ευτυχώς άλλα απρόοπτα δεν είχαμε, πλην κάποιων μικρών μηχανικών 
προβλημάτων που πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι και όλα αντιμετωπί-
στηκαν άμεσα, τραυματισμός ουδείς, ούτε καν μια τούμπα της προκο-
πής για να έχουμε κάτι να λέμε.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θανάση Μουρίκη 
(www.motomourikis.gr) για την ιδέα που μας πρότεινε και την προ-
σπάθειά του, καθώς μπορεί να ήταν απλά μια ελεύθερη βόλτα, αλλά 
ξέρουμε καλά πως ο ίδιος έτρεξε αρκετά για να γίνουν όλα.
Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στη Σφακιανάκης ΑΕΒΕ για τα δύο 
V-Strom, τη The Fuoristrada Co για το Alp και την KTM Southeast 
Europe για το 990 Adventure που μας προσέφεραν.
Ακόμη να ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες μας, Moto Market, Μπα-
ξεβάνης, Papastavrou Shops και Motorino.
Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που ήρθαν μαζί μας σε 
αυτή τη βόλτα, ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά και να σας ξαναδού-
με σύντομα με την πρώτη ευκαιρία.
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Σας ενημερώνουμε ότι στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά προϊόντα που οπτικά 
είναι ίδια μετα προϊόντα της Givi. Τα προϊόντα αυτά είναι ίδια μόνο οπτικά και 
σε καμία περίπτωση δεν έχουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
αυθεντικών Givi
Τα αντίγραφα αυτά παρουσιάζουν πληθώρα ποιοτικών και λειτουργικών 
προβλημάτων αλλά και προβλήματα ασφάλειας.
Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται από χαμηλής ποιότητας αναγεννημένο 
πλαστικό που τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν τα γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι 
οι παραγωγοί του. Επίσης, τα συστήματα ασφάλισής τους δεν διαθέτουν τις 
κατάλληλες ανοχές που να τα συγκρατούν στις θέσεις τους με αποτέλεσμα 
να «ξεκουμπώνουν» στο δρόμο και να εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι οι 
χρήστες τους όσο και οι υπόλοιποι οδηγοί.
Επίσης, η χρήση σε αυτά πρώτων υλών που δεν συμμορφώνονται με τις 
ευρωπαϊκές υποδείξεις υγιεινής και ασφάλειας (σχετικά με την απουσία 
τοξικών ουσιών) εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους για την υγεία των 
μοτοσικλετιστών.
Η Givi, κορυφαίος κατασκευαστής αξεσουάρ μοτοσικλετών, εγγυάται στους 
πελάτες της την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζει πάντοτε 
τα προϊόντα της.
Όλα τα αυθεντικά προϊόντα Givi υπόκεινται σε εξονυχιστικούς ελέγχους και 
ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
που προωθεί η εταιρεία.
Ειδικότερα οι βαλίτσες Givi διαθέτουν ένα ειδικό σύστημα ασφάλισης που 
είναι κατοχυρωμένο ως πατέντα και εγγυάται ασφαλή συγκράτηση. Επίσης, 
ο σχεδιασμός τους είναι κατοχυρωμένος πανευρωπαϊκά και η αντιγραφή του 
επισύρει νομικές κυρώσεις.
Σαν καταναλωτές σας παρακαλούμε να επιδεικνύετε τη μέγιστη δυνατή 
προσοχή όταν επιλέγετε προϊόντα Givi ώστε να αποφύγετε αντίγραφα κακής 
ποιότητας που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια σας τη ζωή. 
Εμείς από την πλευρά μας σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και 
σας εγγυόμαστε ότι θα συνεχίσουμε πάντοτε να σας προσφέρουμε υψηλής 
ποιότητας προϊόντα.

GIVI Srl

Σημαντική Ανακοίνωση
Για την προστασία των καταναλωτών

THE ITALIAN THE ITALIAN THE ITALIAN 
SIGN OF SIGN OF SIGN OF 
MOTODESIGNMOTODESIGNMOTODESIGN

http://www.givi.it
http://www.givi.it
mailto:info@givi.it
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Δίγομα λάστιχα για σκούτερ; Γιατί όχι, η Michelin τα έφτιαξε κι εμείς 
παίρνουμε μια γεύση φορώντας τα για αρκετές μέρες σε ένα Suzuki 
Burgman 400

παγκόσμιαΜια
πρώτη

κείμενο: Χρήστος Θεοδωρόπουλος φωτό: Σάββας Κουρίδης, αρχείο ebike

mailto:3chris@ebike.gr
mailto:savvas@ebike.gr


Παρουσίαση Michelin Power Pure SC
feature

http://www.ebike.gr/gallery/album46/images/ebike46-81.jpg


Michelin Power Pure SC
Τα νέα λάστιχα της Michelin συνιστούν μια παγκόσμια 
καινοτομία. Πρόκειται για τα πρώτα λάστιχα για σκούτερ 
με τεχνολογία διπλής γόμας, αυτό που η γαλλική εταιρεία 
έχει βαφτίσει 2CT, 2 Compound Technology. Συγκεκριμένα, 
η λογική τους προέρχεται από τον χώρο των αγώνων και 
συνίσταται στη χρήση σκληρότερης γόμας στο κεντρικό 
κομμάτι του ελαστικού, με μαλακότερο στα πλευρικά του 
τμήματα.
Ο λόγος προφανής: Η σκληρότερη γόμα στο κέντρο του 
πέλματος, εκεί που το λάστιχο θα περάσει το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του, προσφέρει χιλιομετρική απόδοση, ενώ 
τα μαλακότερα πλαϊνά συνεισφέρουν σε πρόσφυση υπό 
κλίση.
Ανάλογης προέλευσης είναι και το σχέδιο των αυλακώσεων. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για το “συντριβάνι” που χαρακτηρίζει 
οπτικά και τα supersport λάστιχα Power Pure, μελετημένο 
για τη μέγιστη αποβολή του νερού προς τα πλαϊνά όταν 
οδηγούμε στο βρεγμένο.



Συζητώντας προ ετών με φίλο πάνω στο θέμα εξέλιξης 
μοτοσυκλετών – ξέρετε από εκείνες τις συζητήσεις που άκρη 
δε βγάζεις – επέμενα ότι η εξέλιξη είναι ραγδαία (εκείνη 
την εποχή), βοηθώντας τους αγωνιζόμενους των MotoGP 
για παράδειγμα να πηγαίνουν “με όλα” χωρίς τον κόπο 
που είχαν οι παλαιότεροι οδηγοί και όσο θα εξελίσσονται 
οι αναρτήσεις, τα πλαίσια, τα φρένα και τα ηλεκτρονικά, οι 
χρόνοι στις πίστες θα πέφτουν ολοένα και περισσότερο.
“Χαζομάρες,” μου απάντησε ο συνομιλητής μου, 
αποσπώντας όλη την προσοχή μου, “η εξέλιξη όλη είναι στα 
λάστιχα. Όλοι οι άσχετοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με 
170 άλογα στον τροχό στον γυαλί δρόμο γιατί δεν πέφτουν 
νομίζεις; Επειδή είναι καλοί οδηγοί ή γιατί έχουν ηλεκτρονικά, 
Ohlins και Brembo; Τους σώνουν τα λάστιχα τα οποία είναι 
10 κλάσεις πάνω από τα μαστίχα πλαίσιά τους.”
Μετά από πολλά χρόνια θεωρώ ότι ο Γιάννης είχε δίκιο. 
Και δε μιλάω για την πίστα και την ανάλογη εξέλιξη της σε 
όλους τους τομείς, μιλάω για καθημερινή κοινή χρήση της 
μοτοσυκλέτας του καθενός. Δύο ίδιας δυναμικής αθλητές 
δε θα κάνουν τον ίδιο χρόνο στο 100άρι αν ο ένας φοράει 
αθλητικά παπούτσια και ο άλλος γόβες στιλέτο.
Πρόσφατα έτυχε να έχουμε πάλι στα χέρια μας για την 
εσωτερική μας εξυπηρέτηση το Suzuki Burgman 400, το 
οποίο για καλή του τύχη ήθελε καινούργια λάστιχα. Η 
παράλληλη προτροπή της Michelin για παρουσίαση την ίδια 
εποχή, όσον αφορά τα νέα δίγομα ελαστικά της για σκούτερ, 
έφερε το αναπόφευκτο πάντρεμα μεταξύ των δύο.

Ό,τι γλιστράει δεν πέφτει κιόλας
Η πρώτη επαφή είναι και η πιο ουσιαστική. Ο μαλακός 
σκελετός των Michelin δημιουργεί μια πιο ξεκούραστη και πιο 
ήσυχη κύλιση στο Burgman από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, 
κάνοντας το βαρύ και μακρύ σε μεταξόνιο σκούτερ να περνάει 
τις λακκούβες και τα σαμαράκια με μεγαλύτερη άνεση. Εκτός 
από την ποιότητα κύλισης, το επόμενο που αισθάνεσαι ότι 
βελτιώνεται μονομιάς είναι η απότομη αλλαγή κατεύθυνσης 
με λίγα χιλιόμετρα.
Η ψηλότερη (πιο γρήγορη) κορόνα που χρησιμοποιεί η 
Michelin στον συγκεκριμένο τύπο κάνει πολύ πιο εύκολη 
την καθημερινή οδήγηση, βοηθώντας κατά πολύ στις 
αποφασιστικές αλλαγές για σφήνες και στην αποφυγή 
εμποδίων μέσα στην πόλη.
Αυτό που χρειάζεται είναι πάντα να προσπαθείτε αυτά 
τα ελαστικά να τα διατηρείτε με σωστή πίεση. Όταν η 
πίεση στα λάστιχα έπεφτε κατά περίπου 5psi, το Burgman 
συμπεριφερόταν σαν 10 κιλά βαρύτερο, περίεργο αλλά 
αληθινό…
Εκεί όμως που τα συγκεκριμένα λάστιχα “δίνουν ρέστα”, είναι 
υπό κλίση. Η πρόσφυση που προσφέρουν είναι πραγματικά 
κορυφαία (στα λογικά χιλιόμετρα). Η Michelin χρησιμοποιεί 
δύο διαφορετικές γόμες, μαλακή στο πλάι και σκληρή στο 
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κέντρο. Το καλό είναι ότι τα πλαϊνά κομμάτια του ελαστικού 
έρχονται πιο γρήγορα σε θερμοκρασία λειτουργίας, χωρίς 
όμως να φθείρονται επειδή το κεντρικό μέρος του ελαστικού, 
δηλαδή η σκληρή γόμα, είναι αυτή που περνά περισσότερο 
χρόνο σε επαφή με την άσφαλτο.   
Χρόνια είχα να αισθανθώ τόσο ασφαλής πάνω σε ένα μακρύ 
σκούτερ, κάνοντάς με να παλιμπαιδίζω κάθε φορά που 
έβλεπα στροφή. Μάλιστα όσο πιο γυαλιστερή και όσο πιο 
κλειστή ήταν, τόσο πιο πολύ το ευχαριστιόμουν.
Προσοχή δε λέω ότι αν το παρακάνεις δε θα βρεθείς να 
μαζεύεις πλαστικά για ένα χιλιόμετρο. Φυσικά και έχουν όριο, 
φυσικά και θα γλιστρήσουν μετά από κάποια κλίση, ιδίως 
στα λίγα χιλιόμετρα. Το γλίστρημα όμως που προσφέρουν 
(αν είσαι και λίγο έμπειρος) είναι άκρως προβλέψιμο και 
διαχειρίσιμο, χωρίς να τρομάζουν τον αναβάτη, μιας και το 
νιώθεις σαν ένα μικρό άνοιγμα της γραμμής σου όταν αρχίζεις 
και το παρακάνεις, ομοιόμορφα όμως και από τους δύο 
τροχούς.
Αν δεν κλείσεις το γκάζι και συνεχίζεις να απολαμβάνεις την 
καθημερινότητα, οι πιθανότητες είναι πως δε θα βρεθείς προ 
εκπλήξεων. Εξάλλου ό,τι γλιστράει δεν πέφτει κιόλας.
Εκεί που αλλάζει λίγο τα δεδομένα το νέο ελαστικό της 
Michelin είναι υπό κλίση στα πολλά. Όταν το Burgman 
φτάνει κοντά στο όριο των στροφών του, περίπου στα 160 
km/h στο κοντέρ, θέλει πλέον ιδιαίτερη μεταχείριση όταν 
αποφασίσεις να το στρίψεις σε ένα ανοιχτό στροφιλίκι με 
τόσα. Δε θα διώξει, δε θα σε τρομάξει, αλλά πρέπει να είσαι 
έτοιμος να βουτήξεις αποφασιστικά.
Έχει την τάση να χαράζει μόνο του πλέον το τόξο της στροφής, 
χωρίς καμμία βοήθεια από τον αναβάτη, κλείνοντας πάντα τη 
γραμμή του προς το εσωτερικό της στροφής.
Αυτό κατά την γνώμη μου οφείλεται στη γρήγορη κορόνα 
που διαθέτουν αυτά τα ελαστικά, δείχνοντας την τάση να 
νιώθουν καλύτερα υπό κλίση, παρά σε ευθεία τροχιά. Εσύ 
το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μένεις πάλι με ανοιχτό 
το γκάζι, απολαμβάνοντας τη σύγχρονη τεχνολογία των 
δίγομων ελαστικών της Michelin.
Εννοείται πως σε αυτά τα χιλιόμετρα μπορεί να ακολουθήσουν 
κάποια κουνήματα, υπό κλίση πάντα, κάτι που οφείλεται 
στις ελαστικότητες του πλαισίου έναντι των ελαστικών 
που μπορούν πολύ περισσότερα. Εξάλλου αυτό θα το 
καταλάβεις εύκολα από το συχνό ξύσιμο της καρίνας στην 
άσφαλτο, πράγμα που εύκολα και συχνά κάνει το Burgman 
σε στροφιλίκια με πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ.
Εξίσου καλή είναι και η πρόσφυση των συγκεκριμένων 
ελαστικών στο βρεγμένο, πράγμα που καλά το ξέρει η 
Michelin χρόνια τώρα.
Δε βουτάς, δεν ξύνεις, δεν το παρακάνεις πουθενά, αλλά 
οδηγώντας σε λογικά, βρόχινα πλαίσια δε θα βρεθείς εύκολα 
προ εκπλήξεων.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

110/90-12 64P
110/90-13 56P
120/70-12 51P
120/70-13 53P
120/70-14 55P
120/70-15 55S
120/70-15 56S
120/80-14 58S
130/60-13 53P
130/60-13 60P
130/70-12 56P
130/70-12 62P
130/70-13 63P
130/80-15 63P
140/60-13 57L
140/60-13 57P
140/70-12 60P
150/70-13 64S
150/70-14 66S
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Γυροσκοπικό φαινόμενο
Πως στέκεται όρθια σε δύο τροχούς 
η μοτοσυκλέτα. Πως στρίβει. Τί 
πρέπει να κάνουμε και τι όχι για να 
στρίψει σωστά.

Rotation 
(Περιστροφή της 
μοτοσυκλέτας).
Η επίδραση που έχει η σωστή χρήση 
του γκαζιού στη συμπεριφορά της 
μοτοσυκλέτας. Τι είναι μύθος και 
τι αλήθεια. Πως ανοίγουμε σωστά 
το γκάζι
κατά τη διάρκεια της στροφής και 
γιατί.

Φρενάρισμα.
Πως φρενάρουμε σωστά. Σωστή 
χρήση και των δύο φρένων. Που 
βρίσκεται το κατάλληλο σημείο για 
ένα σωστό φρενάρισμα.

Θέση οδήγησης.
Ποια είναι η σωστή στάση πάνω 
στη μοτοσυκλέτα. Τι επίδραση 
έχει. Πως
στηριζόμ αστε καλύτερα. Πώς να 
μείνετε ξεκούραστοι.

Αλληλουχία κινήσεων κατά 
την οδήγηση
Πότε πρέπει να κάνουμε μία 
ενέργεια και πότε όχι. Ποια είναι 
η σωστή σειρά ενεργειών πριν και 
κατά τη διάρκεια της στροφής. Τι 
επίδραση έχει το λάθος.

Απόλυτος έλεγχος.
Ποιό είναι το σαφές μήνυμα που 
δεχόμαστε κατά την οδήγηση 
(αλλά το αγνοούμε). Με ποιό τρόπο 
εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε 
πάντα το 100% του ελέγχου.

Επισκόπηση Riding 1
Επανάληψη της αλληλουχίας του Riding 1, με έμφαση στη στάση σώματος, 
καθώς αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για το υπόλοιπο της ημέρας.

Εναλλαγή κλίσης σώματος και μοτοσυκλέτας.
Πως μπορούμε να αλλάξουμε την η κλίση της μοτοσυκλέτας σε σχέση με το 
δρόμο χρησιμοποιώντας το σώμα μας.

Apex – η σημασία του για κάθε στροφή.
Ποιο είναι το σημείο εκείνο της στροφής μέσω του οποίου διακρίνουμε αν 
έχουμε σωστή γραμμή ή όχι-πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλειά μας.
Αναγνωρίστε το σημείο όπου θα ξεκινήστε τη στροφή σε άγνωστη διαδρομή. 
Πως θα αναγνωρίζετε με σαφήνεια το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσετε να 
στρίβετε, ακόμη και αν πρόκειται για μια στροφή που συναντάτε για πρώτη φορά.

Κλίσεις του οδοστρώματος – πως διαφοροποιείται η οδήγησή μας. 
Η σημασία των κλίσεων του οδοστρώματος (ρήσεις, ανηφόρα, κατηφόρα), ποιες
είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε.

Εμπόδιο μέσα στη στροφή – τεχνικές για να αποφύγετε και να 
παραμείνετε
στο δρόμο.
 Ένα εμπόδιο ή νερά μέσα στη στροφή μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες 
Πως τα αντιμετωπίζουμε, πως παραμένουμε ψύχραιμοι και τί χρειάζεται να 
κάνουμε για να παραμείνουμε στο δρόμο.
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Auto Festival 32ο χλμ Αθηνών Λαμίας Πολυδένδρι 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.92.49.350, 
229.50.26.270, κιν.:6941633040
Email: jarv@0300.gr , joannaarvan@gmail.com
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων: 
www.MotorcycleRidingAcademy.com

Κόστος: 
160 €

(Auto Festival)
200 € 

(Μέγαρα)
Απαραίτητος 
εξοπλισμός:

Κράνος, δερμάτινα 
ή cordura (στην 
πίστα Μεγάρων 

υποχρεωτικά 
δερμάτινα), 

μπότες και γάντια. 
Δυνατότητα 
ενοικίασης 

εξοπλισμού με 
κόστος 20,00€

Μια ημέρα με τον Θανάση Χούντρα. Εξατομικευμένη εκπαίδευση στα στοιχεία τουRiding School. Συμμετέχουν έως δύο άτομα ανά ημέρα.
Κόστος Συμμετοχής1 άτομο: 400 € 2 άτομα: 500 €  Τοποθεσία: Auto FestivalPRIVATE TRAINING

mailto:joannaarvan@gmail.com
mailto:jarv@0300.gr
http://www.motorcycleridingacademy.com
http://www.motorcycleridingacademy.com
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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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Στο τηλέφωνο 2106046581, που ανήκει στο κα-
τάστημα του Σπύρου Τσαλίκη, μπορείτε να κλεί-
σετε ένα test Ride, για το νέο V-Strom 650. 
Για όλους εσάς που νομίζετε ότι η νέα μοτοσυκλέτα 
της Suzuki είναι ίδια με την προηγούμενη με ένα απλό 
Face Lift, σας περιμένει μία ιδιαίτερη έκπληξη.
Επίσης, ως κάθετη μονάδα που είναι το κατάστημα 
Τσαλίκης, είναι έτοιμο να ανταλλάξει το παλιό σας 
V-Strom με το καινούργιο μοντέλο της Suzuki.
Κλείστε σήμερα ένα Τest Ride γιατί ο τζάμπας βόλτα 
κανέναν δεν έβλαψε…
2106046581, Tsalikis Moto.

ΤΡΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ YOSHIMURA

Στα καταστήματα Παπασταύρου Shops θα βρεί-
τε μεγάλη γκάμα εξατμίσεων Yoshimura σε τιμές 
που “δεν υπάρχουν”.
Η έκπτωση φτάνει και το 60% σε πολλές περιπτώσεις 
και το τρελό ξεπούλημα θα κρατήσει μέχρι εξαντλήσε-
ως των αποθεμάτων φυσικά. Σχετική πληροφορία μπο-
ρείτε να βρείτε στο τεύχος που κυκλοφορεί σε ολοσέ-
λιδη διαφήμιση (ψάξε κάπου εδώ μέσα είναι) ή πάρτε 
στο 2109249350. Για να πάρετε μαγική τιμή πείτε την 
“μαγική” λέξη ebike.

ΝΕΟ SITE ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παλικάρια μου τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ψάχνετε 
τσάμπα στα sites του εξωτερικού για φθηνά αξε-
σουάρ και ένδυση… H Ελληνική αγορά πλέον είναι 
φθηνότερη από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη 
αυτή την στιγμή.
Οι άνθρωποι του www.motorstock.gr ψάχνουν και βρί-
σκουν για εσάς τα καλύτερα μπουφάν, κράνη, αναρτή-
σεις, γάντια και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας σε αξε-
σουάρ αναβάτη και μοτοσυκλέτας στην καλύτερη δυνατή 
τιμή.
Αν πάλι δεν υπάρχει μέσα στο εν λόγω site, μπορείτε να 
το παραγγέλλετε και τα παλικάρια του MotorStock θα 
ψάξουν και θα σας το βρουν άμεσα και στην τιμή που 
θέλετε.
Ψάχνε εσύ στο ebay…



ΑΚΤΙΝΙΚΑ MONOBLOCK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ACCOSSATO

Ο Όμιλος Accossato αποτελείται από πέντε μονάδες παραγωγής 
σε δύο βιομηχανικά κτίρια 31.000 τ.μ., οι οποίες χρησιμοποιούν 
ρομποτική νάνο τεχνολογία κατά τη συγκόλληση των προϊόντων 
της.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό (για 
την υλοποίηση των προϊόντων), την παραγωγή εξαρτημάτων για τις 
πιο σημαντικές Ιταλικές και διεθνείς κατασκευάστριες εταιρίες μοτο-
συκλετών και το R&D τμήμα αγωνιστικού σχεδιασμού προϊόντων 
Accossato για την προμήθεια αγωνιστικών ομάδων παγκοσμίου επι-
πέδου, όπως Moto GP, SBK, τοπικά πρωταθλήματα κ.ά.
Τα προϊόντα της εταιρίας Accossato μπορείτε να τα βρείτε στην Ελ-
λάδα στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη Νικόλαο: www.
mouratisgp.gr, 2104954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλ-
νει παντού).

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ MOTO GUZZI ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
V7 KAI NEVADA

Η Moto Guzzi, πάντα δίπλα στο κοινό της, δίνει πλέον τη δυ-
νατότητα σε όλους να αποκτήσουν τη μοτοσυκλέτα των ονεί-
ρων τους, ακόμα πιο οικονομικά.
Συγκεκριμένα το V7 Classic έχει έκπτωση €1,000 με νέα τιμή €7,500. 
Τα V7 Café και Racer απολαμβάνου και αυτά έκπτωσης €1,000 και 
διανέμονται στην Ελληνική αγορά με τιμές €7,860 και €9,050 αντί-
στοιχα.
Το Nevada 750 πωλείται πλέον στην τιμή των €7,500 και αυτό με 
€1,000 έκπτωση.
Ενημερωθείτε για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με μια επίσκεψη 
στο δίκτυο αντιπροσώπων και στην επίσημη ιστοσελίδα της Moto 
Guzzi, www.motoguzzi.gr.

ΕΛΛΑΔΑ, Η ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μην ψάχνεις άδικα στο internet και στο ebay για προσφορές 
από αξεσουάρ.
Για τον μήνα Μάρτη, το κατάστημα Pro Ride στην Καλλιρρόης 59 Αθήνα, 
προσφέρει Stock προϊόντα (και έχει πολλά) σε τιμές κάτω του κόστους, δη-
λαδή με έκπτωση από 40% έως και 70%. Ενδεικτικά αναφέρουμε κράνη 
OGK, Japan παρακαλώ, από €100, Kushitani (Japan) μπουφάν από €50, 
O’Νeal MΧ κράνη από €55, γάντια Κushitani από €25, Bayard κράνη full 
face από €50.
Επίσης αλυσίδες Τsubaki Japan και πολλά άλλα αξεσουάρ μοτοσυκλέτας 
σε απίστευτες τιμές.
Εσύ ακόμα ψάχνεις στο διαδίκτυο;
Πρόσεξε γιατί όλοι στην Ευρώπη ψάχνουν στην Ελλάδα για προσφορές. 
Pro Ride, Καλλιρρόης 59, Αθήνα, 2109218974 και 2109218754.
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Γυναικείο μπουφάν από αδιάβροχο αναπνέον 
ύφασμα. Ιδανικό για όλες τις εποχές, τρομερά 
ελαφρύ και πολύ στιλάτο.
Διαθέτει αφαιρούμενες προστασίες σε ώμους, αγκώ-
νες και αφαιρούμενη ενίσχυση πλάτης. Επίσης διαθέτει 
θερμική εσωτερική επένδυση HotLife που αφαιρείται 
και πλένεται. Είναι 100% αδιάβροχο και αντιανεμικό 
με ανακλαστικά σε επιφανή σημεία για μεγαλύτερη 
ασφάλεια τη νύχτα. Έχει ζώνη με velcro στη μέση για 
τέλεια προσαρμογή, εξωτερικές τσέπες μπροστά και 
εσωτερικές θήκες εγγράφων.
Από XS έως L, αν δε βρεις νούμερο την πάτησες, γιατί 
έχει μόνο €148. Moto Market, www.motomarket.gr, 
2109222349.

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ PEUGEOT

Η Teomoto αποκλειστική αντιπροσωπία της 
Peugeot στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα νέα χρη-
ματοδοτικά της προγράμματα.
Το νέο Vivacity3 125 4T με τιμή €1,789 σε 12 άτοκες δό-
σεις των €149.8.
Το περίφημο Tweet 150 4T με τιμή μόνο €1,899, τώρα σε 
12 άτοκες δόσεις των €158,3 τον μήνα.
Τέλος το Geopolis RS - Geostyle 300 με τιμή €4,290, σε 24 
άτοκες δόσεις των €160,8.

ΤΟ ΝΕΟ SUZUKI GW 250 ΣΤΟΝ ΤΣΑΛΙΚΗ

Εξουσιοδοτημένο Service Suzuki, Test Ride αυτών 
και γνήσια αξεσουάρ μόνο στον κυρ-Σπύρο θα 
βρείτε.
Μάλιστα το Service, τα ελαστικά και τα αξεσουάρ, σε 6 
άτοκες δόσεις και με έκπτωση.
Φυσικά στο εν λόγω κατάστημα μπορείτε να δείτε και να 
αποκτήσετε πρώτοι το νέο GW 250 της Suzuki, το οποίο 
διατίθεται σε τιμή-έκπληξη και με επώνυμα δώρα.
Μάθετε περισσότερα στο 2106046581, Moto Tsalikis.



H SUZUKI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ…

…δύο ολοκαίνουργες εκδόσεις του νέου V-Strom 650.
Η μία έκδοση είναι η χωμάτινη Desert, αλλάζοντας το νέο V-Strom σε πολλά σημεία 
προσδίδοντας του χωμάτινο χαρακτήρα. Διαθέτει μεταλλική προστατευτική ποδιά στον 
κινητήρα, χωμάτινες χούφτες με μεταλλικό σκελετό στο τιμόνι, προστατευτικά κάγκελα 
κινητήρα και βέβαια χωμάτινα Metzeler ελαστικά.
Η άλλη έκδοση Tοuring διαθέτει και αυτή ποδιά αεροδυναμική στο κάτω μέρος του 
κινητήρα, τρείς βαλίτσες Suzuki και ψηλότερη ρυθμιζόμενη ζελατίνα με “φρύδι”.
Ε ρε και να είχαμε τη Desert έκδοση στη χωματόβολτα του ebike… Τον Σάββα ακόμα 
θα τον ψάχναμε, θα είχε φτάσει Βουλγαρία από το χώμα (ξέρουν αυτοί που πήγαν στην 
χωματόβολτα τι λέω)!
Δείτε τις δύο νέες εκδόσεις από κοντά, σε ένα κατάστημα Suzuki ή σε εξουσιοδοτημένα 
καταστήματα της εταιρίας.

ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

Η εταιρεία Sebimoto ιδρύθηκε το 1991 από δυο αδέλφια, τους Jiřř και 
Radek řembera, στην περιοχή που γειτονεύει με την πίστα Brno στην Τσε-
χία.
Η εταιρεία κατασκευάζει αγωνιστικά φέρινγκ μοτοσυκλέτας και άλλα εξαρτήματα, 
με βάση τη ρητίνη πολυεστέρα, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού (Fiberglass), αραμι-
δίου (Kevlar) και ίνες άνθρακα (Carbon Fiber). Η Sebimoto ήταν για περισσότερα 
από 10 χρόνια προμηθευτής εξοπλισμού της Ten Kate Racing, ομάδας του παγκό-
σμιου πρωταθλήματος Superbike (WSB), κατέχοντας εμμέσως 8 παγκόσμιους τίτ-
λους στη κατηγορία SBK και SSP 600. Εκτός από την Ten Kate προμηθεύει επίσης 
πάρα πολλές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα SBK, SSP, BSB και επίσης το 
AMA στις ΗΠΑ.
Φυσικά, τα προϊόντα Sebimoto δεν έχουν ως στόχο μόνο τους παγκόσμιους πρω-
ταθλητές, αλλά επίσης τον κάθε αγωνιζόμενο ή και απλό αναβάτη. Τα προϊόντα 
είναι έτοιμα να δεχθούν μετατροπές με αξεσουάρ φώτα, κλπ.
Μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα, στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη 
Νικόλαο, www.mouratisgp.gr και 2104954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα 
στέλνει παντού).
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Ένα κιτ για όσους σέβονται πραγματικά τον εαυ-
τό τους, αλλά και τη μοτοσυκλέτα τους, συγκε-
κριμένα για τους κατόχους Yamaha TMAX.
Πρόκειται για ένα κομπλέ κιτ φρένων που αποτελείται 
από δύο ακτινικές τρόμπες φρένων άκρως ελεγχόμε-
νης αίσθησης, σωληνάκια υψηλής πίεσης (χρώματος 
ανάλογης της μοτοσυκλέτας), εξαπίστονες δαγκάνες 
και πλευστές δισκόπλακες, Full Floating δηλαδή, 
όλα από την Beringer, ειδικά ομολογκαρισμένα και 
εξελιγμένα για το μεγάλο σκούτερ της Yamaha.
Όλη η σειρά Beringer σας περιμένει να την ανακαλύ-
ψετε στο κατάστημα SPILIOTIS RACING, 2105777906.

ΝΕΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗ REMUS ΓΙΑ TIGER

Με τελικό αλουμινίου και απόληξη Ηexacone, η 
νέα Remus εγγυάται λιγότερο βάρος και μεγαλύ-
τερη απόδοση σε ευρύτερο φάσμα στροφών.
Πολύ λιγότερη θερμοκρασία στο πόδι του συνοδηγού 
λόγω βελτιωμένης θερμοαποβολής και επιπλέον ποιο-
τικότερο, όχι περισσότερο, θόρυβο από τον μικρό Τίγρη 
– αυτό που ονομάζουμε οι παλαιότεροι “ψαρωτικό”. 
Δείτε όλη τη γκάμα της Remus στην ιστοσελίδα www.
spiliotis.gr, 210-5777906.

ΓΑΝΤΙΑ SPIDI MOTORRAD

Ένα γάντι σχεδιασμένο για μεγάλες διαδρομές.
Έχει άριστη μόνωση που εξασφαλίζεται με τη χρήση υλι-
κών της τελευταίας γενιάς. Διαθέτουν: Γνήσιο αγελάδας 
δέρμα (ροντέοοο), σύνθεση από Tenax Flex υψηλής αν-
θεκτικότητας και ελαστικότητας Clarino καθώς και κατσι-
κίσιο δέρμα 100gr στην παλάμη, Primaloft ® επένδυση 
στο πίσω μέρος και στην παλάμη. Είναι 100% αδιάβροχο 
με μεμβράνη Η2Οut, που επιτρέπει τη διαπνοή. Επίσης 
διαθέτει ενισχύσεις από Kevlar και πολυουρεθάνη στις 
αρθρώσεις.
€129.90, Moto Market, www.motomarket.gr, 
2109222349.



ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ SBS ΚΑΙ MOTOWAY 

Η εταιρία Motoway προσθέτει άλλο ένα κορυφαίο όνομα στις συ-
νεργασίες της.  
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσω-
πεία της κορυφαίας εταιρίας SBS, για να διανέμει στην Ελληνική αγορά τα 
Δανέζικα τακάκια. 
Η εταιρία SBS με τη μακρόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας της, 
αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της μοτοσυκλέτας. Τα τακάκια SBS 
είναι η σταθερή επιλογή των πρωταθλητών Carlos Checa, Ken Roczen, 
David Giugliano, Antonio Cairoli καθώς και αρκετών άλλων κορυφαίων 
οδηγών, αφού χρόνια τώρα τους χαρίζουν παγκόσμιες διακρίσεις. 
Τα τακάκια SBS είναι διαθέσιμα από το δίκτυο συνεργατών της MOTOWAY 
Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε., 2310515557, www.motoway.gr.

ΝΕΟ HONDA INTEGRA 700

Το έχετε δει, το ξέρατε ότι θα έρθει, αλλά αυτό που δεν περιμένατε 
είναι να έρθει τόσο γρήγορα και σε τιμή που σκοτώνει τον αντα-
γωνισμό… μόνο €9,390.
Αυτό καθώς και όλα τα νέα μοντέλα της Honda μπορείτε να τα δείτε και να 
τα αποκτήσετε στο κατάστημα του Σπύρου Τσαλίκη που τους τελευταίους 
μήνες έχει βαλθεί να εξαλείψει με τις τιμές του τον ανταγωνισμό, σε ό,τι 
αφορά τουλάχιστον τα μοντέλα Honda.
Μάθετε περισσότερα στο 2106046581, Moto Tsalikis.

ΚΡΑΝΟΣ HELD CT1200 CARBON

Νέο ανοιγόμενο κράνος από 
τη Held, από 100% carbon, 
με βάρος μόλις 1,350gr!
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενο-
πλενόμενο εσωτερικό, ζελατίνα 
Pinlock Ready (δεν απαιτούνται 
εργαλεία για την αφαίρεσή της), 
εσωτερικό ζελατινάκι ηλίου και 
γρήγορο μικρομετρικό κλείσιμο. 
Τιμή: €369.
Διατίθεται από τον Βελλή Ανα-
στάσιο, 2108547681, www.
motofashion.gr.
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Στη γκάμα της εταιρίας προστίθεται το νέο Viper 
Strike το οποίο έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα: 
Πρώτον είναι ειδικά κατασκευασμένο από λευκό 
χαρτί για Mega Scooter και μόνο και, δεύτερον, 
είναι πολύ φθηνό!
Διαθέτει ενισχυμένο σκελετό με άκαμπτα λινά, συνδυ-
άζοντας αντοχή στο βάρος σε μικρή μάζα. Επειδή λοι-
πόν τα περισσότερα Mega Scooter διαθέτουν μικρούς 
τροχούς και μεγάλο βάρος, ένα είναι το ελαστικό που 
τους δίνει πολύ καλή πρόσφυση, το νέο Viper Strike. 
Βρείτε το σε όλα τα καταστήματα ελαστικών. Αντιπρό-
σωπος Agripan S.A.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ HELD URBAN 
RIDER

Κατασκευασμένα από δέρμα και συνθετικό υλικό, 
με μαλακή εσωτερικά επένδυση και διάτρητα τμή-
ματα.
Διαθέτουν προστασία στον αστράγαλο και γρήγορο κλεί-
σιμο με σύστημα BOA, δηλαδή ένα πρωτοποριακό σύ-
στημα χωρίς κορδόνια, γι’ αυτούς που δεν ξέρουν να τα 
δένουν ακόμα... Τιμή:€135.
Διατίθενται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681, 
www.motofashion.gr.

ΤΡΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ TRIUMPH

Στα καταστήματα Πιερράκος στην Μιχαλακοπού-
λου και στον Άλιμο, μπορείτε να ενημερωθείτε για 
τα νέα πακέτα προσφορών Triumph.
Μιλάμε για πακέτα δώρων στα μοντέλα Tiger 800, 
Daytona 675 και Tiger 1050, συνολικής αξίας €939, 
€1,397 και €1,197 αντίστοιχα. Επίσης στα συγκεκρι-
μένα καταστήματα θα βρείτε εξουσιοδοτημένο Service, 
γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, δηλαδή μια πλη-
ρέστατη Αfter Sales εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο για Μιχα-
λακοπούλου: 2107755545, τηλέφωνο για Καλαμακίου: 
2109824821, ηλεκτρονική διεύθυνση για όλα: www.
pierrakos-moto.com.



ΜΠΟΥΦΑΝΑΡΑ ADVENTURER SPIDI

Ένα μπουφάν κατάλληλα σχεδιασμένο για τα πάντα και 
για κάθε είδους σωματότυπο, τόσο για μεγάλα ταξίδια όσο 
και για χρήση μέσα στην πόλη.
Κατασκευασμένο από Tenax Polyamide και Flex Tenax στις ωμο-
πλάτες για τέλεια εφαρμογή. Διάτρητη Mesh επένδυση που βο-
ηθάει στη διαπνοή και αφαιρούμενη δεύτερη επένδυση με μεμ-
βράνη H2Out 100% αδιάβροχη και αντιανεμική. Διαθέτει Προ-
στασίες CE Force Tech στους ώμους και τους αγκώνες και θέση 
για προστασία πλάτης Reflex στα χέρια, την πλάτη και το στήθος. 
Επίσης διαθέτει δυναμικούς αεραγωγούς στο στήθος και την πλά-
τη, 5 τσέπες εκ των οποίων οι 2 είναι αδιάβροχες, μία αδιάβροχη 
εσωτερική τσέπη και Clip  για να συνδέεται με παντελόνι. Τιμή: 
€338,00.
Moto Market, www.motomarket.gr, 2109222349.

FI TUNER PRO

Για όλα τα Suzuki και όχι μόνο, νέο σύστημα διαχείρισης 
καυσίμου από την Heal Teach.
Το σύστημα τοποθετείται με ένα απλό “κούμπωμα” στο σύστημα 
ελέγχου όλων σχεδόν των ψεκαστών Ιαπωνικών μοτοσυκλετών. 
Δε χρειάζεται καμία άλλη μετατροπή γιατί από μόνο του διαθέτει 3 
προεπιλεγμένα προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης του κινητή-
ρα. Εσείς με ένα απλό κουμπί ρυθμίζετε το μείγμα που σας βολεύει 
και το Tuner Pro θα κάνει τα υπόλοιπα μόνο του.
Το Tuner Pro εξασφαλίζει από τις 500 στροφές του κινητήρα έως 
και τα κόκκινα αύξηση της ιπποδύναμης με αυξημένη κατά πολύ 
γραμμικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα σε τρία επίπεδα ρύθμισης 
της απόδοσης: Μπούνια, πολύ μπούνια, τέντωμα χεριών.
Η τιμή του είναι μόνο €192 και το τοποθετείτε μόνοι σας κάτω από 
τη σέλα. Δες όλα τα νέα εγχειρήματα της Heal Tech στο κατάστημα 
Παπασταύρου Shops στην Καλλιρρόης ή πάρε στο 2109249350 
για να το παραγγείλεις.
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Τις Αγγλικές εξατμίσεις Scorpion τις ξέρετε φυσικά. 
Προσωπικά την έχω δοκιμάσει στο GSX-R μου και 
σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. 
Εγώ βέβαια πιάστηκα κορόιδο γιατί την είχα πληρώσει χρυσή, 
επειδή βλέπετε τότε δεν υπήρχε κάποιος στο ebike να μου τα δί-
νει όλα έτοιμα στο πιάτο… Τέλος πάντων δε μου κρατάω κακία 
και για να σας το αποδείξω σας δίνω την πληροφορία τσάμπα.
Τις εξατμίσεις Scorpion μπορείτε να τις αποκτήσετε από €260 τις 
μονές για GSX-R για παράδειγμα και από €480 τις διπλές, για 
TDM για αντίστοιχο παράδειγμα. 
Τσάμπα; Καλά δεν τα λέω; Α ρε πλεονέκτες, €1 για κάθε τέτοια 
πληροφορία να μου δίνατε, θα ήμουν πλούσιος.
Βρείτε όλη την γκάμα στο www.mouratisgp.gr και στο 
2104954121. (Δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει πα-
ντού.)

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ CARBON LORAINE 
ΓΙΑ SCOOTER

Η Carbon Loraine επιτίθεται και στα scooters με την 
νέα σειρά τακάκια υψηλής πραγματικά ποιότητας.
Τα νέα Sc και Maxi Sc είναι ειδικά κατασκευασμένα από 
υλικά που συνδυάζουν γρήγορο ζέσταμα από το πρώ-
το κιόλας φρενάρισμα, μεγάλη αντοχή και πολύ μεγάλη 
ακαμψία για τέλειο φρενάρισμα. Επίσης στο κατάστημα 
Cost Part που τα εισάγει θα βρείτε και σωληνάκια υψηλής 
αλλά και δισκόπλακες για μέγιστες μετατροπές σε πολλά 
από τα φρένα των mini και maxi Scooter της αγοράς.   
Έφυγες για το κατάστημα KostPart, του Σταμάτη Κοντο-
γιάννη στο Κουκάκι, 2109241400, www.kostpart.gr.

ΚΡΑΝΟΣ HELD ST6 CARBON

Νέο full face κράνος από τη Held, από 100% carbon 
με βάρος μόλις 1200gr!
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενο-πλενόμενο εσωτερικό, 
ζελατίνα Pinlock Ready (δεν απαιτούνται εργαλεία για 
την αφαίρεσή της), εσωτερικό ζελατινάκι ηλίου, γρήγο-
ρο μικρομετρικό κλείσιμο και εσωτερικό σύστημα αντλί-
ας αέρα, για την τέλεια προσαρμογή του μεγέθους των 
πλαϊνών μαξιλαριών. Απλά όταν το φοράς, φουσκώνεις 
την τρομπίτσα και του δίνεις την τέλεια προσαρμογή στα 
ευαίσθητα μουτράκια σου. Τιμή: €309.
Διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681, 
www.motofashion.gr.



Κράνη Full face από 40€
Κράνη Jet από 30€
Κράνη Motocross από 50€
∆ερµάτινα µπουφάν από 120€
Συνθετικά µπουφάν από 70€
Φόρµες δερµάτινες από 250€

250 τετραγωνικά µε µόνιµες προσφορές...

...σε επώνυµα µοντέλα περασµένης σεζόν!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ALL YEAR LONG...

motofashion
stock house

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 264 - 13562 - Άγ. Ανάργυροι, 
Τηλ.: 210 8547681 - 210 8547682 - Fax: 210 8547480 - info@motofashion.gr

IMPORT & TRADING OF MOTORCYCLE ACCESSORIES & CLOTHING

http://www.motofashion.gr
mailto:info@motofashion.gr
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Το στυλ παραπέμπει στον κόσμο των Aprilia 
superbikes. Κάθε παθιασμένος οπαδός της ιταλικής 
εταιρίας δε θα δυσκολευτεί να αναγνωρίσει την αι-
σθητική και τα στιλιστικά πρότυπα στο νέο SRV 850. 
Το μοντέλο θα διατίθεται σε αγωνιστικά Aprilia χρώματα 
άσπρο (glam white) και μαύρο (vulcan black), ενώ είναι 
ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από το τέλος Μαρ-
τίου με προτεινόμενη λιανική τιμή €9,960. Ενημερωθείτε 
σήμερα για τα προνόμια Aprilia: 
Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, δωρεάν οδική βο-
ήθεια και πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης για δύο επιπλέ-
ον χρόνια!
Piaggio Hellas, http://www.aprilia.com.gr.

690 DUKE 2012 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

Άλλο να στο περιγράφω κι άλλο να το δεις από κο-
ντά… Δε μιλάμε δε να το οδηγήσεις κιόλας.
Το νέο Duke είναι θαρρείς γεννημένο για την Ελλάδα. 
Εντυπωσιακά ελαφρύ, με απίστευτο πλαίσιο και φρένα, 
ενώ δε λείπουν και οι παρεμβάσεις στον κινητήρα που 
το καθιστούν πιο γρήγορο και κατά πολύ πιο οικονομικό, 
από τον προηγούμενο Δούκα. Το νέο Duke μπορείτε να 
το αποκτήσετε με μόνο €7,990 – και λέω μόνο και το 
εννοώ…
Fan Motorcycles, Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπο-
λη, 16431, 2109955451, Fax: 210 9923890, www.
fanmoto.gr.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ D-AIR ΑΠΟ ΤΗ DAINESE

Ήρθε μετά από 10 χρόνια εξέλιξης με κόστος πάνω από €30,000,000 
το νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλειας της Dainese.
Έχετε δει στα MotoGP τα παλικάρια που πέφτουν, όπως ο Rossi ή ο Pedrosa, 
και ανοίγει ένας αερόσακος στην πλάτη ή στο σώμα τους;
Αφού λοιπόν τσακίστηκαν επανειλημμένως όλοι αυτοί οι αναβάτες, εξέλι-
ξαν για όλους εμάς που τα βρίσκουμε όλα έτοιμα το νέο σύστημα D-AIR. 
Ο συγκεκριμένος αερόσακος προστατεύει όλα τα ζωτικά σημεία όπως: Θώ-
ρακα, σπλήνα, αυχένα, πλάτη και πλευρά και λειτουργεί με ένα πρωτο-
ποριακό ηλεκτρονικό σύστημα που τοποθετείται πάνω στη μοτοσυκλέτα. 
Το κοκομπλόκι αυτό καταγράφει επιτάχυνση, χιλιόμετρα, γυροσκόπιο και 
άλλες παραμέτρους σε κλάσματα και ξέρει αν εσείς πάτε να τσακιστείτε ή 
όχι, έτσι ανοίγει λίγο πριν την πρόσκρουση ή την πτώση (μακριά από εμάς).
Μάθε παιδί μου πράματα στο 2109249350 ή περάστε από ένα κατάστημα 
Παπασταύρου Shops, για να το δείτε και από κοντά.
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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
http://www.moto-lastixa.gr
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Οι παγκοσμίου φήμης αλυσίδες RK της σειράς GXW 
διαθέτουν νέο ειδικό σύστημα αυτο-λίπανσης ενά-
ντια στις υψηλές τριβές και θερμοκρασίες που ανα-
πτύσσονται στις πιο ακραίες ταχύτητες των αγώ-
νων.
Ένα νομιστεράκι βγαίνει κάθε 500 km μέσα από το μοτέρ 
και τη λιπαίνει… Εντάξει δε γίνεται έτσι ακριβώς, αλλά η 
λίπανση είναι συνεχής κάτω από όλες τις συνθήκες.
Ως αποτέλεσμα οι GXW με έμφαση στην υψηλή ποιότη-
τα και αντοχή, έχουν έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής σε σχέση με τις υπόλοιπες αλυσίδες τύπου Ο-Ring. 
Είναι διαθέσιμες σε 520, 525 & 530 σε διάφορα χρώ-
ματα και μπορείτε να τις προμηθευτείτε από όλο το δί-
κτυο συνεργατών της MOTOWAY Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε., 
2310515557, www.motoway.gr.

ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ

Ψάξε στο εξωτερικό και στα παλιο-eBay κι αν βρεις 
τέτοια τιμή σε τέτοια ποιότητα χ€σ€μ€…
Made in Italy δίσκοι συμπλέκτη από τη NEWFREN με 
τον αέρα της κατάκτησης του SBK για το 2011. Προσφέ-
ρουν υψηλό συντελεστή τριβής, μεγάλη ανθεκτικότητα 
και πολύ μεγάλες αντοχές στην υπερθέρμανση και την 
καταπόνηση. Το υλικό που επιλέγεται για κάθε μοτοσυ-
κλέτα είναι ανάλογο του μοντέλου εφαρμογής και των 
απαιτήσεών του καταφέρνοντας έτσι να έχει την καλύτερη 
δυνατή απόδοση ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες 
του κατασκευαστή. Προτεινόμενη Λιανική με ΦΠΑ για το 
TDM 900: €63,70.
Δίπλα στα πόδια σου στον ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, 210-
9222776, www.alexopoulos.gr.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ AGV ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ήξερες ότι εδώ και λίγο καιρό η DAINESE αγό-
ρασε την AGV;
Ωραία τώρα μάθε εκ των έσω ότι στους υπεύθυνους της 
Dainese έχει κατσικωθεί να φτιάξουν το νούμερο ένα κρά-
νος χωρίς ανταγωνισμό. Πώς; Κρατώντας την ασφάλεια 
δεδομένη και δίνοντας έμφαση σε υλικά, άνεση, βάρος, 
ορατότητα και αεροδυναμική. Μοντέλο στο όλο εγχείρη-
μα είναι ο συμπαθητικός σε όλους Rossάκος, που βοηθά 
στην εξέλιξη. Γι’ αυτό έχει μείνει πίσω από βαθμολογία.
Δες όλα τα νέα εγχειρήματα στο κατάστημα Παπασταύρου 
Shops στην Καλλιρρόης ή τηλεφώνα στο 2109249350. 
Επίσης μπορείς να μπεις και στο www.agv.it.
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γιατί και η Αγία Παρασκευή, 
θέλει τον μαστορά της

Εμπειρία αποκτημένη στην πίστα Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

ΑΘΗΝΑ

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την ΕλλάδαΕιλικρίνεια και γνώση σε ένα!

ΝΙΚ
ΑΙΑ

http://www.motoclinic.gr
http://www.facebook.com/bournasmoto
mailto:info@brakeshop.gr
http://www.motomourikis.gr
http://www.mouratisgp.gr
http://www.paddock512.gr
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ΗΡΘΕ ΤΟ DUCATI 1199 PANIGALE

Και πού άραξε; Φυσικά στο κατάστημα Fan 
Motorcycles.
Το κατάστημα του Φάνη Στρωματιά και της παρέας του 
παρουσιάζει πρώτο την νούμερο ένα μοτοσυκλέτα της 
Ducati. Δε χρειάζεται να σας υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι 
είναι η Νο 1 κάθετη μονάδα (και με βραβείο μάλιστα) 
Ducati, τα τελευταία τρία χρόνια.
Αν θέλετε να δείτε από κοντά το νέο Panigale κλείστε ένα 
ραντεβού, για να το κάνετε και Test Ride (όταν έγραφα 
αυτό το κείμενο ήταν Πρωταπριλιά. Σιγά μη στο δώσει να 
το οδηγήσεις κιόλας).
Fan Motorcycles, Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπο-
λη, 16431, 2109955451, Fax: 2109923890, www.
fanmoto.gr.

ΝΕΑ ΤΑΚΑΚΙΑ NEWFREN ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ

Η Newfren επιτίθεται στην κρίση με απίστευτες νέες 
τιμές, για όλα τα μοντέλα μοτοσυκλετών.
Συγκεκριμένα τα νέα μεταλλικά τακάκια S2 υψηλής από-
δοσης ιδανικά για μοτοσυκλέτες που έχουν μεταλλικά 
τακάκια από τον κατασκευαστή και προτεινόμενα από 
την εταιρία για χρήση στον δρόμο αλλά και σε πίστα, σε 
street μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων αλλά και σε οff 
road μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως του τερέν, διατίθενται με 
λιανική τιμή με ΦΠΑ στα €26.80. 
Επίσης τα BR της Newfren είναι τακάκια από ενισχυμένο 
με Kevlar οργανικό υλικό για μοτοσυκλέτες μεσαίου και 
μεγάλου κυβισμού. Δε χρειάζονται ζέσταμα και λειτουρ-
γούν υποδειγματικά τόσο στην καθημερινή χρήση όσο 
και στην εκδρομική χρήση, διατίθενται με νέα προτεινό-
μενη λιανική με ΦΠΑ €18.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, 2109222776, www.alexopoulos.gr.
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Επιτέλους, BMW service στα μέτρα σας

Για ελαστικά υψηλών επιδόσεων Ο ταχύτερος στις αλλαγές...

H υγεία της... πανω απ’όλα!

ΣΤΑ
ΥΡΟΣ

Εγγύηση στα μεσόγεια! Το ποδήλατο στα καλύτερα του!

XΟΛΑΡΓΟ
Σ

mailto:g.s.bmw@hotmail.gr
http://www.moto-hospital.gr
mailto:info@betamotor.gr
http://www.tsalikis.gr
https://www.facebook.com/keramidasbikes




Σε έναν κόσμο όπου σχεδόν το μοναδικό ελεύθερο 
κανάλι δημόσιας έκφρασης είναι πλέον το Διαδίκτυο, 

η προσπάθεια φίμωσής του έχει αρχίσει να γίνεται πολύ 
αισθητή. Περίεργα νομοσχέδια με ακρωνύμια όπως ACTA, 
SOPA κλπ εμφανίζονται, προκαλούν τη συνειδητή μειοψηφία 
που ενημερώνεται και εκτός τηλεόρασης και γρήγορα περνούν 
στην οικτρή πραγματικότητα της νέας παγκόσμιας χούντας.
Κάπου εδώ έρχονται οι προσωπικοί μου ήρωες, οι Σουηδοί 
του The Pirate Bay (http://thepiratebay.se). Αυτοαποκαλούν 
τη σελίδα τους ως “το μεγαλύτερο bittorrent site του γαλαξία” 
και έχουν καταφέρει να παραμένουν από το 2003 στον αέρα 
παρά την ανελέητη δίωξη που τους έχει ασκηθεί. Κανείς δεν 
ξέρει πού βρίσκονται οι servers τους, μετακινούνται συνέχεια 
και το μόνο υποχρεωτικά φανερό σημείο τους είναι ένα κουτί 
με ένα καλώδιο δικτύου, λίγη μνήμη κι έναν επεξεργαστή, 
καθώς και μερικά γλυκά που αφήνουν ως “επιβράβευση για 
τον κόπο που έκαναν οι διώκτες τους μέχρι να τους βρουν”… 
Οι φήμες για την τοποθεσία των μηχανημάτων τους έχουν 
φτάσει σε οργιώδη επίπεδα, από ψυχροπολεμικά μυστικά 
καταφύγια, την πρεσβεία της Βόρειας Κορέας, ως πλατφόρμες 
σε διεθνή ύδατα της Βόρειας Θάλασσας.
Η αρχική τους εγκατάσταση δέχτηκε επίθεση και κατάσχεση 
από τις σουηδικές αρχές το 2006, μετά από αφόρητη πίεση 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ και δίχως ως τότε να νομιμοποιείται 
από τη σουηδική νομοθεσία. Τους κράτησαν εκτός δικτύου για 
τρεις μέρες. Οι ίδιοι γελούν με αυτή την ιστορία, θυμίζοντάς 
μας πως όταν ένας από τους διαχειριστές τους μέθυσε σε ένα 
πάρτι είχαν μείνει offline για πέντε μέρες, περισσότερο απ’ όσο 
κατάφερε ο Σουηδός εισαγγελέας! Τα τρία ιδρυτικά μέλη του 
The Pirate Bay έχουν καταδικαστεί σε αμέτρητα εκατομμύρια 
προστίμων, από τα οποία δεν έχει πληρωθεί φυσικά ούτε σεντ, 
ενώ στη Σουηδία τους περιμένει η φυλακή – αν τους βρουν 
ποτέ, μιας και δε ζουν πια εκεί.
Κοιτώντας στο μέλλον, το TPB πλέον αντικατέστησε τα torrent 
files με magnet links. Αυτό σημαίνει απείρως λιγότερο 
αποθηκευτικό χώρο, άρα μικρότερους και εύκολους στη 
μετακίνηση δίσκους, ενώ δυσκολεύει τις διωκτικές αρχές 
στο να βρουν ποιος διαθέτει τι και σε ποιον. Το επόμενο 
βήμα ανακοινώθηκε στις 18 Μαρτίου (http://thepiratebay.
se/blog) και κάνει θραύση: “Με μικρά αεροπλανάκια 
τηλεκατευθυνόμενα από GPS, φτηνό ραδιοφωνικό εξοπλισμό 
μεγάλης εμβέλειας και μικροσκοπικούς υπολογιστές όπως 
το Rapsberry Pi θα πειραματιστούμε στέλνοντάς τα σε ύψος 
μερικών χιλιομέτρων. Έτσι θα χρειαστούν αεροπλάνα για 
να κλείσουν τα μηχανήματά μας. Μια πραγματική πράξη 
πολέμου.” Οι τύποι είναι τρελοί, απίθανα τρελοί!
Υπάρχει η ελευθερία και η επίφασή της. Το πρώτο είναι 
κάθε μέρα και πιο ξεκάθαρο πως δεν προβλέπεται από τις 
Αρχές που απλά θέλουν να μας χορτάσουν με το δεύτερο. 
Τέτοιοι άνθρωποι έρχονται να μας θυμίσουν πως η αντίσταση 
χρειάζεται τρέλα και επιμονή, αλλά έχει αποτέλεσμα. Όσες 
ιστοσελίδες και να κλείσουν, το The Pirate Bay παραμένει 
ανοικτό ακριβώς στο μαλακό υπογάστριο μιας βιομηχανίας 
που έχει καπελώσει τη δημιουργία κάτω από το ζυγό μερικών 
καρτέλ με σήμα το δολάριο. Συνεχίζει δε να μας προσφέρει 
άφθονη διασκέδαση απαντώντας στις πολυεθνικές που το 
κυνηγούν: http://thepiratebay.se/legal.

xodus

“Θα χρειαστούν 

αεροπλάνα για 

να κλείσουν τα 

μηχανήματά μας. 

Μια πραγματική 

πράξη πολέμου.”
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Το μεγαλύτερο 
bittorrent site 
του Γαλαξία

mailto:spirontas@ebike.gr
mailto:spirontas@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/
http://quadmudness.blogspot.com/


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/
http://www.forumtriumph.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
http://www.gsr600.gr
http://www.motoradiostation.gr
http://www.transalp.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.lemot.gr
http://www.bkingclubhellas.com
http://www.motek.gr
http://www.gsforum.gr
http://www.symol.gr
http://www.vstromhellasforum.com/
http://www.symoska.gr/
http://atngreece.blogspot.com/
http://www.3kyklo.gr
http://www.symore.gr
http://www.hayabusaclub.gr


Aprilia  
 Dorsoduro 750 2(C),12(F)
 Mana 850 GT 18(T),19(Σ)
 Scarabeo 200 Dual Map 21(F)
 SR Max 300 43(F)
RS4   38(F)
 RSV4 R  22(C),29(F)
 RSV4 Factory 7(Π),14(C),22(C)
 RSV4 Factory APRC 38(T),40(Σ)
 Shiver 750 GT 20(F)
 Shiver 750 ABS ’11 35(F)
 Tuono V4R APRC 36(C),42(T)
Beta  
 Alp 4.0  38(F)
 RR 350  37(F)
 RR 400  27(F)
 RR 450  37(F)
 Urban 125  41(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  
 Terra 125 Adventure 41(F)
 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)
Futura  
 Como 800  43(F)
Gas-Gas  
 EC250F  21(F)
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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 Ready 2 Track 41(Σ)
 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 800X Crossrunner ABS 44(T)
 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)
 Versys 1000 45(T)
 W800 ’11  40(F)
 Z750  2(Σ),33(Σ)
 Z750R  39(F)
 Z1000 ’10  26 (T)
 Z1000 SX  36(F)
 ZX6R  7(Π),20(T)
 ZX10R  5(T),15(Σ),25(Σ)
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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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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),39(T)
 Duke 125  45(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)
 Beverly 350 Sport Touring 45(F)
 MP3 400 LT 14(F)
 MP3 Yourban 300 40(F)
 X7 250ie  5(F)
Quadro  
3D   44(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 600 L1 41(Σ)
 GSX-R 1000 K9 7(Π),15(Σ),25(Σ)
 RMX 450Z  23(F)
 RV 125 VanVan 34(F)
 V-Strom 650 Desert 2(F)
 V-Strom 650 ’12 45(C)
 Sixteen 150  13(F)
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SYM  
 MaxSym 400 44(F)
 Wolf 250  42(F)
Triumph  
 Bonneville SE 14(F)
 Daytona 675 17(C) ,41(Σ)
 Daytona 675R 39(C),40(Σ)
 Speed Triple  22(F),33(C),37(Σ)
 Speed Triple ABS 41(F)
 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),39(F)
 Tiger SE  24(Σ)
Vespa  
 GTS 300 SuperSport 28(F)
 GTS 300 Touring 39(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),41(Σ)
 YZF-R1  7(Π),15(Σ),25(Σ)
Σαλόνια  
 Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08 2
 EICMA '08  9
 EICMA ’10  31
 EICMA ’11  42
 Intermot '08 8
 Intermot ’10 30
 Moto Weekend 2011 40
 Paris Moto et Scooter Show ’11 43
 Tokyo Motor Show ’09 19
 Tokyo Motor Show ’11 43
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
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 Long Term 
ΚΤΜ 690 SuperMoto 4,5,6,8,9,11
 ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager 4,5,6,7,9,11
 Suzuki Burgman 400 40
 Suzuki GSXR 600 K9 16,20
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)
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Πινάκιο επεξήγησης 
μονογραμμάτων

C: Cover Story  
F: First Ride  
Π:Παρουσίαση  
Σ: Συγκριτικό  
T: The Test
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 Futura Roma 32(Σ)
 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
24H Enduro 44
 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
 Athens Supercross ’11 43
 Bikenet Carting 4
 Bol ‘d Or 2009 18
 Dakar '09  11
 Dakar ’10  21
 Dakar ’11  33
 Dakar ’12  44
 Isle of Man 2009 15
 Isle of Man 2010 26
 Macau GP 2009 20
 Mat Mladin 1 7
 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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