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δεν είμαστε σίγουροι

editorial

Κωνσταντίνος Δάλλας

Θετική

σκέψ

Αν υπάρχει μετά θάνατον ζωή, σίγουρα
είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας.
Εύχομαι μόνο να είναι και πιο δίκαιη

>>

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου, ο συνάδελφος και
φίλος Άλκης Συνιώρης έφυγε από τη ζωή σε
τροχαίο με την προσωπική του μοτοσυκλέτα. Στα 37 του χρόνια, ο
Άλκης είχε ζήσει πράγματα που άλλοι δεν θα τους φτάσουν τέσσερις
ζωές για να προλάβουν να τα κάνουν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν
ήταν θέμα χρόνου, θέμα διάθεσης ήταν - και από αυτή, ο Άλκης είχε
πολύ περισσότερη από τους πιο πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω.
‘Έχοντας χάσει αρκετούς κοντινούς μου ανθρώπους τα τελευταία
χρόνια, καταβάλω μεγάλη προσπάθεια να βρω ένα τρόπο να κρατάω
μόνο τα θετικά από αυτά τα τόσο τραγικά γεγονότα. Αποφεύγω
να παραστώ στις κηδείες, προσπαθώντας να έρθω πιο κοντά στη
μεξικάνικη παράδοση, η οποία θέλει τον λαό να πίνει και να γλεντάει
αντί να κλαίει και να οδύρεται, έτσι ώστε στη μνήμη μας να μένει μια
καλή εικόνα του ανθρώπου που έφυγε, όχι η μεταφορά του στην
τελευταία κατοικία...
Τον Άλκη λοιπόν θα τον θυμάμαι χαλαρό, με έναν ήπιο πάντα τόνο
στη φωνή του. Θα τον θυμάμαι να οδηγούμε παρέα στους δρόμους
γύρω από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 2004, στην παρουσίαση του
Yamaha YZF-R1. Απεσταλμένοι των τότε μεγαλύτερων περιοδικών
μοτοσυκλέτας, αυτός από το 0300 και εγώ από το MOTO,
οδηγήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής παρέα. Σε κάποιο
σημείο στη μέση του πουθενά, σκάμε σε μια διασταύρωση χωρίς
ιδιαίτερη σήμανση και τσιμεντένιο στηθαίο μεταξύ των δύο ρευμάτων

έψη

"

...τον Άλκη θα τον θυμάμαι χαλαρό,
με έναν ήπιο πάντα τόνο στη φωνή του...

editorial

κυκλοφορίας, στην οποία πρέπει να πάμε αριστερά. Στρίβει λοιπόν ο
Άλκης, τσιμπάει συμπλέκτη και σουζάρει το R1 του αλλάζοντας κάμποσες
ταχύτητες στο κιβώτιο. Κάποια δευτερόλεπτα μετά, συνειδητοποιώ ότι
βρίσκεται δεξιά, στο αντίθετο ρεύμα! Φανταστείτε τώρα εικόνα, τον Άλκη
σούζα με όσα δεξιά και εμένα στα αριστερά του να κορνάρω και να του
κάνω νόημα να έρθει στη σωστή πλευρά του δρόμου (σ.σ. οι Αυστραλοί
οδηγούν ανάποδα σαν τους Άγγλους). Έτσι θα τον θυμάμαι τον Άλκη, με
το χαμόγελο στα χείλη και με τα μάτια γουρλωμένα, να γελάει με την ψυχή
του σαν πιτσιρίκι όταν λίγες ώρες αργότερα σχολιάζαμε την όλη φάση.
Χάρηκα που τον γνώρισα, πραγματικά. Είμαι σίγουρος ότι θα
ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή.
Η αντίδραση του αναγνώστη
Πάμε στα δικά μας τώρα - ή, καλύτερα, στα δικά σας. Πρέπει να πω ότι
όλοι εμείς εδώ στο ebike.gr συγκινηθήκαμε από την κινητοποίησή σας
μετά τα όσα έγραψα στο editorial του προηγούμενου τεύχους. Αρκετοί
από εσάς βομβάρδισαν το donate του paypal με σημαντικά ποσά. Κάποιοι
μπήκαν στον κόπο να μας γράψουν δυο γραμμές, άλλοι πάλι ήρθαν σε
άμεση επικοινωνία μαζί μας, θέτοντας εαυτόν και γνώσεις στη διάθεση του
αγαπημένου τους περιοδικού. Σας ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της
καρδιάς μας. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχίσουμε να
σας προσφέρουμε το ebike.gr σε μηνιαία συχνότητα, διατηρώντας πάντοτε
τη ψηφιακή, free press μορφή του. Ακούσαμε πολλές ιδέες, ρίξαμε στο
τραπέζι άλλες τόσες, το σκεφτήκαμε δυο και τρεις φορές και, σήμερα πια,
θεωρώ πως έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Περισσότερα όμως σε σχεδόν
δύο μήνες από τώρα, στο τεύχος Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, συνεχίστε να
διαδίδετε την ύπαρξή μας. Το από στόμα σε στόμα είναι η μεγαλύτερη ίσως
βοήθεια που μπορείτε να μας προσφέρετε!
Τεύχος Ιουλίου στις οθόνες σας
Έχουμε περάσει το πρώτο μισό του καλοκαιριού και, αναμενόμενα, η
κινητικότητα στο χώρο της μοτοσυκλέτας είναι πεσμένη. Ο Τσαντήλας
ωστόσο εξασφάλισε το Yamaha V Max για μια βδομάδα - και η αλήθεια
είναι ότι υπήρξαν στιγμές που τον ζήλεψα. Ιούλη μήνα, με την κίνηση στους
δρόμους να έχει μειωθεί αισθητά, κάθε φανάρι είναι από μόνο του ένας
καινούργιος αγώνας dragster - και όταν βρίσκεσαι στη σέλα του V Max,
είναι σαν να έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την πρώτη θέση. Βέβαια, δεν
μπορώ να πω ότι χαλάστηκα που μου έλαχε το KTM 990 Adventure R.
Μόνο η βλάβη που παρουσίασε με χάλασε, αφού μου στέρησε μεγάλο
μέρος της οδηγικής απόλαυσης που απλόχερα προσφέρει αυτό το
μεγάλο on-off. Ο Μάνος εξέτασε από κοντά το καινούργιο φανάρι του
Kawasaki Versys και εγώ βολεύτηκα με το ανανεωμένο Yamaha X-Max
250, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πόσο τεράστιο ρόλο παίζουν
τα ελαστικά στη συμπεριφορά των αγαπημένων μας δίτροχων. Ο Άρης
συνεχίζει την αναδρομή του στα καθαρόαιμα enduro και οδηγεί το πρώτο
Beta που εμφανίζεται ποτέ στις σελίδες του ebike.gr.
Στα αγωνιστικά θα βρείτε όλα τα τελευταία κουτσομπολιά γύρω από το
μεταγραφικό παζάρι των MotoGP, καθώς και τις αναφορές μας από τους
πρόσφατους αγώνες των MotoGP και WSBK. Το ποδηλατικό κομμάτι
είναι για μια ακόμη φορά πλούσιο, ενώ στην τελευταία του αναφορά στο
πολύπαθο Yamaha Serow 225, ο Μάνος ανατρέπει τα προγνωστικά των
υπόλοιπων μελών του ebike.gr και κάνει την έκπληξη!
Στις μόνιμες στήλες, όλοι οι τακτικοί αρθρογράφοι αποφάσισαν να στείλουν
τις στήλες τους για σύντομες διακοπές τον Ιούλιο, ενώ μας υποσχέθηκαν
ότι θα μας τις επιστρέψουν εμφανώς ανανεωμένες στο τεύχος Αυγούστου.
Για εμάς τους ίδιους πάντως, διακοπές δεν προβλέπονται. Υπάρχουν
εκκρεμότητες ανοιχτές και πολλά θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν
ούτως ώστε να επιστρέψουμε καλύτεροι από ποτέ το Σεπτέμβριο.
Καλή ανάγνωση.<<

Άλκης Συνιώρης
1972 - 2010

the front
Ωραίο το endo?
Χαρείτε το γιατί
μάλλον δε
θα ξαναδούμε
επίσημα σταντ...
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Αυξάνουν και πληθαίνουν οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες του Project 0803 ή Vyper, που όπως θα θυμάστε η Ducati είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να μπει στην παραγωγή.
Άξιο προσοχής είναι το ότι σε όλες τις κατασκοπευτικές φωτογραφίες οι αναβάτες φορούν μπουφάν με ξεκάθαρο το
λευκό σήμα της Ducati, ενώ πρόσφατα... διέρρευσε και ένα επίσημο σκίτσο από έναν Αμερικάνο dealer της Ιταλικής
εταιρείας. Συμπτώσεις, είμαστε απολύτως σίγουροι και αδιαφορούμε για τις κακές γλώσσες που το θέλουν στημένο.
Παρά τους λαιμούς των εξατμίσεων που φέρνουν κάτι τις σε αμερικάνικα V2, τόσο η θέση οδήγησης όσο και το γενικότερο στήσιμο της μοτοσυκλέτας δείχνουν ότι κοιτάει περισσότερο προς V-Max μεριά παρά σε cruiser. Το φανάρι
δείχνει σηκωμένο από το τελευταίο Monster, ενώ φυσικά το πλαίσιο είναι χωροδικτύωμα. Οι ακτινικές δαγκάνες
εμπρός δίνουν υποσχέσεις που έρχονται να αντικρουστούν από το πίσω ελαστικό που είναι 240άρι, όχι η καλύτερη
επιλογή για μεγάλες κλίσεις. Βέβαια, πάλι εντελώς συμπτωματικά το σκίτσο που διέρρευσε μετά
τα σχόλια περί ελαστικού δηλώνει ότι η μοτοσυκλέτα μπορεί να
πάρει 40 μοίρες κλίση και διαβεβαιώνει ότι ο κινητήρας είναι
testastretta.
Περισσότερα στο σαλόνι του Μιλάνο το Νοέμβριο, αν και μάλλον κάτι άλλο θα έχει διαρρεύσει
μέχρι τότε.

>>

blog.ebike.gr

Δε χρειάζεται να περνάει ένας μήνας για ενημέρωση με άποψη...
Πάρτε την καθημερινή σας δόση στο http://blog.ebike.gr

Ducati Project 0803

επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

Brammo Empulse 10.0
Τη Brammo την ξέρετε; Αν όχι μη σκάτε, δεν είναι ακριβώς διάσημη εκτός Αμερικής.
Το 2007 παρουσίασε το Enertia, ένα μικρό και ιδιόμορφο σχεδιαστικά ηλεκτρικό commuter, με τελική 96 km/h και
αυτονομία 67 χιλιομέτρων έναντι 12,000$. Όλα μέσα στα αναμενόμενα και κάπως τραγικά νούμερα των ηλεκτρικών
μοτοσυκλετών και η Ευρώπη δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν ελαφρά με την παρουσίαση της Brammo Empulse που διαθέτει τον κινητήρα δεύτερης γενιάς.
Το πανέμορφο cafe racer διαθέτει τον πρώτο υδρόψυκτο ηλεκτρικό κινητήρα παραγωγής, θυμίζει 250άρι σε διαστάσεις και έχει κάποια ιδιαίτερα εντυπωσιακά νούμερα να προσφέρει: Αυτονομία πάνω από 160 χιλιόμετρα, τελική
άνω των 160 χιλιομέτρων και όλα αυτά με μια φόρτιση δύο ωρών σε οικιακή Αμερικανική πρίζα των 110V. Πάμε
πάλι; Το Empulse θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, επ’ ονόματι 6.0, 8.0 και 10.0, που δηλώνουν την αυτονομία σε μίλια (60, 80 και 100 αντίστοιχα) με
τιμές που ξεκινούν από 9,995$ και φτάνουν
έως τα 13,995$ για τη μεγάλη έκδοση. Αλλά
αυτές οι τιμές είναι προ επιδοτήσεων, καθώς
ορισμένες πολιτείες δίνουν κίνητρα που μπορεί να μεταφράσουν την τελική τιμή του 10.0
στα 7,000$. Μήπως ξαφνικά έχει αρχίσει να
είναι ενδιαφέρον; Σύμφωνα με τη Brammo ο
ρυθμός εξέλιξης είναι φυσιολογικός για νέες
τεχνολογίες, ενώ χάρη στη νοοτροπία σχεδιασμού η δημιουργία νέων μοντέλων μπορεί
να γίνει ιδιαίτερα γρήγορα.
Η παραγωγή θα αρχίσει μέσα στο 2011, ενώ
μπορείτε να μπείτε στη λίστα αναμονής δίνοντας μια προκαταβολή 100$. Για να δείτε το
Empulse σε δράση, περάστε από εδώ: http://
www.youtube.com/watch?v=hDF2EMjir2k

the

feature

front

Θυμάστε το 848; Μπορείτε να το αποχαιρετίσετε, καθώς αποσύρεται διακριτικά από την κυκλοφορία. Στη
θέση του η Ducati παρουσίασε το.... 848 EVO.
Τηρώντας δηλαδή την ίδια φιλοσοφία ονοματολογίας με τα Hyper, για να δηλώσει ότι δεν πρόκειται για μια απλή
βελτίωση στα σημεία της προηγούμενης μοτοσυκλέτας αλλά για ένα σημαντικό βήμα εμπρός.
Το EVO αποδίδει κατά τη μαμά Ducati 140 ίππους στις 10,500 και 10 kg.m ροπής στις 9,750 rpm. Η αύξηση της απόδοσης είναι αποτέλεσμα νέων κυλινδροκεφαλών, εκκεντροφόρων, διαφορετικών πιστονιών, αυξημένης συμπίεσης
και μεγαλύτερων σωμάτων ψεκασμού, ενώ νέες είναι και οι monobloc δαγκάνες, πάντα Brembo φυσικά. Με άλλα
λόγια, περίπου οι αλλαγές που κάνουν οι Ιάπωνες στην ενδιάμεση ανανέωση των μοντέλων τους, χωρίς φαμφάρες
στην ονομασία.
Περί τιμής κανένας λόγος μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, αλλά αυτό το νέο ματ μαύρο χρωματάκι
ή «Dark Stealth» κατά τη Ducati σε κάνει να δαγκώνεσαι. Δείτε το promo video εδώ: http://www.youtube.com/
watch?v=1J1gRBp8vgk

>>
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Ducati 848 Evo

Kawasaki ZX-10R 2011
Μπορεί η Kawasaki να ανανέωσε το ZX-10R για το 2010, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
κάθονται με σταυρωμένα χέρια, ειδικά από τη στιγμή που ο ανταγωνισμός στην κατηγορία έχει δυναμώσει σημαντικά με την έλευση του S1000RR.
Δείχνοντας δε μια σαφή αλλαγή προσανατολισμού, η Ιαπωνική εταιρεία δημιούργησε το
http://www.kawasaki-challenge.com/ στο οποίο δημοσιεύει κατά τακτά χρονικά διαστήματα
νέα για το επόμενο Ninja. Πέρα από το σκίτσο που, εκτός από την επιθετική σχεδίαση, δε
δείχνει και πολλά πράγματα, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη
της αγωνιστικής έκδοσης του Next Ninja στο... Twitter, με σειρά φωτογραφιών και ενδιαφερόντων σχολίων από τους δοκιμαστές του. Αφήνοντας στην άκρη τα αναμενόμενα θετικά
σχόλια για τη συμπεριφορά του, μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει ήδη μεγαλύτερη τελική
από τα υπάρχοντα αγωνιστικά που βασίζονται στο απερχόμενο μοντέλο. Όχι και άσχημα,
ε; Η μοτοσυκλέτα φορά το αγωνιστικό Big Piston πιρούνι της Showa και ακτινικές δαγκάνες
Brembo monobloc, αν και οι πιθανότητες είναι ότι η έκδοση παραγωγής θα έχει τις παραδοσιακές Tokico και το πιρούνι που φορά σήμερα το GSX-R1000. Το πλαίσιο αγκαλιάζει πλέον
τον κινητήρα αντί να είναι πάνω από αυτόν όπως στα τελευταία ΖΧ, ενώ ο κινητήρας λέγεται
ότι έχει αλλάξει ριζικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του, αφήνοντάς μας να συμπεράνουμε
ότι ακολουθεί το δρόμο που χάραξε πέρυσι η Yamaha με το καινούργιο R1 και τον cross
plane στρόφαλο. Ανάφλεξη big bang με δυο λόγια...
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Όχι λόγω υψηλού IQ, αλλά λόγω... εταιρείας.
Η Smart, γνωστή για τα λιλιπούτεια αυτοκίνητα της και το κακό ιστορικό διατήρησης όσες
φορές προσπάθησε να κατασκευάσει κάτι διαφορετικό, ανακοίνωσε ότι θα εισέλθει στο
χώρο των scooter. Το πρώτο, ηλεκτροκίνητο
μοντέλο θα παρουσιαστεί στην έκθεση του
Παρισιού το Σεπτέμβριο, ως αιχμή του δόρατος για τον οικολογικό χαρακτήρα της εταιρείας. Σύμφωνα με δηλώσεις από τη μητρική
Mercedes Benz, η γραμμή της Smart ήταν πάντα η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Μετά την αρχική εστίαση στο χώρο των
τετράτροχων, ήρθε η ώρα να αναπτυχθούν
και σε άλλες, οικολογικά φιλικές λύσεις.
Η Mercedes Benz έχει ήδη έρθει σε συμφωνία
με την ENBW (κάτι σα τη ΔΕΗ στη Γερμανία)
για τοποθέτηση σημείων φόρτισης μέσα και
γύρω από τη Στουτγάρδη.

Highland Motorcycles
Ο μήνας που μας πέρασε δεν ήταν καθόλου καλός για το χώρο της μοτοσυκλέτας.
Εκτός από το θάνατο του δικού μας Άλκη Συνιώρη, ένα αεροπορικό δυστύχημα πήρε τη ζωή των τριών κεφαλιών της
Highland Motorcycles. Ο Mats Malmberg ήταν ο ιδρυτής της Highland, που τοποθέτησε τους V2 κινητήρες της Folan
σε δικά του πλαίσια, δημιουργώντας τα κτηνώδη enduro των 950 κυβικών πολύ πριν την ΚΤΜ. Δεν άργησε να αρχίσει
τις βελτιώσεις στον κινητήρα, που στα τελευταία του στάδια ελάχιστα κοινά είχε πλέον με το αρχικό σχέδιο. Μετά, ετοίμασε ένα μονοκύλινδρο κινητήρα, με την παραγωγή
της εταιρείας να φτάνει τις
300 μοτοσυκλέτες που
πουλήθηκαν κυρίως στη
Σουηδία. Πριν δύο χρόνια συνεργάστηκε με τον
Chase Bales και μετέφεραν
την εταιρεία στην Tulsa της
Αμερικής, με σχέδια να
επεκταθούν σε κατασκευές
ATV μαζί με τις μοτοσυκλέτες τους, ενώ αγόρασαν και
μια εταιρεία που ειδικευόταν στα ηλεκτρονικά. Στο
αεροπλάνο επέβαινε και ο
CFO της εταιρείας, Damian
Riddoch και σύμφωνα με τις
αρχές το ιδιωτικό σκάφος
πρέπει να έμεινε από καύσιμα. Περισσότερα στοιχεία
για τους ανθρώπους και
την εταιρεία, μπορείτε να
βρείτε εδώ: http://www.
ushighland.com/
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Smart Scooters

Αναδιοργάνωση H-D
Άνοδο παρουσίασαν οι μετοχές της Harley
Davidson για πρώτη φορά μετά από αρκετούς
μήνες, όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνου προσλήψεις part-time υπαλλήλων.
Η εταιρεία είχε απολύσει πάνω από 1,000 εργαζόμενους το 2009 σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης και
μείωσης των εξόδων της λόγω οικονομικής κρίσης.
Τώρα που τα συμβόλαια των υπαλλήλων θα τεθούν
προς ανανέωση το 2012, έχει εμφανιστεί μια διαφορετική λύση σύμφωνα με τον CEO της H-D, Keith
Wandell, όπου οι υπάλληλοι θα εργάζονται ανάλογα
με τη ζήτηση.
«Μεταμορφώνουμε όλη την εταιρεία για να είμαστε
πιο ευέλικτοι και πιο κοντά στις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Αν δεν καταφέρουμε να το επιτύχουμε
έως τα μέσα του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα νέο εργοστάσιο για να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε».
Είστε και εσείς περίεργοι για το πως θα εξελιχθούν τα
πράγματα;

Triumph Adventure
Φαίνεται ότι η νέα μόδα στα μεγάλα on-off είναι τα teaser, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η Triumph
παίζει το παιχνίδι πολύ καλύτερα απ’ ότι η Yamaha στην περίπτωση του Super Tenere.
Ο λόγος για το Triumph Adventure, το νέο παιδί της Βρετανικής εταιρείας που έρχεται να παίξει στα ίσια με τον καταξιωμένο ανταγωνισμό των BMW GS και KTM Adventure, καθώς και για το άγνωστο ως τώρα σε εμάς προαναφερθέν
Yamaha.
Ο τρικύλινδρος κινητήρας καλά κρατεί, ενώ οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν μια σαφώς πιο λιτή σιλουέτα σε σχέση
με το υπάρχον Tiger. Η μοτοσυκλέτα θα είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, μία δρόμου και μια με τρακτερωτά λάστιχα
και πιθανότατα άλλες διαδρομές αναρτήσεων –κάτι σαν το GS Adventure– ενώ σύμφωνα με το site θα μάθουμε όλη
την αλήθεια για τον κινητήρα στις 4 Αυγούστου, για το πλαίσιο την 1η Σεπτεμβρίου και για το πακέτο ρουχισμού/
αξεσουάρ στις 6 Οκτωβρίου. Περισσότερα (σύντομα) εδώ: http://www.triumphadventure.com/
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Η αστυνομία στην υπηρεσία των διοδίων;
Χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με επίκεντρο τις αρνήσεις πληρωμής διοδίων από χιλιάδες οδηγούς και αναβάτες, καθώς τα συγκεκριμένα τμήματα
των εθνικών οδών που έχουν δοθεί στη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιωτικών εταιρειών δεν πληρούν τις προδιαγραφές.
Αρχικά, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι υπάλληλοι –που δεν είναι αντίπαλοι κανενός, τη δουλειά τους κάνουν– ήταν να σημειώνουν τον
αριθμό κυκλοφορίας και να αφήνουν το όχημα να περάσει. Όταν όμως οι
αριθμοί των απλήρωτων διελεύσεων ξεπέρασαν τις 600.000, επιστρατεύτηκαν τα μεγάλα μέσα, με τον υπουργό Μεταφορών, Δημήτρη Ρέππα να
στέλνει επιστολή στα αστυνομικά τμήματα, ζητώντας τους να επεμβαίνουν
σε περίπτωση άρνησης καταβολής για να σημειώνουν τα πλήρη στοιχεία
των οδηγών. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ με τη σειρά τους διαφώνησαν, καθώς σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. η μη καταβολή αντιτίμου δεν αποτελεί ποινικό
αδίκημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να
αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας.
Όταν δε οι αστυνομικοί διατάχθηκαν να προβούν σε ελέγχους και καταγραφή
των στοιχείων, με φυσιολογικότατο αποτέλεσμα τις αυξημένες καθυστερήσεις στα διόδια, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων Β.Α. Αττικής
που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών για τα διόδια απήντησε με
τρία εξώδικα. Το σήριαλ συνεχίζεται και μπορείτε να το παρακολουθήσετε
στο http://diodiastop.blogspot.com/
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Η αστυνομία στην υπηρεσία των διοδίων;

Οι αρχές στην Αριζόνα κατέβασαν όλο το δίκτυο
καμερών ταχύτητας στην πολιτεία, μετά από κατηγορίες ότι είχαν τοποθετηθεί μόνο για να αυξήσουν
τα έσοδα, καταπατώντας την προσωπική ζωή των
πολιτών. Κρίμα που έπρεπε να εκτελεστεί ένας
υπάλληλος των καμερών για να τις κατεβάσουν.
Η Mahindra έχει βάλει στο μάτι την επιτυχία της
Honda στην αγορά της Ινδίας και ανακοίνωσε κατά
μέτωπο επίθεση, με μια σειρά μοτοσυκλετών από
προσιτών μέχρι up market. Η ινδική εταιρεία κατασκευάζει ως τώρα σκούτερ, 4x4 και τρακτέρ,
ενώ προσέλαβε την Ιταλική εταιρεία Engines
Engineering για τη σχεδίαση των μοτοσυκλετών.
Πόσο γελοίος θες να είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα
σου; Η http://www.udreplicas.com/ που μας είχε
δώσει τη φόρμα του Wolverine και του Batman ξεπερνά κάθε επίπεδο κακογουστιάς με τη στολή μοτοσυκλέτας Iron man II. Μην κάνετε κλικ αν τρώτε
ή πίνετε κάτι.
Αναστολή πήρε η Moto Morini, που θα μείνει
ανοιχτή έως το Σεπτέμβριο σε μια προσπάθεια
προσέλκυσης επενδυτών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του σωματείου «υπάρχουν αρκετοί
ενδιαφερόμενοι και μάλλον θα υπάρξει συμφωνία
μέχρι το τέλος Ιουλίου». Εμείς δε θα κρατήσουμε
την αναπνοή μας πάντως.

more stuff...

Οι Hells Angels στην Αυστραλία βρίσκονται στα δικαστήρια, καθώς το κράτος προσπαθεί να κηρύξει
το μοτοσυκλετιστικό club παράνομο. Η υπόθεση
τραβάει, αλλά μετά τις περσινές αιματοχυσίες δε
βλέπουμε την αστυνομία να υποχωρεί.

Δίχρονος κινητήρας...
Microsoft??
Τους θυμάστε τους δίχρονους κινητήρες; Κάποτε ελάχιστες ήταν οι μοτοσυκλέτες που δεν
άφηναν το χαρακτηριστικό σύννεφο γαλάζιου
καπνού πίσω τους, καθώς ήταν μονόδρομος
εάν ήθελες υψηλή απόδοση και χαμηλό βάρος. Δυστυχώς όμως, δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές καυσαερίων
και γρήγορα άρχισαν να εκλείπουν από τους
τιμοκαταλόγους των εταιρειών.
Ίσως όμως να φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, με μια ιδέα που προέρχεται από τον δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο καθηγητής Peter Hofbauer
που βρίσκεται πίσω από την EcoMotors, πήρε την
ιδέα από ένα κινητήρα αεροπλάνου της Junkers,
χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά και τεχνολογία.
Πρόκειται για ένα δικύλινδρο τύπου Boxer, μόνο
που σε κάθε κύλινδρο αντί για ένα πιστόνι και μια
κεφαλή, έχουμε δύο πιστόνια που κινούνται το ένα
προς την κατεύθυνση του άλλου, κάνοντας τη μισή
διαδρομή και έχοντας καύση στο κέντρο του κυλίνδρου. Έτσι, ο ρυθμός περιστροφής μπορεί να
ανέβει σημαντικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
υποβοήθησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τουρμπίνα. Η κατασκευή είναι Modular, δίνοντας τη δυνατότητα για τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους
κινητήρες, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ο OPOC
(Opposed piston opposed cylinder) έχει τόσο χαμηλούς ρύπους που περνά εύκολα τις προδιαγραφές
τόσο των βενζινοκινητήρων όσο και των Diesel.
Κανονικά θα τη θεωρούσαμε άλλη μια ιδέα καταδικασμένη στην εξαφάνιση, αλλά άπαξ και ο Bill
Gates τη θεωρεί αρκετά βιώσιμη για να επενδύσει
23,5 εκατομμύρια δολάρια... ίσως να μας περιμένει κάποια ευχάριστη έκπληξη. Για να δείτε πως
λειτουργεί ο OPOC, πηγαίνετε στο http://www.
ecomotors.com/
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Έτσι δήλωσε ο πρόεδρος του ACEM και όλοι ακούν με προσοχή.
Όχι οι αναβάτες -ας σοβαρευτούμε λίγο– αλλά οι εταιρείες που βρίσκονται υπό
την αιγίδα του οργανισμού, κοινώς όλοι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές. Το εθελοντικό φιλτράρισμα των διαφημίσεων έρχεται να υποστηρίξει το πρόγραμμα
ασφαλούς οδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εστιάζει στους «ευάλωτους χρήστες του δρόμου». Ο πρόεδρος του ACEM, Stefan Pierer, δήλωσε πως
οι κατασκευαστές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια μέσω
της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, αποφασίζοντας να τηρήσουν μια κοινή
πολιτική διαφημίσεων που με ξεκάθαρους κανόνες θα φροντίσει να επηρεάσει
τους καταναλωτές και να αλλάξει τη συμπεριφορά τους προς το πιο κοινωνικά
αποδεκτό. Στόχος, τι άλλο, η αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους.
Η ειρωνεία; Ο Pierer εκτός από πρόεδρος του ACEM τυγχάνει να είναι και το
αφεντικό της KTM, της μοναδικής εταιρείας που έχει κάνει τόσες και τόσο επιθετικές διαφημίσεις, τονίζοντας τον αλήτικο χαρακτήρα των μοτοσυκλετών της.
Για τη μάλλον απίθανη περίπτωση που δε σας έρχονται στο μυαλό, ρίξτε μια
ματιά στα promo video του 990 Super Duke εδώ: http://www.youtube.com/
watch?v=2XM77GST6GU http://www.youtube.com/watch?v=mM22jEfcm1Y
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Καγκουριές τέλος!

Έτοιμο να διανύσει αποστάσεις
Εάν αναζητάτε καλή πρόσφυση και έλεγχο, σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής και απόδοση
στο βρεγμένο, το μόνο που χρειάζεστε είναι το νέο BT-023 της Bridgestone.
Το νέο sport-touring ελαστικό από τον επίσημο προμηθευτή του MotoGP, προσφέρει υψηλά επίπεδα
απόδοσης, τα οποία προέρχονται απευθείας από τις πίστες, μέσω των εργοστασιακών ομάδων,
οι οποίες δοκιμάζουν, εξελίσσουν και χρησιμοποιούν τα ελαστικά μας.
Το BT-023 είναι διαθέσιμο σε πέντε διαστάσεις (εμπρός) και επτά διαστάσεις (πίσω), με ειδική επιλογή
για τις μοτοσικλέτες μεγάλου βάρους. Οι sport και touring επιδόσεις
αναδεικνύονται, χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες Mono Spiral Belt,
Rich-Ex Compound και 3 Layer Compound (3LC) της Bridgestone.

Τηλ. 210 8196954
www.elastrak.gr

first rides
Μια φορά κι έναν
καιρό, ήταν ένας
ψηλός, ένας κοντός,
ένας βρωμιάρης
και ένας μπάτσος...

first ride

Beta RR 400

Cento
per
Cento
Italiana

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: Σάββας Κουρίδης

Ή αλλιώς εκατό τοις εκατό Ιταλίδα. Για πρώτη φορά φέτος, από το 2005
που παράγονται τα enduro της, η Beta εγκαταλείπει περήφανη τον κινητήρα της KTM, για χάρη ενός εξολοκλήρου δικής της κατασκευής.

first ride

Beta RR 400

>>

Αν και οι γείτονες μας χαρακτηρίζονται
από
τη
γνωστή
μεσογειακή
παρορμητικότητα, οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις στην Beta
έδειξαν ιδιαίτερη ωριμότητα. Αντί να μεγαλοπιαστούν, και
ορμώμενοι από της επιτυχίες τους στο trial, να θελήσουν
να φτιάξουν από την αρχή μια εξολοκλήρου δική τους
μοτοσυκλέτα enduro, προτίμησαν να κάνουν πιο σίγουρα,
σταδιακά βήματα.
Πίσω στο 2005, επέλεξαν με ταπεινότητα να δανειστούν
από την KTM τον κινητήρα της. Το δοκιμασμένο, αυστριακό
μοτέρ ήταν αξιόπιστο, δυνατό και ιδιαίτερα μελετημένο
για χρήση enduro. Έχοντας έτσι το κεφάλι τους ήσυχο,
επικεντρώθηκαν στο δύσκολο έργο της εξέλιξης του
πλαισίου και του συνολικού στησίματος της μοτοσυκλέτας. Τι
κι αν οι φαρμακόγλωσσες χαρακτήριζαν τα Beta ως “KTM με
μοχλικό”, στα περίχωρα της Φλωρεντίας είχαν βουλωμένα
τα αυτιά τους. Έκαναν μεθοδικά τη δουλειά τους φτάνοντας
έτσι το 2009 να έχουν ένα καλοστημένο enduro. Είχε έρθει
λοιπόν η ώρα για το επόμενο βήμα: Η σειρά RR να αποκτήσει
τον δικό της κινητήρα.
Το καμάρι τους
Διαβάζοντας το press kit της σειράς RR, η περηφάνεια για τη
δημιουργία αυτού του μοτέρ είναι διάχυτη. Λογικό και δίκαιο
αφού η εξέλιξη ενός μονοκύλινδρου επιδόσεων αποτελεί
δύσκολο και ακριβό έργο για έναν μικρό κατασκευαστή. Από
το πρώτο πάτημα της μίζας όμως, φάνηκε ότι ο κόπος και τα
χρήματα δεν πήγαν χαμένα.
Όσο είναι κρύος ο νέος κινητήρας, τον ήχο του συνοδεύει
ένας ελαφρύς μηχανικός θόρυβος από τον αυτόματο
αποσυμπιεστή και την καδένα των εκκεντροφόρων. Με
2-3 λεπτά ζέσταμα όλα ησυχάζουν και συνεχίζει με ένα
υγιέστατο δούλεμα. Μερικές ξερογκαζιές δεν αρκούν για να
αποκαλύψουν τι θα ακολουθήσει.
Αν και πρώτη έπεσε στα χέρια μας η μικρότερη έκδοση

first ride

Beta RR 400

Τυπικά εντουράδικο και
λυτό το ψηφιακό οργανάκι δουλεύει άψογα
χωρίς τις ασθένειες που
συναντούσαμε παλιότερα. Περιέχει ταχύμετρο, ολικό και μερικό
χιλιομετρητή, ρολόι και
χρονόμετρο

Οι στάνταρ CNC πλάκες
με την κόκκινη ανοδίωση, προσφέρουν
σαφώς στην αίσθηση
ποιότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια.
Δίνουν πάντα την αίσθηση ενός special part

Παρά την ιταλική καταγωγή, οι άνθρωποι
της Beta απαρνήθηκαν
τα εγχώρια Brembo για
χάρη των Nissin. Τα
συνδύασαν ωστόσο με
δίσκους της Braking με
το αποτέλεσμα να ρίχνει περισσότερο βάρος
στην αίσθηση

Ο εντελώς νέος κινητήρας αποτελεί το καμάρι
της Beta αφού είναι
εξ ολοκλήρου πλέον
δικής της κατασκευής.
Ήταν αναγκαία αλλαγή
αφού μέχρι πέρυσι
χρησιμοποιούσαν τον
προηγούμενο, γερασμένο της ΚΤΜ

των 398 cc, ήταν αρκετή για να διαπιστώσουμε τη δουλειά
που έγινε. Δύναμη και ροπή που θα ζήλευαν πολλά 450
μας έκανε να αναρωτιόμαστε πως θα πηγαίνει το 520.
Ωστόσο μη φανταστείτε υστερίες, ανεξέλεγκτες σούζες και
χαζοσπινιαρίσματα. Είπαμε, τα βήματα έγιναν ένα-ένα και
προσεκτικά. Οι σχεδιαστές φρόντισαν να τοποθετήσουν
εντουράδικο, βαρύ βολάν και να ρυθμίσουν έτσι το σύνολο,
ώστε να βγάζει τη δύναμή του γεμάτα, μεστά και γραμμικά
σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Πολύ χαμηλά, λίγο πάνω
από το ρελαντί, δίνει την αίσθηση ότι μπορεί και να σβήσει
στέλνοντας αντανακλαστικά ένα δάχτυλο στο συμπλέκτη.
Τελικά όμως η χρήση του δε γίνεται απαραίτητη, αφού οι
στροφές ανεβαίνουν χωρίς πρόβλημα, σκαρφαλώνοντας
άνετα σε δύσκολα μονοπάτια.
Από τις μεσαίες και πάνω ξεκινάει το πανηγύρι με τους δύο
εκκεντροφόρους να κάνουν καλά τη δουλειά τους, τόσο σε
δύναμη όσο και σε ομαλή απόδοση. Μαζί με την ΚΤΜ, η
Beta απαρνείται τον ψεκασμό και παραμένει πιστή στα FCR της
Keihin, φυσικά χωρίς κανένα πρόβλημα στη διαχείριση του
καυσίμου. Άμεση, ειλικρινής προς τον αναβάτη, απόκριση
στο γκάζι, κερδίζει ένα κλικ όταν απαιτείται ακριβής παροχή
δύναμης.
Κραδασμοί με την ενοχλητική τους έννοια δεν υπάρχουν
όπως και κανένα ίχνος από τις γνωστές, ύποπτες “υγρασίες”.
Το μόνο που χρειάζονται τώρα πια οι άνθρωποι της Beta είναι
υπομονή, μέχρι το καμάρι τους να αποδείξει την αξιοπιστία
του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Ας δούμε
όμως τι δουλειά έγινε όλα αυτά τα χρόνια και στο υπόλοιπο
σύνολο.
Το χαμηλότερο enduro
Στο χαμηλό κέντρο βάρους φαίνεται να έχει ρίξει το βάρος της
εξέλιξης η ιταλική εταιρεία. Η εμπειρία από το trial οδήγησε
προφανώς στη λογική αυτή, με στόχο να μεταβιβαστεί στα
enduro λίγη από την ευελιξία και την αναρριχητική ικανότητα
των trial. Με ύψος σέλας στα 940 mm είναι σχεδόν 5 cm
χαμηλότερο από κάθε ανταγωνιστή. Οδηγώντας το δεν
το αντιλαμβάνεσαι, όταν όμως χρειαστεί να πατήσεις στο
έδαφος η διαφορά γίνεται αισθητή. Το κέρδος σε ευελιξία
και ευκολία χειρισμού είναι σημαντικό ειδικά δε όταν το τερέν
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δυσκολέψει. Υπάρχει όμως ένα “αλλά”.
Η οικονομία σε ύψος δεν έγινε από το πλαίσιο αλλά από
τις αναρτήσεις. Με διαδρομές 290 mm εμπρός- πίσω η
διαφορά, ειδικά στον πίσω τροχό, είναι σημαντική σε σχέση
π.χ. με τα 315 του WR ή τα 335 του ΚΤΜ. Η επιλογή αυτή
μειώνει όμως και την απόσταση από το έδαφος, οπότε σε
συνδυασμό με το μαλακό setting το τερμάτισμα, η επαφή
με το έδαφος είναι συχνότερη. Για αναβάτη πάνω από 80
kg πιθανότατα θα χρειαστούν λίγο σκληρότερα ελατήρια.
Όσον αφορά τις αποσβέσεις και τη συνολική λειτουργία
τους είναι ποιοτικότατη και θα καλύψει κάθε ερασιτέχνη.
Οι αγωνιζόμενοι έτσι κι αλλιώς θα ψαχτούν ό,τι και αν τους
δώσεις.
Με ανακοινώσιμο βάρος 114 kg βρίσκεται στα επίπεδα
του ανταγωνισμού, όντας όμως χαμηλότερο δείχνει και
ελαφρύτερο. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και εύκολο στα κλειστά
κομμάτια δείχνοντας τελικά να έχει κληρονομήσει κάποια
γονίδια από τα trial. Σε ανοιχτές διαδρομές δε θα ανησυχήσει
τον αναβάτη. Δεν κούνησε ποτέ, όμως αν θέλουμε να είμαστε
ακριβής, μπορούμε να πούμε ότι αισθάνεται σαφώς πιο άνετα
με σκασμένες τις τέσσερις πρώτες σχέσεις του κιβωτίου, παρά
με τις δύο τελευταίες.
Στα φρένα έχουμε ιαπωνική εισβολή. Προτιμήθηκε η πρόταση
της Nissin παρά η εγχώρια Brembo. Ωστόσο για να μη μείνει
κανείς παραπονεμένος τοποθετήθηκαν δίσκοι “μαργαρίτα”
της Braking. Οι τρόμπες και οι δαγκάνες ανήκουν στη
γνωστή σειρά που συναντάμε σε όλα τα Ιαπωνικά enduro.
Χαρακτηρίζονται από λιγότερο δάγκωμα και πιο προοδευτική
λειτουργία συγκριτικά με τα Brembo χάνοντας ελάχιστα σε
αίσθηση και δύναμη. Στην περίπτωση όμως του Beta o
εμπρός δίσκος των 260 mm (αντί του 250άρη της Nissin) και
το μεταλλικό σωληνάκι καλύπτουν τη διαφορά.
Συνεχής βελτίωση
Εκεί στη Φλωρεντία δουλεύουν σκληρά, με διάθεση για
συνεχή βελτίωση. Αν έχεις δει από κοντά το μοντέλο του
2005 καταλαβαίνεις την απόσταση που έχει διανυθεί. Εκτός
από τον κινητήρα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει όσο αφορά
την αίσθηση ποιότητας που αποπνέουν τα μέταλλα του, το
ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη μοτοσυκλέτα. Άριστη βαφή,
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ποιοτικά περιφερειακά και μελετημένη, σωστή εργονομία
συνθέτουν μια πλήρη πρόταση στην κατηγορία. Από φέτος
μάλιστα άλλαξε και ο προμηθευτής των πλαστικών, με
οφθαλμοφανή βελτίωση της ποιότητας τους.
Στο ύψος των περιστάσεων
Κινούμενη σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι
ιδιαίτερα σκληρός και οι αντίπαλοι έχουν κάνει τεράστια
βήματα εξέλιξης, θα περίμενε κανείς ότι η μικρή Beta θα τα
βρει σκούρα. Αντίθετα όμως, κάνοντας προσεκτικά βήματα
και σωστές επιλογές, περίμενε να ωριμάσουν πρώτα οι
ιδέες της και μετά μια-μια να τις υλοποιήσει. Τα βάζει με
τους γίγαντες και τα πάει μια χαρά έχοντας να προτείνει μια
μοτοσυκλέτα που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς
εντουράδες. Με νέα αντιπροσώπευση στη χώρα μας, από
ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το enduro ολοκληρώνεται
το πακέτο, προσθέτοντας μία ακόμα σοβαρή επιλογή στους
λάτρεις του είδους.<<

Ακόμα μια ποιοτική επιλογή είναι τα μαύρα στεφάνια
της Excel. Πέρα από το όνομα-φετίχ σε σκληρή χρήση
θα δείξουν τη διαφορά τους σε αντοχή

Κατά τη φωτογράφιση η ποδιά έπεσε θύμα μιας φυτευτής πέτρας. Την στενή επαφή τους κατά την προσγείωση από άλμα,
βοήθησαν η μικρή απόσταση από το έδαφος και το μαλακό
σετάρισμα των αναρτήσεων

Οι χούφτες δεν είναι στάνταρ από το εργοστάσιο
αλλά δίνονται μαζί με την
αγορά της μοτοσυκλέτας
από την ελληνική αντιπροσωπεία

Στο τελικό της εξάτμισης μας τα χάλασαν λίγο οι άνθρωποι της Beta. Με τη μοτοσυκλέτα χωρίς σημάδια
υπερβολικής χρήση έχανε ήδη καυσαέριο από το τελικό κολάρο αναζητώντας το ποιοτικό aftermarket της
Leovince. Ιδιαίτερα βολικές στα δύσκολα είναι οι χειρολαβές στο πίσω κομμάτι της σέλας
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Για την ταυτότητα, την ιστορία και τις
δραστηριότητες της Beta μπορείτε να
μάθετε στο επίσημο site της εταιρείας
www.betamotor.com.

beta rr 400
The Fuoristrada Co
€9,190

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Απόσταση από το έδαφος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Βάρος κατασκευαστή:

2,180
807
320 mm
1,490 mm
940 mm
114 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή:
Ροπή κατασκευαστή:

Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,
υγρόψυκτος,
2 EEK, 4 βαλβίδες
95 x 56.2 mm
398 cc
12,4 : 1
Δ/Α
Δ/Α

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
		
		
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

Ατσάλινο, κλειστό,
δύο δοκών,
αλουμινένιο ψαλίδι
Δ/Α
Δ/Α

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή / Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:
		

Ανεστραμμένο, τηλεσκοπικό
πιρούνι Marzocchi
290 / 45 mm
Aπόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		
		

Ένα αμορτισέρ Sachs
290 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
αργή-γρήγορη απόσβεση
συμπίεσης και επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

1,60 x 21 in
90/90-21, Metzeler
Ένας δίσκος 260 mm,
δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

2,15 x 18 in
140/80-18, Metzeler
Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Nissin 1 εμβόλου

ΑΓΟΡΑ ΜΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ
ΠΙΣΤ. ΚΑΡΤΑ)
L
PA
AY
(P
ΛΗ
ΒΟ
ΤΑ
ΚΑ
ΤΙ
ΑΝ
ΜΕ
Η
ΠΛΗΡΩΜ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ € 350,00





first ride

Kawasaki Versys 650 ABS

Space Age

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Δείχνει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας,
αλλά κάτω από τα επιθετικά πλαστικά βρίσκεται το Versys
που ξέρουμε με μικρές αλλά καίριες αλλαγές
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>>

Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το Versys.
Όχι μόνο ήταν η πρώτη μοτοσυκλέτα
που κόσμησε τις σελίδες του eBike.gr στο συλλεκτικό τεύχος
Νο 1 (που όπως όλα μας τα τεύχη συνεχίζει να είναι διαθέσιμο
για δωρεάν download) αλλά ήταν και πηγή ιδιαίτερα
βαρύγδουπων δηλώσεων. “Από τις καλύτερες επιλογές για
μια μοτοσυκλέτα που τα κάνει όλα”. Για δες...
Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, η
Kawasaki αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα για μια μίνι
ανανέωση, συνεπή με τη συνεχώς εξελισσόμενη εικόνα της
εταιρείας και παρά τη γενικότερη στασιμότητα της κατηγορίας.
Εύλογα λοιπόν δημιουργείται ένα βασικό ερώτημα: Είναι το
ανανεωμένο Versys καλύτερο από πριν ή οι αλλαγές χάλασαν
τη συνταγή;
Έξω η θηλυπρέπεια
Στην ανανέωση η Kawasaki ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με
τη συγγενή οικογένεια των ER6. Έξω οι θηλυκές καμπύλες,
μέσα οι δυναμικές ακμές και γωνίες, ενώ δεν έχασε την
ευκαιρία να προσθέσει λίγο όγκο παραπάνω, απαντώντας
στο κύριο μειονέκτημα του μοντέλου πρώτης γενιάς στα
μάτια των απανταχού “τουριστών” της αγοράς. Δεν έδειχνε
αρκετά μπάνικο άρα και έβγαινε έξω από τη λίστα των
υποψηφιοτήτων.
Από κοντά τα πράγματα δε δείχνουν εξίσου ανθηρά. Οι
αναλογίες είναι σωστές και υπάρχουν σημεία που θες δε θες
κολλάς, όπως το πανέμορφο αλουμινένιο ψαλίδι “μπανάνα”
που διατηρήθηκε από το απερχόμενο μοντέλο, μα όσο πιο
κοντά εξετάζεις το Versys τόσο πέφτει το χαμόγελό σου. Αυτό
είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση σε μια
μοτοσυκλέτα που διακρινόταν για την ποιότητα κατασκευής
της και το αστείο είναι ότι όλα ως συνήθως βασίζονται
σε λεπτομέρειες. Βλέπε τα ασημένια πλαστικά καπάκια.
Μπορεί στα σκίτσα των σχεδιαστών και στις περισσότερες
φωτογραφίες να δείχνουν εντυπωσιακά, αλλά από κοντά
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"

...η ελαστικότητα
και η πανταχού
παρούσα σε
ξελασπώνουν στην
καθημερινή

χρήση…

Ελάχιστα ψηλότερη
και υπερβολικά μαλακή η σέλα, ελαστικές χειρολαβές για
τον συνεπιβάτη
Πιο μακριά απ’
το φανάρι τύπου
μανιτάρι του προηγούμενου Versys δε
γίνεται

αυτή η απόχρωση και η γυαλάδα τα κάνουν να δείχνουν
φτηνά, λίγο β’ διαλογής. Γιατί δεν τα έκαναν ελαφρώς
σαγρέ όπως στο προηγούμενο; Το τεράστιο αυτό πρόβλημα
θα λυθεί πανεύκολα στην επόμενη χρωματική φουρνιά,
πιθανότατα με μια μαύρη ή πιο σκούρα ανθρακί επιλογή,
αλλά είναι πραγματικά κρίμα γιατί το μάτι εστιάζει εκεί και όχι
στη σταθερά καλή ποιότητα κατασκευής και βαφής.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Kawasaki πέτυχε το στόχο
της: Το νέο Versys δείχνει σαφώς πιο γεμάτο από το παλιό,
παρότι προσεκτικότερος έλεγχος θα δείξει ότι τα περισσότερα
πράγματα που τραβούν το μάτι υπήρχαν και στο προηγούμενο.
Από το ψαλίδι μέχρι το μίνι χωροδικτύωμα στις βάσεις των
μαρσπιέ του συνεπιβάτη και με μια σειρά λεπτομερειών σε
όλη τη μοτοσυκλέτα που ξαφνικά τραβούν πιο πολύ το
μάτι χάρη στους νέους χρωματικούς τους συνδυασμούς.
Μέχρι και τα όργανα είναι ίδια με το παρελθόν, παρότι τα νέα
πλαστικά γύρω τους και η μικρή, κάθετη ζελατίνα αλλάζουν
τόσο πολύ την εικόνα από τη θέση του αναβάτη.
Αναίμακτη πρόοδος
Αυτό που δεν έχει αλλάξει, είναι η ίδια η θέση. Η εργονομία
της μοτοσυκλέτας παραμένει απαράλλακτη και αυτό είναι
κάτι ιδιαίτερα θετικό. Το τιμόνι δείχνει πιο φαρδύ απ’ όσο
περιμένεις στην αρχή, αλλά όσο περισσότερο χρησιμοποιείς
τη μοτοσυκλέτα τόσο πιο πολύ εκτιμάς τον άριστο μοχλό
που αυτό προσφέρει, ενώ τα μόνα παράπονα προέρχονται
από τη σέλα. Είναι μαλακή και απορροφητική, δίνοντας τις
καλύτερες εντυπώσεις στα πρώτα χιλιόμετρα, αλλά αρχίζεις
να πιάνεσαι μετά από αρκετή ώρα στη σέλα. Γιατί να μην είναι
λίγο πιο σφιχτό το υλικό;
Ο δικύλινδρος των 649 κυβικών βρίσκεται πλέον στην 4η
Κάπου σε έχω δει,
κάπου σε ξέρω. Στο
καινούργιο Ζ1000
ίσως;

first ride

Kawasaki Versys 650 ABS

Ο δικύλινδρος
των 649cc έχει
πλέον έμφαση
στην ελαστικότητα και όχι
στις ψηλές
στροφές

γενιά του, έχοντας ξεφορτωθεί τόσο τις τρύπες της απόδοσης
των πρώτων ER6, όπως και τη δίψα του για ψηλές στροφές,
δείχνοντας λίγο πιο... flat σε απόδοση πάνω από τις 7,000.
Η ανταπόδοση είναι η εξαιρετική του ελαστικότητα και η
πανταχού παρούσα ροπή που μπορεί να μην ακούγεται
τόσο εντυπωσιακή αλλά έρχεται να σε ξελασπώσει στην
καθημερινή χρήση. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη χρήσης
του κιβωτίου που είναι σφικτό, αν και για κάποιο λόγο πιο
εύχρηστο απ’ ότι στα καινούργια ER6.
Μια ευχάριστη αλλαγή έρχεται στον τομέα των αναρτήσεων,
που παρότι πιο σκληρές από το παρελθόν δεν πέφτουν στη
λούμπα του ER6-f. Είναι τόσο σφιχτές ώστε να σου δίνουν
έλεγχο και να μετατρέπουν ακόμα και τις μικρές καθημερινές
μετακινήσεις σε ενδιαφέρουσες βόλτες, χωρίς να σε
ταλαιπωρούν στις ανωμαλίες χάρη στις μεγάλες διαδρομές
τους και τη σωστή ενδοτικότητά τους, ενώ η γεωμετρία της
μοτοσυκλέτας δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα με συνεπιβάτη
λογικών κιλών.
Οι μεγάλες τους διαδρομές αλλάζουν προς το καλύτερο και
τα φρένα, με τη νέα δαγκάνα της Nissin να μη φέρνει τα συχνά
αναπάντεχα μπλοκαρίσματα των ER6 και το ABS να μπαίνει
σπάνια σε λειτουργία παρά τη θολή αίσθηση της σφιχτής
μανέτας.
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που σου επιτρέπει να
κινείσαι ιδιαίτερα σβέλτα χωρίς να το νιώθεις ή να πιέζεσαι,
καλύπτοντας εύκολα και αναίμακτα αποστάσεις. Λίγη
παραπάνω προστασία από τη μικρή ζελατίνα δε θα ήταν

Πανέμορφο και
αποδοτικό το
σύνολο ψαλιδιού – πλάγια
τοποθετημένου
αμορτισέρ. Για
τα καπάκια του
πλαισίου τα
είπαμε

Αποδοτικά
αλλά δίχως
αίσθηση τα
φρένα, όσο
σφιχτές πρέπει
οι αναρτήσεις
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Kawasaki Versys 650 ABS

"
άσχημη στους ανοιχτούς δρόμους, αν και με λίγη όρεξη για
να παίξεις με τη γωνία της θα βρεις μια θέση που να καλύπτει
έστω και οριακά τους κανονικούς σε ύψος αναβάτες.
Κοιτώντας μπροστά
Πώς στέκεται το Versys απέναντι στον ανταγωνισμό εν έτη
2010; Μια χαρά ευχαριστώ. Μπορεί οι πρώτες εντυπώσεις
να μην είναι οι καλύτερες δυνατές αν σου αρέσει να διυλίζεις
τον αισθητικό κώνωπα, αλλά η ουσία παραμένει, ενώ μικρές
βελτιώσεις στα σημεία καταφέρνουν να αναβαθμίσουν
την εικόνα. Το “οn-on” της Kawasaki συνεχίζει να είναι η
καλύτερη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιεί τον δικύλινδρο
εν σειρά των 650 κυβικών, με τη θέση οδήγησης και τη
ροπή του κινητήρα να σε βγάζει ασπροπρόσωπο, ενώ οι
αναρτήσεις φαίνεται να έχουν βρει τη χρυσή τομή. Η αύξηση
της τιμής απ’ τον προκάτοχό του μπορεί να τσούζει, αλλά
ήταν αναμενόμενη με τη φόρα που έχει πάρει ο ΦΠΑ και τις
αλλαγές που δέχτηκε η μοτοσυκλέτα.
Όλα καλά λοιπόν; Μάλλον ναι. Ειδικά από τη στιγμή που
εύκολα αλλάζουν τα ασημί καλύμματα πλαισίου και ψυγείου
με αυτά του προηγούμενου μοντέλου....<<

"

…η εργονομία

παραμένει απαράλλακτη
και αυτό είναι ιδιαίτερα

"

θετικό…
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Kawasaki Versys 650 ABS

kawasaki versys 650 abs
teomoto a.e.
€7,990 (ABS €8,490)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,125 mm
840 mm
1,330 mm
1,415 mm
845 mm
19 lt
206 kg (ABS: 209)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς:
Ροπή:

Υδρόψυκτος δικύλινδρος
εν σειρά, με 4Β/Κ
83 x 60 mm
649 cc
10.6:1
64/8,000 hp/rpm
6.2/6,800 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:
		
		

Ανάποδο τηλεσκοπικό
πηρούνι
150/41 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση συμπίεσης /
επαναφοράς

ΠΙΣΩ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		
		

Παράκεντρα τοποθετημένο
αμορτισέρ, χωρίς μοχλικό
145 mm
Προφόρτιση ελατηρίου
σε 7 θέσεις, απόσβεση
επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

3.5 x 17 in
Dunlop Sportmax
D221 120/70ZR17
Δύο δίσκοι “Μαργαρίτα”
300 mm, δαγκάνες Tokico
2 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

4.5 x 17 in
Dunlop Sportmax
D221 160/60ZR17
Δίσκος “Μαργαρίτα”
220 mm, δαγκάνα Tokico
1 εμβόλου με γλίστρα

Ανακαλύψτε «έναν άλλο τρόπο» στη μετακίνησή σας μέσα και έξω από την πόλη.
Το πιο σύγχρονο και λειτουργικό μέσο, έχει… 2 τροχούς,
χαρίζει απίστευτη αίσθηση ελευθερίας στην οδήγηση και ασύγκριτα πρακτικά πλεονεκτήματα.

Ανακαλύψτε το δίκυκλο!
Μαζί του, ανακαλύψτε έναν καινούριο κόσμο και δείτε με άλλο βλέμμα τις καθημερινές σας διαδρομές.

Κερδίστε απίστευτο χρόνο. Mειώστε τα έξοδα καυσίμων.
Αυξήστε την ευελιξία και την πρακτικότητα επί 2!
Αφήστε πίσω το άγχος και βρείτε parking αμέσως.
Το δίκυκλο είναι η λύση!
Δοκιμάστε το σήμερα!

Ανακαλύψτε το δίκυκλο!
www.izoithelei2.gr
MOTORS

ΣΕΑΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ευελιξία

οικονομία

first ride

KTM 990 Adventure R

Παιδική

χαρά

κείμενο: Κων/νος Δάλλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

“Να βρε μωρό μου, είπα να πάρω ένα μεγάλο και αργό τουριστικό μηχανάκι, να
είναι άνετο και για εσένα”. -”Θυσιάστηκες βρε αγάπη μου, μπράβο σου όμως
που με σκέφτηκες. Τεράστιο είναι το άτιμο, δείχνει ό,τι πρέπει για ταξίδι. Θα σε
βολέψει όμως βρε αγαπούλα όλος αυτός ο όγκος στην καθημερινότητά σου;”
Αχ και να’ ξερες την αλήθεια. Θύμα, ε θύμα...
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KTM 990 Adventure R

>>

Στα χαρτιά, το 990 Adventure R
δεν είναι τίποτα περισσότερο από
ένα μεγάλο on-off - μια αμιγώς τουριστική μοτοσυκλέτα
δηλαδή που μπορεί να φορτωθεί σαν το μουλάρι και
να διασχίσει τη μισή υφήλιο. Στα ενδιάμεσα διαστήματα
μπορεί να σέρνεται στην πόλη για να πηγαινοφέρνετε την
καλή σας στη δουλειά της κάθε μέρα. Αυτά τουλάχιστον
είναι σε θέση να καταλάβει ένας αδαής που δεν ασχολείται
με τις μοτοσυκλέτες. Θα σε ρωτήσει πόσο καίει, αν πιάνεται
ο κώλος σου σε αυτή τη σέλα, τι τελική πιάνει, άντε και
πόσα πράγματα χωρούν οι πλαϊνές βαλίτσες. Μέχρι εκεί.
Συνήθως έτσι την πατάνε οι γυναίκες με τις μοτοσυκλετιστικές
μας επιλογές: βλέπουν μόνο ό,τι βρίσκεται στην επιφάνεια,
δεν κοιτούν ποτέ πίσω από το περιτύλιγμα.
Αυτό το Adventure είναι πολλά περισσότερα από ένα
μεγάλο on-off. Για αρχή, είναι σημαντικά πιο δυνατό από
κάθε άλλο στην κατηγορία - εντάξει, εκτός από το Ducati
Multistrada, το οποίο όμως μόνο on-off δεν είναι με τους
17ηδες τροχούς. 115 ίππους ανακοινώνει η KTM, οι οποίοι
μάλιστα γίνονται αισθητοί από τον αρκετά πιο βίαιο τρόπο
με τον οποίο ανεβάζει στροφές. Το συγκεκριμένο μάλιστα
φορούσε και τελικά της Akrapovic που έκαναν τα πράγματα
ακόμα πιο ερεθιστικά. Μετά, είναι ψηλό. Για την ακρίβεια
είναι πολύ ψηλό - τόσο που εγώ θα το αγόραζα με κλειστά
μάτια μόνο και μόνο γι’ αυτό. Σιγά μη στο ζητήσει κανένας
βόλτα τόσο ψηλό που είναι. Ρισκάρει να στο πετάξει κάτω
σε καμιά αναστροφή; Τέλος, έχει μεγαλύτερες διαδρομές
στις αναρτήσεις του, τα φρένα του είναι απαλλαγμένα από
το σύστημα ABS, η σέλα του είναι πιο στενή και το πλαίσιο
είναι βαμμένο πορτοκαλί, όπως κατά παράδοση συνηθίζει
η KTM σε όλες τις εκδόσεις R.
Προσέξτε με καλά. Αν στο άκουσμα του on-off σας
έρχονται κατά νου τίποτα Varadero, κάνα Tiger ή έστω το
καινούργιο Multistrada, τότε λυπάμαι αλλά κάποιο λάθος
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έχετε κάνει στον ορισμό της κατηγορίας. Για την ακρίβεια, αυτό
το λάθος το έχουμε κάνει χρόνια τώρα εμείς στα περιοδικά
μοτοσυκλέτας, που τα χώνουμε όλα στην ίδια κατσαρόλα,
τη στιγμή που καμία πραγματικά σχέση δεν έχουν μεταξύ
τους. Για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, on-off είναι μια
μοτοσυκλέτα που μπορεί να πάει εκτός δρόμου διατηρώντας
μεγαλύτερη μέση ωριαία από ένα Supersport που κινείται
στο ίδιο τερέν. Απόλυτα λογικό, καθώς το πρώτο βρίσκεται
στο στοιχείο του και το δεύτερο εντελώς έξω από τα νερά
του. Αυτό λοιπόν είναι το Adventure R, όχι το Varadero και το
Tiger. Τελεία. Τα τελευταία είναι σαν τα SUV στα αυτοκίνητα,
έχουν δηλαδή πλήρη εξοπλισμό δρόμου και περιτύλιγμα
off road. Όπως δεν μπορείς να πας στην πίστα σαν άνθρωπος
χωρίς 17αρες και τα κατάλληλα λάστιχα, έτσι και στο χώμα
δεν κινείσαι με αξιώσεις αν δεν φοράς 21” μπροστά και 18”
πίσω.
Έλα όμως που δεν είναι μόνο on-off
Είναι σίγουρα το πιο διασκεδαστικό όχημα στην κατηγορία του

"

...αν οδηγήσεις ένα

Varadero με το μισό
τσαμπουκά, στην καλύτερη
θα σκάσεις

"

κάτω...
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και ένα από τα πλέον ευχάριστα μηχανάκια που μπορείς να
οδηγήσεις σήμερα. Το βάρος του γι’ αρχή εξαφανίζεται μόλις
αρχίσει να τσουλάει. Ο κινητήρας παρακαλά να τον πηγαίνεις
μόνιμα στον κόφτη, το συνολικό στήσιμο προσφέρεται για
δυνατές εισόδους σε πλατείες και στροφές, ενώ το μακρύ
μεταξόνιο κάνει τις πλαγιολισθήσεις και τα drift παιχνιδάκι. Και
ύστερα σου λέει ο άλλος ότι “αγόρασα ένα on-off να κάνω
τη δουλειά μου, τις βόλτες και τα ταξιδάκια μου”. Αλήθεια,
αν οδηγήσεις ένα Varadero με το μισό τσαμπουκά απ’ όσο
χρησιμοποιείς στο Adventure R, στην καλύτερη θα σκάσεις
κάτω. Στη χειρότερη θα κάνεις ζημιά σε κάνα αυτοκίνητο. Όχι
τίποτε άλλο, αλλά θα πονέσει και η άσφαλτος με δαύτο...
Οδηγική νιρβάνα το Adventure R, πραγματικά. Κρίμα που
τις μέρες που το είχα στα χέρια μου μάζεψε σκουπίδια στο
φίλτρο βενζίνης και δεν πήγαινε όπως θα έπρεπε όλη την
ώρα. Πως κάνει ένα μηχανάκι όταν μένει από βενζίνη; Έτσι
διάνυσα τα μισά χιλιόμετρα μαζί του...
Όλα καλά κι όλα ωραία τελικά;
Όχι ακριβώς, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο
ονομάζεται 990 Adventure - σκέτο. Για το Adventure R, ο
εσωτερικός ανταγωνισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Πάμε να δούμε τις διαφορές μια-μια, να δούμε τι ακριβώς
συμβαίνει.
Ξεκινώ από τις μεγαλύτερες διαδρομές των αναρτήσεων. Που
αποσκοπούν; Στην εκτός δρόμου χρήση και μόνο. Αν δεν
σκοπεύεις να ταξιδέψεις από χώμα, το απλό Adventure θα σε
καλύψει και με το παραπάνω. Επίσης, θα είναι πιο σταθερό
στον ανοιχτό δρόμο.
Το ύψος είναι και αυτό μια παράμετρος που χρησιμεύει στην
εκτός δρόμου οδήγηση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
-εκτός βέβαια αν είσαι πάνω από 1.90-, μόνο προβλήματα
δημιουργεί. Δεν φτάνεις να πατήσεις κάτω, δεν αισθάνεσαι
σιγουριά όταν σταματάς σε φανάρι φορτωμένος, δεν μπορείς
να κάνεις αναστροφή αν ο δρόμος είναι έστω και ελαφρά
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ανηφορικός... Και εδώ το συμπέρασμα είναι το ίδιο με αυτό
για τις διαδρομές των αναρτήσεων: αν δεν σκοπεύεις να
περάσεις μέσα από τα βουνά (και με αυτό δεν εννοώ έναν
απλό χωματόδρομο που ακόμα και το Multistrada μπορεί
να διασχίσει χωρίς πρόβλημα), τότε καλά θα κάνεις να πάρεις
το απλό. Και μην πεταχτεί κανείς να πει περί μετατροπών
στο ύψος των αναρτήσεων, μειώνοντας τη διαδρομή, γιατί
θα τον κοπανήσω. Είναι δυνατόν να παίρνεις ολοκαίνουργια
μοτοσυκλέτα και να επεμβαίνεις σε πιρούνι και αμορτισέρ
με το καλημέρα; Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν μπόρεσα
να το καταλάβω. Το ξέρατε ότι τα μισά Adventure S που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα έχουν εγχειρισμένες αναρτήσεις
με κοντύτερες διαδρομές, προφανώς γιατί οι ιδιοκτήτες τους
κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να είχαν αγοράσει το απλό;
Άφησα για το τέλος την απουσία του συστήματος ABS. Ναι,
OK, συμφωνώ με το σκληροπυρηνικό του χαρακτήρα στο
Adventure R, αλλά δεν πιστεύω ότι το ABS αφαιρεί και
τόσο από τις χωμάτινες δυνατότητες - και ειδικά τη στιγμή
που υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης. Αντ’ αυτού, θα
προτιμούσα να το φορούσε και να διέθετε έναν πιο μόνιμο
μηχανισμό απενεργοποίησης από το απλό, ένα διακόπτη
μέσα στο ντουλαπάκι για παράδειγμα, από το οποίο να
μπορείς να το θέτεις εκτός λειτουργίας μια και καλή. Καλύτερα
από το απλό Adventure, που χρειάζεται να το απενεργοποιείς
κάθε φορά που το βάζεις μπροστά. Και μη μου πείτε για το
επιπλέον βάρος, δύο κιλά παραπάνω είναι σύμφωνα με την
KTM, σιγά το έρμα δηλαδή... <<

"

...στο χώμα δεν κινείσαι

με αξιώσεις αν δεν φοράς 21”
μπροστά και 18”

πίσω...
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KTM 990 Adventure R
KTM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τιμή: €15,690

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Βάρος κατασκευαστή:

Δ/Α
Δ/Α
Δ/Α
1,570 mm
915 mm
207 kg (κενή)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή:
Ροπή κατασκευαστή:

Τετράχρονος, V-75,
υγρόψυκτος, 2x2ΕΕΚ,
8 βαλβίδες
101 x 62.4 mm
999 cc
11.5:1
115 / 8,750 hp/rpm
10.2 / 6,750 kg.m/rpm

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
		
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

Ατσάλινο χωροδικτύωμα,
αλουμινένιο ψαλίδι
26.6o
119 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή / Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:
		
		

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
πιρούνι WP
265 / 48 mm
Προφόρτιση ελατηρίων,
απόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

ΠΙΣΩ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		
		
		

Ένα αμορτισέρ WP
χωρίς μοχλικό
265 mm
Υδραυλική προφόρτιση
ελατηρίου, απόσβεση αργής
και γρήγορης συμπίεσης,
απόσβεση επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.15 x 21in
90/90-21, Pirelli MT90 A/T
Δύο δίσκοι 300 mm,
δαγκάνες Brembo 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

4.25 x 18in
150/70-18, Pirelli MT90 A/T
Δίσκος 240 mm, δαγκάνα
Brembo 2 εμβόλων
με γλίστρα

Μην αφήνετε άλλο τα άλογα να κοιμούνται!
Σας παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το T2NE
(T-TUNE). Το νέο επίσημο κέντρο ηλεκτρονικής
διαχείρησης καυσίμου και νέο σημείο αναφοράς
υψηλής απόδοσης για μοτοσυκλέτες,
της Tecnomoto Performance.
To T2NE είναι το επιστέγασμα της πολύχρονης τεχνογνωσίας
και εμπλοκής με τη μοτοσυκλέτα, που πλαισιώνεται από τους
πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι
είναι πανέτοιμοι να σας γνωρίσουν και να μεταμορφώσουν
τη μοτοσυκλέτα σας, όποια και αν είναι, σε ένα σύγχρονο
εργαλείο δύναμης και αξοπιστίας.
Η διαδρομή προς την τελειότητα ξεκινάει με την πιό
εξελιγμένη χαρτογράφηση διαχείρησης καυσίμου, μέσω
ειδικού προγράμματος “Dynojet Tuning Link” επάνω σε
δυναμόμετρο Dynojet 250i-Load Control.
Αυτή είναι σήμερα η ιδανικότερη και αποδεδειγμένα
αξιόπιστη διαδικασία πλήρους αξιοποίησης όλων των
εξαρτημάτων after market που έχει η μοτοσυκλέτα σας.

Μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε από την αρχή όπου,
αφού μελετήσουμε τις ανάγκες σας, θα προτείνουμε τον
ιδανικότερο συνδυασμό εξαρτημάτων υψηλής απόδοσης και
αφού τα τοποθετήσουμε, θα ρυθμίσουμε τη μοτοσυκλέτα
σας αποτελεσματικά, με διαδικασίες που μόνο το T2NE
μπορεί να προσφέρει.
Ολοκληρώνοντας, θα πάρετε μαζί σας (γραπτά και
ηλεκτρονικά) αναλυτικά αποτελέσματα των ρυθμίσεων πρίν
και μετά, ειδικά αυτοκόλητα και αναμνηστικά και φυσικά
την υπόσχεσή οτι θα είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή που θα
χρειαστείτε συμβουλές ή επιπλέον βελτιώσεις.
Και όλα αυτά σε μοναδικές εγκαταστάσεις για τα ελληνικά
δεδομένα, που δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που
διαθέτουν κορυφαία τεχνογνωσία, κέφι και πάθος για τη
μοτοσυκλέτα.
Καλωσήλθατε στο T2NE. Στο “ναό” της βελτίωσης.
Καλέσε στο 210 9242410 και ελάτε να το συζητήσουμε.

T2NE is the
Official Technical Partner
of Sin1oris Racing
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Βελτιώσεις

στα σημεία

κείμενο: Κων/νος Δάλλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Το X-Max της Yamaha έρχεται φέτος με καινούργιο πλαίσιο, μεγαλύτερο
αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, βελτιωμένη συμπεριφορά και διαφορετικά πλαστικά, έτσι, για να τονίζουν τις αλλαγές που δε φαίνονται στο μάτι
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Χωρίς φόβο και πάθος, μπορώ να
πω ότι αυτή η κατηγορία δίτροχων
πόλης είναι η αγαπημένη μου. Μπορεί να μην έχουν την
καθαρά μοτοσυκλετιστική συμπεριφορά των scooter με
μεγάλους τροχούς, αλλά αντισταθμίζουν την απώλεια
προσφέροντας ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο κάτω από τη
σέλα, χαρακτηριστικό που για να το πετύχεις θα πρέπει
να χρησιμοποιήσεις τροχούς μικρότερους των 16 ιντσών
- ή να ψηλώσεις είκοσι πόντους τη σέλα, πράγμα που
προσωπικά δε θα με χαλούσε καθόλου. Μετά βέβαια
μου υπενθυμίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν τα φτιάχνουν με
γνώμονα αναβάτες δύο μέτρων, στεναχωριέμαι μεν αλλά
συνεχίζω...
Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατηγορίας που
μου αρέσει ιδιαιτέρως είναι η καναπεδάτη θέση οδήγησης,
που λέμε εμείς στο ebike.gr. Ενώ στα τύπου SH και Beverly
κάθεσαι με τον κορμό σου κάθετο στο δρόμο και έχεις
το τιμόνι στο ύψος του στομαχιού σου, στα καναπεδάτα
scooter σαν το X-Max η πλάτη σου γέρνει προς τα πίσω
και το τιμόνι είναι ψηλά, σχεδόν στο στήθος σου. Μην
κρίνετε από τις φωτογραφίες, είπαμε, εγώ δεν είμαι ο πιο
αντιπροσωπευτικός αναβάτης σε ύψος (από ντύσιμο όμως
κύριε Tony B, δεν μπορεί να έχετε παράπονο, σκίζω!).
Αυτός ο συμβιβασμός λοιπόν, το να μικρύνεις τους τροχούς
για να αποκτήσεις μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο, με
βρίσκει σύμφωνο. Δεν υπάρχει πιο βολικό πράγμα από
το να βγεις το βράδυ έξω και να μπορείς να βάλεις κάτω
από τη σέλα τα full face κράνη, το δικό σου και της καλής
σου, μαζί με τα γάντια σας και κάποια ψιλοπράγματα.
Ειδικά τώρα με τη νέα μόδα που θέλει τα κλεφτρόνια να
παραβιάζουν μπαγκαζιέρες ακόμα και σε πολυσύχναστα
σημεία στάθμευσης, η λύση του αποθηκευτικού χώρου
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κάτω από τη σέλα μοιάζει η πιο έξυπνη και ασφαλής.
Και τι θυσιάζουμε για να αποκτήσουμε το ευρύχωρο
πορτμπαγκάζ μας; Λίγη από την οδική συμπεριφορά
μοτοσυκλέτας, που στην περίπτωση του X-Max, η δουλειά
που έχει γίνει είναι πραγματικά αξιέπαινη. Ανάρτηση με
σωστές αποσβέσεις και ενισχυμένο πλαίσιο για καλύτερη
αίσθηση στις στροφές. Στις λακκούβες κοπανάει λίγο, αλλά
μην τα θέλουμε και όλα δικά μας...
Πάμε καλά μέχρι εδώ - και θα τα πηγαίναμε τέλεια αν
ακολουθούσαν και τα λάστιχα. Μόνο καλά λόγια θα είχα να
πω για τους μηχανικούς της Yamaha. Αλήθεια, ποιανού ιδέα
ήταν να επιλέξουν να βάλουν τόσο τραγικά ελαστικά σε ένα
scooter με τόσο καλή συμπεριφορά; Δεν το οδήγησαν μετά;
Δεν καταλαβαίνουν ότι χαντακώνουν το ίδιο τους το προϊόν;
Αδυνατώ να θυμηθώ πόσες φορές έχασα το μπροστινό στην
είσοδο στροφής ή στα φρένα - και πόσες ακόμα το πίσω,
ανοίγοντας το γκάζι στην έξοδο καμιάς πλατείας. Και να είχε και
κάνα γκάζι, να το καταλάβαινα. Με είκοσι ολόκληρα άλογα
σε 180 κενά κιλά, το βρίσκετε φυσιολογικό να φοβάσαι να
ανοίξεις το γκάζι; Δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, είναι
απαράδεκτο να καλείσαι να πληρώσεις πέντε χιλιάρικα για
να πάρεις ένα ποιοτικό scooter και να στο δίνουν με μάπα
λάστιχα. Δηλαδή η Honda και η Piaggio που βάζουν radial
ελαστικά στα SH και Beverly τι είναι, κορόιδα;
Όλο αυτό το πράγμα με μόλις 250 κ.εκ.;
Η έλλειψη κυβικών σε σχέση με ένα SH ή ένα καινούργιο
Beverly πραγματικά δεν ενοχλεί. Ο κινητήρας του X-Max είναι
πολύ δυνατός και άπαξ και μπορεί να έχει τα 110 km/h στο
κοντέρ για ψωμοτύρι είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Μπορεί τα
άλλα να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα, αλλά η διαφορά στην
καθημερινή χρήση περνάει απαρατήρητη. Επιτάχυνση από
στάση έχει μια χαρά, τα 80 km/h τα φτάνει πολύ γρήγορα
και η τελική του είναι αξιοπρεπέστατη για να βγεις στο ποτάμι
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και την Αττική Οδό χωρίς να σε πατήσει κάνα φορτηγό. Ένα
πράγμα που πραγματικά δε χρειάζεται είναι το στροφόμετρο.
Αλήθεια τώρα, ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να
θέλει κανείς να βλέπει στροφόμετρο σε ένα δίκυκλο που
σχεδόν πάντα στροφάρει λίγο πριν τα κόκκινα, λόγω της
συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης. Χάθηκε ο κόσμος να
βάλουν ένα trip computer με μετρητή κατανάλωσης, μέση
ωριαία και υπόλοιπο καυσίμου σε χιλιόμετρα; Δε νομίζω ότι
κοστίζει περισσότερο από το στροφόμετρο...
Κάνε μας το λογαριασμό
Όλα καλά λοιπόν με το ανανεωμένο X-Max. Τι του λείπει
για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία - εκτός βέβαια από
ένα ζευγάρι λάστιχα της προκοπής; Πρώτα απ’ όλα, ένα ABS.
Δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιο λόγο να μη θέλεις να
έχεις τον πιο πολύτιμο σύμμαχο στα φρένα στο προσωπικό
σου όχημα πόλης. Κάθε μέρα που περνάει οι συνθήκες
στις οποίες καλούμαστε να μετακινηθούμε γίνονται όλο και
πιο δύσκολες. Σε ένα σύγχρονο scooter, το ABS δουλεύει
υπερωρίες μέσα στην πόλη και θα βοηθήσει να μείνεις όρθιος
και να αγχωθείς λιγότερο σε μια δύσκολη κατάσταση.
Επιπλέον, του λείπει μια καλή τιμή. Δε λέω, σε αυτά τα λεφτά
αγοράζεις ένα ποιοτικό scooter με καλές αναρτήσεις, οδική
συμπεριφορά, χώρους και επιδόσεις, αλλά ο ανταγωνισμός
προσφέρει αρκετά περισσότερα στην ίδια και σε αρκετές
περιπτώσεις σε χαμηλότερη τιμή. Με 100 ευρώ περισσότερα
για παράδειγμα, παίρνεις SH 300i ABS με εργοστασιακό
βαλιτσάκι. Φυσικά και προτιμώ το χώρο κάτω από τη
σέλα αντί για βαλιτσάκι, αλλά αν είχα να διαλέξω μεταξύ
αποθηκευτικού χώρου και ABS, σίγουρα θα επέλεγα το
δεύτερο χωρίς άλλη σκέψη. <<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Βάρος κατασκευαστή:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή:
Ροπή κατασκευαστή:
ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

2,220 mm
776 mm
1,337 mm
1,545 mm
792 mm
180 kg (κενή)
Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,
υγρόψυκτος
69 x 66.8 mm
249.78 cc
10.0:1
20 / 7,500 hp/rpm
2.1 / 6,000 kg.m/rpm
Ατσάλινο
Δ/Α
Δ/Α

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή / Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Tηλεσκοπικό πιρούνι
Δ.Α / 110 mm
καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Δύο αμορτισέρ
95 mm
Προφόρτιση ελατηρίων
σε τέσσερις θέσεις

ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		

15in
120/70-15,
Michelin Gold Standard
Δίσκος 267 mm, δαγκάνα
2 εμβόλων με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		

16in
140/70-16,
Michelin Gold Standard
Δίσκος 240 mm, δαγκάνα
2 εμβόλων με γλίστρα

Yamaha X-MAX 250
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Τιμή: €4,950
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the test
Όπως συνήθως συμβαίνει με αυτές τις
πανάκριβες, σπάνιες
και εξαιρετικά
περιορισμένης
χρήσης
μοτοσυκλέτες, δε
βλέπαμε την ώρα να
καβαλήσουμε
το νέο V Max
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Ο

Προκρού

Πριν πέσει θύμα του Θησέα, ο μυθικός αρχαίος serial killer προσέλκυσε
ταξιδιώτες στο μοιραίο κρεβάτι όπου τέντωνε μέχρι θανάτου τους κοντούς
ή έκοβε ό,τι περίσσευε στους ψηλούς. Με το V Max σε ρόλο Προκρούστη
είμαστε όλοι θεόκοντοι –και ο Θησέας δεν είναι πια εδώ να μας σώσει…

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Κωνσταντίνος Δάλλας

ούστης
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" "
το V Max έχει
την κτηνωδία στην

κωλότσεπη

>>

ΤονέοVMaxείναιτοπολυαναμενόμενο
muscle bike που διαδέχεται την
ομώνυμη θρυλική μοτοσυκλέτα του 1985. Έχοντας
στο γονιδίωμά του τον ρόλο της σπέσιαλ κατασκευής,
απαλλαγμένο από απαιτήσεις για μεγάλο όγκο πωλήσεων
έδωσε στη Yamaha την αβάντα να σχεδιάσει ελεύθερα
και να υλοποιήσει το σενάριο της απόλυτης υπερβολής.
Κοιτώντας το και μόνο ξέρεις πως οι Ιάπωνες πήραν την
παραπάνω συνταγή και την ακολούθησαν κατά γράμμα.
Επειδή αυτό το V Max συνιστά μια εξαιρετικά σπάνια
εμφάνιση στην καθημερινότητά μας, το ενδιαφέρον όλων
στον δρόμο ήταν πολύ μεγάλο και οι ερωτήσεις έπεφταν
καθημερινά βροχή. Ας πούμε για παράδειγμα πως με
σταμάτησαν τα μισά αστυνομικά μπλόκα που συνάντησα,
μόνο και μόνο για να το δουν από κοντά.
Τι με ρώτησαν; Τα γνωστά: Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια
και…
Έχει πολύ γκάζι;
Κυρίες και κύριοι, η Φυσική είναι ανίκητη: Με έναν
τετρακύλινδρο 1,700 cc θα πρέπει πραγματικά να
προσπαθήσεις πολύ για να μη βγάλει δύναμη. Υποπτεύομαι
πως στη Yamaha δεν προσπάθησαν καθόλου, τον άφησαν
ελεύθερο να λυσσάξει μέχρι ξεφύγουν 178 αλόγατα στο
ταλαίπωρο πίσω Metzeler.
Προσωπικά εξεπλάγην από την ελαφρότητα που διέπει τη
λειτουργία του. Περίμενα ένα κτηνάρι με πιστόνια-πιατέλες
και στρόφαλο τριαξονικού αλά MT-01. Καμία σχέση,
αυτός ο V4 στροφάρει ανάλαφρα και κρύβει εξαιρετικά
την αδράνεια που περίμενα σε αφθονία από τον εγκάρσιο
στρόφαλό του.
Αυτό εξαρχής υπονοεί απόδοση ψηλά, αλλά φυσικά με
τόσα κυβικά το αποτέλεσμα προκύπτει εύκολα γραμμικό.
Το V Max ζει σε ένα οροπέδιο με υψόμετρο από 13 ως 15
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κιλά ροπής από το ρελαντί ως τα κόκκινα, ενώ και η καμπύλη
ισχύος του είναι απίστευτα γραμμική, σε βαθμό που μοιάζει
με ηλεκτρικό μοτέρ. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί ξεσπάσματα με
τόση πολλή δύναμη θα ισοδυναμούσαν με άσπρα μαλλιά
στη στιγμή. Χάρη στο YCC-I, τις εισαγωγές μεταβλητού
μήκους που κονταίνουν μετά τις 6,650 rpm, η διάρκειά του
είναι αξιοζήλευτη από τις 1,000 ως τα κόκκινα.
Μάλιστα, αν είναι έτσι στημένο εργοστασιακά για να πληροί
τις αυστηρές προδιαγραφές ρύπων, φανταστείτε τι πανηγύρι
έχει να γίνει μπαίνοντας σε after market “παρακάμψεις”
–βλέπε εξατμίσεις και φίλτρα και σκαλίσματα. Θα πρέπει να
γίνεται της ακολασίας.
Οδηγιέται;
Πανεύκολα και από οποιονδήποτε – αρκεί να μην παίζει
ανόητα παιχνίδια με τη γκαζιέρα. Ανοίγοντάς το προοδευτικά
το θηρίο είναι πειθήνιο και γλυκό, πάντα όμως αιχμηρό.
Η παρεκτροπή παραμονεύει στη γωνία και είναι στη φύση
μας να την επιζητούμε. Εξοικειώνεσαι με τη φιλική θέση
οδήγησης, τη συμπαγή αίσθηση και σύντομα ανακαλύπτεις
τον πραγματικό προορισμό: Παντιλίκια πάσης φύσεως. Η
διαθέσιμη ροπή δεν είναι εκτυφλωτική ως νούμερο, αλλά
είναι αχόρταγη σε αίσθηση. Αρκεί να ανεβάσεις μερικές
εκατοντάδες στροφές και αμέσως βλέπεις τον πίσω τροχό να
εκτροχιάζεται, ασχέτως σχέσης στο κιβώτιο, ανεξαρτήτως αν
βρίσκεσαι χαμηλά, στις μεσαίες ή ψηλά. Το V Max έχει την
κτηνωδία στην κωλότσεπη. Έχει και τον τρόπο, μια φορά να
το ακούσεις να βρυχάται μετά τις 6,000 και είσαι εθισμένος.
Είναι το ανάλογο αμερικάνικου μυώδους V8 και προφανώς
αυτός είναι ο στόχος, κοίτα τις μεταλλικές εισαγωγές αέρα, οι
Ντιουκς θα πάθαιναν έρωτα με δαύτο.
Το ωραίο σε αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι πως το απότομο
άνοιγμα του γκαζιού είναι ικανό να σπάσει την πρόσφυση
ακόμη και στην πιο καλή άσφαλτο. Για τις τυπικές σαπουνάδες
της Αθήνας δεν το συζητώ. Υπήρξαν δρόμοι που πραγματικά
έπρεπε να προσπαθήσω για να κινηθώ με τους δύο τροχούς
στην ίδια ευθεία. Λίγο αργότερα βέβαια ανακάλυψα πως σε
έναν γλιστερό δρόμο εξίσου εύκολα μπορώ να κρατάω μια
τρίτη στις 5,000 και να επιτίθεμαι ευθεία με τη μοτοσυκλέτα
διπλωμένη, ένα ατελείωτο drift show σε δημόσιους δρόμους!
Το κάνει δε με απίστευτη αρχοντιά, αργά και επιβλητικά όπως
υποχρεούται να κάνει συνεπεία τεράστιου μεταξονίου.
Το πλαίσιό του δεν ιδρώνει με τίποτα, το πιρούνι χαρίζει
αξιοπρεπέστατη δυναμική συμπεριφορά και ακούει καλά στις
διαθέσιμες ρυθμίσεις. Το αμορτισέρ αντιθέτως αντιμετωπίζει
αρκετά πιο πανικόβλητα την κατάσταση, όσο και να το σφίξεις
ταλαιπωρείται σε κάθε βίαιη απελευθέρωση άγριων αλόγων
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στο πίσω λάστιχο. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό
σε αστικούς δρόμους, καθώς σου δίνει μια χρονική ανάσα
πριν αρχίσει ο πεντοζάλης από το πίσω Marathon, κάτι που
μεταφράζεται σε πνευματική ηρεμία. Θα φανεί πιο αρνητικό
στρίβοντας.
Το μόνο σημείο που χαλά την εικόνα έρχεται από τον
ψεκασμό. Αν και το YCC-T φαίνεται να δουλεύει καλά,
κάπου στον ηλεκτρονικό κυκεώνα προκύπτει μια αρκετά
νευρική απόκριση στο γκάζι, αισθητή σε όλο το φάσμα
των στροφών, από το ξεκίνημα ως το χούφτωμα σε ψηλές
στροφές. Είναι πραγματικά κρίμα το μέσο που συνδέει αυτόν
τον εκπληκτικό κινητήρα με το δεξί χέρι του αναβάτη να είναι
ασαφές, δυσκολεύοντας τις μικρομετρικές μεταβολές που
ενδεχομένως να χρειαστούν καθώς στρίβεις με πολλά. Δεν
είναι τόσο κρίμα ώστε να δίνει κακό βαθμό συνολικά στο V
Max, αλλά σίγουρα είναι ένα σημείο όπου, όχι απλά χωράει,
μα απαιτεί βελτίωση στο μέλλον.
Στρίβει;
Θα αναγκαστώ και πάλι να καταφύγω στην αναπόφευκτη
αλήθεια της Φυσικής. Μιλάμε για τριακόσια-τόσα κιλά,
1.7 μέτρα μεταξόνιο και 31 μοίρες κάστερ. Σκεφτείτε το
και ήδη ξέρετε την απάντηση. Μόλις έχω περιγράψει τον
εγκυκλοπαιδικό ορισμό της υποστροφής.
Η τσοπεράδικη γεωμετρία ρίχνει βαριά τη σκιά της σε
οτιδήποτε μοιάζει με σφικτό στροφιλίκι. Σε τέτοιες διαδρομές
απλά παλεύεις λυσσαλέα με ένα πανίσχυρο βαρύ μακρινάρι
που θέλει να πάει ευθεία. Πριν καν φτάσεις εκεί, από την
πόλη ήδη έχεις αντιληφθεί πως στα λίγα km/h το τιμόνι θέλει
να διπλώσει λες και το έχει τάμα, θέλει αρκετή δύναμη στα
χέρια για να το κρατάς στη θέση του. Μοιάζει θεόβαρο και
πεισματάρικο και μετά από λίγη ώρα στην κίνηση η συνέπεια
αυτής της διαδικασίας είναι πλέον αισθητή στους μύες των
μπράτσων. Ένα μακρύτερο τιμόνι θα βοηθούσε πολύ –θα
ήταν και απολαυστικότερο στις πλαγιολισθήσεις.
Δωσ’ του ανοικτές καμπές και όρεξη να’ χεις να κουρδίζεις
το γκάζι. Σε χιλιομετράτες στροφές το V Max αναδίδει μια
συνεπή σπορ συμπεριφορά, ξαφνικά το μπροστινό είναι
ακριβές και ελαφρύ, η μοτοσυκλέτα πάει ακριβώς εκεί που
της λες και στήνεται στην τροχιά της με τη νομοτέλεια τρένου
– να και μια φορά που η τυπική ξύλινη έκφραση περιγράφει
ιδανικά την αίσθηση που προσπαθώ να περάσω σε λέξεις.
Εδώ γίνεται σαφές πόσο καλά είναι ζυγισμένο το θηρίο για
τέτοιες συνθήκες, εμπνέοντας σιγουριά παρόλο που η τάση
υποστροφής είναι πανταχού παρούσα. Η διαφορά είναι πως
με το γκάζι χορταστικά ανοικτό και το κοντέρ φορτωμένο
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η μοτοσυκλέτα δέχεται υπάκουα εντολές όπως κλείσιμο,
άνοιγμα, αλλαγή γραμμής.
Στην είσοδο της στροφής η αδράνεια του κινητήρα είναι
ελάχιστα αισθητή, δεν έχει τον βαρύ τσαμπουκά του
χαρλεάδικου Buell ή του ΜΤ-01, για παράδειγμα, που
τσακώνονται μαζί σου επιμένοντας να πάνε ευθεία. Το V Max
δε “στρίβει με τη σκέψη”, θέλει να το αρπάξεις και να το
βάλεις στη στροφή, αλλά χωρίς δράματα, δίχως να χρειάζεται
μούσκουλα στο κόντρα τιμόνι, δεν προσπαθεί να σε πείσει
πως του ζητάς κάτι παρά φύση. Αντιθέτως γουστάρει κιόλας,
αρκεί να έχει φόρα, χιλιόμετρα.
Ένα όριο που γρήγορα θα νιώσεις έρχεται από μπροστά. Τις
σωστές αποσβέσεις τις έχει, αυτό που λείπει από το πιρούνι
είναι αίσθηση. Υποπτεύομαι πως έχει κυρίως να κάνει με την
“αντι-σπορ” γεωμετρία του, πάντως εμπιστοσύνη σου δίνει
μόνο σε καλή άσφαλτο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει
ευκρινής εικόνα της διαθέσιμης πρόσφυσης αναγκάζεσαι να
το κλείσεις νωρίτερα το γκάζι πριν μάθεις πόσο κοστίζουν αυτά
τα μπορντό καπάκια του κινητήρα από μαγνήσιο. Μαθαίνω
πως είναι εξαιρετικά αλμυρά…
Σιγά μη σταματάει
Κι όμως φίλε, οι ακτινικές εξαπίστονες μπροστά έχουν όση
δύναμη χρειάζεται, ουδέποτε με τρόμαξαν. Η ακρίβειά τους
είναι αρκετά καλή, αν και σε κάποιο βαθμό υποβαθμίζεται από
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την ασαφή πληροφόρηση του πιρουνιού. Ως αποτέλεσμα το
μπλοκάρισμα μπροστά ήρθε μερικές φορές απροειδοποίητα,
όλες με πολύ λίγα χιλιόμετρα σε ελεεινούς δρόμους. Δεν
έχει οδυνηρές συνέπειες χάρη στο στάνταρ ABS, αλλά ήταν
πραγματικά περίεργο όσες φορές συνέβη απλούστατα
γιατί νόμιζα πως είχα τον πλήρη έλεγχο –και δε μιλώ για
φρενάρισμα πανικού αλλά για διαδικασίες ρουτίνας.
Το ABS είναι αρκετά καλό, όχι από τα ακριβέστερα και πιο
γρήγορα που έχω γνωρίσει, πάντως συνολικά αξιοπρεπές.
Χάρη στο μεγάλο βάρος της μοτοσυκλέτας το πίσω δεν είναι
εκνευριστικά ευερέθιστο, όπως στο TDM για παράδειγμα,
και το όλο σύστημα τα χάνει μόνο σε συνεχόμενες πυκνές
ανωμαλίες. Προς υπεράσπισή του, δεν υπάρχει ABS σε
τούτο τον ντουνιά που να μη χάνει τα αυγά και τα πασχάλια
σε μερικά μέτρα “κατσαρής” ασφάλτου.
Κάνει τίποτε άλλο εκτός από εντύπωση;
Αν το V Max μπορούσε να μιλήσει, ακούγοντας τη λέξη
“πρακτικότητα” θα σε έλιωνε στην καζούρα.
Στην πόλη το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι να
του προκαλέσεις ασφυξία. Χωράει αξιοπρεπώς ανάμεσα
στα αυτοκίνητα (προσοχή στις εξατμίσεις!), αλλά γίνεται
κουραστικό όταν θες να κόψεις από τη μια λωρίδα στην
άλλη γιατί το τιμόνι θέλει μόνιμη πάλη για να μη σε ρίξει
διπλώνοντας στο πιο αργό lowside που έχεις δει ποτέ. Για
σπρώξιμο με τα πόδια δεν το συζητώ καν, σε λένε Πύρρο;
Αν τουλάχιστον μιλάμε για δρόμους χωρίς ασφυκτική
κίνηση το V Max ανταπεξέρχεται. Ανάγκασέ το όμως να
περιμένει πολύ στην κίνηση και έχεις βάλει ένα λιθαράκι
στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Δοκιμασμένο μέσα στο
κατακαλόκαιρο, όσες φορές το έριξα στα δυσκοίλια δεν
άργησε να ανεβάσει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενώ κάθε
φορά έφτανα σπίτι με τα εσωτερικά των γαμπών μου κόκκινα
από το ψήσιμο στην κυριολεξία! Μια-δυο φορές κόντεψε να
τερματίσει το δείκτη θερμοκρασίας και μετά το ρελαντί του
έκανε τρελίτσες. Τι άλλο θες για να καταλάβεις πως το V Max
δε φτιάχτηκε για ανθρώπους που δουλεύουν στο Σύνταγμα;
Ο συνεπιβάτης θα αντέξει μόνο για μικρές διαδρομές και
αυτό μόνο εφόσον ο αναβάτης έχει βελούδινο δεξί χέρι.
Μη έχοντας από πουθενά να πιαστεί και με τα πόδια πολύ
διπλωμένα, τον αδειάζεις ανά πάσα στιγμή απλά ανεβάζοντας
απότομα 500 στροφές στον κινητήρα. Τόσο απλά. Όσο κι
αν το αγαπάς το κορίτσι, πάντως, μετά από μια ωρίτσα στο
σελάκι θα σε κοπανάει με το ψηλοτάκουνο στο κράνος καθώς
ο καλοσχηματισμένος πωπούλης της θα πιαστεί. Πιθανότατα
θα έχεις πιαστεί κι εσύ, εδώ που τα λέμε.
Ταξίδι; Χλωμό το πράγμα αγαπητέ. Εντελώς θεωρητικά, αυτός
ο κινητήρας θα έφτιαχνε μια απίστευτα ικανή τουρίστρια, έχει
όλα τα φόντα. Θα ήθελε μάλλον ένα πιο μακρύ κιβώτιο με
μια παραπάνω σχέση, αλλά πρωτίστως θα ήθελε μια εντελώς
διαφορετική μοτοσυκλέτα.
Ναι, μπορείς να πηγαίνεις όλη μέρα με 160 και να μην τον
έχεις καν βάλει στις ροπές του, η θέση οδήγησης είναι πολύ
χαμηλή και μέσα ώστε το σύνολο τιμονιού-οργάνων να
καλύπτει υποτυπωδώς το στήθος, αλλά το κεφάλι σου πόσο
μπορεί να αντέξει στις ορέξεις του ανέμου; Και, εντάξει, ας
υποθέσουμε πως είσαι ο πιο σιδεροφάγος Έλληνας, έχεις
όμως βαθιές τσέπες;
Αυτή η μια εβδομάδα με το V Max κυριολεκτικά μου κόστισε
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τις βενζίνες ενός μήνα! Μετρώντας μέση κατανάλωση 12.7
λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, ας το ρευστοποιήσω σε τιμές
Ιουλίου 2010: Μιλάμε για 18-20 ευρώ για κάθε διανυθείσα
κατοστάρα! Μέση τιμή, προσέξτε με. Σα βγεις στον πηγαιμό
για αυτοκινητόδρομο και το καρφώσεις στις 7,000, ένας
θεός ξέρει τι σου μέλλει να πάθεις. Ο γκαζοφονιάς εύκολα
σκαρφαλώνει στα 14 και 15 lt/100km και μετά έχεις
εξασφαλίσει ευχετήριες γιορτινές κάρτες στον “πελάτη της
χρονιάς” από όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες.
Ας πούμε τώρα πως τα ευρώπουλα δεν αποτελούν θέμα
συζήτησης για σένα. Να σου δώσω άλλο θέμα: 15 λίτρα
ρεζερβουάρ. Για κάνε τα μαθηματικά να δεις. Αφαιρώντας τη
ρεζέρβα (που δε μας λέει πόση είναι), έχεις εξασφαλισμένο
κίτρινο λαμπάκι στα 80, άντε το πολύ στα 100. Φεύγεις από
Αθήνα και στην Υλίκη, στο 90, σκας ένα 20άρικο. Φτάνεις
με ατμούς, αν έχεις πολύ ελαφρύ χέρι, στη Λαμία όπου
ξεφορτώνεσαι άλλο ένα μπλε και το παιχνίδι συνεχίζεται
μέχρι τέλους. Άσε που σε μεγάλα κομμάτια του ελληνικού
οδικού δικτύου πρέπει να προγραμματίζεις προσεκτικά τους
ανεφοδιασμούς σου για να μη βρεθείς να σπρώχνεις τα
άσπρωχτα στο τάδε κορφοβούνι.
Αυτό θα το έλεγα αντιτουριστικό.

" "
μόλις περιέγραψα τον

εγκυκλοπαιδικό ορισμό
της

υποστροφής
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ΠΛΑΙΣΙΟ
Φρεσκοσχεδιασμένο αλουμινένιο πλαίσιο τύπου διαμάντι, αποδεικνύεται ικανό να διαχειριστεί κάθε διάθεση κανιβαλισμού από
τον κινητήρα που χρησιμοποιεί ως ενεργό μέρος του. Και οι άγριες
διαθέσεις είναι ακριβώς το μεγάλο ατού αυτού του κινητήρα.
Φτιάχνεται με την πατενταρισμένη διαδικασία χύτευσης σε κενό
αέρος (CF Die Cast) από τρία διαφορετικά κράματα αλουμινίου
ώστε να προσφέρει την επιθυμητή ακαμψία σε κάθε τμήμα του.

Αμορτισέρ
Είναι τόσο καλά κρυμμένο που ψάχνεις να το βρεις, έτσι τα
ρυθμιστήριά του έχουν σκορπίσει όπου υπήρχε χώρος για
να μπουν, όλα μακριά από το σώμα του αμορτισέρ. Αριστερά στο πλάι είναι η πεταλούδα της προφόρτισης, στην ίδια
πλευρά κάτω από το ψαλίδι και την εξάτμιση η απόσβεση
συμπίεσης. Η επαναφορά ρυθμίζεται στην άλλη πλευρά της
μοτοσυκλέτας, δίπλα στο δεξί μαρσπιέ του συνεπιβάτη.

ΠΙΡΟΥΝΙ
Όχι, το συμβατικό πιρούνι
δεν μπήκε λόγω τσιγκουνιάς. Η Yamaha ήθελε να
υπάρχει σαφής σύνδεση
με το προηγούμενο V
Max, έτσι επιλέχθηκε αυτό
το πιρούνι. Προσφέρει
το κατιτίς του παραπάνω
μοστράροντας το μπλε ελεκτρίκ στρώμα από οξείδιο
τιτανίου, μια τακτική που
υποτίθεται πως μειώνει
τις τριβές. Μακάρι να έχει
καλύτερη αντοχή στον
χρόνο από αυτή των GSX-R
του πρόσφατου παρελθόντος. Ρυθμίζεται πλήρως
και ακούει στις αλλαγές.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ολοκαίνουργιος V4, για τον οποίο η Yamaha θριαμβολογεί πως έχει το ίδιο πλάτος και
6 μόλις χιλιοστά μεγαλύτερο ύψος από τον 1,200 του πρότερου V Max. Οι εκκεντροφόροι εισαγωγής παίρνουν κίνηση μέσω καδένας στη μέση του κάθε ζεύγους κυλίνδρων
και τη μεταδίδουν στους εξαγωγής μέσω γραναζιών. Η ηλεκτρονική διαχείριση έχει την
τιμητική της: ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T, αυλοί εισαγωγής μεταβλητού μήκους YCC-I, περιορισμός τελικής στα 220 km/h με δυνατότητα ξεκλειδώματος για αγώνες dragster.
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Δεύτερη γνώμη
“Ρε συ, αυτό είναι σα να έχεις πάρει δύο μοτέρ από TDM
και να τα έχεις ενώσει!”, λέω στον Τσαντήλα ένα φανάρι
αφότου ανταλλάξαμε μοτοσυκλέτες. ”Ναι, αλλά φτιαγμένα,
με ακράπες και τσιπάκια”, μου απαντά - και μάλλον δεν έχει
άδικο.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσαν τα μακρουλά
μηχανάκια με τα πολλά κυβικά και τον άξονα στη μετάδοση.
Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απίστευτη ευκολία που
σου προσφέρουν στο να τα ξεκινήσεις γρήγορα από ένα
φανάρι. Ντραγκστεράδικα παραγωγής τα φωνάζουμε εμείς
και μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού: Triumph
Rocket III, Yamaha VMAX, άντε και το V-Rod της Harley υπό
πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Τα περί βόλτας και ευχαρίστησης
που σου προσφέρουν τα ανέλυσε ο Σπύρος παραπάνω.
Εγώ θα σας πω για την εκπλήρωση των πιο κρυφών πόθων
οποιουδήποτε αναβάτη Supersport αρέσκεται στη γρήγορη
οδήγηση.
Το πιο άπιαστο όνειρο για έναν κάτοχο Supersport είναι να
ξεκινήσει καλά από στάση, χωρίς το άγχος ότι θα του ’ρθει
το ντεπόζιτο στο κεφάλι ή ότι θα αρπάξει κάνα highside
που θα γελάνε και τα παπάκια. Οι λόγοι πολλοί, κρατήστε
όμως τους βασικούς: κοντό μεταξόνιο, ψηλό κέντρο βάρους,
γρήγορη γεωμετρία και λάθος κλιμάκωση κιβωτίου γι’
αυτή τη δουλειά. Στο VMAX δεν βρίσκεις ούτε ένα από τα
παραπάνω ελαττώματα: είναι μακρύ για να μην σουζάρει,
έχει το βάρος χαμηλά, γεωμετρία υπερωκεάνιου, πεντάρι
σασμάν με μακριές σχέσεις και shift light με ξεχωριστή
ρύθμιση για κάθε σχέση. Κουμπώνεις πρώτη, στροφάρεις
όσο ψηλά γουστάρεις, αμολάς το συμπλέκτη και εκτοξεύεσαι
μπροστά, αφήνοντας πίσω σου ένα σύννεφο πυκνού καπνού.
Καλύτερα δεν γίνεται.
Σαφώς και δεν είναι όλα τέλεια. Πρώτον, άπαξ και αυτό το
πράγμα πάρει φόρα, δεν σταματάει με την καμία. Τι ABS και
εξαπίστονες μου λέτε, με 400 κιλά -μαζί με εσένα- και τόσο
μέτριο πιρούνι, ούτε τα καλύτερα ηλεκτρονικά του πλανήτη
δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να σε σώσουν. Τα 180 άλογα
στον τροχό απαιτούν προσοχή και σεβασμό. Το δύσκολο
άλλωστε δεν είναι να ανοίξεις το γκάζι, αυτό μπορεί να το
κάνει και η αδερφή μου που δεν έχει οδηγήσει ούτε Garelli
στη ζωή της. Το δύσκολο είναι να ξέρεις που σε παίρνει να
το κάνεις, καθώς και να αφήσεις το όποιο περιθώριο ούτως
ώστε να μπορέσεις να σταματήσεις κιόλας.
Μετά είναι η απαράδεκτη θέση συνεπιβάτη, που
μεταμορφώνει το VMAX σε μονοκάβαλο όχημα βόλτας.
Όσο και να σε αγαπάει η φίλη σου, δε μπορεί, κάποια στιγμή
θα χαλαρώσει και θα την αδειάσεις στην επιτάχυνση χωρίς
να το πάρεις χαμπάρι, αφού δεν θέλει να έχεις ανοίξει πάνω
από το μισό γκάζι για να συμβεί κάτι τέτοιο. Προσπερνώ την
απροθυμία του να στρίψει, καθώς και την έλλειψη σοβαρών
ελαστικών γι’ αυτή τη δουλειά στις διαστάσεις των τροχών
του και πάω κατευθείαν στο ρεζουμέ για να πατήσω μια
τελεία επιτέλους: η τιμή είναι απαγορευτική. Δεν ξέρω τι
τους έχει πιάσει στη Yamaha και κοπανάνε σχεδόν τα πάντα
στον τιμοκατάλογό τους, αλλά το VMAX ξεπερνά κάθε
προηγούμενο. 25 χιλιάρικα για μια μοτοσυκλέτα βόλτας
δύσκολα τα δίνει κανείς αυτή τη δύσκολη εποχή...
Κων/νος Δάλλας

"

"

οι Ντιουκς θα πάθαιναν
έρωτα με δαύτο
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Πόσο πάει ρε φίλε;
Λοιπόν, καθίστε, ηρεμήστε και, αν έχετε κάποιο καρδιακό
πρόβλημα, ένα υπογλώσσιο δε θα ήταν άκαιρο. €25,300.
Όπως και να το δω μου φαίνονται πολλά, βρίσκω μία και
μόνη δικαιολογία, τη σχεδόν συλλεκτική φύση του V Max. Η
τεχνολογία του εν πολλοίς προέρχεται από τα R1 του 2005
και μετά, ούτε το πανάκριβο Ohlins φοράει, ούτε κάτι το
διαστημικό. Ναι, είναι ένας νέος κινητήρας σχεδιασμένος από
το μηδέν, κανένα άλλο Yamaha δεν τον φορά (ακόμη), το
ίδιο και η υπόλοιπη μοτοσυκλέτα. Έχει όμως τους γνωστούς
διακόπτες της σειράς, οι αναρτήσεις του θα μπορούσαν να
είναι πολύ ανώτερες, έχει λόγους να σε κάνει να το δεις
υπερτιμημένο. Σε αυτά τα λεφτά ο Γερμανός σου δίνει και
τον μισό Κωτσόβολο σε αξεσουάρ. Μετά βλέπω πως η ίδια
ακριβώς μοτοσυκλέτα στις Η.Π.Α. πωλείται δέκα χιλιάρικα
φτηνότερα, €15,305 και κάπως μου κάθεται στον λαιμό
η ευρωπαϊκή τιμολόγηση – ναι, δεν είναι ελληνικό το
φαινόμενο.
Δεν έχει πάντως σημασία. Ξεκινώντας από το δεδομένο
πως η μοτοσυκλέτα πωλείται κατόπιν παραγγελίας, σου
ξεκαθαρίζει πως δεν παίρνεις Fazer να κάνεις τη δουλειά
σου. Πας για κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν έχω ξαναδεί στον
δρόμο εξαιρουμένου αυτού του “δημοσιογραφικού”. Δεν
έχω βρεθεί σε τέτοια θέση για να ξέρω, μα υποπτεύομαι πως
αν έχεις εύκολα 25 χιλιάρικα για μια τόσο ιδιαίτερη αγορά
ούτε καν θα σε νοιάξουν οι συγκρίσεις. Το θες, το παίρνεις,
θα σε αποζημιώσει και στο εγγυώμαι. Αν πάλι είναι να βάλεις
μισό αιώνα δόσεις για τη μία και μοναδική μοτοσυκλέτα σου,
καλύτερα κοίτα αλλού. Αναλογικά, Porsche θα αγόραζες για
να πηγαίνεις στη δουλειά;
Στο V Max αγοράζεις μια πανίσχυρη κακιά και μακριά
μοτοσυκλέτα που ειδικεύεται στο να σκοτώνει σχεδόν τα
πάντα στα φανάρια (προσέχουμε άμα συναντήσουμε Triumph
Rocket III, μυρίζει τσάι χαμηλά), κάνει τα πιο ερεθιστικά και
μακρόσυρτα παντιλίκια που έχω κάνει με τόση ευκολία και
έλεγχο, τραβάει όλα τα βλέμματα και προκαλεί ζήλια. Είναι
μια απίθανη μοτοσυκλέτα βόλτας, είτε τη βρίσκεις χαλαρά
και ποζεράδικα ή τσαμπουκαλεμένα και θεαματικά. Βόλτας
και μόνο. <<
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Βάρος κατασκευαστή:
Ρεζερβουάρ:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή:
Ροπή κατασκευαστή:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Συμπλέκτης:
		
Πρωτεύουσα μετάδοση / σχέση:
Τελική μετάδοση/σχέση:
Σχέσεις / km/h ανά 1,000 rpm:
1η:
2α:
3η:
4η:
5η:
Τελική στη μέγιστη ισχύ:
ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

2,395 mm
820 mm
1,190 mm
1,700 mm
775 mm
310 kg
15 lt

ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
Ισχύς στον τροχό (hp/rpm): 177.1 / 8,900
Ροπή στον τροχό (kg.m/rpm): 15.2 / 6,500
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Τετράχρονος, τετρακύλινδρος
V 65o, υγρόψυκτος, 2 EEK,
16 βαλβίδες
90 x 66 mm
1,679 cc
11.3 : 1
200 hp / 9,000 rpm
17 kg.m / 6,500 rpm

- 15
100
- 10
50

0

Υγρός πολύδισκος
υδραυλικός
Γρανάζια / 1.509
Άξονας / 3.082
2.375 / 11
1.810 / 15
1.400 / 19
1.115 / 24
0.935 / 28
253 km/h
Αλουμινένιο τύπου διαμάντι
31°
110 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή / Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:
		
		

Συμβατικό τηλεσκοπικό
πιρούνι
120 / 52 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση συμπίεσης και
επαναφοράς

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		
		

Ένα αμορτισέρ με μοχλικό
148 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση συμπίεσης και
επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

3,5 x 18 in
Metzeler ME 660 Marathon
120/70-18 59V
Δύο δίσκοι 320 mm,
ακτινικές δαγκάνες
6 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		

6,0 x 18 in
Metzeler ME 660 Marathon
200/50-18 76V
Ένας δίσκος 298 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
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Το VMAX, με αριθμό πλαισίου 0821 και 6,250km στο οδόμετρο,
δυναμομετρήθηκε με 4η στο κιβώτιο από το Χρήστο Μόνο της Moto Technology
σε Dynojet 250i και με τις εξής συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος
35.9C, υγρασία 9%, ατμοσφαιρική πίεση 999.9mBar, υψόμετρο 50m. Για την
αποτύπωση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συντελεστής διόρθωσης
SAE (1.02) και smoothing factor 4.

Dynojet 250i - Moto technology Χρήστος Μόνος
Υαμαηα V MAX
Μοτοδυναμική A.E.Ε.
Τιμή: €25,300
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Το Serow και οι νέοι,
καλλιτεχνικοί του
φίλοι. Λογικό δεν
ήταν αφού
το παρατήσαμε;

feature

Yamaha Serow 225

Κοιτώντας

μπροστά

κείμενο και φωτό: Μάνος Κάττουλας

Η μια αναποδιά ακολουθείται προβλεπόμενα από την επόμενη,
αλλά υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ
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Ίσως τελικά να έπρεπε
να είχα τρίψει λίγο παραπάνω την εξάτμιση
πριν την ξαναβάψω

>>

Επτά (7). Τυχερός αριθμός για κάποιους,
αδιάφορο νούμερο της σειράς για
κάποιους άλλους. Για το Serow του eBike.gr αριθμός
σημαδιακός, καθώς αντιστοιχεί στον αριθμό των τευχών
που έχει να εμφανιστεί σε αυτές τις σελίδες (αν δεν έχετε την
παραμικρή ιδέα για ποιό πράγμα μιλάμε και αναρωτιέστε
τι θέλει μια μοτοσυκλέτα αυτής της ηλικίας στο eBike.gr,
ανατρέξτε στα προηγούμενα τεύχη. Online είναι όλα).
Γιατί τόση καθυστέρηση ρε παιδιά; Άλλωστε, την τελευταία
φορά που το είχαμε συναντήσει, το trail bike της Yamaha
είχε αρχίσει επιτέλους να παίρνει τα πάνω του. Καινούργια,
έστω αναστηλωμένη σέλα, κινητήρας που επιτέλους
δούλευε σωστά και το μέλλον διαγραφόταν ιδιαίτερα
ευοίωνο, με αναλυτικά καταστρωμένα σχέδια για την
επαναφορά του σε ασφαλές μέσο μετακίνησης και σειρά
προτάσεων για εξορμήσεις και άλλα παλαβά. Ο Σπύρος
ειδικά ψηνόταν τρελά με την ιδέα να συμμετάσχουμε
με αυτό και σε κάποιο αγώνα enduro, αρκεί βέβαια να
το έκανα εγώ και να είχε καλή θέση για να γελάει με τις
τούμπες που θα έπαιρνα. Ωραίο πράγμα να σε σκέπτονται
οι φίλοι σου, ε;
Κακοτοπιές
Σκεπτόμενος σοβαρά πόσο ακριβώς καιρό θα ήθελα να
περάσω στο νοσοκομείο καθώς δε φημίζομαι ακριβώς
για τις εκπληκτικές ανταγωνιστικές μου ικανότητες σε
εκτός δρόμου εξορμήσεις, φρόντισα να εντοπίσω μετά
από κάποιες προσπάθειες το τελευταίο κομμάτι του πάζλ
που λεγόταν «απόδοση κινητήρα». Άλλωστε, αφού
είχαμε εντοπίσει ότι τα ξύλινα λάστιχα του Serow ήθελαν
επειγόντως αλλαγή και το πιρούνι του χρειαζόταν ένα
γενναίο σερβισάκι, αυτό που έλλειπε για να ολοκληρωθεί
η συνταγή ήταν να επιστρέψει στο γρανάζωμα της μαμάς
Yamaha, καθώς το μεγαλύτερο εμπρός γρανάζι το είχε
μακρύνει υπέρ του δέοντος, με την τελευταία σχέση να
γεμίζει μόνο σε μεγάλη κατηφόρα.
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"

...όποιος πήγε να

"

το κλέψει δεν ήταν και το
πιο έξυπνο πλάσμα του

πλανήτη...

Βέβαια το γρανάζι βρέθηκε, αλλά δεν τοποθετήθηκε
ποτέ. Αρχικά σκεπτόμουν να το συνδυάσω με την αλλαγή
ελαστικών ή το λύσιμο του μπροστινού, καθώς οι γείτονες
είχαν αρχίσει να με κοιτάνε περίεργα όταν μαστόρευα στο
πεζοδρόμιο, ενώ οι περαστικοί σκύλοι παρά την ύπαρξη
του κατόχου τους στο άλλο άκρο του λουριού ερχόντουσαν
επικίνδυνα κοντά και δεν έβρισκα καθόλου ευπρόσδεκτες
τις τάσεις ανασήκωσης του οπίσθιου ποδιού. Έλα όμως
που η μοίρα είχε άλλα σχέδια...
Κατεβαίνοντας
ένα
πρωινό
την
Αλεξάνδρας,
αγουροξυπνημένος και χαλαρός, ακολουθούσα διακριτικά
το λεωφορείο της γραμμής. Ικανή απόσταση, όλα χαλαρά
και για μια φορά με τη ροή της κίνησης. Φρενάρει το
λεωφορείο, φρενάρω και εγώ, φρενάρουν και τα σκούτερ
και ξαφνικά «τακ»! Δύο πόντους πιο μέσα η μανέτα και
το Serow αμολάει μπροστά με τους υπόλοιπους να
αναρωτιούνται γιατί σταμάτησε να φρενάρει ο βλαμμένος
με την αρχαιολογία. Με το μάτι ξαφνικά γαρίδα και με
ένα μικρό αλλά σωτήριο ελιγμό τη βγάζουμε καθαρή.
Εξαιρετικά. Στάση στην άκρη του δρόμου, οπτικός έλεγχος
και όλα δείχνουν στη θέση τους. Έχοντας ήδη καθυστερήσει
στο ραντεβού, συνεχίζω σε ακόμα πιο χαλαρό ρυθμό, μόνο
και μόνο για να επιβραβευτώ λίγο αργότερα με δεύτερο τακ
και δεύτερο αμόλημα, χωρίς τρελά χτυποκάρδια αυτή τη
στιγμή καθώς οι αποστάσεις που κρατούσα μετριόντουσαν
σε οικοδομικά τετράγωνα και όχι σε μέτρα.
Λύσιμο του μπροστινού άμα την επιστροφή στην οικία
-ας λένε ότι θέλουν οι γείτονες- και οι υποψίες μου
επιβεβαιώνονται. Και τα δύο τακάκια έχουν φτύσει την πάστα
τους, με τα προβλεπόμενα σχόλια περί επαγγελματισμού
και φυσικά σπιτιού των κατασκευαστών να δίνουν και
να παίρνουν. Μέχρι που πρόσεξα λίγο καλύτερα τη
δισκόπλακα: εεε... αυτή δε θα έπρεπε να έχει λίγο πάχος;
Προβλέπεται να είναι σχεδόν διάφανη στο κέντρο; Ήταν
ήδη στα κακά της χάλια όταν παρελήφθη το Serow, αλλά
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Μήπως κάτι δεν πάει καλά;

τα φρέσκα τακάκια την αποτελείωσαν και αναχώρησαν και
αυτά με τη σειρά τους για έναν άλλο, καλύτερο κόσμο.
Καταπίνοντας τα σχόλιά μου για τα τακάκια που και πολύ
άντεξαν τελικά, πάμε στο παρασύνθημα.
Γιατί υπάρχουν τόσα ζώα Μαμά;
Πτοούμαστε; Φυσικά και όχι. Και επίσης φυσικά κοιτάμε
μπροστά. Αντί για την εύκολη λύση αντικατάστασης
του συνόλου δίσκος/τακάκια με τα προβλεπόμενα,
το πρόγραμμα είχε αναζήτηση δίσκου oversize για να
φέρουμε την απόδοση των φρένων κάπως πιο κοντά
στα σημερινά δεδομένα, ενώ ξεκίνησε και η αναζήτηση
μεγαλύτερης τρόμπας στα υπόγεια διαφόρων φίλων, ώστε
να διατηρηθεί το εξ’ αρχής απαιτούμενο σχέδιο βελτίωσης
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Και εκεί ξεκινά ο
Γολγοθάς. Από εδώ οι εμπορικοί, από εκεί οι φίλοι,
αναβολή στην αναβολή, διαβεβαιώσεις ότι όλα υπάρχουν
και με περιμένουν μόνο και μόνο για να πάω στο μαγαζί
και να με κοιτάνε οι υπάλληλοι λες και είμαι εξωγήινος.
Τουλάχιστον θα είχαν κάτι να λένε στους φίλους τους και
να γελάνε...
Κάτι το ένα, κάτι το άλλο και περισσότερο από όλα οι
αναβολές, το Serow ξεχάστηκε καθώς περιμέναμε κάτι
δισκόπλακες που μας είχαν τάξει αλλά δεν ήρθαν ποτέ.
Χαιρετώντας το καθώς έφευγα μια μέρα, κάτι δε μου
πήγαινε καλά. Για να δω, ξεκλείδωτο το τιμόνι. Όπα. Μια
ματιά στην κλειδαριά, και αποδεικνύεται ότι, πρώτον, το
μνημονικό μου καλά κρατεί και το είχα όντως κλειδωμένο
και δεύτερον ότι ο κόσμος έχει χαζέψει εντελώς. Πως
αλλιώς να δικαιολογήσω ότι πήγαν να το κλέψουν;
Κατσαβιδιασμένη κλειδαριά και το Serow στη θέση του.
Είκοσι δευτερόλεπτα αργότερα έχω βεβαιωθεί ότι όποιος
πήγε να το πάρει δεν ήταν και το πιο έξυπνο πλάσμα
του πλανήτη, καθώς και ότι το Serow διαθέτει εξαιρετικά
αντικλεπτικά συστήματα για τη σημερινή νεολαία: Ο
διακόπτης ναι μεν ήταν κατσαβιδιασμένος αλλά ήταν
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γυρισμένος στο off και όχι στο on, κάτι που πιθανότατα δεν
πήραν χαμπάρι γιατί οι ενδείξεις μας έχουν αποχαιρετίσει
φυσικά από καιρό. Κοινώς, δεν είχε ρεύμα. Ο διακόπτης της
βενζίνης κλειστός, κοινώς δεν είχε βενζίνη – και η μανιβέλα
δεν είχε επαναφορά γι’ αυτό και την άφησαν κάτω.
Από τη μια είναι να γελάς, από την άλλη να λες πάλι καλά
– γιατί μην ξεχνάμε ότι το Serow δεν είχε καν τακάκια πάνω,
οπότε ακόμα και να κατάφερνε ο υποψήφιος κλέφτης
να ξεκινήσει τη «μοτοσυκλέτα εΤούρο, όχι μεγάλου
κυβισμού», θα έφτανε το πολύ μέχρι την πρώτη γωνία
που θα ήθελε να φρενάρει και πιθανότατα θα έπαιρνε και
κανέναν αθώο άνθρωπο στο λαιμό του.
Έκτοτε, το Serow περιμένει στωικά να ασχοληθεί κάποιος
μαζί του. Η ακινησία έχει φέρει την επιστροφή της σκουριάς
στο λαιμό της εξάτμισης και οι βενζίνες έχουν τρέξει ως
άλλα δάκρυα από το καρμπιρατέρ, με την οικογένεια των
αραχνοειδών που έχει εγκατασταθεί ανάμεσα στο κάποτε
περήφανο κατσικάκι και τον τοίχο να ολοκληρώνει την
εικόνα.
Η επόμενη μέρα
Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που σε κάνουν να αναρωτιέσαι
μήπως κάτι κάνεις λάθος. Ίσως να έχει έρθει η ώρα να
βρεθεί άλλη λύση στην αναστήλωση του Serow. Η μία είναι
γνωστή, συνηθισμένη και έχει απορριφθεί από την πρώτη
στιγμή που έφτασε το κατσικάκι στα χέρια μας. Συνεργείο
δεν πάει για να το φτιάξει κάποιος τρίτος. Του έχουμε τάξει
στοργή, φροντίδα και λαδάκι (δεν ψήθηκε για προδέρμ)
που δεν πρόκειται να τα βρει σε κάποιο απρόσωπο
συνεργείο. Από την άλλη, με διάφορες αλλαγές που είναι
εν εξελίξει στη ζωή μου δεν προβλέπεται να βρεθεί χρόνος
να ασχοληθώ για να συνεχίσει να παρουσιάζεται σε αυτές
τις σελίδες και κανείς άλλος εκ του περιοδικού δε δείχνει το
παραμικρό ενδιαφέρον για να ασχοληθεί. Που θα βρεθεί
λοιπόν ο άνθρωπος που θα παραλάβει τη σκυτάλη και ό,τι
έχει απομείνει; Για γυρίστε σελίδα... <<
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Το πρωί της 16ης
Ιουλίου χάσαμε
έναν επί χρόνια
συνάδελφο και
πρωτίστως
έναν φίλο.
Η Μοτοσυκλέτα
έχασε έναν
πρωταθλητή
και σπουδαίο
δημοσιογράφο.
Αντίο Άλκη
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Αρχές υπό πίεση
Λένε ότι πρέπει να ’σαι λέρα για να κυβερνάς γαλέρα,
μα όταν βλέπεις το πλήρωμά σου να αρχίζει να
θαλασσοπνίγεται, κάπου θα πρέπει να μαλακώσεις κι εσύ…
Η Dorna προσπάθησε πολύ να φτάσει τα MotoGP σε ύψη F1. Έκανε τα paddocks ουσιαστικά ένα απροσπέλαστο χωριό VIP, τα πάσα στο οποίο είναι πιο δυσεύρετα κι από
πρόσκληση δίπλα στον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο για τον τελικό του Μουντιάλ – απαξιώνοντας τις μικρότερες κατηγορίες, περιορίζοντας τα στελέχη τους έξω από τους χώρους των
MotoGP. Μόχθησε για να διευρύνει το τηλεοπτικό κοινό και, όταν τα κατάφερε, πέταξε έξω
το Eurosport για να διαπραγματευτεί χωριστά σε κάθε χώρα και να εισπράξει πολλαπλάσια. Επένδυσε στις περσόνες των κορυφαίων αναβατών βομβαρδίζοντας με promo υλικά
lifestyle και απομυζώντας τους προς άγρα γενναιόδωρων χορηγών. Από τις εποχές των
Schwantz, Rainey, Lawson, Roberts, Sheene που οι αναβάτες κάπνιζαν στο βάθρο και οι
θεατές κάθονταν πάνω στα προστατευτικά λάστιχα, φτάσαμε στο αποστειρωμένο σήμερα
με αναβάτες επιλεγμένους βάσει των χορηγών που σέρνουν πίσω τους και το κοινό σε
απόσταση ασφαλείας.
Για να τα καταφέρει ο Carmelo Ezpeleta όλα αυτά, αναγκάστηκε να δώσει τη μπαγκέτα
του μαέστρου στην Ένωση Κατασκευαστών, τα GP έγιναν τετράχρονα, τα λάστιχα ενιαία,
οι κατηγορίες αλλάζουν μορφή σε πειραματικούς ρυθμούς, οι εργοστασιακές ομάδες απομακρύνθηκαν έτη φωτός από τις εξαρτώμενες πια ιδιωτικές. Οι κανονισμοί έγιναν κάτι σαν
την ελληνική νομοθεσία: Για κάθε διάταξη υπάρχουν οι εξαιρέσεις της. Και, παρόλα αυτά,
όλα ήταν υπέροχα και ανθηρά μέχρι πριν 2-3 χρόνια, τα ρεκόρ εισιτηρίων και τηλεθέασης
έσπαγαν το ένα μετά το άλλο, το πρωτάθλημα των 12 αγώνων τη δεκαετία του ’80 έφτασε
σήμερα αισίως στους 18. Κοινώς, το χρήμα έρεε κανονικότατα και να οι 745i δωράκι στον
Ezpeleta από τη BMW για την καλή τους συνεργασία.
Μόνο που κάποια στιγμή έφτασε η κρίση. Από το 2007 τα ζωνάρια άρχισαν να σφίγγουν, οι
ομάδες λιγόστεψαν και η απουσία των καλοπληρωτών τσιγαράδων έτσουξε πολύ. Οι διοργανωτές έκαναν τα αδύνατα-δυνατά να επαναφέρουν τη λιακάδα, τσόνταραν στις ιδιωτικές
ομάδες για να μη φύγουν, πίεσαν να μείνουν αναβάτες που έφερναν χορηγικό μετρητό κι ας
υπήρχαν καλύτεροι απ’ έξω, στρογγύλεψαν τους κανονισμούς κατά βούληση για να συμπιέσουν τα κόστη, μέχρι που απείλησαν ομάδες σαν την Kawasaki όταν δήλωσαν αδυναμία.
Τώρα, ανοίγοντας μια θρασύτατη εξαίρεση στο όριο κινητήρων για τη Suzuki, πολύ απλά
συνεχίζουν να πριονίζουν την καρέκλα που οι ίδιοι κάθονται. Διότι αύριο κάποιος άλλος
κατασκευαστής θα “παρακάμψει” λιγάκι τους κανονισμούς προς όφελός του και, ενόψει
τιμωρίας, θα απαιτήσει να τη γλιτώσει απειλώντας με αποχώρηση. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις στο WSBK όπου η διοργάνωση είναι 100% “ιταλική”.
Στα δύσκολα φαίνονται οι μάγκες. Όταν αφιέρωναν ολόκληρη τη δεκαετία του 2000 στο να
κάνουν τα MotoGP εξωφρενικά ακριβά, κάποιος θα έπρεπε να έχει προβλέψει τα μελλούμενα ζόρια. Τώρα τρέχουν κεραυνοβολημένοι να μαζέψουν τα αμάζευτα. Τι νομίζετε πως
είναι τα επερχόμενα χιλιάρια παραγωγής;
Τα ίδια ισχύουν και για τη FIM, ίσως μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Ποιος πείθεται όταν ο
Vito Ippolito δηλώνει σε ήπιους τόνους πως “δεν επιτρέπεται οι συμμετοχές να είναι κάτω
από 18”, χωρίς καν να κάνει μια επίπληξη στη Dorna για τον αλόγιστο ελιτισμό της;

Σπύρος Τσαντήλας

theraceeditorial
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κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

Η ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Για να πάρει το ΟΚ ο Valentino Rossi να τρέξει στο Sachsenring έκανε δύο δοκιμές στο πόδι του, μια στο Misano και
μετά στο Brno.
Αφού απαγορεύονται οι δοκιμές με το αγωνιστικό του, του έφεραν ένα μουλάρι R1 από το WSBK. Αν στο Misano ο
χρόνος δεν ήταν το ζητούμενο, στο Brno ο τρελός Ιταλός με τα επίσημα Pirelli έκανε 46 γύρους (!) και γύρισε κάτω από
τον χρόνο του νικητή των WSBK στην ίδια πίστα (αλλά πάνω από τον χρόνο της Superpole πάντως). Με μια μοτοσυκλέτα
στημένη για άλλον, άγνωστη στον ίδιο, χωρίς φυσική κατάσταση, ενώ υποτίθεται πως απλά δοκίμαζε να δει την αντοχή
του ποδιού του… Για να μην απορεί κανείς πώς μαζεύονται 9 παγκόσμια. Ο Max Biaggi, κληθείς από πονηρό Ιταλό
δημοσιογράφο να σχολιάσει σε αυτό το γυρολόγιο του άσπονδου συμπατριώτη του, δήλωσε “ουδέν σχόλιο”.
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H Moto3 έρχεται!
Σιγά μην άφηναν τα δίχρονα 125 για πολύ στη θέση τους. Ο τετραχρονισμός των GP προχωρά ακάθεκτος και λίαν συντόμως θα έχουμε τη νέα
κατηγορία στις οθόνες μας.
Η επιτυχία της Moto2 από πλευράς θεάματος έχει δώσει βάσιμες ελπίδες
στη Dorna και τους κατασκευαστές πως μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα
στην αντικατάσταση των GP125 με τετράχρονα. Δίχως να έχουμε επίσημη
ενημέρωση, αρπάζουμε τις πληροφορίες που αναδύονται από τους διαδρόμους και τα paddocks του Παγκοσμίου και αναμεταδίδουμε.
Αυτή τη στιγμή το πλάνο μιλάει για μονοκύλιδρα 250 με μέγιστη διάμετρο
εμβόλου 81 mm. Αυτό μας φέρνει αμέσως στα τετρακύλινδρα χιλιάρια με
τον ίδιο περιορισμό στα πιστόνια τους, που θα αποτελέσουν το επόμενο
βήμα των MotoGP. Λίγη απλή αριθμητική αποκαλύπτει πως ένας κύλινδρος
από αυτούς τους κινητήρες μας κάνει ένα μονοκύλινδρο 250 και κάπως έτσι
αρχίζει να φαίνεται πως η φημολογία είναι βάσιμη.
Πιθανότατα δε θα έχουμε κανένα νέο πριν δούμε πρώτα τα χιλιάρια MotoGP,
καθώς αυτή τη στιγμή ουδείς γνωρίζει τι θα κάνουν τα μεγάλα ιαπωνικά εργοστάσια που δηλώνουν πως θέλουν να μείνουν με τα 800άρια τους. Ωστόσο παρασκηνιακά μαθαίνουμε πως η Honda ετοιμάζει ένα ολοκαίνουργιο
χιλιάρι, το οποίο περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα βασίζεται
σε μοτέρ παραγωγής ή θα είναι πρωτότυπο. Φυσικά το καροτάκι είναι πως
τα προερχόμενα από παραγωγή μοτέρ θα εμπίπτουν στον κανονισμό των
Claiming Rule Teams, δηλαδή θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα
σε οποιαδήποτε ομάδα έναντι ευτελούς ποσού – της τάξης των €20,000 αντί
για τα εκατομμύρια που κάνουν τα σημερινά πρωτότυπα.
Βάσει αυτών, φαίνεται πως η Moto3 δεν οδεύει σε ενιαίο κινητήρα, καθώς
προσφέρεται η ευκαιρία στα εργοστάσια για σοβαρή οικονομία κλίμακας με
μοτοσυκλέτες από τα σημερινά τους δίχρονα και κινητήρες προερχόμενους
από τα MotoGP. Επίσης, φαίνεται να απομακρύνεται η προοπτική κινητήρων
από ΜΧ 250, όπως λέγαμε στο Race Editorial του προηγούμενου τεύχους –
όπως το εικονιζόμενο Moriwaki MD 250 με μοτέρ CR-F.

Τι δουλειά έχει ο Melandri με τη BMW;
Κοίτα να δεις που οι φήμες στις πίστες του WSBK
έχουν μπλέξει μέχρι και ονόματα σαν αυτό του
Marco Melandri.
Η πληροφορία κυκλοφορεί εδώ και καιρό πως η
BMW ψάχνει μια καλή μεταγραφική βόμβα του χρόνου, καθώς θεωρεί πως η μοτοσυκλέτα της είναι πια
αρκετά ανταγωνιστική και αυτό που της λείπει είναι
ένας πρωταθληματικού επιπέδου αναβάτης.
Λέγεται λοιπόν πως έχει προσεγγίσει τον Marco
Melandri, του οποίου η καριέρα στα MotoGP δεν
πάει καθόλου καλά τα τελευταία τρία χρόνια. Αν και
ακούγεται πολύ απίθανο να δεχτεί κάτι τέτοιο ο Ιταλός, ακούστε και τη συνέχεια. Λένε (οι φήμες) πως
οι Γερμανοί του τάζουν μια πλουσιοπάροχη χρονιά
στο WSBK και μετά, από το 2012, επιστροφή στα
MotoGP με το χιλιάρι που ήδη εξελίσσουν και θεωρείται βέβαιο πως θα ενταχθεί στις Claiming Rule
Teams των MotoGP. Αν ο Marco δε βρει μια καλή
θέση στα MotoGP του χρόνου, μην αποκλείσετε τίποτα.
Και ποιος θα χάσει τη θέση του από την ομάδα των
WSBK; Ε, αυτός δε θα είναι ο Troy Corser μα λογικά
ο Ruben Xaus που θα πρέπει να κάνει θαύματα στους
λιγοστούς αγώνες που απομένουν φέτος για να παραμείνει στην ομάδα της BMW – και θαύματα, όπως
ξέρουμε, δε γίνονται έτσι εύκολα…

H Ducati σου δίνει φτερά
‘Ένα παράξενο αεροδυναμικό βοήθημα
εμφανίστηκε στις εργοστασιακές D16 στο
Sachsenring, μα δε φαίνεται να έχει πολύ
μέλλον.
Desmosedici με φτερά – όχι προστασίας. Πώς
σας ακούγεται; Τα εικονιζόμενα βοηθήματα είναι η τελευταία απέλπιδα προσπάθεια των μηχανικών της Ducati να βελτιώσουν τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες των μοτοσυκλετών
τους, προσφέροντας περισσότερη downforce.
Πηγές αναφέρουν πως το θέμα συνδέεται και
με τα προβλήματα πρόσφυσης στο μπροστινό
που αντιμετωπίζουν αμφότεροι οι κ.κ. Stoner
και Hayden, καθώς η περισσότερη δύναμη
που πιέζει τη μοτοσυκλέτα προς τα κάτω αναπόφευκτα επιδρά ευεργετικά στην πρόσφυση,
η οποία εξαρτάται πρωτίστως από τις δυνάμεις
αλληλεπίδρασης ελαστικού-ασφάλτου.
Βέβαια, μετά τον αγώνα ο Nicky Hayden δήλωνε πως δεν είδε καμιά διαφορά με τα φτερά, ενώ ο διπλωματικότερος Stoner θα ήθελε να τα ξαναδοκιμάσει σε μια πιο γρήγορη
πίστα, καθώς το γερμανικό GP είναι μάλλον
σφικτό.
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Θα κοκκινίσει επιτέλους ο Rossi;
Είναι το θέμα της χρονιάς, όλοι το θεωρούν σιγουράκι, ειδικά μετά την επίσημη ανακοίνωση Stoner στη
Honda. Υπάρχει όμως ένας βαθύτερος λόγος που ακόμη δεν επισημοποιείται ο διαβόητος γάμος.
Σύμφωνα με αμέτρητα δημοσιεύματα από όλον τον κόσμο, η συμφωνία του αναβάτη με την ιταλική ομάδα έχει επιτευχθεί ήδη, όλες οι λεπτομέρειες έχουν οριστικοποιηθεί και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Γιατί λοιπόν δεν
έχουμε λάβει ήδη το δελτίου Τύπου – σε αυτό που εύσχημα αποκαλείται ως το χειρότερα κρυμμένο μυστικό των GP;
Συμφωνία κυρίων, είναι η απάντηση. Θεωρείται βέβαιο πως η Ducati συμφώνησε με τη Yamaha στον χρόνο ανακοίνωσης της μεταγραφής, ώστε οι Ιάπωνες να υλοποιήσουν τις προωθητικές ενέργειες που είχαν σχεδιάσει, όπως οι σπέσιαλ
Μ1 για το Fiat 500 Laguna Seca, καθώς ενδεχόμενη ανακοίνωση περί Rossi θα μαγνήτιζε τη δημοσιότητα. Σε αντάλλαγμα, η Ducati εξασφάλισε τη συγκατάθεση της Yamaha να επιτρέψει στον Rossi να καβαλήσει τη Desmosedici από τις
πρώτες επίσημες δοκιμές στη Valencia, μια μέρα μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν. Οι Ιάπωνες θα μπορούσαν
να τον κρατήσουν μακριά από τη Ducati ως την ημερολογιακή λήξη του συμβολαίου του, στις 31 Δεκεμβρίου 2010,
στερώντας του μια διήμερη δοκιμή – όπως είχε κάνει η Honda όταν ο Ιταλός έφυγε από αυτήν.
Μαθαίνουμε τώρα που η επίσημη ανακοίνωση θα εκδοθεί πρώτα από το Borgo Panigale στις 16 Αυγούστου, δηλαδή
την επομένη του τσέχικου GP, κάτι που συμφωνεί με τις δηλώσεις Rossi ο οποίος παραπέμπει πάντες “μετά το Brno”.
Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη πριν τον αγώνα στη Laguna Seca, ο Rossi ρωτήθηκε ευθέως αν υπάρχουν νέα για τη μεταγραφή του στη Ducati και χαμογέλασε απαντώντας “Φτασαμε στο Brno και δεν το κατάλαβα; Εδώ
δεν είναι η Laguna Seca;”. Πάντως δε λείπουν και εκείνοι οι λίγοι που ελπίζουν η Yamaha να προτιμήσει να χάσει τον
Lorenzo…

cha.fr

Χώσιμο Stoner στη Bridgestone
“Χρειαζόμαστε μαλακότερα λάστιχα, οι σκληρές τους
γόμες είναι σαν πέτρες!”
Στη συνέντευξη Τύπου της Laguna Seca ο Casey Stoner
δε μάσησε τα λόγια του, θεωρώντας πως τα spec λάστιχα
της Bridgestone δε λειτουργούν καλά σε συγκεκριμένες
συνθήκες και σε αυτά οφείλονται τρομακτικά ατυχήματα
όπως αυτά του Ben Spies στο warm up του Le Mans, το
σπάσιμο του Valentino Rossi στο Mugello, ο ραγισμένος
σπόνδυλος του Hiroshi Aoyama.
“H Bridgestone προσπαθεί λόγω κρίσης να εξοικονομήσει λεφτά και δε φτιάχνει νέα λάστιχα. Θέλουν να
εξαντλήσουν το ήδη κατασκευασμένο στοκ τους και μας
φέρνουν φρέσκα λάστιχα ίδια με αυτά των δοκιμών στην
αρχή της χρονιάς! Το θέμα έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Ασφαλείας, αλλά η Bridgestone κάνει ό,τι θέλει και
μας λέει πως είναι μεγάλο το κόστος να εξελίξουν νέα
λάστιχα.
“Το πρόβλημα όμως είναι πως τα λάστιχα διπλής γόμας
είναι απαίσια, όλοι οι αναβάτες θα συμφωνήσουν μαζί
μου. Οι σκληρές γόμες είναι σαν πέτρα, δε μπορούμε να
τις κάνουμε να δουλέψουν και στα ασύμμετρα λάστιχα
(διαφορετική γόμα σε κάθε πλευρά) η μαλακή πλευρά
δε μεταφέρει θερμότητα στη σκληρή. Η κατάσταση παλεύεται σε αγώνες με μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά στο
κρύο η σκληρή γόμα είναι άχρηστη. Εγώ φέτος φοράω
συνέχεια τις πιο μαλακές γόμες, δεν το έχω ξανακάνει
ποτέ τόσα χρόνια με την ίδια εταιρεία ελαστικών.”

Μπορείς να χάσεις
1 kg χωρίς προσπάθεια;
...το όνειρο όλων!

Bρίσκετε ότι η μοτοσυκλέτα σας έχει βαριά αίσθηση όταν αλλάζετε
κατεύθυνση; Γιατί δεν το αντιμετωπίζετε με θεραπεία Michelin Power Pure;
To Michelin Power Pure είναι ένα νέο επαναστατικό ελαστικό που
ενσωματώνει την τελευταίας γενιάς τεχνολογία διπλής γόμας. Όσο
μεγαλώνει η γωνία κλίσης τόσο μεγαλύτερο τμήμα μαλακής γόμας έρχεται
σ’ επαφή με το δρόμο, κάτι το οποίο προσφέρει περισσότερη πρόσφυση.
Παρά το γεγονός αυτό, το πιο σημαντικό νέο είναι η Michelin LTT (Light Tyre
Technology). Ενα ζεύγος ελαστικών Michelin Power Pure ζυγίζει 1 κιλό
λιγότερο από τους κυριότερους ανταγωνιστές του. Αυτό δίνει σημαντικά
βελτιωμένη σβελτάδα στην μοτοσυκλέτα, χάρη στο λιγότερο φερόμενο
βάρος. Άλλη απόδειξη για τις επιδόσεις του Michelin Power Pure: Όλες οι
τεχνολογίες που ενσωματώνει έχουν επικυρωθεί στην πίστα από την Michelin
Power Research Team (Π. Π. Endurance), το πιο γρήγορο εργαστήριο
εξέλιξης στον κόσμο!

www.michelinpowerpure.com
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Ο Stoner επισήμως στη Honda
Πρώτα έβγαλε μια ανακοίνωση η Ducati αποχαιρετώντας τον αναβάτη της και μετά ακολούθησε
Honda, με μια λαλίστατη περιγραφή των στόχων της.
Αν οι Ιταλοί περιορίστηκαν σε ευχαριστίες προς αυτόν που
τους χάρισε το μοναδικό τους ως τώρα πρωτάθλημα MotoGP
(2007), ο αντιπρόεδρος του HRC, Shuhei Nakamoto, είπε
πολλά περισσότερα επιβεβαιώνοντας πως ο Casey Stoner
θα καβαλά εργοστασιακό RCV το 2011. Είπε λοιπόν πως η
ομάδα του ελπίζει να διατηρήσει και τους τρεις αναβάτες του
χρόνου, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν συζητήσεις με τη
Red Bull για να αναλάβει μια κεντρική χορηγία στην ομάδα.
Με δεδομένο πως η Repsol, το συμβόλαιο της οποίας λήγει φέτος, είναι στενά συνδεδεμένη με τον Dani Pedrosa, οι
πληροφορίες κάνουν λόγο για μια εργοστασιακή ομάδα τριών αναβατών με κοινό γκαράζ μα όχι με κοινούς χορηγούς.
Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα λέει ένα ντουέτο Red Bull
Stoner-Dovizioso και ένα σόλο Repsol με τον Pedrosa. Ωστόσο οι σηζητήσεις με τη Red Bull είναι ακόμη σε εξέλιξη και,
εφόσον δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε μάλλον η Honda
θα πρέπει να αποχαιρετίσει έναν από τους δύο υπάρχοντες
αναβάτες της – με τον Dovi να χάνει στα “χορηγικά” σημεία
από τον Pedrosa.
Ο Stoner έκανε το ντεμπούτο του στα MotoGP με τη Honda
και την ομάδα LCR, με την οποία κατέστρεψε 18 μοτοσυκλέτες στη διάρκεια της σεζόν του 2006!

Οι κανόνες είναι για να παραβιάζονται
Η Dorna επέτρεψε στη Suzuki τρεις επιπλέον κινητήρες και κατάφερε με μια μόνο κίνηση να δυναμιτίσει τόσο την αξιοπιστία της όσο και την ενότητα της Ένωσης Κατασκευαστών MSMA.
Η είδηση κυκλοφόρησε στο Sachsenring και, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, θεωρείται σίγουρη.
Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, η Suzuki μπορεί να χρησιμοποιήσει έξι επιπλέον κινητήρες για τη φετινή σεζόν, τρεις
για κάθε αναβάτη της. Η αιτία είναι πως η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση από πλευράς χρησιμοποιημένων μοτέρ, με τον Bautista να έχει ήδη φορέσει τον πέμπτο του V4 και τον Capirossi στον επιθανάτιο
ρόγχο του τέταρτού του. Είναι προφανές πως δε βγάζουν τη σεζόν έτσι και σύμφωνα με τον κανονισμό για ένα
σεβαστό μέρος της σεζόν οι δύο αναβάτες θα
εκκινούν με 10 δευτερόλεπτα ποινή από τα
πιτς. Κακό για τους ίδιους, φρικαλέο για τους
χορηγούς. Εκτός αν… έβρισκαν έξτρα κινητήρες, όπερ και εγένετο.
Η MCN μάλιστα μεταδίδει πως εξαρχής
υπήρχε μια προφορική συναίνεση των υπολοίπων κατασκευαστών για μια πιο ευγενή μεταχείριση προς τη Suzuki. Μόνο που
τώρα βγαίνουν στη φόρα και άλλα άπλυτα,
δηλαδή μια κατηγορία προς το Hamamatsu
από τις υπόλοιπες εταιρείες πως θέλει ειδική
μεταχείριση χωρίς να επενδύει στα MotoGP
όσο οι άλλοι. Ούτε δορυφορικές ομάδες,
ούτε αρκετή εξέλιξη, μονίμως με το ένα πόδι
έτοιμο για φυγή και να χαίρει και εξαιρέσεων
από τους κανονισμούς. Θα είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει αν κάποια άλλη ομάδα φτάσει στο όριο των έξι κινητήρων πριν
τελειώσει η χρονιά. Θα δεχτεί την ποινή της ή
θα στραφεί στο δεδικασμένο που θα γκρεμίσει εντελώς τον κανονισμό;
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Tech3 καλεί Dovi
Το μεταγραφικό παζάρι φέτος έχει πολύ ψωμί και
το γαϊτανάκι μετακινήσεων θα έχει νικητές και χαμένους. Με τους δεύτερους κινδυνεύει να είναι ο
Andrea Dovizioso.
Προσέξτε το επικρατέστερο σενάριο: Stoner στη Honda,
Rossi στη Ducati, Spies στην εργοστασιακή Yamaha. H
Honda πιέζει τη Red Bull να χορηγήσει άλλη μια μοτοσυκλέτα (ή και δύο), μα όπως μεταδίδει η MCN οι Αυστριακοί δεν πείθονται εύκολα. Σε αυτήν την περίπτωση
ο χαμένος θα είναι ο Dovi, καθώς διαβάζουμε πως η
Honda τότε θα του προτείνει να μετακινηθεί στην ομάδα
του Gresini, δίπλα στον Simoncelli – δύσμοιρε Melandri,
πρώτα η Kawasaki σε κατέστρεψε…
Κάπου εδώ μπαίνει στη μέση η Tech3, καθώς ο έξυπνος
και δικτυωμένος ιδιοκτήτης της, Herve Poncharal, ξέρει
πως είναι πολύ πιθανό ένα μέλλον χωρίς τους τωρινούς
του αναβάτες. Ο Edwards μάλλον οδεύει προς την έξοδο των MotoGP και οι πληροφορίες λένε πως ο Γάλλος
οραματίζεται ένα μέλλον με τους Dovizioso και Randy de
Puniet. Σύμφωνα με το motomatters.com, μάλιστα, ο
Poncharal έχει ήδη κάνει πρόταση στον Dovi, αλλά σίγουρα αυτός θα περιμένει πρώτα τις αποφάσεις της Red Bull
και μετά της Honda.

Αθήνα
Kαλλιρρόης 16
| T. 210 92 10 954
Kαλλιρρόης 43 - SPIDI STORE | T. 210 92 22 349
Θεσσαλονίκη
Κ. Καραμανλή 89 - City Shop | T. 2310 946 800
Bι. Πε. Σίνδου - Factory Shop | Τ. 2310 795 052
Χονδρική
| Τ. 2310 795 615
www.eco-bike.gr | www.motomarket.gr
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Ο μυστηριώδης κύριος Burgess
Είναι το αγωνιστικό έτερον ήμισυ του Rossi από τη 2000, τον ακολούθησε στη Yamaha το 2004, μα τώρα
φαίνεται πως αυτή η συνεργασία φτάνει σε ένα τέλος.
Η διαδρομή είναι γνωστή σε όλους τους δημοσιογράφους. Από τον αγώνα του Jerez (όταν ξεκίνησε η φημολογία Stoner για Honda) ξεκινούν από τον Rossi, ρωτούν για τη Ducati, εισπράττουν τη γνωστή απάντηση “τα λέμε
μετά τον δεκαπενταύγουστο” και μετά στρέφονται στον αρχιμηχανικό του, Jeremy Burgess. Μόνο που μετά από
τρεις δεκαετίες στα GP, αυτός κι αν είναι σφίγγα στις δηλώσεις.
Αυτή τη στιγμή επικρατούν δύο σενάρια και αμφότερα μιλούν για διαφορετικό δρόμο από τον Rossi. Η Gazzetta
dello Sport (Ιταλία) ισχυρίζεται πως ο Burgess θα μείνει στη Yamaha, μόνο που δεν είναι σαφής ο ρόλος του. Ο
Lorenzo είναι μια χαρά με τον δικό του Ramon Forcada, ενώ και ο Spies, αν έρθει, λογικά θα συνοδεύεται από
τον Tom Houseworth. Έτσι του προεξοφλείται ένας ρόλος τεχνικού προϊσταμένου στην ομάδα της Yamaha.
Σύμφωνα με το ισπανικό Solo Moto πάλι, ο Burgess είναι στόχος της νέας ηγεσίας του HRC, στα πλαίσια του
παιδομαζώματος που ξεκίνησε πέρυσι με τους τεχνικούς ηλεκτρονικών της Yamaha και φυσικά τον Livio Suppo.
Ο ρόλος που προσφέρεται στον Burgess είναι να αναλάβει το πατριωτάκι Stoner και, εύλογα, να ξανακάνει
τα RCV όπλα πρωταθλητών. Είναι γνωστό άλλωστε, δια στόματος Shuhei Nakamoto (HRC) πως η Honda δεν
κρατά κακία σε όσους την εγκατέλειψαν και θα δεχόταν πίσω ακόμη και τον Rossi!
Ο ίδιος ο Burgess τι έχει να πει; Ελάχιστα, μεταξύ αυτών το ότι έχει αρχίσει να κουράζεται και σκέφτεται τη συνταξιοδότηση, αλλά και πως είναι ευτυχισμένος στη Yamaha και δε βλέπει λόγο να φύγει. Επίσης, μας υπενθυμίζει
πως είχε δηλώσει παλαιότερα ότι θα συνταξιοδοτηθεί όταν αποσυρθεί ο Rossi. Αν όμως ο Vale πάει στη Ducati
να συνεχίσει την καριέρα του, τότε ο Burgess δηλώνει ότι δεν νιώθει υποχρέωση να σταματήσει τους αγώνες. Ο
Vale πάντως μάλλον πρέπει να σκέφτεται τους αποχαιρετισμούς με τον καλό του φίλο και συνεργάτη, τον οποίο
να τονίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί και τόσο σε μια ομάδα που μιλά τη μητρική του γλώσσα και του προσφέρει
τη δυνατότητα να έχει οποιουδήποτε είδους αναβάθμιση σε ανύποπτο χρονικό διάστημα.

O Capirossi επιστρέφει στη Ducati
Τα έχει χώσει τόσες πολλές φορές στη Suzuki για την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς της που είναι απορίας
άξιον πώς δεν τον έχουν ήδη σουτάρει από το παράθυρο.
Αν μη τι άλλο πάντως ο Loris δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα λέει όλα χύμα και σταράτα στους δημοσιογράφους, έτσι από νωρίς μας εξήγησε πως μιλάει τόσο με την Tech3 όσο και με τη Ducati, πώς θέλει να φύγει
από τη Suzuki ακόμη και μεσούσης της περιόδου και πως θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του με την ιταλική ομάδα. Αυτοί τουλάχιστον του
χρωστούν πολλά, καθώς ο Capirex
ήταν αυτός που εξέλιξε το πρώτο
Desmosedici 990 σε αγωνιστική
μοτοσυκλέτα και το 2006 θα μπορούσε να έχει πάρει και τον τίτλο με
αυτήν αν δεν έπεφτε θύμα του Sete
Gibernau και του τρομακτικού “πολύνεκρου” της Catalunya.
Τώρα λοιπόν ο μάνατζέρ του, Carlo
Pernat, αποκαλύπτει κανονικότατα πως ο πελάτης του βρίσκεται σε
προχωρημένες συζητήσεις με την
Pramac Ducati και όλα δείχνουν
πως του χρόνου θα επιστρέψει στα
πάτρια εδάφη. Τώρα βέβαια, ο δεδηλωμένος χαρακτήρας της δορυφορικής ομάδας ως φυτώριο ταλαντούχων αναβατών δεν ταιριάζει και
πολύ με τους 38 Μάηδες του Loris,
μα ο έρως χρόνια δεν κοιτά.

Ο άσχημος Hayden στη θέση του όμορφου Randy
Μιλάμε για τον αδελφό Roger Lee που δεν πήρε ούτε την ομορφάδα ούτε το ταλέντο του Nicky, μα ολοένα
και περισσότερο φλερτάρει με τη Honda.
Άτυχος ο Randy de Puniet, η πτώση του στο Sachsenring του άφησε δώρο ένα κάταγμα στο αριστερό πόδι παρόμοιο με
του Rossi, με σπασμένα και τα δύο κόκαλα αλλά με λιγότερο κίνδυνο μόλυνσης του δέρματος συγκριτικά με τον Ιταλό.
Αν και είχε ικανότατη ψυχολογική στήριξη τις ώρες του πόνου
(http://www.youtube.com/
watch?v=nVDMJ1c3Fmc), ο
Γάλλος δε μπορεί να ελπίζει σε
τίποτα νωρίτερα από το Brno,
έτσι η ομάδα του ήδη επιστράτευσε τον Roger Lee Hayden για
να τρέξει με τη μοτοσυκλέτα του
στη Laguna Seca, μιας και γνωρίζει καλά την πίστα.
Ο μικρός Hayden έχει καλή
σχέση με τη Honda προφανώς,
καθώς και στην Indianapolis
έχει κανονίσει να τρέξει ως wild
card στη Moto2 σε μια ομάδα-έκπληξη υπό την ηγεσία
του ενός και μοναδικού Kevin
Schwantz!
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Edwards για Ducati WSBK!
Η απώλεια του Troy Bayliss σήμανε το τέλος των τίτλων για τη Ducati και, τώρα που ο Αυστραλός
ξεκαθάρισε πως δεν επιστρέφει, έχουν βάλει στο μάτι έναν άλλο βετεράνο πρωταθλητή.
Ναι, μιλάμε για τον
Colin Edwards που,
για μια ακόμη χρονιά,
θεωρείται βέβαιο πως
θα αποχωρήσει από
τα MotoGP. Ακούγεται πολύ στην Ιταλία
πως ο αγωνιστικός
διευθυντής της Xerox
Ducati και βετεράνος
αναβάτης της ιταλικής εταιρείας, Dario
Marchetti,
θέλει
πολύ τον Τεξανό για
να αντικαταστήσει τον
Nori Haga που φέτος
πλέον πάει με την
όπισθεν μετά το περσινό του κάζο από
τον Ben Spies.

VR46: Θέλω να τρέξω WSBK!
Όσο γριά κότα και να δηλώνει, ο Valentino Rossi εξακολουθεί να είναι παρορμητικός ωσάν μικρό
παιδί.
Σε συνέντευξή του μετά τον αγώνα του Sachsenring, ο Ιταλός ρωτήθηκε για το R1 με το οποίο δοκίμασε το πόδι
του σε Misano και Brno. Η απάντησή του ήταν χειμαρρώδης.
“Καβαλώντας τη superbike με
τα Pirelli, ήταν σα να γύρισα στο
2003-2004. Είναι μεγάλη, χοντρή
μοτοσυκλέτα, γλιστράει παντού,
έχει πολλή πλάκα.
“Δεν υπάρχει αμφιβολία, το επίπεδό μας είναι ξεκάθαρα υψηλότερο από τα Superbikes. Γι’ αυτό
οι καλύτεροι αναβάτες είναι στα
MotoGP, τα Superbikes είναι πιο
ευκολοδήγητα, όπως και τα Pirelli
είναι πολύ πιο εύκολα από τα δικά
μας Bridgestone. Μα οι αγώνες εκεί
είναι πιο διασκεδαστικοί, μπορείς
να κάνεις λάθος και να το μαζέψεις,
υπάρχουν πολλοί καλοί αναβάτες
εκεί, ενώ στα MotoGP όλα είναι
μια ανάσα. Θα ήθελα πολύ να τρέξω WSBK κάποια στιγμή.”
Άντε Vale, στα 33 σου μια χαρά
θα γουστάρει η Ducati να σου δώσει ένα εργοστασιακό WSBK, εδώ
περίμεναν τον 39χρονο Bayliss να
επιστρέψει ως μάννα εξ ουρανού.

Τρία κιλά δώρο στη Ducati
Αν νομίζετε πως οι κανονισμοί των MotoGP είναι ελαστικοί, που να δείτε τα όργια των αδελφών Flammini στο
WSBK!
Από την εποχή που η Ducati απείλησε με αποχώρηση από το WSBK αν δεν της επέτρεπαν να τρέξει με 1,200 cc, οι (Ιταλοί)
διοργανωτές της InFront Motorsports, αδελφοί
Flammini, ανακάλυψαν έναν απίστευτο κανονισμό
που συνέδεε το ελάχιστο επιτρεπτό βάρος της μοτοσυκλέτας με τις βαθμολογικές της επιδόσεις. Όσο
λοιπόν ο Troy Bayliss έκανε πλάκα με τον ανταγωνισμό, τα 1198R φορούσαν ένα τρίκιλο έρμα για
να είναι βαρύτερα από τα χιλιάρια τετρακύλινδρα,
όπως προέβλεπε ο κανονισμός. Και πάλι εδώ
υπήρχε ένα πλεονέκτημα, γιατί αυτό επέτρεπε στη
Ducati να τοποθετεί το έξτρα βάρος όπου ήθελε,
βοηθώντας έτσι να ρυθμίζει κατά βούληση την
κατανομή της μοτοσυκλέτας, αλλά αφού αυτό αρκούσε για να καταλαγιάσει τους Ιάπωνες…
Τώρα λοιπόν που η Ducati τρώει ξύλο στο Παγκόσμιο SBK, ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτεί τον σχετικό κανονισμό και πλέον στο υπόλοιπο της σεζόν τα
1198 θα τρέξουν με τρία κιλά λιγότερα, δηλαδή με
το ίδιο ακριβώς ελάχιστο βάρος που προβλέπεται
για τους τετρακύλινδρους ανταγωνιστές – δηλαδή
όλους τους άλλους… Αυτό μας κάνει 162 κιλά για
όλους, χιλιάρηδες και χιλιοδιακοσάρηδες.
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Το είδαμε
κι αυτό!

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

Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά
τ’ όνομα, λέει το γνωμικό και ο Dani
Pedrosa βάλθηκε να γκρεμίσει την
κοινή αποδοχή που τον θέλει να χάνει
μονίμως σε μονομαχίες. Σε έναν σπάνιο
φλεγόμενο αγώνα –κυριολεκτικά για
τον de Puniet– ο Dani τα έβαλε στα ίσια
με τον Jorge και του έριξε στα αυτιά!
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>
> Πάρε να ’χεις!
Ξεκίνησε παραδοσιακά ψηλά, έμεινε εκεί και πάλεψε σκληρά με τον πρωτοπόρο της κατάταξης. Όταν ο αγώνας διεκόπη και επανεκκίνησε, το σκηνικό επαναλήφθηκε σχεδόν
αυτούσιο και εκεί που περιμέναμε πως το προσπέρασμα
του Lorenzo θα ήταν και το τέλος του αγώνα –ως συνηθίζει
τους τελευταίους μήνες ο Jorge– ο Pedrosa αντεπιτέθηκε,
τον ξαναπέρασε εντυπωσιακά και έγινε καπνός.
Όλοι γνωρίζαμε πως ο αναβάτης-πριμαντότα του HRC είναι
πολύ γρήγορος, μα δε μας είχε συνηθίσει σε τέτοιους τσαμπουκάδες, ειδικά απέναντι σε έναν από τους πιο σκληροτράχηλους αναβάτες της κατηγορίας και πρώτο φαβορί για
τον φετινό τίτλο.
Δε γνωρίζουμε αν οφείλεται στα τρία κιλά που πήρε και
την έντονη γυμναστική, είναι μάλλον πιθανότερο να έχει
να κάνει με την πνευματική του προσήλωση ενόψει Stoner
στο HRC, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι μέχρι τώρα η έννοια “μάχη με τον
Pedrosa” ήταν απλά μια βραχύβια διαδικασία μέχρι να τον
περάσει ο όποιος αντίπαλός του. Αν μη τι άλλο, παρακολουθούμε GP γιατί λατρεύουμε το υψηλών ταχυτήτων ξύλο
εκ του συστάδην και αυτό ακριβώς μας προσέφερε ο Dani,
με κερασάκι το αποτέλεσμα που δεν περιμέναμε. Εύγε!
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>> Έ
 ξυπνα και
προβληματισμένα

Όταν είσαι πρώτος, όλοι σε έχουν στο στόχαστρο. Ο Jorge
Lorenzo έχει αποδείξει από τόσο μικρή ηλικία πως ψυχολογικά δε μασάει, ακόμη κι όταν έκανε το εντυπωσιακότερο
ντεμπούτο στα MotoGP, ακόμη και όταν απογειωνόταν για
να γίνει χίλια κομμάτια. Πάντα ο Ισπανός επέστρεψε σοφότερος και δυνατότερος.
Στο Sachsenring είναι δεδομένο πως το τσαγάκι του Pedrosa
του έκατσε βαρύ στο στομάχι, ήταν εμφανέστατο από τη
στιγμή που πάρκαρε την Μ1 του στο park ferme και πριν
καν βγάλει το κράνος του. Πολλοί υπέθεσαν πως απλά ο
Lorenzo δε ρίσκαρε τους βαθμούς της δεύτερης θέσης βλέποντας τον Dani τόσο αποφασισμένο, μα ο ίδιος την επόμενη μέρα ομολογούσε πως δε μπορεί να καταλάβει γιατί
αδυνατούσε να πάει πιο γρήγορα.
Το κατά πόσον το “πρόβλημά” του ήταν μηχανολογικό ή
ψυχολογικό δεν έχει και πολλή σημασία, γιατί στην ουσία
ο Lorenzo πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα, ειδικά σε
μια τόσο κομβικής σημασίας στιγμή όπως είναι η ορεξάτη
επιστροφή του έτερου καπαδόκη της Yamaha, Valentino
Rossi. Διεύρυνε τη βαθμολογική του διαφορά από όλους
πλην του Pedrosa και επιβεβαίωσε την “κάρτα διαρκείας“
του στο βάθρο.
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>> Τ
 ρίτη και φαρμακερή
Πέρασε τους πρώτους αγώνες της χρονιάς στη σκιά του
Αμερικανού ομόσταυλού του, είχε αρκετά προβλήματα με
τη μοτοσυκλέτα του. Είμαι άραγε ο μόνος που μυρίζεται
πως ο Casey Stoner όσο πλησίαζε στο HRC τόσο καλύτερα
οδηγούσε τον τελευταίο μήνα; Μπορεί να υπερβάλλω, πάντως η ιστορία έγραψε πως ο Αυστραλός ανέβηκε στο τρίτο
του συνεχόμενο βάθρο, έχοντας περάσει από μια ιδιαίτερα
σκληρή μονομαχία με τον επανακάμψαντα Valentino Rossi.
Ο Stoner είχε από την αρχή του αγώνα την όρεξη να παίξει
για τη νίκη, αλλά σε δύο εκκινήσεις του αγώνα το μόνο που
κατάφερε ήταν να χάσει από νωρίς επαφή με τους δύο Ισπανούς που μάχονταν για τη νίκη. Μάλιστα, εκεί που φαινόταν
πως θα τερμάτιζε σε μια εύκολη και μοναχική τρίτη, ο Rossi
άρχισε να τον πλησιάζει επικίνδυνα και μερικούς γύρους
πριν το τέλος οι δυο τους ενεπλάκησαν σε μια λυσσαλέα
μάχη. Αν και θεωρητικά κουτσός και κρύος, ο Ιταλός φάνηκε να έχει το πάνω χέρι πριν χάσει το απρόσμενο βάθρο
από μια βαρβάτη προσπέραση του Stoner στην τελευταία
στροφή.
Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο κίνητρο θα διατηρήσει ο Stoner έχοντας ήδη υπογράψει τη μετακίνησή του
στη Honda, πάντως είναι σαφές πως δεν έχει βγάλει ακόμη
άκρη με τη μοτοσυκλέτα του, ένας υγιής Rossi πιθανότατα
θα τον είχε καθαρίσει γύρους νωρίτερα στο Sachsenring.
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 ήπως είναι
Μ
πραγματικά εξωγήινος;

Τέτοιες απορίες διαβάζω εσχάτως σε ιταλικά sites και περιοδικά. Η άλλη απορία θα ήταν: “Βρε μπας και υπερέβαλλε επίτηδες για τον τραυματισμό του;” Αλλά μετά δεν
ξεχνιέται η φωτογραφία με το πόδι του σε εντελώς αφύσικη
γωνία…
Ενάμιση μήνα μετά το Mugello και άλλον ένα πριν την αρχικά προγραμματισμένη επιστροφή του, ο Valentino Rossi
εξέπληξε τους πάντες. Πέμπτη θέση στην εκκίνηση –μετά
από βρεγμένα δοκιμαστικά στα οποία δήλωσε “πολύ μαζεμένος”– και ένας αγώνας στο γνώριμο μοτίβο του. Οι εντολές των γιατρών ήταν “μην τυχόν και πέσεις”, η Dainese
του έφτιαξε ειδική φόρμα και μπότες με επενδύσεις Kevlar
στο δεξί τιτανιούχο πόδι, η φυσική κατάσταση αναμενόμενα θα έπρεπε να είναι κάπως πεσμένη, αλλά αυτός εκεί…
Επιφυλακτική εκκίνηση, σκούπισμα του ανταγωνισμού της
πέμπτης θέσης (Simoncelli, Hayden) και μοναχικός αγώνας
μακριά πίσω από τον Stoner.
Μόνο που όταν είδε πως γυρνούσε ταχύτερα από τον Αυστραλό, ποιοι γιατροί και ποιες λάμες, το μικρόβιο ξύπνησε
και με το καλημέρα της επιστροφής του απολαύσαμε μια
στενή μάχη από αυτές που σπανίζουν στις μέρες των ηλεκτρονικών 800.
Τι κι αν έχασε το βάθρο στην τελευταία στροφή; Και τελευταίος να έβγαινε θα ήταν κατόρθωμα για τους περισσότερους, μα όχι γι’ αυτόν. Τώρα, λέει, έχει βάλει στο μάτι το
βάθρο της Laguna Seca και υπολογίζει πως από το Brno θα
είναι 100% έτοιμος.
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>> Η
 άλλη πλευρά
του νομίσματος

Αυτή η υπόγεια κονταρομαχία στην εργοστασιακή ομάδα
της Honda δε θα σταματήσει να μας προσφέρει ενδιαφέροντα επεισόδια. Στην αρχή της σεζόν ο Andrea Dovizioso είχε
το πάνω χέρι από τον Dani Pedrosa, αλλά μάλλον τελικά
η αιτία θα έπρεπε να αναζητηθεί στις αναρτήσεις της Ohlins
με τις οποίες ο Ιταλός είχε περισσότερο χρόνο εξοικείωσης.
Όταν ο ομόσταυλός του βρήκε την άκρη του, ο Dovi άρχισε
να χάνεται στη σκιά του, άλλοτε κοντά, άλλοτε μακριά.
Όπως στο Sachsenring, όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια καλή εμφάνιση, για εδραίωσή του στην τρίτη
θέση της κατάταξης, αλλά… Όταν τερματίζει 12 δευτερόλεπτα πίσω από τον “σπασμένο” Rossi χωρίς να προβάλει
καμιά ουσιαστική αντίσταση, όταν χάνει από τα μάτια του
τους προπορευόμενους και καταλήγει στην καρό σημαία
18 ολόκληρα δευτερόλεπτα μετά τον Pedrosa, τότε ο Ιταλός έχει κάθε λόγο να αγχώνεται και να ανησυχεί μήπως
το μετρητό της Red Bull δεν έρθει του χρόνου, άρα κάποιος
θα πρέπει να κάνει χώρο για τον Stoner. Αυτή τη στιγμή το
momentum δεν είναι με το μέρος του και θα έχει άλλη μισή
σεζόν να ανεβάσει τις μετοχές του.
Ο ίδιος δήλωνε πως τα έδωσε όλα, αλλά ατυχώς αυτό δεν
ήταν αρκετό κρίνοντας από το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι άξιο μεταλλίου: Όλοι τα δίνουν όλα Andrea, έχεις ακούσει κανέναν να δηλώνει μετά πως πήγαινε βόλτα στο GP;
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>> Ο
 ψηλέας ανεβαίνει
Θα περίμενε κανείς τον Marco Melandri να είναι αυτή τη
στιγμή η πρώτη μούρη της ομάδας του Gresini, μα είναι ο
συνονόματος rookie, o Super Sic που κλέβει τις εντυπώσεις.
Βαθμολογικά οι δυο τους πάνε χέρι-χέρι ως τώρα και στην
κατάταξη ο ψηλός ρίχνει μόλις 4 πόντους στον κοντό, αλλά
αλλού είναι ο λάκκος στη φάβα…
Ο Simoncelli έχει βρει μια σταθερή απόδοση και είναι μόνιμος κάτοικος δεκάδας, ενώ έχει καταφέρει στους τελευταίους αγώνες να προβάλλει τον εαυτό του περισσότερο. Όχι,
δεν το καταφέρνει με το μαλλί του, αλλά όταν για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα τον βλέπεις να ζορίζει Rossi, Dovizioso
και στο τέλος να κόβει το νήμα μισό δευτερόλεπτο μπροστά
από τον εργοστασιακό Hayden, αν μη τι άλλο εξασφαλίζει
με το σπαθί του τον τηλεοπτικό του χρόνο και δίνει την εντύπωση πως ο άλλος Marco δεν ήταν καν στον αγώνα –που
δεν ήταν, 18 δευτερόλεπτα πίσω από τον ομόσταυλό του
τερμάτισε...
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>> Ο
 σπασμένος Randy
Το βιντεάκι με τον άτυχο Randy de Puniet (http://www.
youtube.com/watch?v=nVDMJ1c3Fmc) στο κρεβάτι του
πόνου με το κουνελάκι να τον χαϊδολογά λάγνα, το ομολογώ, με αναστάτωσε. Για λίγα λεπτά θα προτιμούσα να
είμαι ο Γάλλος παρά οποιοσδήποτε άλλος από τα MotoGP.
Εκτιμώ πως την ίδια σκέψη θα έχουν και σχεδόν οι μισοί
αναβάτες του πρωταθλήματος, όχι γιατί είναι σεξουαλικά
στερημένοι, αλλά γιατί ο όμορφος Randy έχει τον καλύτερο
χορηγό του πρωταθλήματος και τον κάνει περήφανο όντας
ο πρώτος ιδιώτης στην κατάταξη.
Παρά το άσχημο ατύχημά του στο Sachsenring διατήρησε
τη θέση του, την οποία ωστόσο πιθανότατα θα χάσει από
τον Ben Spies που δε βλέπει την ώρα να πάει σε μια πίστα
που την ξέρει σαν την παλάμη του, στη Laguna Seca.
Το ατύχημά του στον αγώνα της Γερμανίας πάντως θα θέλει
να το ξεχάσει γρήγορα. Ομοίως και διάφοροι άλλοι, όπως
οι κ.κ. Espargaro και Bautista που εμβόλισαν το πεσμένο Honda του Γάλλου και μας προσέφεραν εντυπωσιακά
endo-καπάκια πριν το ασπρόμαυρο RCV πάρει και φωτιά.
Τώρα ο Γάλλος θα πρέπει να αναρρώσει από ένα σπάσιμο
ανάλογο με αυτό του Rossi και είναι ήδη εξαιρετικά αισιόδοξος δηλώνοντας πως θέλει να είναι πίσω στο Brno. Μακάρι,
του το ευχόμαστε γιατί πολύ μας αρέσει να βλέπουμε τον
φτωχό προλετάριο να χώνεται ανάμεσα στα πλουσιόπαιδα
των εργοστασίων και να τους χαλάει τα σχέδια.
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>> Β
 ρε καλώς τον Alex!

Ένας παλιός γνώριμός μας επανεμφανίστηκε στη Γερμανία.
Ο λόγος για τον Alex de Angelis που αντικαθιστά τον Hiroshi
Aoyama στην Intewetten μέχρις ότου ο Ιάπωνας πρωταθλητής των 250 να αναρρώσει πλήρως από τον ραγισμένο
του σπόνδυλο. Ο αναβάτης από τον Άγιο Μαρίνο θα πρέπει να χαίρεται υπερβολικά που άφησε για λίγο πίσω του
την Team Scot και τη Moto2 –μετά από πιεστική παρέμβαση της Dorna. Αν και ξεκίνησε ως δυνατό φαβορί, η σεζόν
του εξελίσσεται σε μια κόλαση με συνεχή προβλήματα και
αμέτρητες πτώσεις, γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου παράξενο που δηλώνει εκστασιασμένος με την επιστροφή του
στα MotoGP. Στην πρώτη του φετινή εμφάνιση ο de Angelis
τερμάτισε 12ος και τελευταίος, έχοντας προηγουμένως χάσει μια καλή μονομαχία με τον Loris Capirossi.
Θεωρείται δεδομένο πως θα παραμείνει στα MotoGP τουλάχιστον μέχρι και το Brno, αλλά και τις επίσημες δοκιμές
που έπονται του αγώνα στις 16 Αυγούστου.
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MOTO2

>> Η
 επέλαση του φαβορί
Ο Toni Elias ήταν από την αρχή του πρωταθλήματος το πιο
δυνατό φαβορί για τον τίτλο, είναι άλλωστε ο μοναδικός
αναβάτης στην κατηγορία με νίκη στα MotoGP και σε αυτό
προσθέστε και άφθονη εμπειρία από όλες τις κατηγορίες
των GP. Το ατυχές του ξεκίνημα, στιγματισμένο από έναν
σοβαρό τραυματισμό, έχει πλέον μετατραπεί σε πρωταγωνιστική παρουσία σε ένα πρωτάθλημα όπου η τεχνική “ισοδυναμία” των μοτοσυκλετών σημαίνει πως πολύ δύσκολα
κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει. Αυτό είναι και το εχέγγυο του
πλούσιου θεάματος που σταθερά πλέον μας προσφέρει η
Moto2.
Το θέαμα δεν έλειψε ούτε από το Sachsenring. Ο αγώνας
χαρακτηρίστηκε από πολλές πτώσεις, συνολικά τερμάτισαν
14 λιγότεροι από τους 41 που στήθηκαν στην εκκίνηση. Ο
Elias ξεκίνησε χάλια, προσπέρασε κόσμο και κοσμάκη μέχρι
να φτάσει στην κορυφή, είδε πολλούς να πέφτουν μπροστά
του, παρατήρησε τον Gabor Talmacsi να χάνει την αρχική
του πρωτοπορία όταν ξεφτίλισε τα λάστιχά του και έξι γύρους πριν το τέλος είδε επιτέλους τον Andrea Iannone σε
απόσταση βολής. Μετά από αυτήν την προσπέραση τίποτα
δεν τον ξαναενόχλησε. Ομοίως χαλαρά και ο Iannone εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, αλλά για την τρίτη χρειάστηκε
μια ζόρικη μάχη μεταξύ των Roberto Rolfo και Fonsi Nieto,
η οποία έβγαλε νικητή τον πρώτο.
Ο Toni Elias διεύρυνε την απόστασή του από τον δεύτερο
Thomas Luthi καθώς ο Ελβετός έπεσε και δεν βαθμολογήθηκε στη Γερμανία. Τώρα το δεύτερο σκαλί της κατάταξης
νιώθει καυτή την ανάσα του Iannone, ο οποίος συνεχίζει
ακάθεκτος ένα εξαιρετικό σερί επισκέψεων στο βάθρο, στο
μάλλον καλύτερο καλοκαίρι της καριέρας του.
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125GP

>
> Στα χνάρια του Vale
Επιτρέψτε μου την υπερβολή, προφανώς ο Marc Marquez
δεν έχει δείξει κανένα σημάδι της μοναδικότητας του Rossi
στην ηλικία του, αλλά ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ
του Ιταλού: Ο Marquez έγινε ο πρώτος αναβάτης από το
1997 που κερδίζει πέντε σερί αγώνες στα 125! Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε μια ευτραφής δόση τύχης, καλής γι’
αυτόν, απαίσιας για τον Pol Espargaro.
Οι δυο τους έδειξαν από την αρχή πως ο αγώνας θα παιζόταν μεταξύ τους. Οι 125άρηδες είχαν την ατυχία να μπουν
πρώτοι σε μια πίστα που μόλις στέγνωνε από την πρωινή
βροχή. Παρά τις ασαφείς και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της ασφάλτου, οι Marquez και Espargaro έπιασαν
έναν τρελό ρυθμό και σύντομα όλοι τους είχαν χάσει. Τρεις
γύρους πριν το τέλος, στην πρώτη στροφή του 25ου γύρου,
ο πιεζόμενος Espargaro ακούμπησε στο νωπό χορτάρι με
τον μπροστινό του τροχό και το αναπόφευκτο δεν… απεφεύχθη. Ο Marquez συνέχισε το σερί του παίρνοντας μια
νίκη-δώρο, αν και σίγουρα θα δοκίμαζε την τύχη του στους
υπόλοιπους τρεις γύρους.
Ανάλογα πανευτυχής θα πρέπει να αισθάνεται και ο Tomi
Koyama, καθώς έναν γύρο πριν την εξαφάνιση του Espargaro
ο Randy Krummenacher έπεσε από την τρίτη θέση, έτσι ο
Ιάπωνας με τη γερμανικής ιδιοκτησίας ομάδα βρέθηκε από
τέταρτος δεύτερος δίχως να κάνει τίποτα. Εντός έδρας παιάνες ακούστηκαν και για τον τρίτο, Sandro Cortese (Γερμανός
είναι, παρά το όνομά του!), ο οποίος πάλεψε σκληρά με τον
Esteve Rabat και κατάφερε να του επιβληθεί για να υψώσει
τη γερμανική σημαία στο βάθρο του Sachsenring.
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2
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3
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Ducati Team
4
Andrea DOVIZIOSO
ITA
Repsol Honda Team
5
Valentino ROSSI
ITA
Fiat Yamaha Team
6
Nicky HAYDEN
USA
Ducati Team
7
Marco SIMONCELLI
ITA
San Carlo Honda Gresini
8
Hector BARBERA
SPA
Paginas Amarillas Aspar
9
Randy DE PUNIET
FRA
LCR Honda MotoGP
10
Marco MELANDRI
ITA
San Carlo Honda Gresini
11
Loris CAPIROSSI
ITA
Rizla Suzuki MotoGP
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Aleix ESPARGARO
SPA
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Μύρισε

πρωτάθλημα!

κείμενο: Άρης Παπαπαναγής φωτό: SBK Racing Teams

Με εννέα νίκες σε 18 σκέλη, καμία εγκατάλειψη και χειρότερο τερματισμό στην
όγδοη θέση είναι αναμενόμενο να είσαι επικεφαλής του πρωταθλήματος. Όταν
από την άλλη ο ανταγωνισμός δεν είναι και τέρας σταθερότητας τότε αρχίζει να
μυρίζει πρωτάθλημα νωρίς νωρίς
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Superbike

>
>Γουστάρει Aprilia!
Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας έχει να πάρει παγκόσμιο τίτλο
από την εποχή που έτρεχε στα GP 250 - και τότε με Aprilia.
Αφού πρώτα είχε ταλαιπωρηθεί με άλλες εταιρείες, πήγε
στην Aprilia και βρήκε την υγεία του. Κερδίζοντας τέσσερις
τίτλους σερί έβαλε την ιταλική εταιρεία στην καρδία του.
Σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μετά από
14 χρόνια μπορεί και πάλι να προσφέρει έναν τίτλο στο
Noale.
Βέβαια οι αγώνες είναι πάντα απρόβλεπτοι και όλα μπορούν να ανατραπούν. Ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα όπως τα SBK. Η εμπειρία ωστόσο περιορίζει
το ρίσκο και ευτυχώς για την Aprilia o Max διαθέτει μπόλικη. Έτσι, με τέσσερις αγώνες ακόμα να απομένουν, συν τη
μέχρι τώρα σταθερότητα του Ιταλού, οι 68 βαθμοί διαφοράς από τον δεύτερο είναι ικανοί να μας προϊδεάσουν.
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>
>Λύγισε στην Αμερική
Μέχρι το Miller o συμπαθέστατος Βρετανός τα πήγαινε μια
χαρά. Ήταν πρώτος στη βαθμολογία με μικρή διαφορά
και όλα έδειχναν ότι θα είχαμε δυνατή μάχη κόντρα στον
Biaggi. Το δεύτερο σκέλος στην Αμερική όμως ήταν κομβικό. Η πτώση που σημείωσε ο Leon μάλλον του στοίχισε
πολύ σε ψυχολογία.
Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα αφού στους δύο τελευταίους αγώνες ο Biaggi άνοιξε τη διαφορά τους κατά 58
βαθμούς. Από εκεί δηλαδή που στην Αμερική απλά αντιστράφηκαν οι όροι και πέρασε λίγο μπροστά ο Biaggi,
φτάσαμε να μιλάμε για φετινό πρωταθλητή. Δική μας εκτίμηση είναι ότι ο Haslam πήγαινε πάντα ένα βήμα πιο κοντά
στο όριο για να μπορεί να σταθεί κοντά στο Aprilia. Έπεσε,
απογοητεύτηκε και άραξε στην δεύτερη θέση ελπίζοντας
για κάτι καλύτερο του χρόνου.

race

World SBK Misano - Brno

>
>Άργησε κάπως
Η ελπίδα της Ducati για το μέλλον, ο νεαρός Ιταλός
Michele Fabrizio άργησε να πάρει μπροστά. Ενώ ξεκίνησε
δυνατά στον πρώτο αγώνα από εκεί και μετά φάνηκε μόνο
με τη νίκη του στη Νότιο Αφρική. Μετά πάλι βουτιά μέχρι
τους δύο τελευταίους αγώνες που έδειξε ότι κάτι μπορεί
να κάνει.
Ευτυχώς για αυτόν βέβαια, η πορεία του Haga δεν είναι
καλύτερη οπότε η θέση του στη Ducati δεν τρίζει ακόμα.
Βέβαια με τον Checa να είναι το πρώτο Ducati σίγουρα περιμένουμε να δούμε σημαντικές ανακατατάξεις του χρόνου
στην εργοστασιακή ομάδα. Ο Tardozzi σίγουρα θα χαμογελάει βλέποντας την κατάσταση…
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>>Η
 του ύψους

ή του βάθους

Αν και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας σίγουρα περιμέναμε πολύ περισσότερα για φέτος από τον Rea
και την Ten Kate. Μας είχε προϊδεάσει από πέρσι με τους
πολύ καλούς αγώνες του.
Τα πράγματα όμως μάλλον δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε ο Rea και αντί να τον δούμε πρωταγωνιστή, περιμένουμε πότε θα του” κάτσει” για να δείξει σε όλους
την κλάση του. Σίγουρα ήρθε για να μείνει στα SBK και
αν κρίνουμε από το χαρακτήρα και τη νοοτροπία του δεν
τον χαλάει άμα δεν πάει στα MotoGP. Θυμίζει λίγο από
Bayliss…
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>>Ο
 αειθαλής
Έχει μια συνήθεια να κρεμάει προς το τέλος της χρονιάς
ο Carlos Checa. Ξεκινάει δυνατά, πρωταγωνιστεί, μας
πωρώνει και μετά μας αφήνει σύξυλους. Είχε βέβαια και
τις ατυχίες που τον έριξαν στην τέταρτη θέση. Ταράχτηκε
όμως η ισορροπία και ξεκίνησαν τα λάθη. Παρά τη δεύτερη θέση στο πρώτο σκέλος του Misano η συνέχεια δεν
ήταν το ίδιο δυνατή.
Ότι και να πούμε πάντως ο Ισπανός παραμένει μπροστά
από όλα τα Ducati ενώ έχει αφήσει πίσω του ένα σωρό
εργοστασιακούς. Αξίζει του χρόνου να έχει μια θέση σε
ομάδα ικανή να τον στηρίξει για τίτλο. Η BMW ίσως θα
έπρεπε να αρχίσει να μιλάει μαζί του…
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>>Π
 άρε έναν

τίτλο επιτέλους!

Αυτό θα ήθελα να πω στον Nitro Nori αν μπορούσα να τον
δω από κοντά. Πάνω από δέκα χρόνια τον γουστάρουμε,
τον παρακολουθούμε να παλεύει σκληρά και τελευταία
στιγμή να το χάνει. Δυστυχώς έχει και αυτός την ευθύνη
του, αφού έπεφτε πάντα λίγο παραπάνω από τους άλλους, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν άξιζε έναν τίτλο;
Δεν τον πάει όμως και η τύχη. Φέτος που θα μπορούσε να
δείξει τα δόντια του έπεσε πάνω σε μια Ducati με εμφανή
προβλήματα. Το παλεύει όμως όσο μπορεί και με σταθερή
συλλογή βαθμών μπορεί να απειλήσει την τέταρτη θέση
του Checa. Τι να το κάνεις όμως, τα χρόνια περνάνε…
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>>Κ
 άνει ότι μπορεί…
…Αλλά οι αγώνες μοτοσυκλέτας είναι σκληρό σπορ και η
φύση φροντίζει να σε λυγίζει. Στο κατώφλι των 40 έχει να
δώσει μάχες με ελαφρόμυαλους πιτσιρικάδες που δεν θα
διστάσουν να τον πετάξουν κάτω. Επίσης πρέπει να εξελίξει μια μοτοσυκλέτα ενώ έχει team mate έναν ανύπαρκτο
φέτος Xaus.
Ε, με συνεχή υπερπροσπάθεια δεν αργεί να έρθει η στραβή και αυτό έγινε στο Brno. O σκληροτράχηλος Αυστραλός είχε μια πτώση στα δοκιμαστικά η οποία τον άφησε
εκτός αγώνα. Η… φύση που λέγαμε νωρίτερα.
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>>Π
 ροβληματισμός!
Άλλη μια περίπτωση σκαμπανεβάσματος για φέτος. Ο
Crutchlow, περσινός πρωταθλητής των Supersport μας
εκπλήσσει συχνά-πυκνά σημειώνοντας ταχύτερους γύρους
ακόμα και από τους περσινούς του Spies. Ξεκινάει από
την pole position αλλά στον αγώνα κάτι δεν πάει καλά.
Ότι καλύτερο έχει κάνει φέτος είναι μερικές τρίτες θέσεις,
ενώ οι τούμπες πάνε σύννεφο. Συνυπολογίζοντας και την
απόδοση του Toseland σίγουρα τα πράγματα στη Yamaha
δεν είναι ρόδινα. Το απορημένο βλέμμα του Toseland το
αποδεικνύει.
Θα μου πείτε βέβαια “ο Spies πως τα κατάφερε;” Και θα
απαντήσω ότι μιλάμε για άλλο μέγεθος ταλέντου. Ο Αμερικανός ανέβηκε βάθρο στα MotoGP από τον πρώτο κιόλας χρόνο.
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>>Μ
 ε ανάμεικτα
συναισθήματα

Η άλλοτε ανταγωνιστικότατη κατηγορία των Supersport
έχει αρχίσει να φθίνει. Το κόστος για να είναι ανταγωνιστική
μια ομάδα είναι τεράστιο και όλοι άρχισαν να λοξοκοιτάζουν τη Moto2. Λογικό, αφού αναβάτες και ομάδες προτιμούν μια κατηγορία που, αν πάει καλά, δίνει εισιτήριο
για MotoGP παρά για SBK. Και αυτό ήδη από την πρώτη
χρονιά της Moto2. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν επιτραπούν διαφορετικών εταιρειών κινητήρες, αλλά πάντα παραγωγής.
Στο αγωνιστικό κομμάτι η κόντρα μεταξύ των τριών πρωταγωνιστών συνεχίστηκε. Sofuoglu, Laverty και Lascorz
συνεχίζουν να παλεύουν για τον τίτλο. Βαθμολογικός νικητής στους δύο τελευταίους αγώνες είναι ο Sofuoglu με
μια πρώτη και μια τρίτη θέση. Από την άλλη ο Lascorz δεν
εγκαταλείπει τη μάχη και όντας σταθερότατος, μάζεψε μόλις ένα βαθμό λιγότερο χάρη στις δυο δεύτερες θέσεις του.
Χαμένος από τη μάχη βγήκε τελικά ο Laverty ο οποίος αν
και κέρδισε άνετα στο Misano, εγκατέλειψε στο Brno. Έχασε έτσι τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία από τον Lascorz
αλλά συνεχίζει να έχει τον τίτλο σε απόσταση βολής.
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Brno
www.automotodrombrno.cz
Έτος κατασκευής: 1930
Μήκος: 5,403 km
Στροφές: 14
Δεξιές: 8
Αριστερές: 6

1ος Σκέλος
Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
Θερμοκρασία αέρα: 29οC
Θερμοκρασία ασφάλτου: 48οC
Διάρκεια αγώνα: 20 γύροι – 108.060 km
Ρεκόρ πίστας: Cal Crutchlow
		 1:58.018 – 164.810km/h
Superpole: Cal Crutchlow
		 1:58.018 – 164.810km/h
Ταχύτερος γύρος αγώνα: Cal Crutchlow
		 1:59.215 – 163.053km/h

2ος Σκέλος

1
M. BIAGGI
Aprilia Alitalia Racing
2
J. REA
HANNspree Ten Kate Honda
3
M. FABRIZIO
Ducati Xerox Team Ducati
4
J.TOSELAND
Yamaha Sterilgarda Team
5
N. HAGA
Ducati Xerox Team
6
C. CHECA
Althea Racing
7
S. GUINTOLI
Team Suzuki Alstare
8
L. CAMIER
Aprilia Alitalia Racing
9
S. BYRNE
Althea Racing
10
L. HASLAM
Team Suzuki Alstare
11
T. CORSER
BMW Motorrad Motorsport
12
B. PARKES
ECHO CRS Honda
13
R. HAYDEN
Team Pedercini
14
C.CRUTCHLOW
Yamaha Sterilgarda Team
15
Μ. BAIOCCO
Team Pedercini
Εκτός
κατάταξης			
J. SMRZ
Team PATA B&G Racing
R. XAUS
BMW Motorrad Motorsport
C.VERMEULEN
Kawasaki Racing Team
T. SYKES
Kawasaki Racing Team
M. NEUKIRCHNER
HANNspree Ten Kate Honda
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Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
Θερμοκρασία αέρα: 31οC
Θερμοκρασία ασφάλτου: 57οC

SBK 2ος Σκέλος
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M. Biaggi
L. Haslam
J.Rea
C. Checa
N. Haga
J. Toseland
T. Corser
Μ. Fabrizio
L. Camier
C. Crutchlow
S. Guintoli
S. Byrne
R. Xaus
J. Smrz
L. Scassa
T. Sykes
L. Lanzi
M. Neukirchner
C. Vermeulen
Β. Parkes
R. Hayden
S. MORAIS
M. Baiocco
A. Pitt
J. Brookes
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SBK 1ος Σκέλος

1
J. REA
HANNspree Ten Kate Honda
2
M. BIAGGI
Aprilia Alitalia Racing
3
C.CRUTCHLOW
Yamaha Sterilgarda Team
4
S. GUINTOLI
Team Suzuki Alstare
5
R. XAUS
BMW Motorrad Motorsport
6
N. HAGA
Ducati Xerox Team
7
J.TOSELAND
Yamaha Sterilgarda Team
8
L. HASLAM
Team Suzuki Alstare
9
C. CHECA
Althea Racing
10
L. LANZI
DFX Corse
11
T. SYKES
Kawasaki Racing Team
12
S. BYRNE
Althea Racing
13
B. PARKES
ECHO CRS Honda
14
R. HAYDEN
Team Pedercini
15
Μ. BAIOCCO
Team Pedercini
Εκτός
κατάταξης			
M. FABRIZIO
Ducati Xerox Team Ducati
L. SCASSA
Supersonic Racing Team
L. CAMIER
Aprilia Alitalia Racing
C. VERMEULEN
Kawasaki Racing Team
J. SMRZ
Team PATA B&G Racing
M. NEUKIRCHNER
HANNspree Ten Kate Honda

1
K.SOFUOGLU
HANNspree Ten Kate Honda
2
J.LASCORZ
Kawasaki Motocard.com
3
C.DAVIES
ParkinGO Triumph BE1
4
G.REA
Intermoto Czech Honda
5
K.FUJIWARA
Kawasaki Motocard.com
6
R.HARMS
Harms Benjan Racing Honda
7
M.PRAIA
Parkalgar Honda
8
D.SALOM
ParkinGO BE1 Triumph
9
M.LAGRIVE
ParkinGO Triumph BE1
10
F.FORET
Team Lorenzini by Leoni Kawasaki
11
V. IANNUZZO
ParkinGO BE1 Triumph
12
M.ROCCOLI
Intermoto Czech Honda
13
D.BUKOWSKI
Bogdanka Racing
14
A. PALUMBO
Kawasaki Italia
15
T. HOLUBEC
Intermoto Czech Honda
16
J CERNY
Bily Racing Team
17
B.SKUBIC
Inotherm Racing Team
18
E.BLOKHIN
Rivamoto
19
I.TOTH
Team Toth
Εκτός
κατάταξης			
B.CHESAUX
Harms Benjan Racing
D. DELL’ OMO
Kuja Racing
E.LAVERTY
Parkalgar Honda
M.PIRRO
HANNspree Ten Kate Honda
A.LUNDH
Cresto Guide Racing Team
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SS Αποτελέσματα
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Supersport
Συνθήκες αγώνα: Στεγνός
Θερμοκρασία αέρα: 30οC
Θερμοκρασία ασφάλτου: 50οC
Διάρκεια αγώνα: 18 γύροι – 97.254 km
Ρεκόρ πίστας: Cal Crutchlow
		 2:02.708 – 158.510m/h
Pole position: Joan Lascorz
		 2:02.800 – 158.394 km/h
Ταχύτερος γύρος αγώνα: Joan Lascorz
		 2:03.998 – 156.864km/h
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K. Sofuoglu
J. Lascorz
E. Laverty
C. Davies
D. Salom
R. Harms
G. Rea
K. Fujiwara
Μ. Pirro
Μ. Lagrive
F. Foret
M. Praia
M. Roccoli
A.Lundh
J. Disalvo
R. Tamburini
V. Iannuzzo
B. Chesaux
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T. Holumbec
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επιμέλεια: Σπ

I look lik
mor

Colin E
αναβάτης Monster Yamaha Tech3 M

Ο κινητ

πάρ

αναβάτης

Stoner, Pedr

που να βο

αναβάτης M

Ανάμεσα στον Pedrosa και τον Dovizioso
περισσότερο φοβάμαι την ατυχία!
Jorge Lorenzo,
αναβάτης Fiat Yamaha MotoGP

Απορώ πώς τη βγάζει καθαρή κάθε
Σαββατοκύριακο!

Casey Stoner,
αναβάτης Marlboro Ducati MotoGP

πύρος Τσαντήλας

»

Τον ρώτησαν πως είναι η Μ1
του φέτος και απασφάλισε…
“Είναι η περσινή μοτοσυκλέτα, με λίγο πιο αργό κινητήρα!
Οδηγώ καλύτερα από ποτέ και
δείχνω χάλια. Αν ο Ben είχε μια
μοτοσυκλέτα της προκοπής θα
ήταν στο βάθρο σε κάθε αγώνα.” Περιγραφικότατος; Σχόλια
δικά μας νομίζω περιττεύουν…

ke a fucking

ron…

Edwards,
MotoGP

»
»

τήρας είναι πολύ ψόφιος,
ρα πολύ ψόφιος…

Για τον Elias η Moto2 εξελίσσεται σε
μεγάλη αποτυχία. Μπορεί το θέαμα
να αρέσει στο κοινό, μα για τον ίδιο
η έλλειψη ιπποδύναμης κάνει τους
αργούς αναβάτες να το παίζουν
ήρωες, δημιουργώντας επικίνδυνες
καταστάσεις, εξ’ ου και οι πολλές
πτώσεις. Ζητά λοιπόν τουλάχιστον
άλλα 30 άλογα, αν και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στα MotoGP

Toni Elias,
ς Gresini Racing Moto2

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο Rossi
στη Ducati, ο Αμερικανός δε μασάει
τα λόγια του. “Μπορεί να κερδίσει
αμέσως”, είπε και άρχισε τα καρφώματα για τους δύο τελευταίους team
mates του. Λογικό να τα λέει αυτός
που έγινε το μουλάρι δοκιμών τόσο
του Pedrosa όσο και του Stoner. Αν
μη τι άλλο, και με τον Rossi έχει συνυπάρξει, ξέρει τι λέει...

drosa, είναι ίδιοι. Προτιμώ κάποιον

οηθά στην

εξέλιξη…

Νicky Hayden,
Marlboro Ducati MotoGP

»

o

Όσο κερδίζει, τόσο καρφώνει. Ο νεαρός Ισπανός μας
εξηγεί πόσο πολύ νοιώθει
την απειλή των αναβατών της
Repsol Honda, τους οποίους
ολοένα και πιο συχνά βλέπει
να μένουν χιλιόμετρα πίσω
του στους αγώνες. Πού ’σαι
Valentino να τον βάλεις στη
θέση του;

“Όσες φορές έχω βρεθεί πίσω του,
δύο φορές από το ίδιο σημείο στην
πίστα δεν έχει πατήσει...”. O Αυστραλός μας δίνει την άποψή του
για τον Randy de Puniet. Μάλλον
ξεχνά τι μοτοσυκλέτα οδηγεί ο Γάλλος και πόσο πολύ προσπαθεί για
τα αποτελέσματά του. Για τον ίδιο
αναβάτη, λ.χ., ο Nicky Hayden δήλωσε μονολεκτικά: “respect”.

the back
Είπε ο Νομικός να
γίνει Χανιώτης και
πάει να τους κάνει
όλους ποδηλάτες!
Τουλάχιστον
βλέπουμε πως το
καλό του γούστο
παραμένει…
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Around the world

www.tesztmotor.hu

TESZT MOTOR
(Ουγγαρία)

Έτσι γίνονται οι δοκιμές!
Όχι παίζουμε. Θέλουμε δέρματα και
κορντούρες και μπότες και τέλειους
δρόμους και πίστες και σοβαροφανή λόγο
και τεχνικές αναλύσεις και πράσινα άλογα.
Κυρίες και κύριοι, οι Ούγγροι έχουν βρει
την άκρη και ομολογώ πως είναι άκρως
ενδιαφέρουσα. Παίρνει ο τύπος το άσπρο T
Max, το ελαφροντυμένο κορίτσι και οδηγεί
σε πάρκο των περιχώρων της Βουδαπέστης
όπου το αφήνει μόνο με το μαγιό, και καλά
για να το φωτογραφίσει να γίνει διάσημο
μοντέλο. Μα να μην ξέρω ουγγαρέζικα…
κάτι μου λέει πως και το κείμενο θα είναι
ενδιαφέρον.
Μετά τι να σου πει για το scooter, λέει, πώς
πάει και πώς στρίβει; Ποιο scooter, πρόσεξε
κανείς κανένα μηχανάκι;

Clutch & Chrome
(Η.Π.Α.)

www.clutchandchrome.com

Διασημότητα και μοτοσυκλέτα
Αν και υποτίθεται πως το Clutch & Chrome είναι ένα online
περιοδικό μοτοσυκλέτας, αφιερώνοντας λίγη ώρα στην
ύλη του ανακαλύπτει κανείς πως οι συντάκτες του έχουν
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κουτσομπολιό και με
περισσότερη εστίαση στο Χολιγουντιανό ρεπορτάζ.
Κάπου ανάμεσα στις ειδήσεις πως η Angelina ήθελε να ρίξει
τον Brad από τη μηχανή του, ή πως ο John Perry (Aerosmith)
είχε ένα γερό ατύχημα με τη Ducati του αλλά δεν έπαθε
τίποτα, βρίσκουμε και μια σκόρπια αναφορά στα οικονομικά
της Harley-Davidson, τη νέα iPhone app της BMW, πριν
ξαναπροσγειωθούμε στην παρουσίαση της νέας δερμάτινης
φόρμας για μοτοσυκλετιστές, ρέπλικα της στολής του Iron
Man ή στην προώθηση του νέου βιβλίου του Sonny Barger
“Guide to motorcycling: How to ride the right way – for
life”. Πώς, δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Barger; Είναι ο
ιστορικός ιδρυτής των Hell’s Angels, στα 70-τόσα του σήμερα
να μας εξηγεί πώς να γίνουμε σωστοί μοτοσυκλετιστές. Σα
να σου εξηγεί ο Fabio Taglioni πως σχεδιάζεται ο σωστός
τετρακύλινδρος σε σειρά ένα πράγμα…

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας
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Bike Clubs

Ποδηλάτρεις
Την Δευτέρα 21 Ιουνίου η ομάδα φίλων ποδηλάτου
έβαψε συμβολικά ποδηλατόδρομο 30 μέτρων οδοστρώματος μπροστά στην ιστορική πλατεία Αγοράς
Χανίων.
Σκοπός της εκδήλωσης -που έχει επαναληφθεί- ήταν η δήλωση ανάγκης χώρου κίνησης για τους ποδηλάτες προς τον δήμο
Χανίων, κάτι που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης και θα
αποφορτίσει τους δρόμους από την πληθώρα αυτοκινήτων
αφού θα μπορεί ο καθένας να κινηθεί με ασφάλεια πάνω στο
ποδήλατό του. Αμέσως μετά υπήρξε ξενάγηση στα "κρυφά"
ιστορικά μέρη της πόλης των Χανίων, που καθημερινά προσπερνάμε χωρίς να γνωρίζουμε την σημαντικότητά τους.
Στις 24, ως τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου, διοργανώθηκε το
καθιερωμένο CMR (Critical Mass Ride) με σταθερό ραντεβού
στις 19.30 στην πλατεία Αγοράς. Ραντεβού πλέον την Πέμπτη
29 Ιουλίου.
Την αμέσως επόμενη ημέρα στις 25/06 η παρέα χαλάρωσε
και μεταφέρθηκε προς τσαλαβούτημα εις τας Κρητικάς θάλασσας, σε ώρα νυχτερινή και πάντα μεταφερόμενη με ποδοκίνητα οχήματα οικολογικού χαρακτήρος. Φήμες ότι το
γέλιο και το σουβλάκι έρρεαν άφθονα, επιβεβαιώνονται ως
αληθείς.
Οι φίλοι του ποδηλάτου να μην ξεχνούν ότι κάθε Δευτέρα,
περίπου στις 20.00 γίνεται η εβδομαδιαία μάζωξη των Ποδηλατολάτρεων, προκειμένου να προγραμματιστούν νέες
δράσεις.

BikeRespect
Τον Ιούνιο το Bikerespect παραβρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης
Cheap Art 2010 στο Στρατόπεδο
Κόδρα, διοργάνωσε τις ποδηλατικές δοκιμασίες που πέρασαν 3
σχολεία στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος υπό
την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Δημοτικών Έργων και Κυκλοφορίας,
πήγε εκδρομή με το τρένο στην λίμνη Δοϊράνη, αλλά "ψάρεψε" και
καινούρια μέλη.
Ο χοντρός χαβαλές όμως έγινε στις 5
Ιουλίου όπου τα οι σκληρότεροι της
ομάδας αναμετρήθηκαν σε ένα υγρό
ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την
χρήση νεροπίστολων στην πλ. Αριστοτέλους. Οι ομάδες ήταν τρεις: οι
Mountain bikers, City bikers, Foldings
bikers και προσπάθησαν να συμπεράνουν ποια ποδήλατα είναι καλύτερα
για να αποφεύγει κανείς.. το νερό!

Επιμέλεια: Βασίλης Νομικός Φωτό: αρχείο ebike.gr

Freeday
Οι συγκεντρώσεις των περίφημων Freedays στην
Αθήνα συνιστούν μια
δραστηριότητα που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο.
Όσοι έχουν λογαριασμό στο
Facebook, λοιπόν, μπορούν
να βρουν τις εκδηλώσεις του
FreeDay εδώ: http://tinyurl.
com/2339nco.

Π.Α.Σ.
Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Αργυρούπολης ταξίδεψε μέχρι την
Αίγινα την Κυριακή 27
Ιουνίου για ένα δροσερό
καλοκαιρινό μπάνιο.
Όλοι οι φίλοι του ποδηλάτου είναι πάντα καλεσμένοι
στις βόλτες, τις εκδρομές και
τις δράσεις του, ενώ σκοπός
της δημιουργίας του ποδηλατικού συλλόγου είναι:
1. Η
 ευαισθητοποίηση όσο
το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας για
το ποδήλατο.
2. Η
 προώθηση προς την
Δημοτική Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς
συγκεκριμένων αιτημάτων.
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Κείμενο και φωτό: Βασίλης Νομικός

Περπατάω στο δάσος
κι ακούωβοή
Πέντε χιλιάδες είναι πολλοί;
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Ε

κείνη η Κυριακή στις 09 Μαΐου έβραζε. Δεν ήταν μόνο η ζέστη, αλλά
ο παλμός και η αισιοδοξία που μετέδιδαν 5,000(!) άνθρωποι που με
την εκδήλωσή τους δήλωσαν ξεκάθαρα πως απαιτούν κάτι να αλλάξει
και πιστεύουν ότι δεν είναι αργά για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών λύσεων
μετακίνησης. Μπορεί αυτή η Ποδηλατοπορεία να ήταν η μεγαλύτερη
των τελευταίων ετών με κόσμο αισθητά πιο συνειδητοποιημένο αλλά
και πολιτισμένα διαμαρτυρόμενο, μα δεν ήταν η μοναδική που γινόταν
εκείνη τη μέρα. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, άλλες 31 πόλεις σε όλη την
Ελλάδα διοργάνωναν κάτι παρόμοιο κάνοντάς την "Πανελλήνια". Δείτε
για παράδειγμα την εκδήλωση Ναυπλίου στα video links, ενώ μπορείτε
πάντα να βρείτε από αρκετές πόλεις της Ελλάδας στο youtube.
Παραδοσιακά οι ποδηλατοπορείες είναι ειρηνικές εκδηλώσεις που συνοδεύονται από την Τροχαία για καθαρά λόγους ρύθμισης κυκλοφορίας
και όχι αστυνόμευσης, αφού ποτέ δεν έχουν παρατηρηθεί επεισόδια και
κατά τις οποίες μετά την συγκέντρωση στον Πεδίο του Άρεως, τα μέλη
της θα πορευτούν ρολάροντας εντελώς χαλαρά σε κεντρικούς δρόμους
της πόλης, προάγοντας το μήνυμα της οικολογικής μετακίνησης που
το ποδήλατο προσφέρει, χωρίς άλλα ευτράπελα. Θα ακουστούν και
τα συνθήματα που σχεδόν πάντα περιέχουν χιούμορ αλλά κυρίως θα
ακουστούν μικρά, μεγάλα, παιδικά, παράξενα και έντονα, μα σίγουρα
χιλιάδες κουδουνάκια. Ο παραδοσιακός ήχος του ποδηλάτου για κάποιους είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και ιδιαίτερος ήχος του κόσμου ενώ
για άλλους η πλέον ευχάριστη μελωδία.
Η Ποδηλατοπορεία δεν είναι όμως μια άσκοπη εκδήλωση και μια ευκαιρία για βολτούλα. Διεκδικεί, έχει αιτήματα που κατατίθενται στην Βουλή
και θα επιμένει μέχρι να πετύχει τα αυτονόητα για άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις. Όπως αναφέρεται και στο website της ομάδας "Ποδηλάτισσες"
(www.podilates.gr) τα βασικότερα αυτών είναι:
- Ζητάμε Ποδηλατόδρομους για να κινούμαστε με ασφάλεια. Οι δρόμοι
της Αθήνας σχεδιάστηκαν για 500,000 αυτοκίνητα και σήμερα κυκλοφορούν 2.5 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο προστίθενται εκατοντάδες χιλιάδες άλλα. Η Αθήνα πραγματικά δεν έχει χώρο.
- Ζητάμε την πρόσβαση στο Μετρό, όπως σε όλες τις ανθρωποκεντρικές
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πόλεις, έστω και υπό όρους.
- Ζητάμε να αναθεωρηθεί ο δυσμενής για το ποδήλατο, αναχρονιστικός
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που δεν λαμβάνει υπόψη το ποδήλατο
και δεν περιέχει ειδικά σήματα κυκλοφορίας που να ρυθμίζουν την κυκλοφορία ποδηλάτων.
- Ζητάμε να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια ποδηλάτου.
Υβριδικά αυτοκίνητα που καταναλώνουν ελαφρώς λιγότερη βενζίνη από
τα συμβατικά επιβραβεύονται με την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας. Το ποδήλατο, το πιο καθαρό και ήπιο μέσο μετακίνησης εξακολουθεί να πληρώνει ΦΠΑ 23%, αντί του 5% όπως θα έπρεπε.
Σχετικά με τα αιτήματα μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά με το
σχετικό φυλλάδιο που θα βρείτε εδώ : http://tinyurl.com/3xaxbws.
Οι νεοεισερχόμενοι στον χώρο του ποδηλάτου δεν έχουν κάτι για να
ανησυχούν αν δεν έχουν ξανασυμμετάσχει αφού όπως θα παρατηρήσουν κάθε φορά στην εκδήλωση παρευρίσκονται πλήθος μικρά παιδιά
ή ακόμα και μωρά στα ποδηλατικά καλαθάκια τους, χωρίς ποτέ να συμβεί άσχημο περιστατικό ασφαλείας. Επίσης είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να νιώσει κάποιος ενεργό μέλος μιας προσπάθειας που ενδιαφέρει
όλους, να γνωρίσει κόσμο με κοινά ενδιαφέροντα και να ενημερωθεί για
επόμενες δράσεις ή πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση
δε θα κινδυνέψει και σίγουρα δε θα βαρεθεί.
Το eBike.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό μοτοσυκλέτας και το μόνο
που ενσωματώνει σταθερά μηνιαίο ποδηλατικό ένθετο μηνιαία, αγαπάει
την ποδηλασία είτε σαν άθληση είτε σαν απλή μετακίνηση και πιστεύει
ότι το ποδήλατο είναι πραγματικά τελικά το πιο αισιόδοξο μήνυμα στις
μέρες μας.
Bonus material
Όσοι θα θέλατε να κινείστε σε πιο ανθρώπινες και καλαίσθητες πόλεις
και δε γνωρίζετε πώς να ξεκινήσετε να κάνετε κάτι γι' αυτό, περάστε μια
βόλτα και από τους "Ποδηλάτισσες" : www.podilates.gr
Εκεί θα βρείτε όλες τις ανακοινώσεις των εκδηλώσεων εγκαίρως, πλούσιο υλικό για ενημέρωση αλλά και το κοντινότερό σας παράρτημα της
ομάδας τους.
Για τους οπτικούς τύπους με φωτογραφικό μάτι προτείνω μια σελίδα
γεμάτη... πολλές χιλιάδες λέξεις : http://tinyurl.com/2ew9kpa.
Τέλος, για όσους επιθυμούν να γίνει επιτέλους η ζωή τους ποδήλατο,
το website που παρήγαγε το εκπληκτικό επίσημο video της πορείας
"PaperDay" βρίσκεται στη διεύθυνση www.zoi-podilato.com.

Όταν ανοίξει δε θα κλείσει με τίποτα
μόνο του
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Video links
Paperday
(http://www.youtube.com/watch?v=iAf6zldF8J4)

Ποδηλατοπορεία Ναυπλίου 1
(http://www.youtube.com/watch?v=Am6fs_PAjew)

Ποδηλατοπορεία Ναυπλίου 2
(http://www.youtube.com/watch?v=gxDbdy5lsIw)

Ποδηλατοπορεία Αθήνας 1
(http://www.youtube.com/watch?v=-TA10jM0TjA)

Ποδηλατοπορεία Αθήνας 2
(http://www.youtube.com/watch?v=XiRSxU_MiKw)
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Επιμέλεια: iCycling.gr

Καλοκαιρινό
σινεμά
Πέντε κινηματογραφημένες προτάσεις για να γελάσετε, να
συμμετάσχετε, να προετοιμαστείτε ή απλά να χαζέψετε
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The World’s slowest Porsche

Triathlon transition

Transnatura 2010 teaser

Κουρσάς με καλλιεργημένη αίσθηση ισορροπίας
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Συλλογή τούμπας ΜΤΒ
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Φεγγάρι
στη ρόδα
2010
Δεν ξέρω αν έφταιξαν τα καλοστημένα, κεφάτα, περσινά videos που αρχικά με προσέλκυσαν ή η ντροπή που θα
ένιωθα αν δεν συμμετείχα σε κάτι τόσο όμορφο, μια γιορτή που διοργανώνεται μάλιστα για τρίτη συνεχή χρονιά
φέτος, ενώ τυγχάνει να απέχω μόλις 4 km από το κέντρο της
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ια μια χρονιά ακόμη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ποδηλατική εκδήλωση "Φεγγάρι στη Ρόδα" από την ομάδα φίλων ποδηλάτου "ΠοδηΛάτρεις" (www.podilatreis.
gr), αλλά η προηγούμενη φράση δεν περιγράφει τίποτα από
το παρεΐστικο και κεφάτο κλίμα που εκείνο το βράδυ γέμισε το
Παλαιό Λιμάνι των Χανίων. Αυτό το φιλικό κλίμα είναι που κάνει κάθε χρόνο περισσότερα νέα (στην ηλικία ή στην διάθεση)
άτομα να ασχολούνται με την συμμετοχή ή την αντικειμενικά
δύσκολη διοργάνωση και όχι τα συμβολικά βραβεία που δίδονται στους νικητές. Βούτηξα λοιπόν μια τσάντα με φωτογραφικά, τσούλησα και το ηλεκτρικό να δουν τα ledάκια του πώς
είναι η κρητική νύχτα και βγήκα να γνωρίσω φίλους με όρεξη
για ζωή!
Παρένθεση για τους μη γνωρίζοντες: Τα Χανιά, εκτός από μαντινάδες και ρακή, είναι μια περιοχή της Ελλάδας με έντονη
παρουσία ποδηλάτου για τις πιο απλές καθημερινές μετακινήσεις όλων των ηλικιών μέχρι τα καθημερινά περάσματα μεγάλων ποδηλατικών αθλητικών ομάδων. Μάλιστα καταφέρνουν συχνά σπουδαίες ελληνικές διακρίσεις, όπως η "Τάλως"
(www.talosteam.gr) –της οποίας το όνομα προέρχεται στην
αρχαία κρητική διάλεκτο από τον Ήλιο, όπου ήταν ένα γιγάντιο χάλκινο δημιούργημα κατασκευασμένο σύμφωνα με τον
Απολλώνιο από τον θεό Ήφαιστο και το οποίο δόθηκε ως
δώρο στον Μίνωα για να προστατεύει την Κρήτη από τους
εχθρούς της!
Οι ΠοδηΛάτρεις εκτός από άψογοι διοργανωτές του "Φεγγαριού", είναι από το 2004 μία πρωτοβουλία ενεργών πολιτών
με σκοπό να βγάλουν τους ποδηλάτες στους δρόμους. Δε
δηλώνουν αντίπαλοι του αυτοκινήτου, ενώ πιστεύουν πως
όλα τα μέσα μετακίνησης πρέπει να έχουν ισότιμα τον χώρο
τους σε μια σύγχρονη πόλη. Γι’ αυτό διεκδικούν με έντονη,
αλλά πάντα ειρηνική, παρουσία διαφόρων εκδηλώσεων τον
χώρο που ανήκει στους ποδηλάτες και στους πεζούς. Όπως
μας είπε συγκεκριμένα ο Γιάννης: "Θέλουμε να είμαστε μία
ομάδα χωρίς σύλλογο, χωρίς καταστατικό και ΔΣ, ενώ παραμένουμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε οποιαδήποτε άλλη ποδηλατική κοινότητα θα ήθελε να της περάσουμε συμβουλές
ή την τεχνογνωσία μας". Επίσης έχουν αναλάβει να συντηρούν, να φυλάνε και να διαθέτουν χωρίς χρηματικό αντίτιμο
35 ποδήλατα, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν από τον δήμο
Χανίων. Συγκεκριμένα, όπως μας είπε η Γεωργία: "Βρέθηκαν
από παλαιό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
το οποίο είχε δημιουργηθεί για να αποφορτιστούν οι πόλεις
από το κυκλοφοριακό αλλά κάποιοι δήμοι δεν εκμεταλλεύτηκαν την παραχώρηση και δεν αξιοποίησαν τα ποδήλατα.
Η ομάδα τα ζήτησε, για να μην καταστραφούν, με σκοπό να
διατίθενται σε εκδηλώσεις σχολείων, ειρηνικές ποδηλατικές
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πορείες αλλά και προς σύντομο δανεισμό σε άτομα που επιθυμούν να δοκιμάσουν τον χώρο της ποδηλασίας". Επίσης
για την ασφάλεια της εκδήλωσης και των περισσότερων από
500 παρευρισκομένων (470 συμμετέχοντες) είχαν φροντίσει
να ειδοποιήσουν το παράρτημα Χανιών του Ερυθρού Σταυρού, που πάντα συμμετέχει πρόθυμα –και πάντα εθελοντικά
χωρίς καμία αμοιβή, μην το ξεχνάμε– για την ασφάλεια του
συνανθρώπου τους. Παρένθεση: Όταν κάποιοι προτιμούν αντί
των οικογενειών τους, να φροντίζουν για την ζωή και την υγεία
αγνώστων τους, με ποια ζωώδη συνείδηση επιλέγουν άλλοι
να εγκαταλείπουν θύματα τροχαίων άραγε;
Όπως θα διαβάσετε και στο website τους, οι ΠοδηΛάτρεις οργανωμένα κάνουν 2 πράγματα:
1. Φάκελος για τα Δημοτικά Σχολεία με τίτλο “Ποδηλατώ με
Ασφάλεια”, και
2. Βοηθούν εθελοντικά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
στο Καμπάνι. Εκτός αυτών, πάντα με σύνθημα “Τα ποδήλατα
δεν κλείνουν την κυκλοφορία, ΕΙΝΑΙ η κυκλοφορία”, διοργανώνουν ποδηλατοπορείες, χαλαρές βόλτες, νυχτερινά μπάνια
αλλά φροντίζουν να διεξάγεται ανελλιπώς και το Critical Mass
Ride Χανίων με ραντεβού στις 19.30 κάθε τελευταία Πέμπτη
του μήνα στην γνωστή πλατεία Αγοράς, ενώ για την περιοχή του Ταυρωνίτη κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στις 16.00
στην παλαιά γέφυρα. Τέλος, προσπαθούν να αφυπνίζουν την
κοινωνία με ημερίδες όπως του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με τίτλο “το Ποδήλατο χωράει παντού (?)” και λοιπές εκδηλώσεις όπως καλλιτεχνικές εκθέσεις με ποδηλατικά
θέματα.
Επειδή δεν υπάρχει λόγος να σας ζαλίσω με τους κανόνες
του παιχνιδιού "Φεγγάρι στη ρόδα", τους οποίους μπορείτε
φυσικά να διαβάσετε εδώ: http://tinyurl.com/2bnhnr5, θα
σας αναφέρω περιληπτικά ότι οι συμμετέχοντες καλούνται
είτε ατομικά, είτε σε ομάδα να συγκεντρώσουν γράμματα που
προμηθεύονται σε εκτυπωμένα χαρτάκια από τους "κινηματογραφιστές", οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε ολόκληρο το
Παλαιό Λιμάνι. Κυκλοφορώντας, ο παίχτης θα συναντήσει τον
"ύποπτο τύπο με τα μαύρα", ο οποίος θα του δώσει συγκεκριμένο πλήθος γραμμάτων (max 30) ανάλογα την επίδοση
οποιουδήποτε αυτοσχεδιασμού του μπροστά στον φακό. Έτσι
θα μπορέσει να σχηματίσει αργότερα πλήθος λέξεων οι οποίες θα του αποφέρουν βαθμολογία άξια να βραβευτεί. Ταυτόχρονα όμως θα συμμετάσχει στα mini-παιχνίδια που γίνονται
και τα οποία (χμμ, δεν είναι και τόσο mini!) διεξάγονται πχ σε
ολόκληρη την πλατεία Μητροπόλεως. Εκεί για παράδειγμα
φέτος, σχεδόν στο σύνολό της η πλατεία θα μεταμορφωνόταν
με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού και τα χρωματιστά πλα-
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κάκια που οι παίκτες τοποθετούσαν στο δάπεδο, από ένα τεράστιο σχήμα αυτοκινήτου σε ένα σκίτσο ποδηλάτου. Φανταστείτε ότι για να παρατηρήσεις τις φάσεις της αλλαγής του σχήματος χρειαζόταν να ανέβεις στον τελευταίο όροφο παρακείμενου κτίσματος! Πριν την τελική φάση δημιουργίας λέξεων
και βαθμολόγησης καταλάβαμε όλοι γιατί το φετινό "Φεγγάρι
στη Ρόδα" ονομάστηκε "παζλ του κόκκινου υμένα", αφού σε
ολόκληρη την προβλήτα του παλαιού λιμανιού Χανίων (και
δεν το λες μικρό, πχ σαν της Ναυπάκτου), παρατάχθηκαν οι
συμμετέχοντες με τα κόκκινα φωτάκια τους στραμμένα προς
τον διάσημο και ιστορικό Φάρο, στον οποίο οι κινηματογραφιστές κατέγραφαν το ντόμινο ποδηλατικών αναλαμπών μέσα
στη νύχτα που επέτρεψαν τα σβησμένα φώτα όλων των μαγαζιών αλλά και του δήμου! Τέλος, ο σαματάς επέστρεψε στην
πλατεία Αγοράς όπου, μετά το άθλημα του ατομικού scramble
και τη βαθμολόγηση, θα γίνονταν η πανηγυρική απονομή
μέσα σε χειροκροτήματα και ειλικρινή γέλια των πηγαδακίων,
που οι νέες πλέον παρέες είχαν δημιουργήσει.
Θα ήθελα να κλείσω την περιγραφή λέγοντας ότι αυτό που
μου έκανε εντύπωση δεν ήταν μόνο η άψογη διοργάνωση
–εννοείται πως δεν είναι εύκολο να "διαχειριστείς" 500 άτομα– ή μόνο το κέφι και το χαμόγελο όλων. Ήταν που και αυτή
η ομάδα φίλων, όπως και εκπληκτικά πολλοί άνθρωποι που
συνεχώς γνωρίζω σε αυτό τον όμορφο τόπο, έβγαζαν αυτή
την αίσθηση φιλικότητας σα να τους ήξερες χρόνια, σα να είσαι ο κολλητός που είχαν να δουν καιρό, σα να μπορείς να
τους πεις τα πάντα ακόμα κι αν μόλις τους γνώρισες.
Δεν ξέρω τι ζημιά κάνουν οι ρυθμοί των μεγαλουπόλεων
στους ανθρώπους, καιρό τώρα όμως έχω καταλάβει πόση
πρόοδο στις ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να κάνουν μερικοί
κολλημένοι σωλήνες που ονομάζονται ποδήλατο και όσοι
τους αγαπούν.
Links
Website:
http://www.podilatreis.gr
Facebook:
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / h o m e . p h p # ! / g r o u p .
php?gid=13283429337&ref=ts
YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=59p4fD6HqkI
Οδηγίες:
http://podilatontas.blogspot.com/2010/05/3_18.html
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HLD. ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ
ΓΙΑ CBR1000RR 09
Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό και κάλυμμα
σέλας για το HONDA CBR1000RR ’09.
Είναι κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική επίστρωση. Το
φτερό μπαίνει και στο μοντέλο με ABS και το κάλυμμα δεν ακυρώνει τη σέλα
της μηχανής καθώς πολύ
εύκολα αφαιρείται σε
περίπτωση που τη χρειαστείτε.
Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας, χωρίς να
χρειάζεται
βαφή, δεν αλλοιώνεται
τίποτα πάνω της και έχει
εγγύηση ενός έτους.
Θα τα βρείτε στη Highest
Level Design και στους
συνεργάτες της, στην τιμή
των €110 το πίσω φτερό
και €85 το κάλυμμα σέλας.
Highest Level
Design
2109524990

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

επιμέλεια: Εμπορικό Τμήμα φωτό:Αρχείο eBike

Bridgestone Battlax ΒΤ016
Το BT016 σχεδιάστηκε ώστε να μεγιστοποιήσει τις
επιδόσεις των sport μοτοσυκλετών στον δρόμο σήμερα.
Η νέα multi-compound τεχνολογία από το MotoGP
γνωστή ως “3LC” ή 3 Layer Compound (3 τμήματα γόμας) για το εμπρόσθιο και “5LC”, 5 Layer
Compound (5 τμήματα γόμας) για το οπίσθιο, εξασφαλίζει σταθερό αλλά γραμμικό χειρισμό, πλούσια
αίσθηση επαφής και καλό έλεγχο σε κάθε συνθήκη
και τρόπο οδήγησης. Προσφέρει αίσθημα σταθερότητας, προοδευτική απόδοση πρόσφυσης κατά το φρενάρισμα, τις στροφές και την επιτάχυνση σε ακραίες
οδηγικές συνθήκες.
Elastrak
2108196920

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

market

AKRAPOVIC SUZUKI DL 650 V-STROM ‘04-‘10
H εταιρεία AKRAPOVIC έχει πλέον στη διάθεση μας τις πολυαναμενόμενες εξατμίσεις για όλα τα μοντέλα της
SUZUKI DL 650 V-STROM ’04-‘10.
Τελικό σε Τιτάνιο και Carbon Hexagonal Open με σιγαστήρα προσθαφαιρούμενο για τους εργοστασιακούς λαιμούς
και με πολύ υψηλές επιδόσεις.
Θα τα βρείτε στην Tecno-Moto, τον επίσημο διανομέα της εταιρίας AKRAPOVIC, στο κατάστημα Καλλιρρόης 12 στο
Νέο Κόσμο όπως και πολλά άλλα προϊόντα για την μοτοσυκλέτα σας. www.tecnomoto.gr
Tecno-Moto
2109242410

HYPERPRO ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑΜΠΙΛΙΖΑΤΕΡ
Η εταιρία HYPERPRO έβγαλε ένα νέο σταμπιλιζατέρ σε πορτοκαλί για όλους τους κατόχους
μοτοσυκλετών στο ιδιαίτερο και ξεχωριστό
αυτό χρώμα. Η παραγωγή των συγκεκριμένων
σταμπιλιζατέρ θα είναι περιορισμένη, για αυτό
σπεύσατε να κάνετε σύντομα τις παραγγελίες
σας.
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην TecnoMoto, τον επίσημο διανομέα της εταιρείας
HYPERPRO στην Ελλάδα, στην τιμή των €295.
www.tecnomoto.gr
Tecno-Moto
2109242410

Bridgestone Battlax BT003
Σχεδιασμένο να κερδίσει τον ανταγωνισμό (SS-ST 600/
ST1000). Ολοκαίνουργιος νέος σχεδιασμός για βελτίωση της
διάρκειας και του χρόνου του γύρου για κάθε αγώνα.
Νέος σχεδιασμός για καλύτερο χειρισμό και εξάλειψη των
τριγμών. Μοναδική κατασκευή του Type 4, με στόχο τους
νέους οδηγούς και τη χρήση σε χαμηλής τριβής επιφάνειες.
Συμβατό για μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών συμπεριλαμβανόμενων και των βαρύτερων sport.
Elastrak
2108196920

HLD. ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ ΓΙΑ
MULTISTRADA
Η εταιρεία HLD κατασκεύασε και διαθέτει στην αγορά πίσω φτερό και
κάλυμμα
σέλας για το DUCATI Multistrada 1000.
Είναι κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS) με ακρυλική επίστρωση, μπορούν
να τοποθετηθούν απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας χωρίς να χρειάζεται
βαφή, αλλά και βάφονται πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζονται ειδικές
προεργασίες. Το φτερό είναι χωρίς προστατευτικό της αλυσίδας και το
κάλυμμα δεν ακυρώνει την σέλα αλλά παραμένει στην μηχανή και με
αντικλεπτικές βίδες αφαιρείται σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.
Θα τα βρείτε στη Highest Level Design και στα σημεία πωλήσεις των
προϊόντων της,
στην τιμή των €110 το πίσω φτερό και €85 το κάλυμμα σέλας.
Highest Level Design
210 95 24 990

MADE IN CANADA!
6-Επίπεδα ρυθμίσεων
Ρυθμιζόμενες εν κινήσει
Κατασκευασμένες από 6061-T6 Αλουμίνιο
Κοντή έκδοση περίπου 5 cm μικρότερη από την εργοστασιακή
Μακριά έκδοση 2 cm μικρότερη από την εργοστασιακή
Χρώμα μανέτας: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, Κόκκινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
Χρώμα ρυθμιστή: Μαύρο, Ασημί, Χρυσό, Κόκκινο, Titan, Μπλέ, Σκούρο Μπλε
www.motorcycle-art.gr
G.N Motorcycle Art
210 6000 899
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BELL - M3X
Material: Composite Multifibres Shell.
AIR VENTS: Αεραγωγοί μπροστά και πίσω, που
μαζί με τους αεραγωγούς για το πιγούνι εξασφαλίζουν συνεχή ροή αέρα στο εσωτερικό του κράνους, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες.
Visor: Eπαγγελματική αντιχαρακτική, anti-fog και
NoDrop optivision ζελατίνα πάχους 3.2 χιλιοστών,
με φίλτρο προστασίας UV 400 nm.
Inner Lining: Υποαλλεργικό, αντι-ιδρωτικό, αντιβακτηριδιακό υλικό που αφαιρείται και πλένεται.
Lock: Double D-ring. Διαθέσιμο έναντι €285.
MOTO MARKET
801 11 795 615

DNA FILTERS BMW
K 1200S ’05-‘08
Η εταιρία DNA FILTERS έχει στην διάθεση μας φίλτρο αέρος για το νέο μοντέλο BMW K 1200S ’05‘08.
Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο να αντικαθιστά το
εργοστασιακό φίλτρο χωρίς καμία μετατροπή. Η
τοποθέτηση του φίλτρου είναι πολύ εύκολη, μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το
manual της BMW. Η αποδοτικότητα του φίλτρου
είναι πολύ υψηλή και φτάνει το 98% - 99%. Έχει
την δυνατότητα μεγάλου ποσοστού κατακράτησης
της σκόνης, με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτικότητα φιλτραρίσματος. Η ροή αέρος του φίλτρου
είναι πολύ υψηλή φτάνοντας το +10.68% παραπάνω από το εργοστασιακό φίλτρο. Είναι σχεδιασμένο για Road και Race χρήση.
Θα το βρείτε ετοιμοπαράδοτο στην Tecno-Moto,
τον επίσημο διανομέα φίλτρων αέρος υψηλής
απόδοσης DNA στην Ελλάδα, στην τιμή των €118.
www.tecnomoto.gr
Tecno-Moto
2109242410

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

SPIDI - NECK
DPS VEST
To νέο γιλέκο-αερόσακος της SPIDI μπορεί να φορεθεί μόνο
του ή πάνω από το jacket σας. Το DPS Vest φοριέται εύκολα
ακόμα με αγωνιστικές φόρμες χάρη στο πίσω φερμουάρ του
για την προσαρμογή των όγκων.
Τεχνικά στοιχεία: Χρόνος ενεργοποίησης 0.2 δευτερόλεπτα - Σε
αντίθεση με το πρώτο jacket της SPIDI με αερόσακο που το βάρος πλησίαζε το 1 kg, τώρα το όλο σύστημα ζυγίζει μόνο 480
gr. Η φιάλη που φουσκώνει τον αερόσακο είναι αφαιρούμενη
και μετά τη χρήση μπορεί να αντικατασταθεί. Η ενεργοποίηση
γίνεται από πόρπες YKK νέας γενιάς τοποθετημένες σε καλώδια Kevlar που είναι σε θέση να αντέξουν σε έλξη 200 kg.
Το γιλέκο διαθέτει προστασία θώρακα και θέση για προστασία
πλάτης. Μεγέθη: S – XXL, διαθέσιμο έναντι €298.
MOTO MARKET
801 11 795 615

HLD. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕΤ ΓΙΑ KAWASAKI
Z750 08+
Κάντε το “Ζεντ” σας μοναδικό με το σετ Πίσω φτερό-Καρίνα-Κάλυμμα σέλας.
Όλα κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό (ABS)
με ακρυλική επίστρωση, μπορούν
να τοποθετηθούν απευθείας στη μοτοσυκλέτα σας
χωρίς να χρειάζεται
βαφή, αλλά και βάφονται πολύ εύκολα χωρίς να
χρειάζονται ειδικές προεργασίες.
Όλο το ΣΕΤ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ!
Highest Level Design
2109524990

UVEX - ONYX CARBON
Material: Carbon SLC (super lite carbon)
Visor: Νέας τεχνολογίας uvex supravision HD - 100% προστασία UVA, UVB, UVC
Lock: Double D, Features: Αφαιρούμενη, υποαλλεργική, climate regulating εσωτερική επένδυση που αφαιρείται και πλένεται, αφαιρούμενα μάγουλα, σάκος μεταφοράς.
Weight: 1050 gr, Standard: ECE R 22.05.
Τώρα από 475, μόλις €398.
MOTO MARKET
801 11 795 615

market

SPIDI -

MULTITECH ARMOR

Μια αποτελεσματική συσκευή προστασίας που
δέχεται προστασίες νέας
τεχνολογίας Multitech
CE.
Διαθέτει διάτρητα τμήματα για να μπορεί να φορεθεί αυτόνομο το καλοκαίρι ή σε συνδυασμό με
κάποιο jacket της Spidi
τους υπόλοιπους μήνες.
Διαθέσιμο έναντι €195.
MOTO MARKET
801 11 795 615

UVEX HELIX RS 750 CARBON
•
•
•
•
•
•
•

Υλικό κατασκευής από καθαρό ανθρακόνημα
Βάρος 990 gr
Αντιχαρακτική ζελατίνα Supravision®
Αεραγωγοί στο σαγόνι και ψηλά στο κεφάλι
Αεροδυναμικός σχεδιασμός
Κλείσιμο με δαχτυλίδι double D
Άνετο εσωτερικό από Coolmax® που λόγω της κατασκευής του μας κρατάει ζεστούς τον χειμώνα και δροσερούς το
καλοκαίρι.
Τιμή, ΚΡΑΤΗΣΟΥ: Από €490 -> €289.95!
www.motoraid.eu
Motoraid
2610437100

FUTURA ECO BIKE
Η νέα έξυπνη κίνηση για την πλέον ευέλικτη
μετακίνηση μέσα στην πόλη είναι τα ηλεκτρικά
ποδήλατα. Με μηδενικό κόστος συντήρησης,
χωρίς τέλη κυκλοφορίας και χωρίς καθόλου
καύσιμα, η λύση που συναρπάζει σε όλο τον
κόσμο έρχεται από την εταιρεία που κατασκευάζει τα Futura Eco Bike. Απλώς φορτίστε
τη μπαταρία για 4 ώρες και με αυτονομία που
φτάνει τα 50 km σίγουρα θα φτάσετε στο προορισμό σας χωρίς να έχετε ξοδέψει χρήματα.
Μεταφέρεται πανεύκολα και μπορείτε να το
έχετε μαζί σας ακόμη και στο μετρό!
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.motomarket.gr.
MOTO MARKET
801 11 795 615

clubs

yourclubs

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

rebus

Καλό ταξίδι

Άλκη

Aprilia		
Dorsoduro 750
Mana 850 GT
Scarabeo 200 Dual Map
RSV4 R		
RSV4 Factory
Shiver 750 GT
BMW		
F650 GS		
F800 GS		
F800 R		
G450 X		
G650 GS		
HP2 Megamoto
K1300 GT		
K1300 R		
K1300 S		
R1200 GS		
R1200 GS Adventure ’10
S1000 RR		
Buell		
1125R		
Ducati		
Monster 696
848		
1098R		
1198S		
Hypermotard
Multistrada 1200
Streetfighter
Gas-Gas		
EC250F		
Gilera		
GP 800		

2(C),12(F)
18(T),19(Σ)
21(F)
22(C)
7(Π),14(C),22(C)
20(F)
4(T)
7(F)
16(T)
22(F)
17(F)
3(Σ)
13(F)
14(F)
15(F)
20(Σ)
25(F)
23(C),25(Σ)
11(T)
12(T)
1(F)
1(C)
15(Σ),25(Σ)
3(Σ)
19(Π)
8(Π)
21(F)
11(F)

Runner ST200
Harley-Davidson
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
FLSTSB Softail Cross Bones
XR 1200		
Honda		
CB 1000R		
CBF 125		
CBF 600		
CBF 1000		
CBF 1000 (’10)
CBR 600 RR
CBR 1000 RR
DN-01		
Hornet 600		
Lead 110		
SH 150i '09		
SH 300i		
S-Wing 150i
Transalp 700
Varadero 		
VFR 1200F		
VTR 250		
Husaberg		
FS 570		
Kawasaki		
ER6-f		
ER6-n		
KLX 250		
Ninja 250		
Versys 650		
Z 750		
Z 1000 ’10		
ZX6R		
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4(F)
23(F)
25(F)
13(F)
7(T)
12(F)
10(F)
5(F)
24(F)
7(Π)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
15(F),19(Σ)
4(F)
9(F)
16(F)
6(F)
15(F)
3(T)
24(Σ)
18(Π)
19(F)
24(F)
19(F)
21(F)
16(F)
18(F)
1(F)
2(Σ)
26 (T)
7(Π),20(T)
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ZX10R		
KTM		
450 EXC ‘10
990 Adventure T
990 SM		
990 SMT		
Duke 690		
RC8		
RC8R		
Moto Guzzi
Stelvio 1200 4v
Stelvio 1200 NTX
V7 Classic		
Moto Morini
Corsaro Avio
Peugeot		
Geopolis 400
LXR 200i		
Satelis 500 RS
Sum Up 125
Piaggio		
Beverly 125		
Beverly 300		
MP3 400 LT		
X7 250ie		
Suzuki		
Bandit 650 SA
Bandit 1250 SA
Burgman 400 ZA
Gladius 650
GSX-F 650		
GSX-R 600 K8
GSX-R 1000 K9
RMX 450Z		

5(T),15(Σ),25(Σ)
26(F)
24(Σ)
3(Σ)
22(F)
2(T)
1(C),25(Σ)
18(F)
6(T)
20(Σ)
8(F)
13(T)
1(F)
20(F)
11(F)
10(F)
26(F)
17(F),26(F)
14(F)
5(F)
7(F)
3(F)
24(F)
17(T)
20(F)
9(F)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
23(F)

Πινάκιο επεξήγησης
μονογραμμάτων
C: Cover Story		
F: First Ride		
Π:Παρουσίαση		
Σ: Συγκριτικό		
T: The Test

we have issues...

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 δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς.

V-Strom 650 Desert
Sixteen 150		
Triumph		
Bonneville SE
Daytona 675
Speed Triple
Street Triple
Street Triple R
Thunderbird
Tiger SE		
Vespa		
GTV 250i Navy
Yamaha		
FZ1 Fazer ABS
T-Max 500		
WR 250 R		
WR 250 X		
X-City 250		
XJ600		
XJ600 Diversion
XT660Z Tenere
XT1200Z Super Tenere
YZF-R 125		
YZF-R6		
YZF-R1		
Σαλόνια		
Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08
Intermot '08
EICMA '08		
Tokyo Motor Show ’09
Long Term
ΚΤΜ 690 SuperMoto
ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager
Suzuki GSXR 600 K9
eCycle		
Αγοράζοντας MTB

2(F)
13(F)
14(F)
17(C)
22(F)
2(Σ)
9(T)
19(F)
24(Σ)
7(F)
3(F)
6(F)
10(F)
4(F)
2(F)
14(T)
18(F)
8(F)
23(Π)
6(F)
10(T)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
2
8
9
19
4,5,6,8,9,11
4,5,6,7,9,11
16,20
5

Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
Αγοράζοντας ελαστικά (ά)
Βασικά αξεσουάρ
Βασικές γνώσεις
Bike Parks		
Brevet		
Γιατί ποδήλατο;
Γυναίκα και ποδήλατο
Ενυδάτωση		
Dirfis Downhill
First ride: Dura Ace Di2
First ride: Futura Napoli
First ride: Bianchi Methanol SL 9500
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Λεξικό ορεινής ποδηλασίας
Μεσαία Τριβή
Maribor Downhill
Όλυμπος Free ride
Ποδήλατο και Ηλεκτρικός
Πόνοι στο γόνατο
Ρύθμιση σέλας
Τζουμέρκα ή θάνατος
BMW Mountain Bike
Giro d' Italia 2009
Rohloff speedhub 500/14
Tech News		
Η επιστροφή του Lance Armstrong
X-Poros		
eBooks		
ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου)
Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης)
Feature		
2010		
2 Χρόνια eBike.gr
Civil Enduro
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9
10
10
15
8
24
24
25
18
7
26
15
26
22
13
22
11
18
25
23
25
16
16
16
15
14
12
13
23
12
11
21
24
9
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we have issues...

Civil Enduro II
Dynojet Annual Seminar '09
eParty ‘09		
eParty ’10 – Rockin’ Bones
Farewell Buell
Μελωδικές εξατμίσεις 2009
Motorcycle Design
Mythic Bikes 2009
Superbike Design
Πλέξιμο		
Trackday στις Σέρρες
Trackbike.gr 2009
Yamaha Serow
Racing Feature
Ashley Fiolek
Bikenet Carting
Bol ‘d Or 2009
Dakar '09		
Dakar ’10		
Isle of Man 2009
Isle of Man 2010
Macau GP 2009
Mat Mladin		
MotoGP '08 Preview
Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη
Troy Bayliss		
Φιλικός Σαλαμίνας 2009
WSBK: Στα Paddock
X-Poros '08		
Συνεντεύξεις
Βασίλης Ορφανός
Cal Crutchlow
Ρεπορτάζ		
Διόδια Α.Ο. Αθηνών – Πατρών
Ελαστικά		
Michelin Anakee 2

11
16
21
26
19
18
1
12
16
2
6
20
6,8,10,17,20
23
4
18
11
21
15
26
20
17
1
19
9
20
5
9
12
16
13
9
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