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Το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου στο
Odeon Starcity της λεωφόρου Συγγρού
απολαύσαμε την avant premiere της ταινίας "TT 3D
Closer to the Edge", ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τον πιο
διάσημο και επικίνδυνο αγώνα Road Racing. Όντας χορηγοί
επικοινωνίας της ταινίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την
Odeon μοιράσαμε 50 διπλές προσκλήσεις σε ισάριθμους
τυχερούς αναγνώστες μας ως είχαμε υποσχεθεί από το
προηγούμενο τεύχος μας.
Λίγες μέρες αργότερα, το 1ο Moto Weekend (24-25
Σεπτεμβρίου στο Autofestival, Αφίδνες) ήρθε με βήμα
ταχύ και μας βύθισε στο τρέξιμο για την οργάνωσή του

καθώς και τις διάφορες δραστηριότητες που εξελίσσονταν
παράλληλα. Κάπως έτσι λοιπόν βρεθήκαμε για μια φορά
ακόμη πιστοί στην παράδοση που θέλει τα τεύχη μας να
βγαίνουν με τυχαία καθυστέρηση.
Στο Editorial του προηγούμενου τεύχους ο Κωνσταντίνος
σας έδινε ραντεβού στη σελίδα μας στο Facebook (www.
facebook.com/ebike.gr) για την ανακοίνωση κυκλοφορίας
του τεύχους, όπου οι πρώτοι 50 που θα το κατέβαζαν
θα κέρδιζαν τις προσκλήσεις. Η διαδικασία λοιπόν
τροποποιήθηκε ελαφρώς και οι εν λόγω 50 τυχεροί
απάντησαν στη σχετική ανακοίνωση στο FB ακολουθώντας
ένα email που φτιάχτηκε ειδικά για την περίσταση. Για την
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ιστορία απλώς να αναφέρω πως οι 50 προσκλήσεις εξαντλήθηκαν σε δύο μόλις
λεπτά! Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον, τα email που λάβαμε ήταν πολύ
περισσότερα και όλα αυτά μέσα στα ελάχιστα λεπτά που έμεινε αναρτημένη
αυτή η διεύθυνση επικοινωνίας.
Το TT 3D είναι μια εκπληκτική ταινία που προτείνουμε αβίαστα σε όλους. Πολύ
καλοφτιαγμένο με υπέροχη φωτογραφία και έναν αμίμητο Guy Martin στον
πρωταγωνιστικό ρόλο, αν μη τι άλλο συλλαμβάνει και αναμεταδίδει το αίσθημα
του Isle of Man TT, βάζει τον θεατή μέσα στο ξεχωριστό μυαλό των ανθρώπων
που ζουν και αναπνέουν για το ετήσιο αυτό ραντεβού με την ταχύτητα και
τον κίνδυνο. Εξαιρετική είναι και η δουλειά που έχει γίνει στην τρισδιάστατη
κινηματογράφηση, δε νομίζω πως θα μπορούσε να γίνει πιο απολαυστική η
κινηματογραφική λήψη των superbikes που τρέχουν στους δημόσιους δρόμους
του Νησιού σε εκτυφλωτικές ταχύτητες. Να το δείτε οπωσδήποτε, από τις 22
Σεπτεμβρίου η ταινία προβάλλεται κανονικά στους κινηματογράφους της χώρας.
Το τεύχος με τον αριθμό 40 φιλοξενεί ένα σημαντικό συγκριτικό μεταξύ των,
κατά τη γνώμη μας, καλύτερων Superbike και Supersport, Aprilia RSV4 Factory
APRC εναντίον Triumph Daytona 675R. Φέτος η διαδικασία του Superbike
Battle ναυάγησε εν μέσω κρίσης, καθώς δεν είχαν όλες οι εταιρείες διαθέσιμες
τις μοτοσυκλέτες τους για δοκιμή. Το χειρότερο μάλιστα είναι πως οι απουσίες
αφορούσαν στα σημαντικότερα μοντέλα, όπως το ολοκαίνουργιο Kawasaki ZX10R, οπότε δε θα υπήρχε και πολύ νόημα να φέρουμε πάλι στις Σέρρες τα ίδια
γιαπωνέζικα εναντίον του Aprilia δίχως την παρουσία Kawasaki και BMW – για
να μην αναφέρουμε και τις Ducati και MV Agusta που επίσης δεν υπήρχαν
διαθέσιμες.
Παράλληλα δοκιμάζουμε το νεορετρό Kawasaki W800 και το φρέσκο και
νεανικό Piaggio Mp3 Yourban, τα MotoGP έχουν για μια φορά ακόμη την
τιμητική τους με τρεις αγώνες στον μήνα που πέρασε και, φυσικά, κλείνουμε
με το πάντα ενδιαφέρον κομμάτι της αγοράς όπου ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος
βρίσκει τις καλύτερες προσφορές και σας τις παρουσιάζει σε μια στήλη που
ολοένα και διευρύνεται.
Στο μεταξύ περάσαμε υπέροχα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στις Αφίδνες και το
1ο Moto Weekend. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
καθώς ο χώρος του Autofestival ήταν γεμάτος από το πρωί του Σαββάτου ως
και το βράδυ της Κυριακής αδιαλείπτως με πολύ κόσμο. Η ελεύθερη είσοδος
αν μη τι άλλο ήταν ένα δυνατό ατού, ο καλός καιρός επίσης. Ο χαμός έγινε
στον χώρο των test rides όπου μετρήθηκαν περίπου 600 βόλτες επίδοξων
αγοραστών, ευχαριστηθήκαμε επιδείξεις trial, μουσική από τη Red Bull και
την περίφημη Καναδέζα της, ωραίες συναυλίες τα δύο βράδια και, επιτέλους,
περίπτερα εκθετών με πολλές προσφορές γεμάτα από κόσμο. Το λιγότερο που
μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό το σαββατοκύριακο είναι το πόσο έχει
λείψει από τον κόσμο μια έκθεση μοτοσυκλέτας. <<
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Ο Claudio Castiglioni
δεν είναι πια μαζί μας
και ο χώρος της
μοτοσυκλέτας δε θα
είναι πια ο ίδιος. Τη
σκυτάλη της MV κρατά
πλέον ο Giovanni και
όλα τα μάτια
είναι πάνω του

the

Claudio Castiglioni 1947-2011
Ο πρόεδρος της MV Agusta, Claudio Castiglioni, έφυγε από τη ζωή στα 64 του χρόνια στο Varese της
Ιταλίας μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.
Αναμφίβολα μια από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο της μοτοσυκλέτας, ο Castiglioni ήταν πίσω
από την αναγέννηση της Ιταλικής βιομηχανίας τις δεκαετίες του ’80 και του ‘90, δίνοντάς μας ταυτόχρονα μερικές
από τις πιο ιστορικές μοτοσυκλέτες της εποχής μας.
Η οικογενειακή επιχείρηση ήταν η μεταλλουργία αλλά το πάθος του Claudio για τις μοτοσυκλέτες δεν άργησε
να φανεί. Μαζί με τον αδελφό του Gianfranco ίδρυσε την Cagiva Motorcycle Company το 1978, ενώ χάρη στη
διαίσθηση, το όραμα και το επιχειρηματικό του ταμπεραμέντο κατάφερε να αγοράσει σημαντικές αλλά οικονομικά
παραπαίουσες μάρκες όπως τη Ducati, τη Husqvarna και τη Moto Morini. Το αποτέλεσμα ήταν η μεταμόρφωση
της Cagiva στην 5η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία μοτοσυκλετών μέχρι τα τέλη του ’80.
Ο Claudio Castiglioni μας έδωσε
μερικές από τις πιο σημαντικές μοτοσυκλέτες που παρήχθησαν ποτέ,
προσωποποιώντας τις επιδόσεις, το
στυλ και την κομψότητα: τα Cagiva
Elephant και Mito, τα Ducati 916
και Monster καθώς και τις MV
Agusta F4 και Brutale.
Πάνω απ’ όλα όμως ο Castiglioni
ήταν ένας πανέξυπνος επιχειρηματίας, γνωρίζοντας όχι μόνο πότε
να πουλήσει μια εταιρεία και πού,
αλλά και πότε να την ξαναγοράσει. Τρανότερο παράδειγμα από
την MV Agusta υπάρχει: Πήρε τα
δικαιώματα του ονόματος το 1991,
αναβιώνοντας την εταιρεία που είχε
σταματήσει να παράγει μοτοσυκλέτες το ’80, πουλώντας τη στην
Proton Holdings το 2004 έναντι 70
εκατομμυρίων ευρώ όταν τα κόστη
της έγιναν υπερβολικά. Ένα χρόνο
αργότερα η ιδιοκτησία της εταιρείας επέστρεψε στην Ιταλία έναντι του
ποσού του ενός (1) ευρώ, για να
πουληθεί στη Harley Davidson πάλι
έναντι 70 εκατομμυρίων λίγο αργότερα. Αυτή τη φορά την αγόρασε
πίσω έναντι τριών (3) ευρώ, με τη
συμφωνία ότι η Harley Davidson θα
υποστήριζε την ανανέωση της εταιρείας με άλλα 20 εκατομμύρια.
Τον τελευταίο χρόνο, ο Claudio είχε
παραχωρήσει τη διοίκηση της MV
Agusta στον γιο του Giovanni, παρ’
ότι παρέμενε ενεργός στις αποφάσεις και στη σχεδίαση των επερχόμενων μοντέλων.
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επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

Honda CBR 1000 RR 2012
Οι φήμες ήθελαν πολλά για το CBR 1000 RR του 12. Τι V4 μοτέρ ακούγαμε, τι 7 δισεκατομμύρια ίππους
που θα ταπείνωναν τον θρασύτατο ανταγωνισμό...
Δε μας παραξένεψε καθόλου όμως ότι η Honda δεν έδειξε να ακούει τις φήμες, αλλά προχώρησε σε αυτό που
κάνει καλύτερα, συνεχή και διαρκή βελτίωση στα σημεία. Οι φωτογραφίες του νέου RR έκαναν το γύρο του κόσμου χωρίς κανένα καμουφλάζ, απλά γιατί στη μακρινή ανατολή βρέθηκε το ανανεωμένο Supersport να κάθεται
αναπαυτικά σε μια έκθεση. Ελλείψει τεχνικών ή επίσημων ανακοινώσεων, μπορούμε μόνο να κρίνουμε από τις
φωτογραφίες και ομολογούμε ότι μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Το αμφιλεγόμενης αισθητικής μούτρο ανήκει
πλέον στο παρελθόν, με τη νέα γωνιώδη αισθητική να φέρνει ελαφρά στα RR του ’03 με έξτρα εισαγωγές και να
μην αφήνει καμία αμφιβολία για τις επιθετικές ορέξεις του.
Νέες είναι και οι αναρτήσεις, με το Big Piston της Showa να κάνει την εμφάνισή του και σε μοτοσυκλέτα της Honda,
ενώ από την ίδια πηγή προέρχεται και το πίσω αμορτισέρ, με ρυθμίσεις συμπίεσης και επαναφοράς στο πάνω
μέρος όπως στο Ohlins TTX. Οι τρίμπρατσες ζάντες έχουν δώσει τη θέση τους σε νέες 12 μπράτσων που φέρνουν
στη μοτοσυκλέτα των GP και θα είναι αναμενόμενα ελαφρύτερες.
Πλαίσιο και ψαλίδι δείχνουν ίδια με το μοντέλο του ’11 αν εξαιρέσουμε την ηλεκτροστατική βαφή, ενώ η μεγάλη
ευανάγνωστη LCD οθόνη διαθέτει πέρα των αναμενόμενων lap timer, ένδειξη σχέσης και έρχεται πακέτο με μια
σειρά shift lights στο πάνω μέρος.
Η έκδοση με ABS αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή της, ενώ δε θα εκπλαγούμε αν το πακετάκι των ηλεκτρονικών επιστρέψει ανανεωμένο με μεγαλύτερες δυνατότητες.
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Yamaha R1 2012
Το δρόμο της εξέλιξης και όχι της ριζικής αλλαγής ακολούθησε και η Yamaha για την κορυφαία της
Supersport, αλλά σε αντίθεση με το CBR1000RR πρέπει να έχεις εντρυφήσει στην ιστορία των R1 για να
προσέξεις τις αλλαγές.
Το κουστούμι παρά τα φαινόμενα είναι καινούργιο και πιο αεροδυναμικό, ενώ επίσης ελαφρώς επανασχεδιασμένα
είναι και τα χαρακτηριστικά φανάρια που διαθέτουν πλέον και ολίγον από led. Μικροδιαφορές στα καλύμματα της
εξάτμισης, τα μαρσπιέ και την “GP αισθητική” της πάνω πλάκας κλείνουν το αισθητικό κομμάτι, ενώ ο κινητήρας
παραμένει όπως τον γνωρίζαμε, με τις όποιες διαφορές μπορεί να φέρει η νέα χαρτογράφηση.
Το ενδιαφέρον σημείο του νέου R1 είναι το Traction Control, που έρχεται να συμπληρώσει τους τρεις χάρτες ανάφλεξης που διατηρούνται από το προηγούμενο μοντέλο. Το TCS ελέγχει το άνοιγμα του γκαζιού, τον όγκο του ψεκασμού
και το χρονισμό της ανάφλεξης, ενώ σε μια κίνηση που πραγματικά δε μπορούμε να καταλάβουμε, θα είναι έξι σταδίων στην Ευρωπαϊκή αγορά και επτά στην Αμερικάνικη.

Τα βίντεο της Icon Motorsports είναι πάντα απολαυστικά και καλογυρισμένα, αλλά η αύρα
eighties της τελευταίας της παραγωγής μας έκανε
να χαμογελάσουμε. http://youtu.be/-T_-cxt6ETc
Αλλαγή σεναρίου στην υπό παραγωγή περιπέτεια
του James Bond κατάφερε η Ινδική κυβέρνηση, καθώς η επίμαχη σκηνή με τον 007 να προσγειώνει
τη μοτοσυκλέτα του πάνω στην οροφή ενός τρένου
στην οποία καθόντουσαν τσαμπατζήδες επιβάτες
κρίθηκε ότι θα χαλούσε την εικόνα της χώρας. Ο
υπουργός των σιδηροδρόμων της χώρας δήλωσε
“Έχουμε πολλά τρένα και δεν έχουν όλα παράνομους επιβάτες στην οροφή”. Τα υπόλοιπα;
Μπορεί η αναγεννημένη Horex να μην έχει βγάλει
το πρωτοποριακό της V6 στην παραγωγή, αλλά
αυτή η λεπτομέρεια φαίνεται να ωχριά έναντι στην
ανακοίνωση του μουσείου της. Καλές οι ρίζες στο
βαθύ παρελθόν, αλλά μήπως θα έπρεπε να κοιτάμε και λιγάκι μπροστά;
Η Kawasaki φέρεται σα να έπεσε στη μαρμίτα με τα
teaser, καθώς σχεδόν κάθε εβδομάδα βλέπουμε
και λίγο παραπάνω από το επερχόμενο ZZR 1400
– ή ZX14R όπως το ξέρουν στην άλλη πλευρά
του ατλαντικού. Για μια πλήρη σειρά περάστε από
εδώ: http://youtu.be/YRB3NTIHFiY
Χαμός έχει γίνει στο εξωτερικό με τη διαφήμιση
του Nissan Juke, που ήθελε την κεντρική κονσόλα “τρόπαιο” από μοτοσυκλέτες που βλέπαμε
να τσακίζει από εδώ και από εκεί το mini SUV. Η
Nissan απέσυρε διακριτικά τη διαφήμιση, παρότι
επίσημα δήλωσε πως δεν είχε κανένα θέμα με τους
μοτοσυκλετιστές. Περάστε από εδώ να δείτε προς
τι ο πανικός: http://youtu.be/ycGoucHWIjc

more stuff...

Δεν πετυχαίνουμε συχνά ερασιτεχνικά βίντεο για τη
μοτοσυκλέτα με τέτοια ποιότητα, αλλά είναι απόλαυση να βλέπεις τις εξαιρέσεις – ειδικά όταν σου
θυμίζουν γιατί αγαπάμε τόσο τους δύο τροχούς.
Μην ξεχάσετε να ανοίξετε τον ήχο! http://youtu.
be/NxK_rzHAnbE

Ducati
Streetfighter 848
Μετά από το απαραίτητο πλέον
teaser από το Twitter του Nicky
Hayden, η Ducati έδωσε και επίσημα στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Streetfighter 848.
Η Ιταλική εταιρεία ακολούθησε κατά
γράμμα τη σοφία του λαού που λέει
ότι δεν αλλάζεις μια επιτυχημένη συνταγή, διατηρώντας την αισθητική του
Streetfighter αναλλοίωτη. Η καρδιά
του 848 είναι ο Testastretta 11ο, που
μπορεί να μην έχει τον ξηροκάμπανο
συμπλέκτη αλλά φέρνει μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις, ενώ στάνταρ θα είναι
το Ducati Traction Control (DTC). Τη
θέση του πλήρως ρυθμιζόμενου πιρουνιού της Sachs έχει πάρει ένα ανάποδο
της Marzocchi, ενώ οι monobloc δαγκάνες έχουν παραχωρήσει τις απαιτήσεις του φρεναρίσματος σε ένα πιο προσιτό οικονομικά σετάκι Brembo.
Η Ducati παραμένει φειδωλή όσον
αφορά την απόδοση του κινητήρα και
την τιμή, στοιχεία που περιμένουμε με
ενδιαφέρον καθώς το Streetfighter θα
πρέπει να διευρύνει τη γκάμα χωρίς
όμως να φέρει σε δύσκολη θέση το
Monster 1100 Evo ή το μεγαλύτερο
Streetfighter 1198 που περιμένουμε να
δούμε στην EICMA.
Το 848 θα είναι διαθέσιμο στο κίτρινο
της φωτογραφίας, το κλασικό κόκκινο
της Ducati και στο μοδάτο μαύρο ματ,
ενώ θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα
από το Νοέμβριο.
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Suzuki Virus 1000
Το σαλόνι αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης διάλεξε η Suzuki για να παρουσιάσει το “πρωτότυπο” Virus
1000, ένα Streetfighter που βάζει άμεσα στο στόχαστρο τα CB1000R και Z1000.
Όπως βλέπουμε από τη φωτογραφία του Motosblog.fr, το Virus είναι σχεδόν απαράλλακτο μηχανικά από το GSX-R
1000 στο οποίο βασίζεται, ενώ η καρατιμόνα και τα πανομοιότυπα πλαστικά με του GSR 750 φροντίζουν να δώσουν
τον απαραίτητο συνδυασμό Streetfighter χαρακτήρα και μεγαλύτερης άνεσης στην καθημερινή
χρήση.
Η Suzuki δεν έχει δώσει κανένα απολύτως τεχνικό
στοιχείο στη δημοσιότητα, ούτε έχει ανακοινώσει
επίσημα την πρόθεσή της να βάλει το GSR 1000 σε
παραγωγή. Επίσημα είναι απλά ένα concept του
Ελβετικού οίκου Virus Moto, όπως και το βασισμένο στο V-Strom Urban X Over που έκανε παρέα
στο Virus στο περίπτερο της εταιρείας.
Δε δίνουμε ιδιαίτερη βάση στις φήμες που θέλουν
το Virus να αποδίδει 185 ίππους, αλλά ακόμα και
αν η Ιαπωνική εταιρεία αποφασίσει ότι δε θέλει ένα
μερίδιο από την πίτα, σίγουρα θα δούμε μερικά
στο δρόμο ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει τη ζωή
τους ως ντυμένα GSX-R. Ας είναι καλά οι παρούσες προσφορές της Suzuki.

Motorini Zanini
Μια νέα Ιταλική εταιρεία μπαίνει στο χώρο των ηλεκτρικών σκούτερ, που απ’ ότι φαίνεται είναι προορισμένα να πλημμυρίσουν τις πόλεις στο άμεσο μέλλον.
Η Motorini Zanini συνεργάζεται με την Κινέζικη ABAT – Wuxi Angel Autocycle που κατασκευάζει αποκλειστικά
ηλεκτρικά οχήματα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της εταιρείας,
Riccardo Zanini, τα σκούτερ θα κατασκευάζονται ολοκληρωτικά και αποκλειστικά στην Ιταλία.
Με δύο σκούτερ στην παραγωγή, ονομαζόμενα Penelope και Icaro καθώς και δύο ηλεκτροκίνητα πατίνια, η Zanini
προσφέρει από τα φασκιά της μια γκάμα πιο πλήρη
απ’ τους περισσότερους ανταγωνιστές της. Ομολογουμένως, ούτε η τελική των 45-50 χιλιομέτρων
ούτε η αυτονομία των 45-60 km ανάλογα με τη
χρήση εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά, ενώ η
αισθητική της Πηνελόπης που βλέπετε στη φωτογραφία τείνει ελαφρά προς Κίνα μεριά. Το Icaro
βελτιώνει ελαφρά το θέμα της αισθητικής, αλλά
οι όποιες εικαστικές αντιρρήσεις ωχριούν μπροστά
στο κύριο σημείο πώλησης, την τιμή. Σε μια εποχή που θεωρούμε δεδομένο ότι τα ηλεκτρικά είναι
κομματάκι ακριβά, τα σκούτερ της Zanini χτυπάνε
στα ίσια τον πατροπαράδοτο βενζινοκίνητο ανταγωνισμό, με τιμές που κυμαίνονται από τα 1,950
έως τα €2,350. Την αντιπροσωπεία ποιος θα την
πάρει;

>>

blog.ebike.gr

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

front

MADE
IN THE
U.S.A.

Motoway Γ. Καµπράνης Α.Ε.
Επίσηµος Αντιπρόσωπος Bel-Ray • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-515557 • www.motoway.gr

BELRAY.COM

the

Ducati Diavel AMG
Η συνεργασία Mercedes-Benz και
Ducati όχι μόνο συνεχίζεται αλλά βαθαίνει, όπως περίτρανα αποδεικνύει η
πρώτη Ducati με το λογότυπο που ως
τώρα βλέπαμε μόνο σε σπέσιαλ εκδόσεις των Γερμανικών αυτοκινήτων.
Είναι μια σαφής διαφορά σε σχέση με την
απλή παρουσία οχημάτων της μιας στις
διαφημίσεις της άλλης. Το Diavel AMG
βασίζεται φυσικά στην κορυφαία έκδοση
Carbon του Bruiser της Ducati, με διαφορετικές ζάντες και εξάτμιση που κλείνουν
το μάτι στα τετράτροχα AMG. Η σέλα
είναι επενδυμένη με Alcantara, ενώ τη
μαύρη ματ μαυρίλα του carbon σπάει η
“Diamond White Bright” βαφή της AMG,
τόσο στο χωροδικτύωμα όσο και σε δύο
φιλετάκια στο ρεζερβουάρ. Το Diavel
AMG θα είναι περιορισμένης παραγωγής
και αριθμημένο, αν και κανείς ως τώρα δε
φαίνεται να γνωρίζει το ακριβές νούμερο.

Husqvarna Nuda 900
Της πήρε λιγουλάκι παραπάνω, αλλά η Husqvarna αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας τις τεχνικές λεπτομέρειες του Nuda
900R, μαζί με την πρώτη επίσημη ανακοίνωση της βασικής
έκδοσης.
Και τα δύο Nuda θα κινούνται από τον ίδιο κινητήρα, που μπορεί
να ξεκίνησε τη ζωή του στα F800, αλλά έχει δεχτεί τις απαραίτητες
αλλαγές για τον πιο σπορ χαρακτήρα που αρμόζει στη Husqvarna.
Τόσο η διάμετρος όσο και η διαδρομή έχουν πάρει τα πάνω τους,
δίνοντας μια αύξηση 100 κυβικών από τα 798 του BMW, ενώ τον
ίδιο δρόμο ακολουθούν η συμπίεση και οι βαλβίδες. Οι νέοι πιο
άγριοι εκκεντροφόροι συνδυάζονται με το διαφορετικό στρόφαλο
(315ο αντί για 0ο ) για πιο “κακή” λειτουργία. Με αυτές τις αλλαγές
ο δικύλινδρος εν σειρά αποδίδει 105 ίππους και 10.2 κιλά ροπής,
που μάλλον δε θα δυσκολεύονται να κινήσουν σβέλτα τα 175 κιλά
της έκδοσης R και το αναμενόμενα ελαφρά βαρύτερο Nuda 900.
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα περιφερειακά, με το Nuda R να βγαίνει προβλεπόμενα
κερδισμένο από τη σύγκριση: 48άρι πιρούνι Sachs πλήρως ρυθμιζόμενο έναντι 48αριού που διαθέτει μόνο προφόρτιση, αμορτισέρ
Ohlins έναντι Sachs πίσω (πλήρως ρυθμιζόμενα και τα δύο αυτή
τη φορά) και Brembo Monobloc έναντι απλών ακτινικών, πάντα με
δίσκους 320mm. Τις διαφορές ολοκληρώνει το διαφορετικό ύψος
των δύο εκδόσεων, με το απλό Nuda να είναι ελαφρά χαμηλότερο και “πιο ταιριαστό σε χρήση πόλης”. Ταυτόχρονα η Husqvarna
παρουσίασε και μια σειρά αξεσουάρ όπως πλαϊνές βαλίτσες και
ζελατίνα, δείχνοντας ότι δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε χουλιγκάνους.
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Smart ebike
Μετά το πρωτότυπο E-Scooter που είχε παρουσιάσει η Smart, τα σημάδια έδειχναν ότι η κάθοδος του
παιδιού της Mercedes Benz στο χώρο των δικύκλων ήταν απλά θέμα χρόνου, φέρνοντας μια φρέσκια
αύρα στο χώρο της ηλεκτρικής δίκυκλης μετακίνησης.
Δυστυχώς οι υψηλές προσδοκίες έχουν την τάση να γκρεμίζονται, όπως δείχνει το μοντέλο παραγωγής που διατηρεί
τα εξής δύο κοινά με το μοντέλο που περιμέναμε: Έχει δύο ρόδες και είναι ηλεκτρικό – ντεμί για την ακρίβεια.
Βλέποντας την εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ποδηλάτων, η Smart
αποφάσισε να ακολουθήσει τον πιο σίγουρο δρόμο για το ebike της, προσδοκώντας σε ένα γενναίο
μερίδιο της πίτας. Μόνο στη Γερμανία οι πωλήσεις
των ηλεκτρικών ποδηλάτων το 2010 ήταν 200,000
κομμάτια, όσες το σύνολο όλων των χωρών της Ευρώπης το 2007.
Το αλουμινένιο ebike φορά τροχούς 26 ιντσών,
προσφέρει υποβοήθηση έως τα 15 km/h όπως
ορίζει ο νόμος και ανάλογα με το πόσο γυμνασμένες είναι οι γάμπες σας διαθέτει αυτονομία έως
100 χιλιόμετρα. Πέρα από την απαραίτητη πλέον
θύρα USB για τα Smartphone, το ebike διαθέτει και
regenerative braking για να φορτίζει τη μπαταρία
του όταν φτάνετε στα φανάρια.

BMW Concept e
Η BMW φαίνεται να έχει πάρει αρκετά σοβαρά το θέμα της
ηλεκτρικής αστικής μετακίνησης, όπως περίτρανα αποδεικνύει το Concept e.
Το ηλεκτρικό Maxi Scooter βασίζεται στο δικύλινδρο Concept c
που είχε παρουσιαστεί πέρυσι, ενώ οι ελαφρώς μπερδεμένες δηλώσεις της BMW στο επίσημο δελτίο Τύπου ρίχνουν λάδι στη φωτιά των φημών που τη θέλουν να βάζει σε κανονική παραγωγή δύο
εκδόσεις του Concept c, με το e να ακολουθεί στο σύντομο μέλλον.
Η Βαυαρική εταιρεία δεν έχει δώσει ιδιαίτερα στοιχεία για τα τεχνικά
του e, πέρα από το ότι η πλήρης φόρτισή του σε μια κανονική οικιακή πρίζα δεν ξεπερνά τις 3 ώρες. Όσον αφορά την τελική δηλώνει
ότι “θα επιτρέπει ασφαλές προσπέρασμα ακόμα και με συνεπιβάτη”, ενώ γνωρίζουμε ότι ο στόχος των μηχανικών της BMW είναι
αυτονομία 100 χιλιομέτρων.
Όπως κάθε πρωτότυπο που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και το
Concept e έχει μια σειρά ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών που
δεν περιμένουμε να δούμε σε παραγωγή, όπως τις δύο κάμερες
που βρίσκονται ενσωματωμένες στο πίσω φανάρι και μεταφέρουν
εικόνα στα αντίστοιχα LCD μόνιτορ στη θέση των παραδοσιακών
καθρεπτών, ενώ η λιτή κεντρική οθόνη δίνει όλες τις υπόλοιπες
απαραίτητες πληροφορίες.
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BMW Active Seat
Μια φορά και έναν καιρό, όταν οι άνθρωποι έβγαιναν μόλις από τις σπηλιές τους και στρίμωχναν κινητήρες σε πλαίσια ποδηλάτων, το ρόλο της ανάρτησης αναλάμβαναν μερικά ελατηριάκια κάτω από τη σέλα.
Από τότε έχουν περάσει κάποια σεβαστά χρόνια και τα τηλεσκοπικά θεωρούνται δεδομένα ακόμα και στα ποδήλατα,
αλλά η BMW φαίνεται να φλερτάρει με την επιστροφή της αναρτώμενης σέλας – με μια μικρή ηλεκτρονική συμβολή
φυσικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πατέντες που έχει καταθέσει, η Βαυαρική εταιρεία πέρα από τις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις μελετά ένα έξυπνο
σύστημα για την άνεση των μαλακών
μας μορίων. Αισθητήρες τοποθετημένοι
στον εμπρός τροχό θα στέλνουν πληροφορίες για τις ανωμαλίες που αυτός
συναντά, ώστε ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος της σέλας να αλλάζει την απόσβεσή της για να κρατήσει τον αναβάτη
άνετο και χαλαρό.
Παρότι λόγω του αναμενόμενου βάρους δε βλέπουμε το επόμενο S1000
RR να χρησιμοποιεί τέτοιο σύστημα, δε
θα αποκλείαμε το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένα τέτοιο σύστημα στις τουριστικές μοτοσυκλέτες της εταιρείας. Ειδικά
αν βάλουν και μασάζ για να μην πιάνεσαι στα ταξίδια.

Husqvarna Concept E-go
Στις μέρες μας δε σε σέβεται κανείς αν δεν έχεις κάτι σε ηλεκτρικό και η ανανεωμένη Husqvarna σαφώς
και δε θα μπορούσε να λείπει από το χορό, ειδικά τώρα που έχει τις πλάτες της BMW.
Το E-go είναι η πρώτη ηλεκτρική πρόταση που απευθύνεται στους νεότερους αναβάτες, με αισθητική που δανείζεται
φυσικά στοιχεία από τα εκτός δρόμου μοντέλα της εταιρείας αλλά πάει το θέμα αρκετά μπροστά με ενδιαφέρουσες
λύσεις: Αντί για συμβατικό μπροστινό ή αντισυμβατικό μονόμπρατσο, η Husqvarna επέλεξε μια περίεργη ανάρτηση
που ναι μεν έχει δύο μπουκάλες όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά βρίσκονται και οι δύο από τη δεξιά μεριά. Το αλουμινένιο ψαλίδι είναι επίσης μονό, ενώ παρά τη χρήση ατσαλιού για το πλαίσιο το βάρος του E-go είναι μόλις 80 κιλά,
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τις πρακτικές χαρές του μινιμαλισμού.
Όπως και η μαμά BMW, η Husqvarna δεν ανακοινώνει στοιχεία για την ισχύ η την αυτονομία του ηλεκτρικού της
γόνου, αρκούμενη να μοιραστεί μαζί μας πως η βάση της μπαταρίας είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Το μόνο κακό
που βλέπουμε,
ειδικά
από τη στιγμή
που δε γνωρίζουμε ούτε
καν τάξη μεγέθους τιμής,
είναι πως το
E-go
είναι
αποκλειστικά
μονόσελο,
γιατί έτσι ταιριάζει στο χαρακτήρα της
Husqvarna.
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Μια ματιά στη νέα Z750R αρκεί για να σας κερδίσει! Η εξελιγμένη
ειδική έκδοση του θρυλικού naked έρχεται με χαρακτηριστικά και
εξοπλισμό που επιβάλλουν σεβασμό:

• Νέο επανασχεδιασμένο φέρινγκ • Ανεστραμμένο πηρούνι 41mm
με ρύθμιση προφόρτισης & απόσβεσης επαναφοράς • Δαγκάνες
ακτινικής διάταξης • Έμβολο αντλίας ακτινικής δράσης • Εμπρός
δίσκοι τύπου petal • Σωληνάκια φρένων υψηλής πίεσης • Νέο
αλουμινένιο ψαλίδι • Αμορτισέρ αερίου πίσω τύπου piggyback
Τώρα με €9.290 & €9.790 με ABS

Candy Lime Green / Ebony

Η εικονιζόμενη μοτοσυκλέτα περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό.

Δυνατότητα επέκτασης της εργοστασιακής εγγύησης έως και 4 χρόνια με το πρόγραμμα WARRANTY PLUS.

Από

0% προκαταβολή έως και 72 δόσεις.

www.kawasaki.gr

TEOMOTO A.E. Tηλ. Επικοινωνίας: 210 34 10 684

Flat Ebony
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Suzuki Q2 2011
Μπορεί η αγωνιστική πορεία της Suzuki στα MotoGP να μη δείχνει ακόμα σημάδια ανάκαμψης, αλλά τα
τελευταία οικονομικά νέα της Ιαπωνικής εταιρείας σίγουρα έφεραν χαμόγελα ανακούφισης στις υψηλές
θέσεις της Ιεραρχίας.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2011 έκλεισε με κέρδος 2.8 εκατομμυρίων ευρώ, μια σαφής βελτίωση σε σχέση με τα μείον
17 εκατομμύρια της αντίστοιχης περιόδου του 2010, κάτι που γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η
τελευταία φορά που τα δίκυκλα είχαν φέρει κέρδος
στη Suzuki ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.
Και όλα αυτά, παρ’ όλη τη μείωση των συνολικών
πωλήσεων της εταιρείας κατά 21% σε σχέση με το
2010, από τις 813,000 μονάδες στις 642,000. Το
μεγαλύτερο μερίδιο της πτώσης ήταν στην Κίνα,
-50%, ενώ από κοντά ακολούθησε η Ευρώπη με
-32% και η Βόρεια Αμερική με -12%. Από την
άλλη μεριά, αύξηση 34% υπήρχε στην Αφρική,
33% στην Κεντρική και Νότια Αμερική, ενώ με θετικό πρόσημο 10% έκλεισε και η εγχώρια Ιαπωνική
αγορά.
Βλέπουμε την αρχή της ανάκαμψης; Σαφώς και το
ελπίζουμε αλλά μόνο το μέλλον θα δείξει.

Επέκταση συνεργασίας BMW-Kymco
Η σχέση της Kymco με τη BMW ολοένα και δυναμώνει, με τη Γερμανική εταιρεία να υπογράφει νέο συμβόλαιο συνεργασίας, που σε πρώτη φάση αφορά στην κατασκευή ενός ακόμη κινητήρα ΟΕΜ.
Το πρώτο βήμα της συνεργασίας έγινε πριν από πέντε χρόνια, όταν η Kymco ξεκίνησε την παραγωγή του κινητήρα των
450 κυβικών που φορούν τα μικρά μονοκύλινδρα της BMW, ο οποίος πέρασε και σε μοτοσυκλέτες της Husqvarna
σε εκδόσεις 450 και 500 κυβικών. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία κινητήρων μεγαλύτερης χωρητικότητας καθώς και άλλων προϊόντων αγνώστων προς το παρόν λοιπών στοιχείων, ενώ η εταιρεία από την Ταϊβάν
ετοιμάζεται να κατέβει και στο χώρο του αυτοκινήτου.
Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας, η Kymco ετοιμάζει νέα γραμμή παραγωγής, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες
παραγγελίες του γερμανικού εργοστασίου. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν τους ερχόμενους μήνες.
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Δίψα για

μοτοσυκλέτα

Η αθρόα προσέλευση κόσμου και τις δύο μέρες που διήρκεσε
το Moto Weekend μας δίδαξε ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικά εποχές
που διανύουμε, το ενδιαφέρον του κόσμου για τη μοτοσυκλέτα
και όλα όσα την περιτριγυρίζουν είναι πιο έντονο από ποτέ
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Πλούσια η παρουσία της Triumph μέσω του
dealer της Γιώργου Πιερράκου, με όλα τα μοντέλα και τα περισσότερα από αυτά διαθέσιμα
για test ride

Ο κύριος Τσαντήλας μετά του Aprilia Tuono
V4, το οποίο κοσμούσε την είσοδο της έκθεσης δίπλα στο περίπτερό μας

Στο χώρο υπήρχε φυλασσόμενο parking για
τις μοτοσυκλέτες των επισκεπτών, το οποίο
χάρη στην αυξημένη προσέλευση του κόσμου αποδείχτηκε μικρό
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Εντυπωσιακή η τέντα της Yamaha, που έφερε
όλα σχεδόν τα μοντέλα, συμμετείχε ενεργά
στα test rides αλλά και στα αμέτρητα δώρα
που κληρώθηκαν και τις δύο μέρες. Αυτά να
τα βλέπουν οι αντιπροσωπείες που απουσίασαν από τη γιορτή μας...

Η τέντα των test rides ήταν αυτή με τον περισσότερο κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του
διήμερου

Η Red Bull συμμετείχε δυναμικά στην εκδήλωση, φέρνοντας την καναδέζα της που έπαιζε μουσική όλη μέρα αλλά και μοιράζοντας
energy drink δωρεάν όλη μέρα
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Ναι, μέχρι και Royal Enfield μπορούσαν να
οδηγήσουν οι επισκέπτες του Moto Weekend

Ο Τάσσος Βελλής είχε ετοιμάσει έναν όμορφο
χώρο με τα κράνη της Schuberth, αξεσουάρ
για όλα τα μεγάλα on-off και ρουχισμό με έμφαση στον τουρισμό

Από τα πρώτα περίπτερα που συναντούσες
αυτό της Τζωρτζόπουλος Ε.Π.Ε., με την πλήρη γκάμα των κρανών της Shoei και μεγάλη
ποικιλία σε αξεσουάρ και είδη ένδυσης
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Μερικές από τις πιο όμορφες supersport μοτοσυκλέτες βρισκόντουσαν στο περίπτερο του
Νίκου Μουράτη

Τα ελαστικά Περιστεράς είχαν πάντα κόσμο,
γεμάτο απορίες και ερωτήσεις για αυτά τα μυστήρια στρογγυλά πράγματα

Να και κάτι που δεν περιμένεις να δεις σε τέτοια εκδήλωση. Ο “Θηρίο Tatoo” ήταν και
αυτός εκεί!
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Παλιά μοντέλα σε κράνη και είδη ένδυσης
στο Mega Stock Bazaar της Πέτρου Ράλλη 1,
με τιμές που σε μερικές περιπτώσεις έφταναν
και το -70%!

Γέμισε τις τέντες του με εξατμίσεις ο Μιχάλης
Σπηλιώτης που, μαζί με όλα τα προϊόντα που
αντιπροσωπεύει, έφερε να χαζέψουμε και το
προσωπικό του Ducati 888

Δυναμική η παρουσία της KTM S.E.E., με όλα
τα προς πώληση μοντέλα και τα περισσότερα
από αυτά διαθέσιμα για test ride
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Το παρόν έδωσε και η Karcher με τα διάσημα
πιεστικά της αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα περιποίησης των μοτοσυκλετών μας

Η αντιπροσωπεία της Ducati έφερε το πολυσυζητημένο Diavel και διέθεσε ένα
Multistrada 1200S για test ride
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Τα διάσημα προϊόντα καθαρισμού της Auto
Glym βρέθηκαν και αυτά στο Moto Weekend

Εντυπωσιακό το περίπτερο των Papastavrou
Shops, που είχε πραγματικά όλα όσα μπορεί
να χρειαστεί ο αναβάτης μετά την αγορά της
μοτοσυκλέτας του

Ντυμένο στα λευκά το περίπτερο του Quick
Turn, πάντα με το χαμόγελο και την καλή διάθεση για εξυπηρέτηση
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Ο Μάριος με το Sherco του κράτησε αυξημένο το ενδιαφέρον του κοινού σπάζοντας
τζάμια σε αυτοκίνητα και πηδώντας πάνω από
ανύποπτους εθελοντές
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Το περιοδικό μας, ως συνδιοργανωτής και
βασικός χορηγός επικοινωνίας του Moto
Weekend, είχε στη διάθεσή του το πρώτο περίπτερο στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου.
Εκεί, σε σχεδόν 90 τετραγωνικά, συστεγάσαμε το ebike.gr, το αδερφό trackbike.gr με τα
trackday που διοργανώνει στη πίστα των Σερρών, το νεοσύστατο training camp του Γιάννη
Μπούστα και της ομάδας του καθώς και τους
φίλους μας Desmoriders, οι οποίοι περιποιήθηκαν τους επισκέπτες μας με εσπρεσάκια και
πεντανόστιμους μεζέδες.
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Η φωνή
της λογικής

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Όταν το σύγχρονο Bonneville είναι ένα από τα πιο καλοπουλημένα Triumph
στις παγκόσμιες αγορές και εσύ ως Kawasaki ήδη έχεις στη γκάμα σου το W650,
η αναβάθμιση στα 800 κυβικά μοιάζει ως η πιο λογική κίνηση
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Ήδη από το 1999 η Kawasaki διέθετε
στις βιτρίνες της μια πολύ ξεχωριστή
μοτοσυκλέτα, το W650. Σύμφωνα με τα ιαπωνικά δελτία
Τύπου, αυτή η μοτοσυκλέτα αποτελούσε έναν φόρο
τιμής στο W1 του 1966 που έβαλε την ιαπωνική εταιρεία
στον παγκόσμιο χάρτη και για ένα διάστημα απετέλεσε το
μοντέλο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα που φτιαχνόταν
στη νησιωτική χώρα της ανατολής. Βέβαια δε θα πρέπει
να ξεχνάμε πως στα πρώτα εκείνα βήματα των ιαπωνικών
εργοστασίων η πηγή έμπνευσής τους προερχόταν από τις
τότε κραταιές μοτοβιομηχανίες της Αγγλίας, έτσι είναι κάτι
παραπάνω από προφανές πως περισσότερο μιλάμε για
μια εξ ανατολών κλωνοποίηση των θρυλικών εγγλέζικων
δικύλινδρων και δη της ιστορικής Bonneville της Triumph
που κάποτε υπήρξε η ταχύτερη μοτοσυκλέτα του κόσμου.
Στη σύγχρονη ιστορία το σενάριο μάλλον παίχτηκε
αντίστροφα, καθώς η αναβίωση του W από την Kawasaki
προηγήθηκε χρονικά της σύγχρονης Bonnie της Triumph, δεν
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ωραία

δουλειά έκανες φίλε
στο

εγγλέζικο

αποκλείεται μάλιστα να απετέλεσε και έναυσμα για τον John
Bloor ώστε να αναβιώσει με τη σειρά του το ιστορικότερο
μοντέλο της εταιρείας του, ωστόσο οι Άγγλοι δε νομίζω
πως θα πρέπει να ανησυχούν. Αν είναι δικύλινδρο σε σειρά
με στρογγυλό φανάρι, μεταλλικά χρωμιωμένα φτερά, αν
φορά ρεζερβουάρ “σταγόνα” και εξατμίσεις pea shooter,
τότε σίγουρα αναπαράγει τον χρυσό κανόνα της βρετανικής
βιομηχανίας, η πατρότητα της πατέντας τους δεν κινδυνεύει.
Στο σήμερα της οικονομικής κρίσης για την Kawasaki ο
δρόμος πρέπει να ήταν πολύ απλός. Παίρνουμε το W650 και
το μεγαλώνουμε στα 800 κυβικά εκατοστά, μια χωρητικότητα
που εσχάτως βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας, είναι
δε –όλως τυχαίως– ισόποση με αυτή του Bonneville. Από
μια πλευρά οι Ιάπωνες επέλεξαν τον πιο δύσκολο δρόμο,
αυξάνοντας τη διαδρομή των εμβόλων στον δικύλινδρο
κινητήρα, αντί για τη φτηνή λύση της μεγαλύτερης διαμέτρου.
Αυτό με τη σειρά του σημαίνει περισσότερα αλλαγμένα
εξαρτήματα στα σωθικά του κινητήρα, άρα μεγαλύτερο
κόστος, αλλά ταιριάζει άριστα με τη λογική της μοτοσυκλέτας.
Το αργό ράθυμο δούλεμα του αερόψυκτου δικύλινδρου δεν
έχει ανάγκη περισσότερες στροφές και μια χαρά του κάθεται
λίγη παραπάνω ροπούλα.
Από την άλλη, η οικονομία κλίμακας είναι εμφανής στη
διατήρηση των περισσότερων περιφερειακών του W650.
Είναι άλλωστε τέτοια η φύση αυτής της μοτοσυκλέτας που
λίγοι θα ενοχληθούν από το παλαιάς κοπής απλό πιρούνι
ή το ξεχασμένο ταμπούρο πίσω. Όπως επίσης δεν πιστεύω
πως θα γκρινιάξουν πολλοί για το γεγονός πως η μετάβαση
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με120 στο κοντέρ γυρνάς

τον πλανήτη με ποτηροθήκες
και τασάκια στο

"

τιμόνι

από τα καρμπυρατεράτα 650cc στα ψεκαστά 800 σήμανε και
απώλεια δύο ονομαστικών ίππων. Από το 1999 ως σήμερα
οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών έχουν φάει τα λυσσακά
τους να περιορίσουν τις εκπομπές καυσαερίων στους
κινητήρες εσωτερικής καύσης και, όπως γνωρίζουμε καλά,
το κατάφεραν. Ας μην ξεχνάμε πως όταν παρουσιάστηκε το
650 δεν είχαν καν εφαρμοστεί ακόμη οι πρώτες οδηγίες Euro
στις μοτοσυκλέτες, που ήρθαν έναν χρόνο αργότερα.
Βόλτα και καθημερινή χρήση
Πάμε λοιπόν στην ουσία του W800. Πολύ απλά και δίχως
πολλές περιστροφές, το ρετρό Kawasaki είναι ακριβώς αυτό
που φαίνεται, μια μοτοσυκλέτα βόλτας και καθημερινής
χρήσης. Το βασικό του προσόν βρίσκεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά και είναι η στάθμη απόδοσης της μέγιστης
ροπής, μόλις στις 2,500 rpm. Συνδυάστε το αυτό με την
ανυπαρξία απόδοσης ψηλά –όπου εδώ ως “ψηλά” νοείται
ο,τιδήποτε βρίσκεται πάνω από τις 5,000– και έχετε καταλάβει
σχεδόν τα πάντα.
Το W ξεκινά από στάση ροπάτα και με χάρη, είναι πανεύκολο
όταν το οδηγείς ήρεμα ή με μία πάνω και προσφέρει
απολαυστική χαλαρότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Η
θέση οδήγησης είναι ιδανικά εργονομική, δίχως περίεργες
γωνίες και χαρίζει την αρχοντιά που θέλει κάθε ιδιοκτήτης
να αισθάνεται για τη μοτοσυκλέτα του. Τραβάει και τα
βλέμματα παντού, οι περισσότεροι νομίζουν πως είναι ένα
αναπαλαιωμένο κλασικό και αρκετές φορές στον δρόμο
εισέπραξα θετικά σχόλια “για τη δουλειά που έκανες φίλε
στο εγγλέζικο”…
Επιταχύνει ταχύτατα ως τα 120 km/h και κάπου εκεί τελειώνει
το παραμύθι. Όπερ επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγα στην
αρχή αυτής της ενότητας, βόλτα και καθημερινή χρήση.
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Λειτουργώντας το όπως αυτό επιθυμεί, δηλαδή με το
στροφόμετρο να δείχνει μονίμως κάτω από 3,500-4,000
rpm, ο κινητήρας δουλεύει βελούδινα, κραδασμοί δεν
ενοχλούν, θόρυβος δεν ακούγεται και η κατανάλωσή του
είναι μια χαρά οικονομική βοηθώντας σε ξεχάσεις το πόσο
μικρό είναι το ρεζερβουάρ.
Όταν βγεις παραέξω από την πόλη όμως ενδεχομένως να
σκεφτείς πως θες μια καλύτερη μουαγιέν. Το W με 120
στο κοντέρ μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη με ποτηροθήκες
και τασάκια after market στηριγμένα στο τιμόνι του, αλλά
από κει και μετά αρχίζουν υψίσυχνοι κραδασμοί. Αν και
ο δικύλινδρος δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να κρατά 140
σταθερά, τα χέρια σου στο τιμόνι δε θα έχουν την ίδια
άποψη. Αν επιμείνεις στο γκάζι θα φτάσεις σχετικά άνετα
ως τα 160 και πολύ δύσκολα παραπάνω, αλλά ο ίδιος
ο κλασικός δικύλινδρος φωνάζει πως δε γουστάρει –ούτε
φαντάζει πολύ υγιεινό να τον κρατάς εκεί. Ανάλογα με την
αντοχή σου το ταξίδι είναι μια διαδικασία στο εύρος 120 ως
140, ταχύτητες στις οποίες αεροδυναμικά δεν έχεις κανένα
πρόβλημα και η άνεση φροντίζει για δύο χαρούμενους
επιβαίνοντες.
Ένα πράγμα που θα πρέπει να ξεχάσεις με το W είναι οι
γρήγορες βόλτες. Μην ψάχνεις την αιτία στον κινητήρα,
αυτός θα μπορούσε με τη ροπή του να υποστηρίξει ένα
ήπιο παιχνίδι, αλλά τίποτε άλλο περιφερειακώς του
πλαισίου δε θα έρθει να σε βοηθήσει. Οι αναρτήσεις
κοιτούν μόνο την άνεση, το πιρούνι δείχνει πιο στιβαρό
και σωστό από τα δύο μάλλον πολύ μαλακά αμορτισέρ,
αλλά αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε με λίγες λέξεις το
σύνολο των αναρτήσεων αυτό θα ήταν απόλυτη έλλειψη
επικοινωνίας. Οι τυπικές φτηνές ιαπωνικές αναρτήσεις δε
σε βοηθούν να προσεγγίσεις τα όρια της μοτοσυκλέτας
και αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα
πάνω στο W, ακριβώς όπως συνέβαινε και στο 650.
Στο ίδιο κλίμα κινούνται και τα φρένα. Καλά για την πόλη
και χαλαρές βόλτες, φτωχός ο ένας μπροστινός δίσκος με
τη διπίστονη δαγκάνα έτσι και του φορτώσεις χιλιόμετρα.
Είναι και η όλη κατασκευή αρκετά βαριά προσθέτοντας
ορμή όταν μαζεύεις φόρα. Εδώ που τα λέμε, το μπροστινό
φρένο που φορά το τυπικό μέσο ιαπωνικό μονοκύλινδρο
650 πώς θα μπορούσε να επαρκεί για μια μοτοσυκλέτα
800cc και 217 κιλών; Όσο για το ταμπούρο πίσω, η καλή
του λειτουργία έρχεται απλά να μας υπενθυμίσει πως
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μερικές φορές η τεχνολογική πρόοδος δεν εμφανίζεται ως
ανάγκη, αλλά ως μόδα.
Το κόστος του πρεστίζ
Το W800 απευθύνεται σε ένα περιορισμένο και πολύ
συγκεκριμένο κοινό. Σε αυτούς προσφέρει εμφάνιση και
νοσταλγία, ένα όμορφο πακέτο που θυμίζει παλιότερες
εποχές και υποστηρίζεται χορταστικά από πολλές
καλά μελετημένες λεπτομέρειες σε όλο το μήκος της
μοτοσυκλέτας. Εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής του W έχει
στο μυαλό του ένα πεδίο χρήσης ταιριαστό με τις τεχνικές
του ικανότητες θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος με την
αγορά του. Αν αντίθετα προσπαθήσει να το βγάλει έξω
από τα νερά του, τότε μάλλον θα αντιμετωπίσει αρκετές
απογοητεύσεις.
Για να φτάσουμε το έτερο ζήτημα του συμπεράσματος.
Προσωπικά βλέπω ένα θέμα με την τιμή του W800 που το
αδικεί μετρώντας €500 ακριβότερα από τη βασική έκδοση
της Bonneville 800. Η οποία, να σημειώσουμε, όχι μόνο
δεν υπολείπεται σε κάτι αλλά και έχει και περισσότερη
ονομαστική ισχύ από το Kawasaki. Έχοντας συζητήσει
αρκετές φορές με μοτοσυκλετιστές της ηλικίας που βλέπει
άφθονη γοητεία σε αυτές τις νέο-ρετρό μοτοσυκλέτες
αντιλαμβάνομαι πως στην τελική απόφαση θα παίξει
ρόλο και το λογότυπο. Και όταν μιλάμε για την αναβίωση
της αρχέτυπης δικύλινδρης εγγλέζας, η Triumph ξεκινά
με άσο στο μανίκι. Η Kawasaki θα χρειαζόταν πολύ ένα
οικονομικό πλεονέκτημα για να τα βάλει με έναν τόσο
δυνατό ανταγωνιστή σε μια κατηγορία εντυπώσεων και
πρεστίζ. <<
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KAWASAKI W800
TEOMOTO AE
€8,990

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kawasaki W800

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς:
Ροπή:

2,190 mm
790 mm
1,075 mm
1,465 mm
790 mm
14 l
217 kg
4T, αερόψυκτος, δικύλινδρος
σε σειρά, 1EEK, 8 βαλβίδες
77 x 83 mm
773 cc
8.4:1
48/6,500 hp/rpm
6.1/2,500 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Συμβατικό τηλεσκοπικό
		πιρούνι
Διαδρομή/Διάμετρος:
130/ 39 mm
Ρυθμίσεις:
Καμία
ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
δαγκάνα 2 εμβόλων
		
ΠΙΣΩ
Ζάντα: 18 in
Ελαστικό:
		
Φρένο:

Δύο αμορτισέρ
106 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

19 in
Dunlop TT100GP,
100/90-19 57H
Δίσκος 300 mm,
με γλίστρα

Dunlop TT100GP,
130/80-18 66H
Ταμπούρο 160 mm
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Piaggio MP3 Yourban 300

Εκτός συναγωνισμού

κείμενο: Κων/νος Δάλλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Κ.Δ.

Το ότι οι δύο ρόδες εμπρός είναι καλύτερες από τη μια το μάθαμε το 2006,
όταν πρωτοεμφανίστηκε το MP3. Σήμερα με το Yourban, η επιπλέον ασφάλεια γίνεται πιο
ελκυστική στα μάτια των νεότερων εν δυνάμει αγοραστών
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Ο διακόπτης
πάνω από
τη μίζα
κλειδώνει
και ξεκλειδώνει το
μπροστινό
σύστημα.
Το “mode”
είναι για
τις ενδείξεις των
οργάνων

Όμορφοι
αλλά όχι
πρακτικοί,
καθώς δεν
βλέπεις
και πολλά
πράγματα
μέσα τους

Όμορφα
όργανα
με όλες
τις απαραίτητες
ενδείξεις
και ξεκούραστο μπλε
φωτισμό

Αν και διπίστονες,
οι δαγκάνες προσφέρουν
δυνατό
φρενάρισμα κάτω
από όλες
τις συνθήκες. Αν
έβαζαν και
ABS...

>>

Για τους περισσότερους από εμάς,
τους κάτω των 40 ετών, το MP3 είναι
καλό, χρυσό και άγιο, αλλά “παππουδίστικο”, όπως τα X7
και X9, με τεράστια ζελατίνα και σέλα τόσο φαρδιά που με
δυσκολία περνάς το πόδι σου από πάνω της. Αισθητικά, το
MP3 ανήκει σε μια οικογένεια scooter που έχουμε συνηθίσει
να βλέπουμε να τα κυκλοφορούν τύποι με κοστούμια,
δερμάτινους χαρτοφύλακες και γραβάτες που ανεμίζουν.
Μέχρι πρόσφατα, το μόνο αρκετά πιο υποφερτό αισθητικά
τρίτροχο του Piaggio Group ήταν το Gilera Fuoco, αλλά αυτό
θέλει μια περιουσία για να το αποκτήσεις - 7,845€ για να
είμαστε ακριβής.
Όλα αυτά άλλαξαν φέτος με την έλευση του Yourban.
Απαλλαγμένο από τα τεράστια παρμπρίζ, τις δίπατες σέλες

first ride

Piaggio MP3 Yourban 300

"

...το

Yourban έχει την ίδια
επιτάχυνση με scooter που
έχουν τα μισά κυβικά από

"

αυτό...

Άνετη και καλοσχεδιασμένη σέλα, με
σπορτίφ πινελιά τη λευκή κλωστή στη
ραφή. Σχάρα δεν υπάρχει, αλλά αν δεν
βάλεις συνεπιβάτη το φορτώνεις μια
χαρά

και το πορτμπαγκάζ μικρού αυτοκινήτου, το Yourban δείχνει
το μισό από το κλασικό MP3. Στα κιλά βέβαια δεν έχει χάσει
τίποτα το ιδιαίτερο, παραμένοντας ένα από τα βαρύτερα
scooter που μπορεί να αγοράσει κανείς, ανεξαρτήτως
κατηγορίας.
Στο δρόμο πάντως, το βάρος είναι το τελευταίο που θα σε
ενοχλήσει. Το κορυφαίο πάτημα των δύο εμπρός τροχών
και το ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα της κλίσης που μπορείς
και ενεργοποιείς σε κάθε φανάρι κάνει το Yourban παιχνιδάκι
για μεγάλα παιδιά. Τρεις ήταν οι αγαπημένες μου ασχολίες
όσες μέρες είχα το Yourban στα χέρια μου. Η πρώτη το να
μην κατεβάζω πόδι στα φανάρια, παρά να “κλειδώνω” εν
κινήσει το μπροστινό σύστημα λίγο πριν ακινητοποιηθώ. Η
δεύτερη το να φρενάρω τόσο δυνατά με το εμπρός φρένο
που να προκαλώ είτε endo ή μπλοκάρισμα των τροχών που, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε ένα συμβατικό scooter,
το αποτέλεσμα δεν καταλήγει σε πτώση. Τελευταία και πιο
απολαυστική, το να φτάνω στο τέρμα του περιθώριου κλίσης
που, σύμφωνα με την Piaggio, είναι οι 40 μοίρες. Εκεί, ο
μηχανισμός του μπροστινού συστήματος “χτυπάει” σε στοπ,
το Yourban σταματά να παίρνει κλίση και ο μόνος τρόπος
για να κλείσεις περισσότερο την τροχιά του είναι να βγάλεις

Μπόλικος χώρος κάτω από τη σέλα,
χωράει εύκολα ένα full face, ένα
μπουφάν, τα γάντια και τα αδιάβροχα
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Ιδανική σε μέγεθος ζελατίνα.
Δεν χαλάει
την αισθητική
ούτε μπαίνει
στο οπτικό σου
πεδίο

Σέλα και τάπα
ρεζερβουάρ
ανοίγουν από
τον κεντρικό
διακόπτη

Οι σπορ
πινελιές
συνεχίζονται
και στο φτερό

Το χειρόφρενο ενεργοποιεί μια δεύτερη πίσω δαγκάνα που υπάρχει αποκλειστικά γι’ αυτό

το σώμα σου προς το εσωτερικό της στροφής. Ακούγεται
δύσκολο αλλά πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου. Αναλογιστείτε
ότι το Yourban φτάνει σε αυτή την κλίση σχεδόν χωρίς να το
καταλάβεις, με ζεστά ή κρύα λάστιχα. Τόσο καλό είναι το
πάτημα των μπροστινών τροχών.
Στραβά δεν έχει δαύτο;
Πρώτες στη λίστα των αρνητικών είναι οι επιδόσεις. Με
206 στεγνά κιλά και 22 ίππους, το Yourban έχει την ίδια
επιτάχυνση με scooter που έχουν τα μισά κυβικά από αυτό.
Ο κυβισμός του κινητήρα φαίνεται μόνο στη τελική ταχύτητα,
η οποία σκαρφαλώνει πάνω από τα 130 km/h μετά από
αρκετή υπομονή και πολλά χιλιόμετρα με το γκάζι στο τέρμα.
Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι η κατανάλωση δεν παίρνει
την ανιούσα, αλλά μόλις που ξεπερνά αυτή ενός scooter 150
κυβικών.
Δεύτερο και πιο σημαντικό για εμένα προσωπικά είναι η
μειωμένη πρόσφυση του πίσω τροχού. Τόσο στο γκάζι όσο
και στο φρένο, το γνωστό για τις εξαιρετικές του επιδόσεις
Michelin City Grip χάνει εύκολα την πρόσφυσή του - χωρίς
βέβαια να φταίει αυτό. Ο λόγος είναι το περίπλοκο μπροστινό
σύστημα με τους δύο τροχούς, που προσθέτει αρκετό βάρος
στο εμπρός μέρος, με αποτέλεσμα ο πίσω τροχός να μην
πατά το ίδιο γερά στην άσφαλτο. Η μόνη λύση σε αυτό είναι
να σταματήσεις να χρησιμοποιείς το πίσω φρένο και να είσαι
περισσότερο προσεκτικός στο άνοιγμα του γκαζιού υπό κλίση,
ιδιαίτερα στην αρχή της διαδρομής σου όπου το λάστιχο είναι
ακόμα κρύο. Τα μισά από αυτά τα θέματα θα λυνόντουσαν
αν τα φρένα συνδυαζόντουσαν με ABS, το οποίο όμως δεν
έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε MP3. Εύχομαι να υπάρξει
τέτοια έκδοση στο άμεσο μέλλον, θα βοηθήσει πάρα πολύ
τους αρχάριους αναβάτες.
Τελευταίο στη λίστα είναι το φαινόμενο της υδρολίσθησης.
Στη βροχή, λόγω της απουσίας μπροστινού τροχού στην ίδια
ευθεία με τον πίσω, η υδρολίσθηση εμφανίζεται πιο συχνά.
Αρκεί λίγη περισσότερη προσοχή στα σημεία όπου ο δρόμος
μαζεύει νερά αλλά και την ώρα που πέφτει δυνατή βροχή και
δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
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Εν κατακλείδι
Παρά τη μεγάλη λίστα που παρέθεσα ακριβώς από πάνω,
η ζυγαριά στο τελικό συμπέρασμα γέρνει προς τη θετική
πλευρά καθώς, κατά τη γνώμη μου, τα προτερήματα των
δύο μπροστινών τροχών είναι τόσο ισχυρά που τα όποια
αρνητικά περνάνε απαρατήρητα. Το να έχεις ένα όχημα
πόλης που δεν πέφτει από μπροστινό είναι απλώς απίθανο.
Καλό το ABS του Honda SH 300 για παράδειγμα, που
βρίσκεται στα ίδια χρήματα με το Yourban, αλλά ούτε αυτό
σε σώζει από μπροστινό. Θα με θυμηθείς την πρώτη φορά
που θα κάνεις βόλτα ένα MP3 και θα γλιστρήσεις μπροστά,
είτε σε δυνατό φρενάρισμα ή σε ολισθηρή στροφή. Η
ενστικτώδης αντίδρασή σου θα είναι πανικός, πόδι κάτω
και προετοιμασία για πτώση. Την αμέσως επόμενη στιγμή,
που θα συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ακόμα όρθιος και ότι το
μόνο που άλλαξε ήταν η τροχιά σου λόγω υποστροφής,
τότε θα καταλάβεις την πραγματική αξία αυτού του
scooter. Μετά, θα βγεις βόλτα στη βροχή, θα περνάς τους
πάντες σαν σταματημένους και θα χαμογελάς σαν μικρό
παιδάκι που ανακάλυψε τη δυναμική του καινούργιου του
παιχνιδιού. Ε, αυτό το πράγμα δεν αναπαράγεται με κανένα
άλλο τρόπο παρά μόνο με το σύστημα των δύο εμπρός
τροχών του MP3.<<

Μέχρι και το κάλυμμα της εξάτμισης είναι
ιδιαίτερα προσεγμένο

Πολύ “λίγο” το μοτέρ των τριακοσίων
κυβικών για τα 200+ κιλά του Yourban.
Τουλάχιστον δεν καίει πολύ...

"

...θα βγεις βόλτα

στη βροχή, θα περνάς τους
πάντες σαν σταματημένους και θα
χαμογελάς σαν μικρό

"

παιδάκι...
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος: 7
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,040 mm
60 mm
Δ.Α.
1,440 mm
780 mm
10.8 λίτρα
206 kg (κενό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
Τετράχρονος, μονοκύλινδρος,
		υγρόψυκτος
Διάμετρος x Διαδρομή:
75 x 63 mm
Χωρητικότητα:
278 cc
Σχέση συμπίεσης:
Δ.Α.
Ισχύς κατασκευαστή:
22.4 / 7,500 hp/rpm
Ροπή κατασκευαστή:
2.3 / 6,500 kg.m/rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αρθρωτοί βραχίονες
με αμορτισέρ
95 mm
καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Δύο αμορτισέρ
122 mm
Προφόρτιση ελατηρίων
σε 4 θέσεις

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντες:
Ελαστικά:
		
Φρένο:
		

3x13in
110/70-13,
Michelin City Grip
Δύο δίσκοι 240 mm,
δαγκάνες δύο εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		

3.75x14in
140/60-14,
Michelin City Grip
Δίσκος 240 mm,
δαγκάνα δύο εμβόλων

PIAGGIO MP3 YOURBAN 300
PIAGGIO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
€5,590

cover story
Ο εικονιζόμενος
μπορεί να πάει ένα
1000άρι τέρμα.
Οι υπόλοιποι τι
κάνουμε;

cover story

Aprilia RSV4 Factory APRC vs Triumph 675R

Δαβίδ

ήΓολιάθ;

κοσμογονική ανάλυση: Κων/νος Δάλλας και Άρης Παπαπαναγής
συνεργάστηκαν: Γιάννης Μπούστας, Παναγιώτης Σκυριανός, Στράτος Δεβελέκος
φωτό: Σάββας Κουρίδης, Θοδωρής Ερμήλιος

Σήμερα, με τη βοήθεια των εικονιζόμενων μοτοσυκλετών, θα επιχειρήσουμε
να απαντήσουμε σε ένα από τα αρχαιότερα ερωτήματα που βασανίζουν
τον μοτοσυκλετιστικό κόσμο από καταβολής clipon: 600 ή 1000;

cover story

Aprilia RSV4 Factory APRC vs Triumph 675R

>>

Βρήκες άνθρωπο και εσύ να
ρωτήσεις... Είμαι δηλωμένος
600άρης, χρόνια τώρα.
Κώστας: Καλό αυτό γιατί οι περισσότεροι απαντούν
1000.
Α: Αυτοί είναι αγχωτικοί με το χρονόμετρο. Δεν
μπορούν να καταλάβουν την αξία του 1:25 στις Σέρρες
με 600 αντί του 1:24 με 1000, ότι δηλαδή είναι οδηγικά
πιο γεμάτος ο χρόνος. Πιο καταξιωμένο είναι το 1:25
με 600 παρά το 1:24 με 1000. Και πιο απολαυστικό,
καθώς ένα νορμάλ 1000άρι είναι πιο συμβιβασμένο
μηχανάκι σε σχέση με ένα νορμάλ 600άρι.
Κ: Αυτή είναι μια παράμετρος την οποία δεν την
κοιτάξαμε καθόλου. Με τον μόνο που έχω κάνει αυτή
την κουβέντα μέχρι στιγμής είναι ο Τάκης, ο οποίος
είναι βαμμένος 1000άρης.
Α: Εντάξει, αυτός κινείται σε ένα χώρο που πιο πολύ
απ’ όλα μετράει το απόλυτο νούμερο. Δεν μετράει με τι
κάνεις τον χρόνο αλλά το πόσο κάνεις.
Κ: Η ποσότητα, όχι η ποιότητα.
Α: Αυτό ακριβώς. Είναι σαν να ισχυρίζεται κάποιος ότι
ο Marquez που γυρνά δύο δευτερόλεπτα πάνω από
τον Stoner, είναι σαύρα. Αφού το χρόνο τον κάνει με
Moto2, δεν τον κάνει με MotoGP. Κάτσε να έρθει στα
MotoGP να δεις τι κάνει... Σίγουρα είναι πιο δύσκολο
να οδηγήσεις 1000άρι, έχει μια διαφορετική δυσκολία,
αλλά δεν έχει την απόλαυση. Γιατί να ταλαιπωρείσαι
αν δεν είσαι αγωνιζόμενος; Δεν αξίζει να μπεις σε αυτή
την κατηγορία. Το 1000άρι αξίζει να το τιθασεύσεις αν
υπάρχει λόγος.
Κ: Μα καλά, δεν σε εξιτάρει το γκάζι; Το ότι κάθε φορά
που το ανοίγεις είσαι στο “αμάν Παναγίτσα μου”;

cover story

Aprilia RSV4 Factory APRC vs Triumph 675R

Δεν είναι και αυτή μια βασική παράμετρος στην όλη
διαδικασία της οδήγησης;
Α: Είναι, αλλά οι ελληνικές πίστες δεν είναι αυτές που
ξεδιπλώνεται ένα 1000άρι. Δεν υπάρχει στροφή που να
έρχεσαι από την προηγούμενη με τρίτη, να κουμπώνεις
τετάρτη και να στρίβεις με 230km/h, δεν υπάρχει. Για
εκεί είναι το 1000άρι. Με το 600 εκεί σκέφτεσαι “άντε
ρε συ, δώσε λίγο ακόμα”. Ενώ με το 1000, κουμπώνεις
την τετάρτη και σπρώχνει όπως το 600 με δευτέρα.
Κ: Κοίτα, και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Κάθε φορά
που διορθώνεις κάποιο οδηγικό σου λάθος, το 600
σε ανταμείβει περισσότερο. Κάθε μικρή βελτίωση που
κάνεις αποδίδει. Μπορείς να δουλέψεις σε λεπτομέρειες.
Με το 1000, είτε το κάνεις είτε όχι, η όποια βελτίωση
υπερκαλύπτεται από το γκάζι του, με αποτέλεσμα να
μην σου κάνει μεγάλη διαφορά.
Α: Ακριβώς. Εγώ ήμουν φανατικός 600άρης από
πριν, αλλά τώρα με τα Honda NSF στο training camp
του Μπούστα έγινα ακόμα πιο φανατικός. Το 600άρι
στις Σέρρες είναι σαν NSF σε πίστα καρτ. Πρέπει να το
εκμεταλλευτείς στο έπακρο, να το “πιεις”, να το ανοίξεις
το γκάζι νωρίτερα. Και όταν γλιστρήσει, σημαίνει ότι
όντως είσαι οριακά. Δεν είναι ότι χαζογλιστράει στο 1:27
και πρέπει να το παλέψεις μη σου κάνει highside. Το
600 για να πεις ότι θα γλιστρήσει, πρέπει να πηγαίνεις
ήδη πολύ γρήγορα.
Κ: Ή να είσαι πολύ λάθος σε κάποιο σημείο και να
θέλεις πολύ δουλειά.
Α: Μιλάω για χρόνους κάτω του 1:27 με 600. Εκεί,
το 600 δεν κάνει τίποτα. Αν γυρνάς 1:25 με το 600,
μπορείς να ανοίγεις τέρμα το γκάζι και να μην συμβαίνει
τίποτα - ειδικά με Dunlop.

675R
RSV4

Χρόνοι στη πίστα

ΜΠΟΥΣΤΑΣ

ΔΑΛΛΑΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ

ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ

ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ

1:21.936
1:20.910

1:28.905
1:27.734

1:25.491
1:24.448

1:26.636
1:25.625

1:25.014

Η διαδικασία ήταν αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως στις δοκιμές μας σε πίστα. Οι μοτοσυκλέτες ξεκίνησαν με
καινούργια ελαστικά από κουβέρτες προθέρμανσης και χρονομετρήθηκαν σε άδεια πίστα, έτσι ώστε ο αναβάτης να μπορεί
να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην οδήγηση. Πρώτα κάναμε το 675R, ενώ η σειρά με την οποία χρονομετρήθηκαν οι
αναβάτες είναι αυτή που αναγράφονται οι χρόνοι στον πίνακα.
Εκτός από τον συνήθη ύποπτο συνεργάτη/αναγνώστη μας, τον Τάκη Σκυριανό, σε αυτό το test καλέσαμε έναν ακόμη
γρήγορο ιδιώτη, τον Στράτο Δεβελέκο - τη γνώμη του οποίου παραθέτουμε σε ξεχωριστό πινακάκι. Εκ των υστέρων
αποδείχθηκε ότι καλά κάναμε καθώς, από λάθος υπολογισμό στον ανεφοδιασμό, ο Τάκης έμεινε από βενζίνη από τον
πρώτο του κιόλας γύρο με το Triumph, με αποτέλεσμα να μην γράψει χρόνο. Αν δεν είχαμε τον Στράτο, δεν θα είχαμε
ολοκληρωμένη την εικόνα του ιδιώτη αναβάτη που δεν έχει άμεση εμπλοκή με το περιοδικό.
Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά του Aprilia, ο Μπούστας είχε το APRC στη θέση 1 και παραπονέθηκε ότι τον “κρατούσε” σε
αρκετά σημεία της πίστας. Το ίδιο πάθαμε και οι υπόλοιποι - μόνο που το APRC ήταν στη θέση 3 για εμάς τους κοινούς
θνητούς...
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Οικονομία σε όλα
Κ: Με το 600 τρως λιγότερο λάστιχο και το ευχαριστιέσαι
περισσότερο. Το ίδιο λάστιχο στο 1000, μετά το πρώτο
session δεν είναι ίδιο, έχει διαφορά.
Α: Κοίτα, αυτό που δεν μου άρεσε στο RSV4 είναι αυτή
η πλεύση παύλα μαλακότητα που έχει κάτω από τα
κιλά του. Είναι σαν η όλη κατασκευή να υποκύπτει
στο βάρος της και τη γενικότερη φιλικότητα. Δεν είναι
στημένο για την πίστα. Αντίθετα, το 675R ήταν τάβλα,
πολύ πιο racing σε στήσιμο. Από το εργοστάσιο, τα 600
είναι πολύ πιο έτοιμα για πίστα. Τα 1000άρια θέλουν
αρκετή δουλίτσα για να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Έχουν
πιο πολύ ανάγκη ένα αμορτισέρ, πιο πολύ ανάγκη
ελατήρια και revalving στο μπροστινό... Να φύγουν από
πάνω οι βαριές εξατμίσεις, τα τελικά... Και μιλάμε τώρα
για 208 κιλά που για να γίνει η μοτοσυκλέτα ευχάριστη
πρέπει να τα κάνεις 180. Πρέπει δηλαδή να αφαιρέσεις
από πάνω του σχεδόν τριάντα κιλά.
Κ: Που δεν είναι και εύκολο...
Α: Πάνω απ’ όλα κοστίζει. Αν έχει δύο χιλιάρικα μια
racing εξάτμιση, carbon κοστούμι...
Κ: Όχι μόνο αυτό, βάλε και το κοστολόγιο της
χρήσης κάτω. Έχεις δώσει δέκα χιλιάρικα παραπάνω
και εγγυημένα ένα trackday θα σου βγει 500 ευρώ
ακριβότερο με το Aprilia γιατί θες άλλο ένα ζευγάρι
λάστιχα, θες παραπάνω βενζίνη... Και τελευταία, το
κόστος χρήσης είναι αυτό που μας απασχολεί πάνω
από όλα. Το 675R είναι λες και το έφτιαξαν γι’ αυτή
ακριβώς την εποχή. Το παίρνεις σε λεφτά που κάνει
ένα 1000άρι γιαπωνέζικο και τα έχεις όλα έτοιμα. Το
μηχανάκι έχει φρενάρες, έχει αναρτησάρες...
Α: Δεν χρειάζεται ηλεκτρονικά... Και με τα λάστιχα που
βγάζει σήμερα η Dunlop είναι σαν να οδηγείς πάνω σε
ράγες. Καρυδώνεις το γκάζι από το κέντρο της στροφής
και το μηχανάκι πετάγεται μπροστά, χωρίς γλίστρημα
και άγχος.
Κ: Συν τις άλλοις, πιστεύω ότι το 1000 σε πάει πίσω σαν
οδηγό. Βασίζεσαι πολύ στο γκάζι και κάνεις λιγότερα
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Δεύτερη γνώμη
600 ή 1000; Αν με ρωτούσαν πριν το τεστ θα έλεγα
χωρίς δεύτερη σκέψη 1000, τίποτα δεν συγκρίνεται
με την εμπειρία του να προσπαθείς να “τιθασεύσεις”
170 ίππους! Κακά τα ψέματα, ο κύριος λόγος που
λατρεύουμε τα SS είναι το πόσο άρρηκτα είναι
συνδεδεμένο το γύρισμα του δεξιού μας καρπού με
την έκκριση μεγάλων ποσοτήτων αδρεναλίνης...
Όμως εκεί στον τρίτο γύρο με το Triumph έπιασα τον
εαυτό μου να σκέφτεται “πόσο ωραία θα ήταν να είχα
και το Triumph και να κάνω μερικές προπονήσεις με
αυτό”!
Βλέπετε είναι άμεσα εμφανές ότι το σύνολό του
(αναρτήσεις/φρένα/πλαίσιο) μπορεί να διαχειριστεί με
ευκολία ό,τι καταστάσεις δημιουργήσει ο αναβάτης με
τη βοήθεια του κινητήρα. Mε λίγα λόγια “το πιέζεις
χωρίς να σε πιέζει”, κάτι που δεν ισχύει με κανένα
χιλιάρι. Άλλη σχολή οδήγησης που έχει να σου
προσφέρει διαφορετικές και εξίσου όμορφες εμπειρίες.
600 ή 1000 λοιπόν; Δεν πρόκειται να αφήσω το
1000άρι μου αλλά με μεγάλη χαρά θα έκανα κάποιους
γύρους ξανά με το Triumph...
Στράτος Δεβελέκος
πράγματα οδηγικά. Αντίθετα, το 600 σε πάει μπροστά...
Α: Στην οδηγική ποιότητα, ναι.
Οδηγική ποιότητα
Α: Σε φτιάχνει και το 1000 όμως σε κάποια συγκεκριμένα
θέματα.
Κ: Όπως;
Α: Μαθαίνεις καλά τις εξόδους. Αν μάθεις να βγαίνεις
με το 1000, μετά με το 600 ξεχειλώνεις την γκαζιέρα.
Κ: Δεν συμφωνώ, γιατί στο Aprilia για παράδειγμα
θα σε “χαλάσουν” τα ηλεκτρονικά. Τι κάνουν οι
περισσότεροι; Ξέρουν ότι έχει traction, μπαίνουν,
γυρνάνε το γκάζι στο στοπ και τελείωσε. Ε, αυτό δεν
μπορείς να το κάνεις σε κανονικό μηχανάκι, ό,τι και να
είναι αυτό. Συμπερασματικά, πάλι σε πάει πίσω σαν
οδηγό.
Α: Καλά, με το traction και όλα αυτά, τίποτα. Αρχίζει
και γίνεται η φάση MotoGP στο PlayStation, όχι στο
simulation όμως, στο arcade που δεν πέφτεις με τίποτα.
Κ: Ένα πράγμα που μπορείς να φτιάξεις με το 1000
είναι να υπολογίζεις την ταχύτητά σου στα δυνατά
φρένα πριν την είσοδο. Αν το καταφέρεις με το 1000,
το 600 θα σου φαίνεται παιχνίδι μετά. Αν λοιπόν έρθεις
στην Κ1 στις Σέρρες και φρενάρεις καλά και καταφέρεις
να πιάσεις το apex σου στρίβοντας όλη αυτή τη μάζα
που θέλει να πάει ευθεία, μετά θα πάρεις το 600 και
την πρώτη φορά θα πας για τα χόρτα, θα κόψεις από
μέσα κατευθείαν για την Κ2. Θα βάλεις τέτοια δύναμη
στα clipon που αυτό θα κάνει αναστροφή, θα γυρίσει
ανάποδα στην ευθεία. Από την άλλη, επειδή το 600 έχει
και λιγότερα κιλά, οποιαδήποτε λάθος πίεση ασκήσεις
στα χέρια ή τα πόδια, επηρεάζει τη μοτοσυκλέτα. Στο
1000 δεν την επηρεάζει τόσο. Πατάς έξω, πατάς μέσα,
το 1000 δεν καταλαβαίνει πολλά, δεν το επηρεάζεις.
Δεν είσαι τόσο σημαντική μάζα πάνω στη μοτοσυκλέτα
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Αγωνιστική γνώμη
600 ή 1000; Η σωστή απάντηση είναι εφτάμισι, γιατί
συνδυάζει τα καλά και των δύο κόσμων. Το 600 είναι
ό,τι πιο ωραίο να οδηγείς, δεν χρειάζεται να είσαι
προπονημένος και είναι απολαυστικό και στο δρόμο
και στη πίστα. Αντίθετα, το 1000 χρειάζεται να είσαι
προπονημένος για να το ευχαριστηθείς με όλες τις
σούζες και τα γλιστρήματα που κάνει. Βέβαια, αν
μπορούσα να διαλέξω όποιο θέλω για να τρέξω στο
πρωτάθλημα, αυτό θα ήταν το Ducati 1198R. Ανάμεσα
στις μοτοσυκλέτες της δοκιμής όμως, θα προτιμούσα
το 675R, που είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα που έχω
οδηγήσει σε stock μορφή.
Γιάννης Μπούστας
όσο είσαι στο 600 που έχει τριάντα κιλά λιγότερα.
Α: Εντάξει, για εμένα η αίσθηση την ώρα που οδηγάς
είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Εκεί μου άρεσε
περισσότερο το Triumph.
Κ: Αυτό επειδή έχεις μεγαλύτερη εμπλοκή στην όλη
διαδικασία.
Α: Φέρνει και περισσότερη πληροφορία από την
άσφαλτο προς εσένα, σαν racing μοτοσυκλέτα. Το
Aprilia σαν να έχει ένα φίλτρο που δεν τρομάζει τον
αναβάτη. Αν βέβαια οδηγήσεις το Aprilia συγκριτικά με
γιαπωνέζικα 1000άρια, τότε είναι σκληρό σαν τάβλα.
Μόνο το Ducati φέρνει περισσότερη πληροφορία
στον αναβάτη. Στο 600, φταίει βέβαια και η σχετική
ανυπαρξία αντίστασης από το μοτέρ και τον στρόφαλο,
που αφήνει το δρόμο να σου στείλει πληροφορία. Το
1000 το καθίζει ο στρόφαλος στην άσφαλτο...
Κ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις με τον μεγάλο
στρόφαλο είναι ότι αυτός θέλει να συνεχίσει ευθεία και
εσύ να μπεις στη στροφή. Αν το έλυνες από τις βάσεις,
το μοτέρ θα έφευγε μόνο του στην ευθεία και εσύ θα
έστριβες με το υπόλοιπο μηχανάκι.
Α: Το Aprilia για 1000άρι είναι καλό σε αυτό. Αλλά και
πάλι, αυτή η στροφορμή του στροφάλου θολώνει το
τοπίο και δεν αφήνει τις πληροφορίες τόσο ξεκάθαρες.
Και να το πας που το 1000; Στις Σέρρες ή στα
Μέγαρα;
Α: Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι οι ελληνικές
πίστες δεν είναι για 1000άρια. Για τα Μέγαρα δεν το
συζητάμε, είναι σαν να κάνεις motard. Οι Σέρρες δίνουν
μια αίσθηση ότι είναι πίστα για 1000άρι -προφανώς
γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχουμε-, ενώ στην
πραγματικότητα είναι η ιδανική πίστα για 600άρι. Εκεί
νιώθεις ότι “το πίνεις” το 600 αλλά δεν σου φαίνεται
και λίγο. Οι Σέρρες είναι πίστα που ευνοεί το να βγεις
δυνατά, να μπεις σωστά... Σε σύγκριση με ξένες πίστες,
οι Σέρρες είναι πιο τεχνική, δεν είναι γκαζερή. Δεν
είναι πίστα που φτιάχνεις ένα 1000άρι στα 190 άλογα
και έχει να του κουμπώσεις και μια έκτη να φτάσει τα
300km/h. Δεν έχει δα και πέντε δευτερόλεπτα διαφορά
το 1000 με το 600.
Κ: Εντάξει, από την άλλη πλευρά, το γκάζι είναι γλυκό,
τα νούμερα τα γουστάρει ο κόσμος... Εντάξει τώρα, τι
να λέει ο άλλος; Ότι έχει 110 άλογα μηχανάκι;
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Dunlop Sportmax D211GP
και KR106/108
Για μια ακόμη φορά, η Dunlop Goodyear Ελλάς και
τα ελαστικά Περιστεράς εξασφάλισαν για εμάς και τις
ανάγκες αυτής της δοκιμής τα κορυφαία αγωνιστικά
ελαστικά της Dunlop. Αυτή τη φορά, δοκιμάσαμε
τις πιο σκληρές γόμες που προτείνει η Dunlop για
προπόνηση και αγώνες αντοχής. Μεσαία μπροστά
(6813) και σκληρά πίσω (6854). Το Aprilia φόρεσε
τα slick KR106 και 108, ενώ το Triumph τα D211GP
με τις χαρακτηριστικές αυλακώσεις - για δύο λόγους:
πρώτον γιατί το slick βγαίνει μόνο σε 200άρι και
δεύτερον γιατί η κατηγορία των 600 τρέχει μόνο με
χαραγμένα ελαστικά που περνούν έγκριση δρόμου.
Από πλευράς απόδοσης, εμείς οι κοινοί θνητοί
δεν καταλάβαμε διαφορά, καθώς και αυτά τα
Dunlop κρατούσαν το ίδιο με τα πιο μαλακά που
έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές στις Σέρρες: λες
και οι μοτοσυκλέτες είναι δεμένες στην άσφαλτο με
ιμάντες... Ο ταχύτερος και πιο έμπειρος όλων μας,
ο Γιάννης Μπούστας, βρήκε λιγότερο σαφή την
πληροφόρηση από το μπροστινό αλλά είχε μόνο
τα καλύτερα να πει για το σκληρό πισινό, που δεν
του φάνηκε να υστερεί σημαντικά σε πρόσφυση
από το μεσαίας σκληρότητας KR108 που έχει
χρησιμοποιήσει πολλές φορές στις Σέρρες.

Α: Συν το ότι αν τουμπανιάσεις το 600 και το φτιάξεις
από μοτέρ και γρανάζωμα να πυροβολάει, μετά γίνεται
απολαυστικό μηχανάκι. Είναι πιο κοντά στα πραγματικά
racing.
Κ: Πιο πολύ για εσένα όμως, που βάζεις την οδήγηση
πάνω από το χρονόμετρο. Ένας που τον ενδιαφέρει
περισσότερο το χρονόμετρο μάλλον δεν τον
ενδιαφέρει αν αυτός έχει αποδώσει για να πάρει πίσω
αποτέλεσμα, τον ενδιαφέρει μόνο ο χρόνος. Γι’ αυτό
και οι περισσότεροι χιλιάριδες είναι στραβοί οδηγικά.
Α: Από την άλλη όμως, αν το δεις στην κορυφαία
του μορφή, τα MotoGP, αποδεικνύεται ότι αυτοί που
έρχονται από τα 250 είναι οι γρήγοροι αναβάτες. Άρα
αυτοί έμαθαν σωστά, με ένα μηχανάκι που σου δίνει
φόρα και οδηγική ακρίβεια παρά οδήγηση γκάζι φρένο.
Κ: Όταν ο Τάκης μου είπε ότι σε αυτόν που έχει τα λεφτά
θα του πρότεινε να πάρει το Aprilia, του απάντησα ότι
εγώ θα του έλεγα να πάρει το 675R, να κάνει δύο χρόνια
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πίστα μαζί του και μετά να πάει να πάρει το Aprilia.
Α: Το 1000άρι είναι για μετά, αυτό που λέγαμε κάποτε
και που ξεχάστηκε με την οικονομική φούσκα πριν την
κρίση. Άμα δεν κάνεις 1:20 δεν οδηγάς 1000άρι. Με
το αγωνιστικό του Μπούστα, έκανα 1:23 με το ένα
χέρι που λέει ο λόγος. Έτσι όπως είναι τα πράγματα,
αυτοί που το εκμεταλλεύονται πραγματικά είναι τρία,
άντε τέσσερα άτομα στην Ελλάδα. Άμα είναι να έχεις
1000άρι και να κάνεις 1:27, τότε μάλλον το κάνεις και με
το 600. Θα το κάνεις πολύ πιο φτηνά, με περισσότερη
ασφάλεια και οδηγική ποιότητα.
Κ: Άμα φας μια γλίστρα με το 1000 θα πας πίσω
οδηγικά. Εκεί που το άνοιγες το γκάζι, μετά...
Α: Με το 600, εκεί που αισθάνεσαι κολλημένος στην
άσφαλτο, έχεις το καθαρό μυαλό να ανοίξεις το γκάζι
ένα μέτρο νωρίτερα. Και άλλο μισό, και άλλο μισό...
Πιέζεις τα όριά σου. Να πας τα φρένα πιο κάτω. Εγώ,
όπως κατεβαίνω την ευθεία με το 1000, με τόση φόρα
που έρχομαι δεν έχω σε κάθε κατέβασμα το νου μου
να πάω το σημάδι μου ένα βήμα παραπέρα. Βάζω ένα
σημάδι για τα φρένα στα πρώτα session και για να το
αλλάξω θέλω τρεις μέρες. Δεν είναι τόσο διαχειρίσιμα
άμεσα τα 1000άρια. Το μηχανάκι κάνει τρέλες από
κάτω, τα χέρια σου λυγίζουν από τη μεγαλύτερη
δύναμη - ιδιαίτερα αν είσαι αναβάτης της μπίρας και όχι
του γυμναστηρίου. Με το 600 κατεβαίνεις την ευθεία
και έχεις το χρόνο να σκεφτείς “που να φρενάρω; εκεί;
Μπα, όχι, θα φρενάρω εκεί”. Κάνεις έτσι με το Triumph
με ένα δάχτυλο και σταματάει αμέσως. Δεν πειράζει
λες, θα φρενάρω παρακάτω στον επόμενο.
Κ: Αν φοβηθείς το άνοιγμα του γκαζιού, μπορεί να
πάρεις πολύ λάθος οδηγική κατεύθυνση. Μπορεί να
αρχίσεις να ορμάς στις εισόδους μήπως βγάλεις χρόνο
και να αρχίσεις να μαζεύεις τούμπες από μπροστινό.
Α: Να ορμάς στην είσοδο, να βγαίνεις σαύρα και μόλις
καρυδώνεις στην έξοδο να το τρως στην πλάτη...
Εντάξει, αυτό πες το κανονίζει το traction. Το traction
όμως θα σε αφήσει να κάνεις ένα παντιλίκι τρομακτικό και μετά θα σου κοπούν τα γόνατα, που να ξανανοίξεις
γκάζι. Γι’ αυτό σου λέω, 600άρι και άγιος ο Θεός...<<
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APRILIA RSV4 FACTORY
Piaggio Hellas A.E.
€22,400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Triumph Daytona 675R
Ηλιοφίλ A.E.
€12,290
2,040 mm
735 mm
1,420 mm
845 mm
208 kg (γεμάτη)

2,020 mm
710 mm
1,395 mm
830 mm
185 kg (γεμάτη)

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

4T V4 65°, υγρόψυκτος,
2ΕΕΚ, 16 βαλβίδες
78 x 52.3 mm
999.6 cc
13:1
180hp / 12,250 rpm
11.7kg.m / 10,000 rpm

4T τρικύλινδρος σε σειρά, υγρόψυκτος,
2 EEK, 12 βαλβίδες
74 x 52.3 mm
675 cc
12:1
125hp / 12,600 rpm
7.3kg.m / 11,700 rpm

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
		
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών
24.5°
105 mm

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών
23.9°
89.1 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		Ανεστραμμένο
		
πιρούνι Ohlins
Διαδρομή / Διάμετρος:
120/43 mm
Ρυθμίσεις:
Πλήρεις

Ανεστραμμένο
πιρούνι Ohlins NIX30
110/43 mm
Πλήρεις

ΠΙΣΩ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ Ohlins
με μοχλικό
130 mm
Πλήρεις

Ένα αμορτισέρ Ohlins TTX36
με μοχλικό
130 mm
Πλήρεις

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

3.5 x 17 in
120/70 R17,
Dunlop KR106 (6813)
Δύο δίσκοι 320mm,
ακτινικές δαγκάνες Brembo
monobloc 4 εμβόλων

3.5 x 17 in
120/70 ZR17,
Dunlop D211GP (6813)
Δύο δίσκοι 308mm,
ακτινικές δαγκάνες Brembo
monobloc 4 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

6.0 x 17 in
195/65R17,
Dunlop KR108 (6854)
Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Brembo
2 εμβόλων

5.5 x 17 in
190/55 ZR17,
Dunlop D211GP (6854)
Ένας δίσκος 255mm,
δαγκάνα Nissin
ενός εμβόλου
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Η νίκη του Casey
Stoner στην Aragon
ήταν επετειακή
σαν το βάψιμο της
μοτοσυκλέτας του, η
εκατοστή από το 1995
που η Repsol κοσμεί
τις εργοστασιακές
Honda
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Δείγμα αρνητικό
Στο
τεύχος
35
του
περασμένου
Απριλίου
υποδεχόμασταν διθυραμβικά την αναγνώριση των
αγώνων μοτοσυκλέτας από το Κράτος υπό την αιγίδα
της ΑΜΟΤΟΕ.
Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματισμένος ο 5ος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross της ΑΜΟΤΟΕ στον Μώλο της Λαμίας.
Η πρώτη μέρα του διημέρου ωστόσο σημαδεύτηκε από οργανωτικά προβλήματα που οδήγησαν 43 αναβάτες στην κατάθεση των αισθητήρων χρονομέτρησής τους και την απόσυρση από τον αγώνα.
Σύμφωνα με τον ΑΣΟΑΜ, το σωματείο των αναβατών, το Σάββατο αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα, με κυριότερο την απουσία ασθενοφόρου. Επιπλέον, η πίστα δεν είχε περίφραξη στους χώρους των θεατών ούτε κορδέλα
για οριοθέτησή της, ήταν ανεπαρκώς βρεγμένη με αποτέλεσμα να σηκώνει
πολλή σκόνη, η διαδρομή δεν είχε καθαριστεί επαρκώς από ρίζες, ενώ δεν
υπήρχαν αρκετοί κριτές σε όλες τις απαραίτητες θέσεις. Σύμφωνα με τον ΑΣΟΑΜ μόνο 5 κριτές κάλυπταν ολόκληρη την πίστα. Η οργάνωση του αγώνα,
πάντα κατά τον ΑΣΟΑΜ, υποσχέθηκε να λύσει τα προβλήματα ως την Κυριακή, ωστόσο στο μεταξύ πολλοί αναβάτες εγκατέλειψαν τον αγώνα.
Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΑΣΟΑΜ ζητά την ακύρωση του αγώνα, αίτημα
που επαναλαμβάνει και η ΚΤΜ Southeast Europe με δελτίο Τύπου που μας
απέστειλε και η οποία επίσης απέσυρε την επίσημη ομάδα της. Οι αναβάτες
θεωρούν πως ο αγώνας δε θα πρέπει να προσμετρήσει στη βαθμολογία του
πρωταθλήματος και μάλιστα η ελληνική αντιπροσωπεία της ΚΤΜ εγείρει και
ζήτημα αποζημίωσης για τα έξοδα που επιβάρυναν όσους πήγαν κανονικά να
τρέξουν στον Μώλο.
Για την ιστορία, την Κυριακή 11/9 η σχάρα εκκίνησης στις δύο μεγάλες κατηγορίες ήταν απογοητευτικά έρημη με ελάχιστους αναβάτες να παραμένουν για
να τρέξουν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε γκρίνιες φέτος. Ήδη ο ΑΣΟΑΜ είχε εκδώσει δελτίο Τύπου για τον αγώνα της 29ης Μαΐου στην Κοζάνη, όπου ξανά
γινόταν λόγος για κακές συνθήκες της πίστας και καλούσε τους αναβάτες να
καταθέσουν τις απόψεις τους ώστε “να μην ξαναγίνει τέτοιος αγώνας”…
Αυτή είναι μια σημαντική χρονιά για τους αγώνες μοτοσυκλέτας. Για πρώτη
φορά αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η Μοτοσυκλέτα
έχει μια χρυσή ευκαιρία να αναπτυχθεί σε στέρεες βάσεις, έστω κι αν το γενικότερο οικονομικό κλίμα είναι τραγικό. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ακούγεται
πολύ θλιβερό να συνεχίζουμε να έχουμε διπλά πρωταθλήματα –η ΟΜΕ συνεχίζει να διοργανώνει δικό της πρωτάθλημα– όπως είναι απογοητευτικό να
μαθαίνουμε πως η επίσημη ομοσπονδία της χώρας δε φρόντισε να έχει ένα
ασθενοφόρο σε αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΜΧ.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Παρατηρούμε, για παράδειγμα πως το διήμερο 8-9
Οκτωβρίου διοργανώνεται αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro
ταυτόχρονα με το Supercross στο ΣΕΦ. Δε μπορούμε να πάρουμε θέση μη
γνωρίζοντας ποιος είχε ανακοινώσει πρώτος τη διοργάνωσή του, αλλά ούτε
αυτό είναι το ζητούμενο. Πόσοι φορείς εμπλέκονται με τους αγώνες στην Ελλάδα, 10 νοματαίοι είναι όλοι κι όλοι δε μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ
τους; Μιλάμε για δύο σημαντικά δρώμενα που αμφότερα ενδιαφέρουν το
χωμάτινο κοινό και εκ των πραγμάτων βρίσκονται να ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο, αναγκάζοντας το κοινό να επιλέξει, να διχοτομηθεί.
Έτσι δεν πάμε μπροστά κύριοι, δεν πάμε πουθενά για την ακρίβεια –αν όχι
προς τα πίσω.

Σπύρος Τσαντήλας
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Κανονικά το Twin Ring Motegi
Παρά τις φασαρίες πολλών αναβατών για το ιαπωνικό GP, αυτό θα γίνει κανονικότατα τον Οκτώβρη.
Οι περισσότεροι ήταν ήδη επιβεβαιωμένοι για τον ιαπωνικό αγώνα, αλλά κάποιοι πρωτοκλασάτοι επέμεναν
πως δε θέλουν να τρέξουν 130 χιλιόμετρα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Fukushima. Στις αρχές του
Σεπτέμβρη η Yamaha εξέδωσε ανακοίνωση που ξεκαθάριζε πως σύσσωμη η εργοστασιακή ομάδα θα τρέξει
κανονικά στο Motegi, λύνοντας το μυστήριο με τον Jorge Lorenzo, την ώρα που ο Casey Stoner επιμένει να
λέει πως θα κάνει του κεφαλιού του. Ωστόσο έρχεται τώρα μια ανακοίνωση του HRC που τον βάζει κι αυτόν
στη θέση του –ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

Σύμφωνα με αυτή στην Ιαπωνία θα τρέξουν δύο wildcards αναβάτες, οι Shinichi Ito με το HRC και ο Kousuke Akiyoshi
με την LCR δίπλα στον Toni Elias. Παράλληλα, το HRC ρίχνει και μια μικρή βόμβα βυθού λέγοντας πως θα είναι εκεί και
όλοι οι κανονικοί της αναβάτες, επιβεβαιώνοντας πως ο Stoner μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά η Honda τον έχει σίγουρο.
Ο Valentino Rossi συνεχίζει να λέει τα δικά του. Παρότι ήταν ως τώρα ο πιο μετριοπαθής και διπλωματικός, κάθε φορά
που ερωτάται δε δίνει συγκεκριμένη απάντηση και περιορίζεται στο να υπενθυμίζει πως η ομάδα του δεν είναι ιαπωνική
οπότε ακόμη δεν πιέζεται να πάρει την απόφασή του. Τι μας λες…
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MotoGP στην Αργεντινή
Τρίτη και 13 υπεγράφη η συμφωνία για να επιστρέψουν τα GP στην Αργεντινή… Τυχαίο; Ελπίζουμε όχι.
Και το όνομα της πίστας θα είναι Autódromo Termas de Río Hondo στην επαρχία Santiago del Estero της Αργεντινής.
Η συμφωνία υπεγράφη στο Παρίσι, προβλέπει συνεργασία που θα ξεκινήσει από τη σεζόν του 2013 και θα έχει
τριετή διάρκεια.
Παρούσα στην υπογραφή ήταν και η πρόεδρος της Αργεντινής, Cristina Fernàndez de Kirchner, εικονιζόμενη πανευτυχής δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Randy de Puniet: MotoGP ή SBK
Μεσοβέζικες λύσεις δε δέχεται το ομορφόπαιδο από τη Γαλλία.
Ο ίδιος ο de Puniet αποκαλύπτει τι σκέφτεται
για το μέλλον του. Ισχυρίζεται πως μάλλον
θα εγκαταλείψει την Pramac Ducati και θα
ήθελε πολύ να επιστρέψει στην LCR όπου
πέρυσι έκανε την καλύτερη χρονιά του στα
MotoGP, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να περιμένει τους Dovizioso και
Simoncelli, οι οποίοι απασχολούν τη μεταγραφολογία εντός της Honda. Αυτό που δηλώνει αναμφισβήτητα είναι πως δεν ενδιαφέρεται να τρέξει ούτε με ομάδα CRT ούτε στη
Moto2. Στην περίπτωση που δε βρει ομάδα
MotoGP ο Γάλλος προτιμά να στραφεί προς
το WSBK όπου θα έχει την ευκαιρία να παίξει
σε μια κορυφαία ομάδα και να έχει βλέψεις
για κορυφή.

- Image : Inefecto

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

cha.fr

ΑΠΟ ΤΟ michelin pilot road 2 !!!!

Αποσύρεται ο Capirossi
Την πήρε τελικά την απόφαση και με το τέλος
της σεζόν ο σπουδαίος Ιταλός κρεμάει οριστικά τη φόρμα του.
Η ανακοίνωση έγινε στο Misano την πρώτη
μέρα του Σεπτέμβρη και ο Loris Capirossi δεν
απέφυγε τα δάκρυα. Λογικό, μετά από 22 χρόνια στα Grand Prix, δύο παγκόσμιους τίτλους
στα 125 και έναν στα 250. Στα 38 του αισίως
φέτος τρέχει ως κομπάρσος με την Pramac
Ducati και πλέον θεωρεί πως η νέα γενιά είναι
πολύ δυνατή για να την ανταγωνιστεί.
Δεν ανέφερε κάτι για το μέλλον του, δεν παρέλειψε όμως αστειευόμενος να ζητήσει μια χάρη
από τους πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος: “Βάλτε ένα χεράκι στους τελευταίους αγώνες, 99 βάθρα έχω στη μεγάλη κατηγορία…”

Ή ΕΧΕΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

michelin
pilot road 3
∆ΙΠΛΗΣ ΓΟΜΑΣ
ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ...

Ή ΘΑ
AΠΟΚΤΗΣΕΙ
Γ∆ΑΡΜΕΝΑ ΚΑΡΤΕΡ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΒΩΜΕΝΟΥΣ
ΛΕΒΙΕ∆ΕΣ !!!!

Το Νέο ελαστικό MICHELIN Pilot Road 3 ξεπερνά
τον προκάτοχό του, το MICHELIN Pilot Road 2. Τεχνολογία διπλής γόμας MICHELIN 2CT τελευταίας
γενιάς που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής* και χάρη στην επαναστατική τεχνολογία
προοδευτικών εγκοπών MICHELIN XST** αποκτά
κορυφαία πρόσφυση στο βρεγμένο***. Οι επιδόσεις αυτές διαρκούν έως το τέλος της ζωής του
ελαστικού! Ακόμα και αν κυκλοφορείτε με την μοτοσυκλέτα σας μόνο όταν έχει καλό καιρό, δεν θα
βρεθείτε ποτέ μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
* Τέστ διάρκειας ζωής του MICHELIN Pilot Road 3 που πραγματοποιήθηκε το 2010
στο κέντρο δοκιμών DEKRA σε σχέση με το MICHELIN Pilot Road 2 στις διαστάσεις 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17.
** Τεχνολογία προοδευτικών εγκοπών X Sipe XST.
*** Εσωτερική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Fontange το Μάρτιο 2010.

X

www.michelinpilotroad3.com
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Πρόωρο τέλος για τον Toseland
Ο Άγγλος πρωταθλητής WSBK του 2007 ανακοίνωσε το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας και ο Toni Elias
ετοιμάζεται να προβάρει τη θέση του.
Όλα συνέβησαν πριν μερικούς μήνες, όταν κατά τη διάρκεια δοκιμών
με την αγωνιστική του BMW S1000RR στην Aragon έπεσε και έσπασε
τον καρπό του. Αρχικά η διάγνωση έλεγε πως δεν είχε σοβαρό τραύμα, όμως επιστρέφοντας στην Αγγλία το χέρι του άρχισε να πρήζεται
και να πονά υπερβολικά. Στο Manchester ο προσωπικός του γιατρός
ανακάλυψε σοβαρότερα προβλήματα και μπήκε άμεσα στο χειρουργείο, αλλά έκτοτε ουδέποτε μπόρεσε να ανακάμψει εντελώς. Το τέλος
ήρθε στο Nurburgring όπου άλλη μια πτώση επιδείνωσε το ήδη χτυπημένο του χέρι. Πλέον ο Toseland έχει αποκτήσει μια μόνιμη μικρή
αναπηρία στον καρπό του, κάτι που σημαίνει πως δε θα μπορέσει να
οδηγήσει ξανά σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Κάπως έτσι
ο άτυχος αναβάτης αναγκάζεται να πει το πρόωρο αντίο στις πίστες.
Ελπίζουμε επίσης αυτό να μην του δημιουργεί πρόβλημα στο πιάνο,
καθώς ντουμπλάρει συχνά και ως μουσικός με σχετική επιτυχία.
Η ομάδα του θα ανακοινώσει τον προσωρινό του αντικαταστάτη για το
υπόλοιπο της φετινής σεζόν σύντομα, ενώ ήδη έχει προγραμματίσει
μια επίσημη δοκιμή με τον Toni Elias, αν και έχει γίνει γνωστό πως ο
Ισπανός λόγω συμβολαίου με την LCR στα MotoGP δε θα μπορέσει
να τρέξει φέτος στο SBK ακόμη κι αν προκύψει έρωτας με τη BMW.
Ωστόσο είναι δεδομένο πως τα MotoGP δεν τον σηκώνουν και, αν
τα πάει καλά με το S1000RR, θα έχει βρει μια σέλα για του χρόνου
δίπλα στον Leon Haslam που έχει ήδη ανανεώσει το συμβόλαιό του
με τη BMW.

Αλουμινένιο πλαίσιο η Ducati
Και η πρώτη υπέρβαση κινητήρων στα MotoGP από τον Valentino Rossi στην Aragon…
Ξεκίνησε ως φήμη, συνέχισε ως υποψία και στην Ισπανία η Ducati έφερε επίσημα τη νέα έκδοση της Desmosedici
με αλουμινένιο πλαίσιο. Αυτό βέβαια δεν είναι δύο δοκών, αλλά ένας συμβιβασμός όπου το ανθρακονημάτινο
μπροστινό υποπλαίσιο αντικαθίσταται από αλουμίνιο. Προς το παρόν μόνο ο Rossi θα το χρησιμοποιήσει, δηλώνοντας πως έχει καλύτερη αίσθηση αλλά μέχρι τώρα το έχει δοκιμάσει μόνο στο χιλιάρι του 2012 και όχι στο
800, οπότε δεν περιμένει θαύματα. Ο Hayden εξακολουθεί με το προηγούμενο πλαίσιο και είναι άγνωστο αν και
πότε θα το πάρει και αυτός.
Στο μεταξύ, οι αλλαγές πλαισίων για τη Ducati έχουν ως αποτέλεσμα ο Rossi να κάνει ήδη την πρώτη υπέρβαση
κανονισμού στην Aragon, καθώς οι νέες εδράσεις του κινητήρα σημαίνουν πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
το έβδομο μοτέρ του από τόσο
νωρίς. Σύμφωνα με τον κανονισμό εκκινεί από τα πιτς κάθε
φορά που ένα επιπλέον μοτέρ
προστίθεται, οπότε αν στον
επόμενο αγώνα τρέξει με τον
ίδιο κινητήρα θα πάρει τη θέση
του στη σχάρα εκκίνησης κανονικά ως χρονομετρήθηκε. Όταν
φορέσει τον όγδοο κινητήρα
θα πρέπει πάλι να πάρει εκκίνηση από τα πιτς κ.ο.κ. Προφανώς η Ducati και ο Rossi πήραν
αυτήν την απόφαση θέλοντας
να έχουν χρόνο εξέλιξης του
νέου πλαισίου και έχοντας ξεγράψει τη φετινή χρονιά. Ούτως ή άλλως η 13η θέση στην
εκκίνηση της Aragon δεν ήταν
και ακριβώς κελεπούρι…

Συνιδιοκτησία MotoGP-WSBK
Όπως σας είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν, η εταιρεία που κατέχει τη Dorna μόλις εξαγόρασε και την Infront Sports
& Media.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα ονόματα. Η Dorna είναι η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα των MotoGP, ενώ η Infront
Sports & Media είναι ιδιοκτήτρια της Infront Motor Sports, δηλαδή την κάτοχο δικαιωμάτων του Παγκοσμίου SBK.
Ο όμιλος Bridgepoint ήδη κατείχε στα περιουσιακά του στοιχεία τη Dorna και τον περασμένο μήνα απέκτησε και την
Infront.
Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις η εξαγορά αυτή δεν επηρεάζει σε τίποτα τα δύο πρωταθλήματα, ούτε υπάρχει
κάποιο πλάνο συγχώνευσης, ως είχε ακουστεί έντονα το καλοκαίρι. Βέβαια η επίσημη ανακοίνωση μιας πολυεθνικής
δε συνιστά και θέσφατο. Σίγουρα πάντως δεν επίκεινται άμεσες αλλαγές, κι αυτό γιατί το επόμενο διάστημα αυτό που
θα απασχολεί τη Bridgepoint θα είναι ο έλεγχος
της Ε.Ε.
Πριν μερικά χρόνια ο όμιλος CVC είχε στην ιδιοκτησία του τη Dorna και προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων της F1, όμως η Επιτροπή
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ανάγκασε τη CVC να
πουλήσει τη Dorna (στη Bridgepoint) καθώς
διαπίστωνε μονοπωλιακό καθεστώς στα τηλεοπτικά δικαιώματα με τα δύο κορυφαία μηχανοκίνητα πρωταθλήματα υπό την ίδια στέγη –μετά
από πιέσεις τηλεοπτικών συμφερόντων από την
Ισπανία και την Ιταλία. Κανείς δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό και σε αυτήν την
περίπτωση, πάντως η διαδικασία αναμένεται να
πάρει αρκετό χρόνο.
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Παγκόσμιο Superbike, Nurburgring
Checa καλπάζει, Melandri κυνηγάει, Biaggi χτυπάει
Ατυχία για τον Max Biaggi στη Γερμανία, καθώς στις δοκιμές της Παρασκευής μια πτώση τον άφησε τραυματία στο
αριστερό του πόδι και εν τέλει σήμανε απόσυρση από τον αγώνα. Στο πρώτο σκέλος του Nurburgring ο Carlos
Checa πήρε μια πειστική νίκη, απειλούμενος αρχικά μόνο από τον ανανεωμένο Noriyuki Haga ο οποίος επέστρεψε στο βάθρο μετά από καιρό, αλλά στην τρίτη θέση, πίσω από τον Marco Melandri.
Στο δεύτερο σκέλος όμως η κατάσταση θα άλλαζε δραματικά καθώς ισχυρή νεροποντή έστρεψε την προσοχή των
αναβατών στην επιβίωση. Της κατάστασης επωφελήθηκε ο Tom Sykes (στη φωτό) για να πάρει την πρώτη του
νίκη μπροστά από τα δύο Ducati της Effenbert Liberty, Sylvain Guintoli και Jakub Smrz. Μόλις έκτος τερμάτισε ο
Melandri, όγδοος ο
Checa.
Με 150 βαθμούς
διαθέσιμους ως το
τέλος, 74 μακριά
από τον δεύτερο
Melandri και 95
από τον απόντα
Biaggi, ο Carlos
Checa (376 β.) δείχνει εκτός απροόπτου να κρατά το
πρωτάθλημα
με
ενάμισι χέρι. Περισσότερα στο www.
worldsbk.com.

Παγκόσμιο Supersport, Nurburgring
Νίκη-μισός τίτλος για τον Davies στον τελευταίο στεγνό αγώνα της ημέρας.
Το 25άρι του Nurburgring ήταν λουκούμι για τον Chaz Davies (Yamaha, #7 στη φωτό), κάθεται τώρα σε 59
βαθμούς διαφορά και βλέπει μπροστά 75 διαθέσιμους, αν δηλαδή το ταμείο στην Imola κλείσει πάνω από 50
μετά πάμε για μουράτο τουρισμό σε Γαλλία και Πορτογαλία. Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του –σε σύνολο
πέντε– είναι ευκαιρία να πάρει με αυτοπεποίθηση την τελευταία νίκη που χρειάζεται.
Ο μόνος που τον ταλαιπώρησε ήταν ο James Ellison (Honda, #77 στη φωτό), παραδόξως μιας και φέτος δε μας
έχει συνηθίσει με συναναστροφές πλησίον της άνω εξάδας. Αυτή τη φορά πάντως του ήπιε το αίμα του Davies
μέχρι να υποκύψει για εννιά εκατοστά του δευτερολέπτου, 0.091 είναι αυτό. Τρίτος και πασάς ο Sam Lowes
(Honda), κανένας μπροστά του μήτε πίσω του.

Ο Hopkins απειλεί Dovizioso
Κάνει σχέδια η Honda για να βολέψει όλους τους
αναβάτες της, αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο…
Είναι δεδομένο πια πως ο Andrea Dovizioso δε θα έχει
θέση στην εργοστασιακή ομάδα του HRC, η οποία το
2012 θα επιστρέψει στο κλασικό σχήμα των δύο αναβατών, με τους Stoner και Pedrosa βέβαιους. Ο Marco
Simoncelli πιθανότατα θα παραμείνει με το σημερινό
καθεστώς στην ομάδα του Gresini και ο προγραμματισμός ήθελε τον Dovi να μετακινείται στην LCR με
εργοστασιακή μοτοσυκλέτα. Μόνο που ο ιδιοκτήτης
της ομάδας, Lucio Cecchinello, δε βλέπει τα πράγματα
με το ίδιο μάτι. Η LCR φέτος ταλανίζεται από έλλειψη
χορηγών και κλείνει τον χώρο στο φέρινγκ του Elias
χωριστά σε κάθε αγώνα. Ο Ιταλός βλέπει πολύ δύσκολο να βρει τα τουλάχιστον 3.5 εκατομμύρια που
κοστίζει ένα εργοστασιακό RCV τελευταίας γενιάς και
δηλώνει πως σκέφτεται τον John Hopkins. “Δύο φορές που έτρεξε φέτος ως wildcard με τη Suzuki ήταν με
το καλημέρα γρήγορος, έχει άφθονη εμπειρία από GP
και θα φέρει την προσωπική του χορηγία της Monster,
γιατί να μην τον θέλω;” Μπορεί κάποιος να του δώσει
άδικο;
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ΜΧ των Εθνών
Στις Η.Π.Α. ξανά το τίτλος για 22η φορά, μετά από σκληρή μάχη με τη Γαλλία
Επί γαλλικού εδάφους, στην πίστα Saint Jean d’ Angely, ο
κόσμος ήθελε όσο τίποτε άλλο να δει τη Γαλλία να κερδίζει
το πολυπόθητο τρόπαιο Chamberlain απέναντι στην αφρόκρεμα του παγκόσμιου ΜΧ. Οι τρεις αγώνες του 65ου MX
των Εθνών κράτησαν ψηλά το ενδιαφέρον και την αγωνία
του κοινού καθώς οι κορυφαίου αναβάτες από όλον τον
κόσμο πάλευαν για τη νίκη της πατρίδας τους.
Στον πρώτο αγώνα (ΜΧ1 & ΜΧ2) η Αγγλία βρέθηκε να
προηγείται στην κατάταξη χάρη στις καλές εμφανίσεις των
Tommy Searle (Kawasaki) και Dean Wilson (Kawasaki),
αν και η νίκη πήγε στον σπουδαίο Αυστραλό Chad Reed
(Honda).
Ο δεύτερος αγώνας (Open & MX2) ωστόσο ήταν αυτός που
έδωσε πολλές ελπίδες στο γαλλικό κοινό όταν ο τοπικός
ήρωας Gautier Paulin (Yamaha) πήρε τη νίκη και η εθνική
ομάδα της χώρας του ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης.
Στο κρίσιμο τελευταίο σκέλος (Open & MX1) που κρίθηκαν τα πάντα μέτρησε η αποφασιστικότητα των δύο Αμερικανών αναβατών, Ryan Villopoto (Kawasaki) και Ryan
Dungey (Suzuki), οι οποίοι πήραν τις δύο πρώτες θέσεις
ανεβάζοντας μαζί και την ομάδα της πατρίδας τους στον
κορυφή του κόσμου για 22η φορά.
Δεύτερη κατετάγη η Γαλλία, ενώ για πρώτη φορά στην
ιστορία της η Αυστραλία ανέβηκε στο βάθρο ως τρίτη, κυρίως χάρη στην πολύ δυνατή παρουσία του Chad Reed.

Παγκόσμιο Motocross
Το πρωτάθλημα (www.motocrossmx1.com) ολοκληρώθηκε στο Fermo της Ιταλίας δίχως εκπλήξεις στους
πίνακες και με ένα νέο όνομα να κάνει θόρυβο στην
ΜΧ1
ΜΧ1: Όταν οι τρεις πρώτοι της κατάταξης δεν τρέχουν
στην αγώνα, χορεύουν οι υπόλοιποι. Ιδανική ευκαιρία λοιπόν για το ντεμπούτο του εικονιζόμενου Γάλλου Gautier
Paulin με Yamaha στην ΜΧ1. Στο δικό του πρωτάθλημα,
ΜΧ2, θα είχε την τέταρτη θέση της κατάταξης είτε έτρεχε
είτε όχι. Του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει έναν αγώνα με
το 450, χάλασε ένα σκέλος λόγω λάθους και κέρδισε στα
ίσια το δεύτερο. Η γενική νίκη πήγε στον συμπατριώτη του
Christophe Pourcel (Kawasaki), ο οποίος πήρε το πρώτο
σκέλος και μονομάχησε μαζί του σκληρά για το δεύτερο.
Οι απουσίες των δεύτερου και τρίτου, Steven Frossard
(Yamaha) και Clement Desalle (Suzuki), οφείλονταν σε
τρυματισμούς, αλλά του πρωταθλητή Antonio Cairoli
(KTM) σε κάτι πολύ χειρότερο. Μόλις την Παρασκευή προ
του αγώνα έχασε τη μητέρα του, έτσι δεν ήταν σε θέση να
πανηγυρίσει τον τίτλο του στην πίστα της πατρίδας του.
MX2: Όλος ο αγώνας παίχτηκε μεταξύ των Jeffrey Herlings
(ΚΤΜ) και Tommy Searle (Kawasaki), ενώ ο πρωτοπόρος
Ken Roczen (KTM) αρκέστηκε στους 16 βαθμούς του πρώτου σκέλους που του εξασφάλισαν τον τίτλο χωρίς αγωνίες. Οι άλλοι δύο μοιράστηκαν ισάριθμα ψηλότερα σκαλιά
του βάθρου με τον πρώτο να κερδίζει συνολικά τον αγώνα
και να κρατά και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.
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Παγκόσμιο Enduro
To προτελευταίο GP στην Ανδόρα άφησε εκκρεμότητες στην Ε1 και σφράγισε την Ε2.
Ε1: Μετά από μια κακή και μια καλή μέρα στην Ανδόρα ο Juha Salminen (Husqvarna) πάει στον τελευταίο αγώνα
της Γαλλίας με 24 βαθμούς διαφορά από τον επερχόμενο Eero Remes (KTM). Θα νιώθει λιγότερη απειλή από
τον Seistola Matti (Husqvarna) που βρίσκεται 36 βαθμούς μακριά. Πάντως αμφότεροι έχουν ελπίδες σύμφωνα
με τους αριθμούς.
Ε2: Ο Antoine Meo (Husqvarna)
έφυγε από την Ανδόρα με τον ένα
και μοναδικό επιπλέον βαθμό που
τον χρίζει και αριθμητικά πρωταθλητή 2011 (στη φωτό), μπροστά
από τους βασικούς του διώκτες
Cristobal Guerrero (KTM) και Ivan
Cervantes (Gas-Gas).
Ε3: Ο πρωτοπόρος Mika Ahola
(HM-Honda) θα παλέψει μέχρις εσχάτων με τον Christophe
Nambotin (Gas-Gas) στον τελευταίο γαλλικό αγώνα. Τους χωρίζουν 23 βαθμοί, μετά από ένα
μοιρασμένο GP στην Ανδόρα με
μια νίκη και μια τρίτη θέση έκαστος. Ακολουθεί στην κατάταξη
ο Joakim Lunggren της Husaberg
από απόσταση ασφαλείας.

Η BMW του ενάμιση εκατομμυρίου
Η Suter-BMW ετοιμάζεται για τα MotoGP του 2012, αλλά ψάχνει και την εμπορική αξιοποίηση της μοτοσυκλέτας της.
Ο Eskil Suter έχει ήδη κάνει δύο ολοκληρωμένες δοκιμές απέναντι στις επίσημες ομάδες των MotoGP σε
Mugello και Brno και είναι ίσως η μόνη σίγουρη CRT για την επόμενη σεζόν. Η αρχική του επίδοση με αναβάτη
τον Mika Kallio –με τον οποίο τρέχει στη Moto2– ήταν έξι δευτερόλεπτα πίσω από τον Stoner στο Mugello,
ποσό που μειώθηκε στα τέσσερα στο Brno. Ο Ελβετός δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς ξέρει πως η
σύγκριση με τον Stoner είναι η πιο άδικη που μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι στα MotoGP τρέχουν αυτή τη
στιγμή αναβάτες που γυρνούν 1.5 και 2 δεύτερα πιο αργά από τον Αυστραλό, αλλά και γιατί ακόμη η μοτοσυκλέτα του δεν έχει εξελιχθεί στον μέγιστο βαθμό ούτε έχει φορέσει τα ίδια λάστιχα με τις κανονικές αγωνιστικές
των MotoGP –χώρια που ο Kallio δεν είναι και ο πιο γρήγορος αναβάτης του κόσμου.
Όμως ο Suter έχει κι άλλα προβλήματα. Η πτώση του ευρώ προς το ελβετικό φράγκο έχει κάνει την ομάδα
του οικονομικά ασύμφορη και θέλει πολύ να βρει αγοραστές για το πακέτο του. Ο ίδιος το κοστολογεί στο
1.5 εκατομμύριο ευρώ ανά σεζόν, συμπεριλαμβάνοντας δοκιμές και ηλεκτρονικά.
Απ’ ότι φαίνεται, αν και σημαντικά φτηνότερη από τις πρωτότυπες μοτοσυκλέτες των
GP, η ημι-πρωτότυπη BMW S1000RR για
να γίνει βιώσιμη θα πρέπει να μπορεί να
πωληθεί και σε πελάτες εκτός MotoGP,
“περίπου στη λογική που δούλευε κάποτε
η Bimota” όπως λέει ο ίδιος.
Με την καούρα που έχει σήμερα η Dorna
για να μεγαλώσει τον πληθυσμό των
MotoGP και τις φωνές που λένε πως οι
CRT δεν έχουν καμιά ελπίδα απέναντι στις
εργοστασιακές μοτοσυκλέτες να πληθαίνουν, μάλλον αυτό το σενάριο να αρχίζει
να ακούγεται ολοένα και πιο ρεαλιστικό.
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Εργοστασιακή Kawasaki στο WSBK το 2012
Η πράσινη ομάδα φαίνεται να βλέπει το πρωτάθλημα πιο σοβαρά.
Η επίσημη ανακοίνωση της 6ης Σεπτεμβρίου από το στόμα του αγωνιστικού διευθυντή της Kawasaki, Ichiro
Yoda, ξεκινά με τις ευχαριστίες προς την ομάδα PBM (Paul Bird Motosport) που έτρεχε την ομάδα στο Παγκόσμιο SBK και ξεκαθαρίζει την ανάγκη να μεταφερθεί η όλη προσπάθεια πιο κοντά στο κέντρο αποφάσεων
στην Ιαπωνία όπου έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για περισσότερες δοκιμές. Επίσης διαγνώνει την ανάγκη για
οικονομίες κλίμακας στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, μετά βέβαια μας λέει πως θέλουν να έχουν την
έδρα τους κοντά στις καλύτερες πίστες με τον καλύτερο καιρό και κάπου εκεί μπερδευόμαστε, καθώς δεν ξεκαθαρίζεται τι εννοούν γεωγραφικώς. Η ουσία πάντως παραμένει μία: Η Kawasaki αναβαθμίζει τη συμμετοχή
της σε καθαρά εργοστασιακή και όλα δείχνουν πως
από του χρόνου θέλει περισσότερα αποτελέσματα
στο SBK –κάτι που βρίσκουμε απολύτως φυσιολογικό, δεδομένου ότι έχουν ολοκαίνουργιο ZX-10R
και είναι απαλλαγμένοι από το τεράστιο έξοδο των
MotoGP, άρα μια καλή σεζόν στο δεύτερη τη τάξει
πρωτάθλημα θα τους έκανε αρκετό καλό σε πρεστίζ.
Έπειτα θα είναι οι μόνοι Ιάπωνες με εργοστασιακή
ομάδα στο SBK, την ώρα που όλοι οι άλλοι τα σνομπάρουν.
Τέλος δεν ξεχνάμε τα ντράβαλα του Paul Bird όταν
τον περασμένο χειμώνα μια νταλίκα της ομάδας
πιάστηκε στο τελωνείο του Dover με ναρκωτικά και
όπλα επιστρέφοντας από αγώνα, κάτι που σίγουρα
έχει μαυρίσει κάπως την εικόνα της αγγλικής ομάδας
στα μάτια του εν Akashi Διοικητικού Συμβουλίου.

O Edwards με CRT το 2012
Η αποκάλυψη έγινε με κάθε επισημότητα από τον ίδιο και τη Dorna, αν και η μοτοσυκλέτα δεν υπάρχει
παρά μόνο ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης!
Στο Misano τελικά έγιναν πολλά περισσότερα από έναν αγώνα του πρωταθλήματος. Πέραν της συνταξιοδότησης του Capirossi, η άλλη μεγάλη είδηση αφορά στον Colin Edwards, ο οποίος απεκάλυψε τα σχέδιά του για
το 2012. Θα παραμείνει στα GP, αλλά ατή τη φορά εντασσόμενος σε μια νεοσύστατη ομάδα της κατηγορίας
CRT. Η Forward Racing είναι μια ιταλική ομάδα με κεντρική χορηγό την NGM Italia. Ο ίδιος ο Τεξανός, αφού
ξεκαθάρισε πως του αρέσει πολύ ο ρόλος του ως αναβάτη εξέλιξης και πόσο πολύ χαίρεται που θα αναλάβει
ένα σχέδιο από λευκό χαρτί, συνέχισε σχηματίζοντας μια θαμπή εικόνα.
Ελπίζει, λέει, ο κινητήρας να είναι από Yamaha R1 και το πλαίσιο της Tech3, αποκαλύπτοντας πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη της τωρινής του ομάδας, Herve Poncharal, και τον αρχιμηχανικό του, Guy Coulon, ο οποίος άλλωστε έχει σχεδιάσει το πλαίσιο για τη Moto2 της Tech3.
Άρα λοιπόν αδειάζει σίγουρα μια θέση στην Tech3 του χρόνου, ενώ ο Edwards σίγουρα δεν πάει στο Παγκόσμιο SBK, όπου το όνομά του ακούγεται συχνά-πυκνά.
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Ένας χρόνος αγωνιστική εγγύηση!
Εκεί στη Beta πρέπει να είναι πολύ σίγουροι
για τους κινητήρες τους για να προσφέρουν
τόση επιπλέον εγγύηση σε αγωνιστικές μοτοσυκλέτες.
Η προσφορά αυτή αφορά την αγωνιστική σειρά
enduro RR στην οποία παρέχεται επέκταση της
εγγύησης από τρείς σε δώδεκα μήνες και περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας με μοναδική προϋπόθεση η συντήρηση
να γίνεται σε συμβεβλημένο συνεργάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην ‘The FUORISTRADA Co.’ στο 210-9211877,
www.betamotor.gr.

Ο Ricky Carmichael στην Αθήνα!
O κορυφαίος αναβάτης Supercross όλων των
εποχών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον
ερχόμενο Οκτώβρη για το Monster Energy
Athens Supercross.
Χιλιάδες θεατές από όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν
από κοντά το οριακό στιλ οδήγησής του, να φωτογραφηθούν μαζί του και να λάβουν το προσωπικό τους αυτόγραφο από έναν οδηγό ο οποίος
με τα ανεπανάληπτα ρεκόρ του σε νίκες και πρωταθλήματα, έχει χαρακτηριστεί ως “The GOAT”
(The Greatest Of All Time) δηλαδή ο καλύτερος
όλων των εποχών.
Το Monster Energy Athens Supercross θα φιλοξενηθεί στο γνωστό του σημείο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο στις 8 και 9 Οκτωβρίου, το οποίο θα αποτελέσει και το μεγάλο φινάλε
ενός τετραήμερου (6-9 Οκτωβρίου) αφιερωμένο
στους δύο τροχούς με έναν πρωτότυπο εκθεσιακό χώρο νέων μοντέλων μοτοσυκλετών, scooter
και αξεσουάρ, και πολλά happenings, όπως test
rides, bmx, συναυλίες και διαγωνισμοί.
Δυναμική παρουσία στο φετινό Monster Energy
Athens Supercross θα έχει η επίδειξη Freestyle,
καθώς δύο σπουδαίοι αθλητές του παγκοσμίου FMX θα παρευρεθούν, ο μοναδικός Remi
Bizouard που πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή σε
παγκόσμιο επίπεδο και ο Ισπανός οδηγός-θρύλος Edgar Torronteras.
Άλλο σημαντικό γεγονός που χαρακτηρίζει τη
φετινή διοργάνωση είναι η μείωση στο εισιτήριο
εισόδου, το οποίο ξεκινάει από 15€, καθώς και
η πρόβλεψη για εισιτήριο 20€ στο κάτω διάζωμα
του Σταδίου στις αριθμημένες θέσεις. Όσοι επιθυμούν εγκαίρως να εξασφαλίσουν το εισιτήριό
τους στην καλύτερη θέση, από τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2106614100 και 210-6894125, για την προαγορά
τους.
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MotoGP Indianapolis, Misano, Aragon

Πιάστε με
αν μπορείτε!

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr

Μετά την όγδοη νίκη του
σε 14 αγώνες ο Stoner
δείχνει ανίκητος και ο
Lorenzo, ο μόνος που
μπορεί να τον πλησιάσει,
δε δείχνει να έχει τον
εξοπλισμό που χρειάζεται
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MotoGP Indianapolis, Misano, Aragon

>
> Casey Stoner
Αν δεν ήταν για την επιμονή ενός σπουδαίου πρωταθλητή
όπως ο Jorge Lorenzo, ο Αυστραλός αναβάτης της Honda
θα ήθελε έναν ακόμη βαθμό για να δέσει και αριθμητικά
τον φετινό τίτλο. Αφενός απολαμβάνει την τεχνική υπεροπλία του RC212V, αφετέρου κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, φόρτσαρε από τη μέση της σεζόν για να τελειώσει τον
ανταγωνισμό του, μαζεύοντας δύο νίκες σε τρεις αγώνες τον
μήνα που πέρασε.
Σε Indianapolis και Aragon ο Stoner ήταν απλά άπιαστος,
ενώ στο Misano περιορίστηκε στην τρίτη θέση λόγω κούρασης, καθώς το υπερατλαντικό ταξίδι και ένα κρύωμα τον
είχαν καταβάλει, έτσι στις ακτές της Αδριατικής απλά ξέμεινε
από δυνάμεις –γεγονός βέβαια που δεν τον εμπόδισε απ’
το να ανέβει ξανά στο βάθρο. Το εκπληκτικό του σερί φέτος
τον θέλει στην πρώτη τριάδα σε κάθε αγώνα που τερματίζει,
με μόνη εξαίρεση το Jerez όπου τον έριξε ο Valentino Rossi.
Έτσι παίρνονται οι τίτλοι και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει
πως ο Casey Stoner είναι πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί;
Έχει 44 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο και απομένουν
τέσσερεις αγώνες, ήτοι ένα κατοσταρικάκι.
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MotoGP Indianapolis, Misano, Aragon

>
> Jorge Lorenzo
Είναι πολύ δύσκολο για τον πρωταθλητή να κυνηγήσει τα
Honda. Τα δύο εργοστασιακά Μ1 έχουν ένα μικρό έλλειμμα σε μέγιστη ισχύ –άρα και σε τελική ταχύτητα– αλλά τον
περισσότερο καιρό οι αναβάτες γκρινιάζουν για έλλειψη
πρόσφυσης πίσω, γεγονός που τους κόβει φόρα στις εξόδους των στροφών απέναντι στα Honda.
Μια λύση βρέθηκε όταν μερικούς μήνες πριν η Yamaha
εγκατέλειψε το φετινό νέο πλαίσιό της και επέστρεψε στο
περσινό (που είχε εξελίξει ο Rossi), κάτι που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ακόμη, αλλά και πάλι ο Lorenzo σε
Indianapolis και Aragon δήλωνε μετά τους αντίστοιχους
αγώνες πως δε μπορούσε να πάει πιο γρήγορα και πως είχε
πρόβλημα με την πρόσφυση στο όριο.
Πάλι καλά που ενδιάμεσα επικράτησε κατά κράτος στο
Misano, κρατώντας τη διαφορά του από τον Stoner σε ελπιδοφόρα επίπεδα, αλλά πλέον και ο ίδιος γνωρίζει και
παραδέχεται δημοσίως πως “ο τίτλος φέτος έχει γίνει πολύπολύ δύσκολη υπόθεση…”
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>
> Andrea Dovizioso
Μπορεί να εξακολουθεί να κρατά την τρίτη θέση της κατάταξης, αλλά όλοι γνωρίζουμε πια πως αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μακρά απουσία του Dani Pedrosa
λόγω της καταραμένης του κλείδας. Από τη στιγμή που ο
Ισπανός επέστρεψε βρίσκεται μονίμως πάνω από τον Dovi
και στον μήνα που πέρασε ο Ιταλός δε θα πρέπει να ήταν
ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τις επιδόσεις του.
Σε Indianapolis και Misano τερμάτισε πέμπτος πίσω από τα
έτερα δύο εργοστασιακά RCV και άλλα δύο εργοστασιακά Μ1, ενώ στο Aragon αγόρασε ισπανικό χωραφάκι και
μηδέν βαθμούς. Ίσως βέβαια να μην καίγεται πια και τόσο
πολύ για την ενδοεταιρική μονομαχία του με τον Pedrosa
καθώς είναι ξεκάθαρο το γεγονός πως του χρόνου δε θα
βρίσκεται στη Repsol Honda, αλλά σίγουρα θα τον απασχολεί ιδιαίτερα το ότι δεν ξέρει πού θα βρεθεί. Η Honda
τον θέλει και έχει όλες τις πιθανότητες να εξασφαλίσει εργοστασιακή υποστήριξη μέσω μιας δορυφορικής ομάδας,
αλλά αυτό απαιτεί και το ανάλογο μετρητό –για τον Dovi
δεν είναι και τόσο απλό καθώς δε συνοδεύεται από ισχυρές
προσωπικές χορηγίες. Δύσκολα πάντως μπορεί να πει πως
δεν παίρνει ό,τι του αξίζει, ας κέρδιζε στα ίσια και με διάρκεια τον Pedrosa να μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα…
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>
> Dani Pedrosa
Θεωρητικά δεν έχει πια κανένα πρόβλημα τραυματισμού,
αλλά παρόλα αυτά δε βλέπει πάνω από δεύτερη θέση για
κάποιον λόγο. Ίσως απλά δεν είναι αρκετά γρήγορος για τον
Stoner, πάντως ό,τι και να συμβαίνει ο Pedrosa πέρασε έναν
μήνα δεύτερων θέσεων. Το κατά πόσο αυτό τον ικανοποιεί
δεν το γνωρίζουμε, αλλά θα έβαζα στοίχημα πως ακόμη
ψάχνει να βρει τι μαγικό κάνει αυτός ο Αυστραλός που ο
ίδιος δε μπορεί να βγάλει από το μανίκι του.
Άγχος δεν έχει για τη θέση του, το RCV στα χρώματα της
Repsol είναι εξασφαλισμένο και για του χρόνου και μένει να
δούμε αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην περισσότερη
ισχύ του χιλιαριού του 2012 και αν θα έχει μια απάντηση
στις εκτυφλωτικές εμφανίσεις του ομόσταυλου και επίδοξου φετινού πρωταθλητή. Προς το παρόν, αν κάτι φαντάζει
μάλλον βέβαιο είναι πως αργά ή γρήγορα θα προσπεράσει
τον Dovizioso για την τρίτη θέση της κατάταξης και, πιθανότατα, αυτό θα είναι και το ψηλότερο φετινό του σημείο.
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>
> Ben Spies
Με μια νίκη στο Assen, μια τρίτη θέση στην Catalunya και
τρεις μη-τερματισμούς θα λέγαμε πως το πρώτο μισό του
πρωταθλήματος δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε από το δεύτερο εργοστασιακό Μ1. Για τον Τεξανό το
δεύτερο μισό της σεζόν χαρακτηρίζεται από περισσότερη
σταθερότητα, καλύτερους τερματισμούς αλλά και τη σαφή
εικόνα ενός αναβάτη που δεν παίρνει πολλά ρίσκα και δε
μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους προπορευόμενούς του
στη βαθμολογία.
Η μεγάλη του ελπίδα για μια ακόμη διάκριση ήταν στην
πατρίδα του στην Indianapolis όπου στα χρονομετρημένα
έδειξε δόντια, αλλά στον αγώνα ξεκίνησε καταστροφικά και
συνέχισε ακόμη χειρότερα όταν τράκαρε με το πίσω μέρος
του Dovizioso. Στη συνέχεια έκανε τον αγώνα της ζωής του
για να φτάσει στο τρίτο του φετινό βάθρο, έστω στο χαμηλότερο σκαλί, αλλά οι επόμενοι δύο αγώνες τον επανέφεραν στον τυπικό του μέσο όρο.
Από αυτόν τον τόσο ταλαντούχο αναβάτη περιμένουμε περισσότερα.
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>
> Valentino Rossi
To σπέσιαλ σχεδιάκι στο κράνος του Misano τα λέει όλα
για το περιεχόμενο των σκέψεων του Rossi: “Τι σκατά συμβαίνει εδώ πέρα;” Όσα δεν έχει δει σε όλη του την καριέρα
τα βλέπει φέτος. Μόλις μια φορά στο βάθρο και αυτό μετά
βίας και καταιγίδας, έχει να νικήσει κοντά ενάμιση χρόνο και
όσο προχωρά η σεζόν πάει όλο και χειρότερα.
Στο Aragon έγινε ο πρώτος αναβάτης που πήρε εκκίνηση
από την pitlane λόγω υπέρβασης του ορίου κινητήρων,
κάτι που οφείλεται στο ότι έτρεξε με το τρίτο κατά σειρά
πλαίσιο της φετινής χρονιάς. Τα έχει βρει εξαιρετικά μπαστούνια με το Desmosedici και πλέον θα πρέπει να το έχει
ρίξει στα βουντού μπας και επιτέλους βγάλει μιαν άκρη
με το νέο αλουμινένιο πλαίσιο –που δεν είναι όμως δύο
δοκών, αλλά μια κόπια του ανθρακονημάτινου που είχε
έχοντας απλά αντικαταστήσει το υλικό και μακραίνοντας τις
εδράσεις του μπροστινού υποπλαισίου ως τους πίσω κυλίνδρους μπας και βρεθεί κάποιο ίχνος ελαστικότητας.
Είναι δεδομένο πως έχει παρατήσει εντελώς τη χρονιά και
ό,τι κάνει αφορά την GP12, αλλά τα σύννεφα δε λένε να
ξεδιαλύνουν. Όπως το έθεσε ο μηχανικός του, Jeremy
Burgess, για το τελευταίο αυτό πλαίσιο: “Εγώ πάντως δε
θα ξεκινούσα από εδώ…” Να αρχίσουμε τα στοιχήματα
πότε θα εμφανιστεί και το αλουμινένιο Deltabox ή θα το
γυρίσουν ξανά στο ατσάλινο χωροδικτύωμα; Γιατί με δαύτο
δουλειά δε φαίνεται να γίνεται. Πάλι καλά που είναι ο Rossi
και καταφέρνει να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη, αλλά
όταν τον έχουν κάνει πελατάκο οι Dovi και Spies κάτι δεν
πάει καθόλου καλά…
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MOTO2

>
> Marc Marquez
Πολλοί τον αποκαλούν ήδη “επόμενο Rossi” και ο ίδιος
απορρίπτει τον χαρακτηρισμό σε κάθε ευκαιρία. Η ουσία
όμως είναι αυτή που βγαίνει από την επικαιρότητα και αυτή
λέει πως ο θαυματουργός πιτσιρικάς από την Ισπανία κάνει
πράγματα και θάματα στην πρώτη του χρονιά στη Moto2.
Ξεκίνησε με τρεις πτώσεις, κέρδισε στον τέταρτο αγώνα και
πλέον έχει χάσει το μέτρημα.
Οι τρεις πειστικότατες νίκες του στους ισάριθμους αγώνες
του τελευταίου μήνα έχουν κάνει τον Stefan Bradl να χάσει
τον ύπνο του. Βλέπετε ο Γερμανός είχε χτίσει μια χαώδη
διαφορά και προλογιζόταν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί
της κατηγορίας, αλλά ο Marquez στους τελευταίους επτά
αγώνες έχει μαζέψει έξι νίκες και μια δεύτερη θέση και η
διαφορά του από την κορυφή είναι πια μόλις έξι βαθμοί.
Με τέσσερεις αγώνες ενόψει τα στοιχήματα είναι συντριπτικά
υπέρ του Ισπανού πλέον για να πάρει τον τίτλο και με τη
δεδομένη ψυχολογία ειλικρινά δε βλέπουμε άλλο σενάριο.
Να αναφέρουμε ακόμη πως ο Marquez βρίσκεται ήδη στο
στόχαστρο της Honda, η οποία πιθανότατα θα τον φέρει του
χρόνου στα MotoGP. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως θέλει να
πάρει τη Moto2 πριν ανέβει στη μεγάλη κατηγορία, αλλά
με τη φετινή του εμφάνιση δύσκολα θα τον αφήσουν άλλον
έναν χρόνο στα 600, χάσει-κερδίσει τον τίτλο.
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GP 125

>
> Nicolas Terol
Είναι ένας από τους εμπειρότερους αναβάτες της μικρής κατηγορίας, ξεκίνησε τη χρονιά φουριόζος και με απανωτές
νίκες έδειξε πως ο φετινός τίτλος θα είναι δικός του. Κάπου στα μέσα της σεζόν έκανε μια κοιλιά και μερικές φορές
έπεσε θύμα αναπάντεχων πιτσιρικάδων, αλλά όταν είδε τη
διαφορά του να μειώνεται από τους επερχόμενους Johann
Zarco και Maverick Vinales έδωσε την απάντηση που όφειλε.
Τρεις συνεχόμενες νίκες από την Indianapolis ως και την
Aragon του δίνουν έναν αέρα 36 βαθμών. Αν και το νούμερο δεν είναι επαρκές με 100 βαθμούς διαθέσιμους ως το
τέλος, περισσότερο δείχνει πως ο Ισπανός έχει την ψυχολογία με το μέρος του και χάρη στην εμπειρία του δύσκολα θα
επιτρέψει σε πολύ νεότερους και άπειρους αναβάτες να τον
απειλήσουν ξανά. Βέβαια στους αγώνες μοτοσυκλέτας ποτέ
μη λες ποτέ και ο Terol το ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον στα 125…
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Είσαι ήδη τραυματίας, πόσο χειρότερα μπορεί ν
Colin
αναβάτης Monster Yamaha Tech3

«
«
« »
»

Θα κάν

αναβάτης

Ναι,

π

αναβάτη

«

Έχω πάντα έναν σάκο γεμάτο
με λεφτά μαζί μου…

Karel Abraham,
αναβάτης Cardion AB Motoracing MotoGP

Μερικές φορές λέμε ψέματα…
Filippo Preziosi,
διευθυντής Ducati Team MotoGP

πύρος Τσαντήλας

να

»
γίνει;

Ο Τεξανός εξακολουθεί να ενοχλείται που στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον άφησαν να
τρέξει με σπασμένη κλείδα στο
Le Mans, χαλώντας του ένα εντυπωσιακό σερί εκκινήσεων στα
MotoGP. Προς δικαιολογία του,
ο απίστευτος Colin μας προσφέρει
μια γρήγορη ματιά στο κάθε άλλο
παρά συνηθισμένο μυαλό του

Edwards,
MotoGP

νω του κεφαλιού

»
»

μου…

Αν και το τοπίο ξεκαθαρίζει σχετικά με τη συμμετοχή των αναβατών στον αγώνα του Motegi τον
ερχόμενο μήνα, ο Αυστραλός
συνεχίζει να αναπαράγει αμφιβολίες. Μετά και την ανακοίνωση
της Yamaha πως η ομάδα θα πάει
κανονικά –και με τον έτερο επαναστάτη Lorenzo– ο Stoner επιμένει
πως θα κάνει του κεφαλιού του

Casey Stoner,
ς Repsol Honda MotoGP

, μόνο που δεν ήταν ομόσταυλοι
που πάνε για τον τίτλο…

Ο Hayden καυτηριάζει τα νεύρα
διαρκείας του Pedrosa προς τον
Simoncelli, θυμίζοντας πως ο Ισπανός τον είχε ρίξει στο Estoril το 2006,
ενώ ήταν ομόσταυλοι και ο ίδιος
προηγείτο στο πρωτάθλημα. Αν τελικά το κατέκτησε το οφείλει στον
Rossi που έπεσε στη Valencia μια
βδομάδα μετά, αν το έχανε ακόμη
θα κυνηγούσε να δείρει τον Pedrosa

Nicky Hayden,
ης Ducati Team MotoGP

»

ο

Ο νεαρός Abraham είναι ως γνωστόν γιος του μπαμπά του, ο οποίος είναι μεγαλοεπιχειρηματίας
στην Τσεχία και, μεταξύ άλλων,
ιδιοκτήτης της πίστας του Brno και
επενδυτής των MotoGP. Σε συνέντευξη στο GP Week ο Michael
Scott τον ρωτά πόσο πλούσιος
είναι και ο μικρός έχει έτοιμη την
(καλο)πληρωμένη απάντηση

Διαχειριζόμενος τεχνολογία που
κινδυνεύει μονίμως από βιομηχανική κατασκοπεία, ο Ιταλός
πρωτομάστορας της Ducati δε διστάζει να εξηγήσει στους δημοσιογράφους πως πολλές φορές δεν
πρόκειται να μάθουν τι εξελίσσεται
πίσω από κλειστές πόρτες. Ενίοτε
δε το ψεματάκι είναι απαραίτητο
για να φυλαχτεί ένα μυστικό…

the back
Έτσι ταξιδεύει
ο κόσμος…

long term test

Suzuki AN 400 Burgman ABS

κείμενο & φωτό: Σπύρος Τσαντήλας

Κάν’
το

ξαπλωτός
Μας δίνει η Suzuki ένα Burgman 400 και το πάμε εκδρομή,
γιατί ποιος δε γουστάρει να ταξιδεύει ξαπλωμένος;

long term test

Suzuki AN 400 Burgman ABS

>>

Οι διακοπές τελειώσαν, τα κεφάλια μέσα
και άλλα πράσινα άλογα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα και, παρά την έλλειψη μετρητών, μια βόλτα
στο χωριό στις πλαγιές του Παρνασσού είναι ό,τι πρέπει για
να “σβήσει” η περίοδος διακοπών κάπως πιο ήπια. Βλέπετε
η μετάβαση από τη θάλασσα στο τσιμέντο ποτέ δε μπορεί
να είναι προοδευτική, ο τοίχος πάντα πονάει όταν κοπανάς
πάνω του.
Κάπου εκεί εμφανίζεται ο grande εμπορικός του ebike.gr,
Χρήστος ‘Sherlock’ Θεοδωρόπουλος, με ένα τεράστιο κάτασπρο Burgman που, λέει, προσφέρεται για να κάνω τη βολτούλα του σαββατοκύριακου. Ποιος είμαι εγώ που θα πω όχι
σε μια τέτοια πρόταση;
Τα πράγματά μου χώρεσαν όλα κάτω από τη σέλα, ναι, σε
αυτόν τον χώρο που μοιάζει περισσότερο με αποθήκη και
μπορεί να δεχτεί εύκολα δύο full face κράνη. Τον δοκίμασα
φυσικά και διά του λόγου το αληθές κατάφερε να χωρέσει
αβίαστα ένα κανονικό full face και ένα εντουράδικο με το γείσο του και τα όλα του –και έμενε και άφθονος χώρος για
μικροπράγματα στα πέριξ των κρανών. Εναλλακτικά, ενόσω
φορούσαμε τα κράνη μας στο ταξίδι, τον γέμισα αβασάνιστα
με ένα μεσαίου μεγέθους σακ βουαγιάζ, ένα μεγάλο ξύλι-
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νο τάβλι, διάφορα μικροπιπιρόλια, τσαντάκια, μπανάνες, μια
σακούλα σύκα, κλειδαριές και ποιος ξέρει τι άλλο ξεχνώ.
Γύρω-γύρω, δε, υπάρχουν και άλλα τρία εκατομμύρια ντουλαπάκια για τα ρέστα. Το βαλιτσάκι του κοριτσιού δέθηκε
εύκολα στην πλατούλα που τόσο πολύ αγάπησε καθ’ οδόν
προς τον νομό Φωκίδος και η εθνική οδός απλώθηκε μπροστά μας ως σαλόνι προ του καναπέ.
Είχε πολύ αέρα τη μέρα που ταξιδεύαμε, θα πρέπει να ομολογήσω πως δεν το εκτίμησα ιδιαίτερα. Οι μεγάλες επιφάνειες του Burgman προσέφεραν μάλλον ιστιοπλοϊκές ιδιότητες
στην αλληλεπίδραση με τα ρεύματα του αέρα, κάνοντας το
μπροστινό ιδιαίτερα δεκτικό σε πλεύσεις.
Το 400άρι της Suzuki από την άλλη ταξίδευε ανετότατα
με σταθερά 140 km/h καίγοντας μονίμως κάτω από τα 5
lt/100km, 4.8 μέτρησα ως μέση τιμή στο ταξίδι. Μπορούσε
εύκολα και περισσότερα, αν και προσωπικά το βρήκα ψυχολογικά δύσκολο να το κρατάω στα 160. Παρότι τίποτα δε
μου έδινε την εντύπωση πως ο κινητήρας δυσανασχετεί δε
θα ήθελα να το κάνω για πολλή ώρα με το στροφόμετρο να
πατά μέσα στα κόκκινα.
Τα ωραία συνέχισαν βγαίνοντας από την εθνική. Από Ορχομενό προς Λειβαδιά και, πρωτίστως, στην επακόλουθη ανάβαση του Παρνασσού οι μικρότερες ταχύτητες έκαναν τον
αέρα λιγότερο σημαντικό και το Burgman πιο φιλικό.
Θα ήμουν ψεύτης αν σας έλεγα πως ένα mega scooter φτιάχτηκε για να στρίβει, αλλά η βόλτα ήταν απολαυστική και
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ανέβηκε ευχάριστα δικάβαλο στο βουνό. Χωρίς πολλή πίεση
και κυνήγι –ένας κύριος δεν κάνει βρε ποτέ τέτοια πράγματα
με το κορίτσι ξαπλωμένο από πίσω– το Suzuki στρίβει σταθερά και χορταστικά, εμπνέει σιγουριά αφήνοντας ως μοναδικό
σκοτεινό σημείο τη λογικότατη τάση υποστροφής του. Λογική λόγω του μεγάλου μεταξονίου και κατανομής βάρους
που κοιτάζει πολύ προς τα πίσω. Κινούμενο ωστόσο σε νορμάλ ρυθμό δεν προβληματίζει πουθενά και κάνει ακόμη και
το ορεινό στροφιλίκι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία βόλτας.
Προσθέτω στα συν του τα πολύ καλά φρένα, το εξαιρετικό
ABS, καθώς και τα εκπληκτικά του φώτα που εκτίμησα ιδιαιτέρως στην επιστροφή της Κυριακής που έγινε ολόκληρη στο
σκοτάδι της νύχτας.
Αυτές τις μέρες το Burgman 400 έχει επιστρέψει στα χέρια
του Sherlock Θεοδωρόπουλου ο οποίος το ταλαιπωρεί στην
καθημερινή Αθήνα, αν και βλέπω πως σύντομα θα του το
ξανακλέψω για κάποια αντίστοιχη εκδρομή. Η αίσθηση που
μου άφησε είναι πως εύκολα θα κάνει και μεγαλύτερα ταξίδια, με τα πόδια απλωμένα μπροστά σε 100 διαφορετικές
στάσεις για να τα ξεκουράζεις και αυτονομία που εύκολα
πλησιάζει τα 250 χιλιόμετρα.
Καλά τα πανίσχυρα σπορ και αθλητικά θηρία, αλλά το να
έχεις πίσω σου ένα έτερον ήμισυ μέσα στην τρελή χαρά δε
συγκρίνεται με τίποτα. Προσθέτω και το γεγονός πως προσφάτως πάτησα τα 40 μου οπότε νομίζω πως έχετε πάρει
μια καλή ιδέα του τι σημαίνει “ου γαρ έρχεται μόνον”…<<
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To Εµπορικό τµήµα του ebike,
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και σας τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακο
-6

0%

-4

0%

-2

-5

0

-3

0

0

%

-1

%

0

%

%

ροσφορές της αγοράς
ολουθούν...

market

TRIUMPH 1050 ΜΕ €9,990!
Η μοτοσυκλέτα που άλλαξε την πορεία της
Triumph, το Tiger 1050, τώρα ακόμα πιο προσιτή.
H Triumph σας “χαρίζει” το τέλος ταξινόμησης και
τα έξοδα πινακίδας, €650 και €150 αντίστοιχα, κατεβάζοντας την τιμή του Tiger 1050 στα €10,190 από
10,990. Η προσφορά ισχύει έως και 31/8/2011 γι’
αυτό καλό είναι να μην το σκεφτείτε πολύ. Επίσης η
Triumph σας δίνει ένα επιπλέον bonus, άμεση χρηματοδότηση μέσω της Volkswagen Bank με καταπληκτικά χαμηλό επιτόκιο. Επειδή ο Άγιος Βασίλης είναι
μύθος τελικά και δεν πρέπει να περιμένετε πολλά από
δαύτον, βρείτε έναν από τους πολλούς dealer της
Triumph στην Ελλάδα και επωφεληθείτε τις προσφοράς. Πληροφορίες θα βρείτε και στο site της αντιπροσωπίας, www.triumph.co.uk/greece.

ΝΕΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” ΜΑΡΣΠΙΕ
Από την Gilles και τα καταστήματα Παπασταύρου,
νέα πρωτοποριακά ρυθμιζόμενα μαρσπιέ για μοτοσυκλέτες εκτός πίστας
Ενδεικτικά αναφέρουμε για V-Strom, Tiger 800 και
1050, Bandit 650 κ.ά. Επειδή όλοι οι αναβάτες δεν
έχουν το ίδιο ύψος, ούτε τα ίδια πόδια, βρείτε τη σωστή
θέση πάνω στην μοτό σας, για να μη σας φταίνε τα πάντα και γκρινιάζετε κάθε φορά που οδηγείτε.
Η ρύθμιση είναι απλή και πολυδιάστατη (πάνω, κάτω,
μπρός και πίσω). Πάρτε στο 2109249350 ή περάστε
από ένα κατάστημα Παπασταύρου Shops, για να τα δείτε και από κοντά. Για να πάρετε μαγική τιμή πείτε την
“μαγική” λέξη ebike, www.papastavroushops.gr.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ STANDAKI
Εκτός από όλα τα καλούδια που έχει στο μαγαζί
Quick Turn έφερε και αυτό το “τρελό” σταντάκι για
όλες τις μοτοσυκλέτες
Με μια απλή κίνηση, δηλαδή σπρώχνοντας απλώς πάνω
του την μοτοσυκλέτα μας, την κρατάει σταθερά σε όρθια θέση για να ασχολείσαι μαζί της άφοβα. Έλεγχος
λαδιού, έλεγχος υγρών, πλύσιμο, λάδωμα αλυσίδας,
έλεγχος του Sag (σωστή βύθιση αναρτήσεων) κ.ά. γίνονται πια παιχνιδάκι. Δε σπάει δε χαλάει και μεταφέρεται
παντού. Ιδανικό και για επαγγελματίες για τοποθέτηση
μοτοσυκλετών πάνω στη ράμπα. Επίσης είναι πολύ βολικό για την πίστα… τα μπουζούκια, τη disco κ.ά. Γράφε:
2106911077, είναι αυτός που λέγαμε στην Περρίκου 28
στο Πολύγωνο που έχει το καλό το site, www.quickturn.
gr, α γεια σου ο Quick Turn.

ΔΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
TRIUMPH MOTOΣΥΚΛΕΤΑΣ
Για οποιαδήποτε Triumph
μοτοσυκλέτα
αγοράσετε από το κατάστημα
Triumph Πιερράκος παίρνετε δώρα.
Και τι δώρα, πακέτα ρουχισμού με το λογότυπο της
Triumph για να είσαι ασορτί. Εσύ το μόνο που έχεις
να κάνεις είναι πάρεις στο
τηλέφωνο 2109824821
και να μάθεις ή να μπεις
στο www.pierrakos-moto.
com.

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

Η UVEX ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ…
…με το νέο UVISION.
Τρελό κράνος από την Uvex με μυστικό επιτυχίας του το
πολύ χαμηλό βάρος και τα τέσσερα κανάλια αερισμού
που διαθέτει στο μπροστινό μέρος για τον απόλυτο αερισμό σε κράνος Full Face. Για να πετύχει το χαμηλό βάρος
του χρησιμοποιεί υλικά όπως Carbon, Kevlar και Fiber,
ενώ κάνει και για αγωνιστική χρήση, διαθέτοντας λουρί με Double D. Επίσης (και επιμένω για τον εξαερισμό
του), διαθέτει δύο κανάλια θερμοαποβολής στο πίσω
μέρος του κέλυφους, για τρελό “πάρτι” αέρα μέσα στο
κεφάλι σου τους καλοκαιρινούς μήνες. Η τιμή του είναι
μόνο €299 από 375, κάτι σαν καλοκαιρινή προσφορά
από την Moto Market. Γραμμή επικοινωνίας για όλη την
Ελλάδα 801 11 795 615, www.motomarket.gr.
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΛΕ ΔΟΝΤΙ
Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το πιο
εξελιγμένο σύστημα Bluetooth και ασύρματης
ενδοεπικοινωνίας σε μία συσκευή
Το όνομά του είναι Interphone F3 και μπαίνει σε όλα
τα κράνη του κόσμου. Διαθέτει σύνδεση με το κινητό
σου για να μιλάνε όλοι μαζί ή ένας-ένας ή ο καθένας
με το κινητό του. Ασύρματη ενδοεπικοινωνία μεταξύ
οδηγού και συνοδηγού για μουρμούρα και σύνδεση
με mp3 player για να ακούς hard rock στα στροφιλίκια. Διαθέτει δύο ακουστικά για στερεοφωνικό ήχο
και φυσικά μικρόφωνο. Επίσης είναι 100% αδιάβροχο. Τιμή μόνο €98 για τον έναν και €190 το διπλό
πακέτο για δύο αναβάτες. Μα πού αλλού, στον Γκουντούφα Accessories, www.goudoufas.gr ή πάρε στο
2107484891.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ SITE
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εμείς τρέχουμε και βρίσκουμε για εσάς τα καλύτερα, και εσείς απολαμβάνετε (γαϊδούρια ούτε ένα ευχαριστώ).
Τέλος πάντων, επειδή είναι και η δουλειά μας, σας δίνουμε ένα καταπληκτικό site που ανανεώνεται τακτικά
με νέες καθημερινές προσφορές από επώνυμα προϊόντα, και που φυσικά εσείς μπορείτε να επωφελείσθε
όποτε σας κατέβει. Στο www.motorshop.gr –που φιλοξενείται και από το blog του περιοδικού μας– βρείτε τα
πάντα σε απίστευτες τιμές.

ΝΕΟ PEUGEOT TWEET
Δείτε την γκάμα των Peugeot Tweet αλλά και των
υπόλοιπων μοντέλων της Γαλλικής εταιρείας, σε
όλα τα καταστήματα Kawasaki και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
To Tweet διατίθεται σε 50, 125 και 150cc και ξεχωρίζει
τόσο για τις τεχνικές του προδιαγραφές, δηλαδή τον τετράχρονο κινητήρα του, τους τροχούς 16 ιντσών, τα δύο
δισκόφρενα στα 125 και 150, όσο και για την άνεση και
την ποιότητα κατασκευής που διαθέτει.
Οι τιμές του Tweet είναι ιδιαίτερα ελκυστικές αφού ξεκινούν από €1,549 για το Tweet 50, ενώ το 125 κοστίζει
€1,749 και το 150 €1,899, www.peugeotscooters.gr.

WHEEL JOCKEY ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ “ΤΡΑΒΙΕΣΑΙ”
Τι τα θες τα διπλά σταντ; Τράβα, σήκω, δώσε, ζμπρώχνε…
Τώρα ήρθε η πρακτική αυτή πατέντα για να γυρίζεις τον
πίσω τροχό αναίμακτα και αβίαστα. Θες να λαδώσεις την
αλυσίδα σου; Να πλύνεις τον πίσω τροχό; Να μετράς τις
ακτίνες σου σε στυλ “μ’ αγαπά δε μ’ αγαπά”; Πάρε το
Wheel Jockey και θα έχεις αποτελέσματα χωρίς βάρος βασικά και χωρίς κόπο. Επίσης μπορείς να το χρησιμοποιήσεις
και ως διάδρομο άσκησης, για το χάμστερ σου ώστε να
ξεμουδιάζει και το δόλιο το ζωντανό. Τηλ. 2109220152,
Bike Accessories, www.bikeaccessories.gr.

LOGITECH G300 PC GAMERS MOUSE
Με αμφιδέξια σχεδίαση προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και έλεγχο, για πολλές ώρες ασταμάτητου παιχνιδιού
Το Logitech® Gaming G300 είναι σχεδιασμένο για φανατικούς των videogames, έχοντας εννέα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, στα οποία μπορούμε να αντιστοιχήσουμε εντολές από το πληκτρολόγιο. Μπορεί να
αποθηκεύσει έως και τρία διαφορετικά προφίλ παιχνιδιών ή παικτών στη μνήμη του, οπότε μπορούμε να
το χρησιμοποιήσουμε χωρίς κάποιο ειδικό λογισμικό, ενώ όταν το συνδέουμε με διαφορετικό υπολογιστή
δε χρειάζεται σετάρισμα. Εντυπωσιακή είναι και η δυνατότητα αντιστοίχισης μιας συγκεκριμένης απόχρωσης φωτισμού σε κάθε προφίλ (επιλέγουμε από 7 χρώματα), ώστε με μια ματιά να βλέπουμε ποιο χρησιμοποιούμε. Η άνεση βέβαια είναι εξασφαλισμένη, καθώς το αμφιδέξιας διαμόρφωσης σώμα του ταιριάζει
φυσικά σε κάθε χέρι, αριστερό ή δεξί.
Διαθέτει οπτικό αισθητήρα υψηλής απόδοσης 2.500 DPI, με αποτέλεσμα να ανιχνεύει με πολύ μεγάλη
ακρίβεια γρήγορες ή αργές κινήσεις σε μια μεγάλη ποικιλία από επιφάνειες κύλισης. Επίσης, ένα εξτρά
λογισμικό με πολύ απλή χρήση (κάνουμε drag and drop από μια ποικιλία επιλογών) μας επιτρέπει να σετάρουμε το G300 όπως ακριβώς θέλουμε. Το ίδιο λογισμικό ελέγχει και τα πληκτρολόγια και τα headsets
της σειράς περιφερειακών G, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μια φορά μόνο μακροεντολές που θα λειτουργούν σε μεγάλη ποικιλία από συσκευές G-Series.
Είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο με προτεινόμενη λιανική τιμή τα €39.99. Για περισσότερες πληροφορίες www.logitech.com.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Αφιερωμένο από εμάς που ιδροκοπούμε να σας
βρούμε ΤΙΣ προσφορές και τα καταστήματα Παπασταύρου Shops
Πλαϊνά σαμάρια GIVI ή Kappa μεταβλητού όγκου για
όλες σχεδόν τις μοτό, μαζί με τις βάσεις τους για να μη
βρίσκουν στα πλαστικά και στις εξατμίσεις, αλλά και για
καλύτερη στήριξη, μόνο με €130. Είπατε κάτι; Και με τοποθέτηση παρακαλώ. Πάρτε στο 2109249350 ή περάστε
από ένα κατάστημα Παπασταύρου Shops, για να τα δείτε
και από κοντά. Για να πάρετε την μαγική τιμή πείτε την
“μαγική” λέξη ebike, www.papastavroushops.gr.

ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ
Τέλος τα ψέματα παιδιά…
H Suzuki παρουσίασε τις νέες μειωμένες τιμές εδώ και
κάνα μήνα κι εμείς πρώτοι το δημοσιεύσαμε στο blog
του περιοδικού ebike.gr. Όμως θέλουμε να επιμείνουμε
στην απίστευτη τιμή του V-Strom 650, το οποίο διατίθεται
€1,500 φτηνότερα! Από €8,495 που είχε δηλαδή πήγε
στα 6,995. Τώρα τι να σας πω, ότι είναι για περιορισμένο αριθμό και εξαντλούνται με τάχιστο ρυθμό; Δε θέλω
να σας αγχώσω. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων μοτοσυκλετών Suzuki σε όλη την Ελλάδα, που θα βρουν στη
διεύθυνση www.suzuki.gr/motos/sales.php και στο τηλέφωνο 24ωρης εξυπηρέτησης 210 99 88 168.

BEL-RAY EXP SYNTHETIC ESTER BLEND 4T
Όπως έχουμε ξαναπεί, η Bel-Ray έχει μεράκι να βγάζει εξειδικευμένα προϊόντα, γι’ αυτό είναι ίσως από τις λίγες εταιρίες που διαθέτει τόσο μεγάλη γκάμα
Εξάλλου ήταν και η μοναδική εταιρία που κατάφερε να κατασκευάσει λιπαντικό ειδικό για το Pathfinder 1, το τρελό οχηματάκι που
πήγε στον Άρη. Μέσα λοιπόν από τη μεγάλη γκάμα της παρουσιάζει το νέο ημισυνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες
και μόνο, από μίγμα συνθετικών υγρών και επιλεγμένων βασικών
ορυκτέλαιων. Έχει εξαιρετική σταθερότητα ιξώδους και βελτιώνει
την ιπποδύναμη λόγω χαμηλότερης τριβής. Είναι κατάλληλο για
αερόψυκτους ή υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες και πληροί
τις απαιτήσεις απόδοσης API SM & JASO MA2.
Τα προϊόντα BEL-RAY θα τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα από το
δίκτυο συνεργατών της MOTOWAY Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε. Τηλ.
2310515557.
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Scarabeo 300, Tuono 1000, Shiver 750 - BMW: GS650,
GS800 - DUCATI: Multistrada 620 / 1000, Multistrada 1200
HONDA: Africa XRV750, CB 1300, CBR 600F3, CBR 1100XX,
HORNET 600 07+, Transalp 650, Transalp 700, Varadero 1000
09-11, Varadero 1000 99-08 - KAWASAKI: KLE 500, KLV 1000,
Versys 650, ZZR 1400 - KTM: 620 / 640 LC4, 950 / 990 Adventure,
990 SMT 09 +, Super Duke 950 - 990 - SUZUKI: Bandit 650, Bandit
1200, Freewind 650, Freewind 1000, GSXR 1300 - SYM: City Com
300 - YAMAHA: Fazer 1000, TDM 900, Tenere, XT 660 08+
APRILIA:
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ΣΑΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ; ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Και ξεκουμπώνουν, ναι, είναι αλήθεια
Τώρα για όλες σχεδόν τις μοτοσυκλέτες, ειδικές διακριτικές βάσεις που τοποθετούνται πάνω στην μοτοσυκλέτα με αναμονές, για να κουμπώνεις και όχι να δένεις τα
σαμάρια. Αυτή η πρωτοποριακή λύση έρχεται από την
Hebco και τα καταστήματα Παπασταύρου Shops. Τα σαμάρια είναι 100% αδιάβροχα από ημιάκαμπτο υλικό και
μεταβλητού όγκου. Μάθετε για το δικό σας μηχανάκι στο
210 9249350, στο www.papastavroushops.gr ή δείτε τη
σχετική διαφήμιση που κυκλοφορεί στο τεύχος του ebike.

H ΝΕΑ SHAD SH48
Με χωρητικότητα 48 λίτρων για δύο full face κράνη, εξαιρετικό αεροδυναμικό σχεδιασμό και το ιδανικό minimum βάρος των 3.7kg ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών, η
νέα SH48 αποτελεί την κορυφαία επιλογή.
Οι ειδικά σχεδιασμένες βάσεις της SH48 προσφέρουν
την απόλυτη εφαρμογή στη μοτοσυκλέτα χωρίς να κουνά καθόλου. Η SHAD επίσης διαθέτει για το νέο μοντέλο της καλύμματα αποχρώσεων σε διάφορα χρώματα,
που επιτρέπουν την αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης.
Διαθέσιμο είναι και το ειδικό φανάρι stop, για κόκκινη
νύχτα παντού. Τα προϊόντα SHAD θα τα βρείτε σε όλη
την Ελλάδα από το δίκτυο συνεργατών της MOTOWAY
Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε., 2310515557.

ΜΕ ΚΑΘΕ SERVICE ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ;
Το Moto Hospital έχει για εσάς μια πολύ καλή προσφορά.
Στο εν λόγω κατάστημα, εάν πάτε τη μοτοσυκλέτα σας για γενικό Service, οι άνθρωποι του Moto Hospital θα σας
προσφέρουν δωρεάν γλυκό κουταλιού και δωρεάν Service (λάδια-μπουζί, όχι κάνα κατέβασμα μοτέρ) στο έρμο
το παπάκι σας. Για να μην έχετε το Supersport στην πένα και το κακόμοιρο το παπί του πεταματού. Κλείστε σήμερα
ραντεβού στο 2109960080
ή μπείτε στο www.moto–
hospital.gr για να ενημερωθείτε.
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TEST RIDE ΣΤΟ ΝΕΟ KTM 125 DUKE
Γουρούνι στο σακί θα πάρεις; Όχι βέβαια
Γι’ αυτό, γεμάτοι αυτοπεποίθηση για τα προϊόντα τους,
τα παλικάρια του Fan Motorcycles σας δίνουν να οδηγήσετε ό,τι έχετε κατά νου να αγοράσετε. Και φυσικά,
στην περίπτωση που σκέπτεστε να αγοράσετε τον νέο
μικρό Δούκα, δε θα μπορούσε το εν λόγω κατάστημα
να μη σας προσφέρει ένα test ride για να είστε σίγουροι
100% για την επιλογή σας. Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα, Fan Motorcycles, Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 16431, 210 9955451, Fax: 210 9923890, www.
fanmoto.gr.

H AVON ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
Στην γκάμα της εταιρείας προστίθεται το νέο Viper
Strike το οποίο έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα:
Πρώτον είναι ειδικά κατασκευασμένο για Mega
Scooter και μόνο, δεύτερον είναι πολύ φθηνό!
Διαθέτει ενισχυμένο σκελετό με άκαμπτα λινά, συνδυάζοντας αντοχή στο βάρος με μικρή μάζα. Επειδή λοιπόν
τα περισσότερα Mega Scooter διαθέτουν μικρούς τροχούς και μεγάλο βάρος, ένα είναι το ελαστικό που τους
δίνει πολύ καλή πρόσφυση: Το νέο Viper Strike. Βρείτε
το σε όλα τα καταστήματα ελαστικών. Agripan S.A.

HELD CARESE ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
Συνθετικό jacket από τη Held, κατασκευασμένο
από DuPont® Cordura 500D και COOLMAX®
Δηλαδή μπουφάν με τα ούλα του… με αφαιρούμενη μεμβράνη GORE-TEX® LTD για να μην περνά ίχνος
υγρασίας λέμε. Διαθέτει συνολικά 9 αδιάβροχες τσέπες (θέλω να σε δω πού έβαλες τα ψιλά), αεραγωγούς
εμπρός, πίσω και στα μανίκια και τέλος προστατευτικά σε
ώμους, αγκώνες και πλάτη. Ένα πραγματικό μπουφάν 4
εποχών! Διαθέσιμο σε μεγέθη S-5XL με τιμή €599. Διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, τηλ. 210 8547681,
www.motofashion.gr.
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ
Η Aprilia παρουσιάζει δύο νέες supersport μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού, ειδικά για τους νεαρούς
μοτοσυκλετιστές
Όλα τα έχουν τα παλιόπαιδα πια, εμείς στην ηλικία τους
παλεύαμε με MB και RD 50. Το RS4 125, η πρώτη σπορ
μοτοσυκλέτα Aprilia σε αυτό τον κυβισμό που εξοπλίζεται με τετράχρονο κινητήρα, και το RS4 50 απευθύνονται στους νεαρούς παθιασμένους μοτοσυκλετιστές που
αναζητούν τα καλύτερα επίπεδα τεχνολογίας, ενεργητικής
ασφάλειας και ποιότητας περιφερειακών. Ανήκουν –όχι
μόνο από στυλιστικής άποψης– στην κατηγορία ιταλικών
μοτοσυκλετών υψηλών επιδόσεων στην οποία πρωταγωνιστεί η Aprilia RSV4 που το 2010 κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.
www.aprilia.com.gr.

ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ DUCATI…
…με κάθε αγορά Ducati Multistrada ή Diavel!
Πού; Μα πού αλλού, στο κατάστημα που προσέχει πάντα να σας διατηρεί σε φόρμα τόσο οικονομικά όσο και
σωματικά (στην προκειμένη περίπτωση), το κατάστημα
του Φάνη Στρωματιά. Γι’ αυτό αν θες να αγοράσεις Ducati
ντουγρού για το Fan Motorcycles, που είναι κάθετη μονάδα με χρηματοδοτικά, service, γνήσια ανταλλακτικά και
δώρα. Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 16431, 210
9955451, Fax: 210 9923890, www.fanmoto.gr.

HELD BRAVE
Full face κράνος κατασκευασμένο από Fiberglass
για ημερομηνία λήξης του αγίου...
Διαθέτει αφαιρούμενη και πλενόμενη εσωτερική επένδυση, μαλακή με τα μάγουλα και τον ιδρώτα. Η ζελατίνα είναι Pinlock Ready (έτοιμη για pinlock δηλαδή) και
διαθέτει ενσωματωμένο ζελατινάκι ηλίου. Διαθέσιμο σε
μεγέθη XS-2XL για να μην κουβαλάς καλάθι για τα ψώνια
σου. Τιμή μόνο €159 το μονόχρωμο και €179 με γραφικά. Τηλεφωνείτε στο 210 8547681 και διατίθεται από τον
Βελλή Αναστάσιο, www.motofashion.gr.
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HELD CLASH
Συνθετικό καταπληκτικά ελαφρύ jacket από την
Held
Κατασκευασμένο από HerosTec® 500D με μεμβράνη
Reissa®, διαθέτει μέγιστη αδιαβροχοποίηση με συνολικά
6 τσέπες για κινητά, ψιλά, χοντρά, χάπια, GPS και δίπλωμα. Επίσης διαθέτει αεραγωγούς εμπρός-πίσω για γρήγορη αποβολή του αέρα εσωτερικά, χωρίς να φουσκώνει
σαν αερόστατο και προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες και
πλάτη. Διαθέσιμο σε μεγέθη XS - 3XL.Τιμή €129 only.
Τα έχει και αυτά ο αγαπητός μας Βελλής Αναστάσιος, με
τηλέφωνο 210 8547681, www.motofashion.gr.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Όχι για τα αρκουδάκια, αλλά για τα μηχανάκια σας,
θα βρείτε στο κατάστημα GP Μουράτης
Ο κύριος αυτός σε συνεργασία με το εξωτερικόν έχει στη
διάθεση του μεταχειρισμένα ανταλλακτικά για όλες σχεδόν τις μοτοσυκλέτες στην χώρα μας.
Γιατί να το πλερώσεις λοιπόν καινούργιο και να μην πάρεις ένα μεταχειρισμένο ανταλλακτικό στην μισή σχεδόν
τιμή; Έ; Τι θές; Μοτέρ, πλαστικά, μαρσπιέ, σκελετά, “και
ότι άλλο χρειαστείς, στου Μουράτη το κατάστημα θα
βρείς” …ορίστε και στιχάκι. Επίσης στο εν λόγω κατάστημα θα βρεις και πολυεστερικά για το αγωνιάρικο σου σε
πολύ χαμηλές τιμές. Πληκτρολογείς www.mouratisgp.
gr ή καλείς 2104954121. Δε χρειάζεται διεύθυνση, τα
στέλνει παντού.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ GB RACING
Τα ψάχνατε πού και ποιός; Να ποιος τα έχει, ο Μουράτης ο γιατρός
Αυτά τα μανιτάρια είναι θαύμα. Δοκιμασμένα χωρίς να
καταστρέφουν πλαίσια και να τρυπάς πλαστικά, θα προστατέψουν στο ακέραιο τη μοτοσυκλέτα σας από τυχόν
χαζοτούμπες γιατί διαθέτουν βάσεις ειδικά κατασκευασμένες όχι μόνο για τον σκελετό, αλλά και για τα καπάκια
του κινητήρα.
Βρείτε όλη τη γκάμα στο site www.mouratisgp.gr και στο
τηλέφωνο 2104954121. Δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση
τα στέλνει παντού.

και προτείνουμε...
TO Service και Η Βελτίωση
στην Μιχαλακοπούλου
Α

Θ

Η

Ν

Α

Μ

Α
ΕΤ

Μ

Ο

ΡΦ

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

Ο

Λ

ΥΜ

Ο
ΥΓ

Η

Ν

Ο
ΤΤ

ΖΩ

Σ

Α
ΓΡ

Φ

Ο

Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό

Α

Υ
ΡΓ

ΡΟ

Ω

ΥΠ

ΣΗ

Ζωγράφου και προάστεια,
δεν υπάρχει καλύτερο!

Υ

Ο

Λ

Προστατευτικά κάγκελα
για όλα τα μοντέλα της αγοράς

Η

Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη
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ΚΑΘΑΡΟ ΜΠΕΚ, ΚΕΝΑ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ
Γι’ αυτό περάστε από το κατάστημα MotoHospital που διαθέτει υπηρεσίες και στον
καθαρισμό των μπεκ παντός τύπου
Επίσης με το σύστημα της ογκομέτρησης
που διαθέτει το κατάστημα μπορείτε να
δείτε πια από τα μπεκ της μοτοσυκλέτας
σας είναι κλ@σμένα και ποια όχι. Για να
μην παραπονιέσαι για τις τρύπες και τα
κενά που έχει το μοτέρ σου ξεκίνα από τα
βασικά, καθάρισε τον ψεκασμό σου δηλαδή. Για ιδιώτες και επαγγελματίες του
χώρου. Κλείστε σήμερα ραντεβού για “εισαγωγή” στο 2109960080 ή μπείτε στο:
www.moto–hospital.gr για να ενημερωθείτε.

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

LOGITECH WIRELESS TOUCH K400
Πλήρης έλεγχος του φορητού υπολογιστή από μακριά, ενώ αυτός είναι συνδεδεμένος με μια τηλεόραση
Το Logitech Wireless Touch K400 έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους χρήστες που επιλέγουν να συνδέσουν τον φορητό
τους υπολογιστή με την τηλεόραση ώστε να απολαύσουν το οπτικοακουστικό υλικό της επιλογής τους στη μεγάλη
οθόνη. Ενσωματώνει ένα touchpad 3.5 ιντσών οπότε το σκρολάρισμα σε κάθε διάσταση είναι πανεύκολο, εξαλείφοντας την ανάγκη για ένα ξεχωριστό ποντίκι.
Αντίθετα με παρόμοια προϊόντα που απαιτούν εγκατάσταση ειδικού
λογισμικού και πολύπλοκες ρυθμίσεις, το K400 είναι πανεύκολο στο
στήσιμο. Απλά συνδέουμε τον μικροσκοπικό USB δέκτη Logitech
Unifying σε μια θύρα του φορητού και είμαστε έτοιμοι, ενώ ο ίδιος
δέκτης μπορεί ακόμη να δεχθεί άλλα πέντε συμβατά περιφερειακά.
Είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τον Αύγουστο με προτεινόμενη λιανική τιμή τα €39.99. Για περισσότερες πληροφορίες www.
logitech.com.
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δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την Ελλάδα
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H ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ MAC!
Νέο πληκτρολόγιο Logitech Wireless Solar K750 για Mac με ηλιακές κυψέλες
Κυκλοφορώντας σε πέντε διαφορετικά χρώματα –τέσσερα από αυτά αποκλειστικά για χρήστες Mac– το Wireless Solar
K750 λειτουργεί με την ενέργεια του φωτός, ακόμη και σε εσωτερικό χώρο! Φορτίζει και με φώτα εσωτερικού χώρου,
οπότε δε χρειάζεται να ξανασχοληθούμε με αλλαγή μπαταριών. Μια πλήρης φόρτιση επαρκεί για χρήση έως 3 μηνών,
ακόμη κι αν το πληκτρολόγιο είναι στο σκοτάδι. Αν θέλουμε, μπορούμε να κατεβάσουμε μια ειδική εφαρμογή που μας
ενημερώνει για το επίπεδο της μπαταρίας και μας ειδοποιεί πότε το πληκτρολόγιο
χρειάζεται περισσότερο φως.
Το Κ750 για Mac έχει κανονικού μεγέθους διάταξη πλήκτρων, αριθμητικό πληκτρολόγιο και όλα τα ειδικά πλήκτρα για περιβάλλον Mac. Τέλος διαθέτει την εξελιγμένη
ασύρματη τεχνολογία της εταιρίας στα 2.4 GHz, που εξαλείφει καθυστερήσεις και
απώλειες σήματος, ενώ η επικοινωνία με τον υπολογιστή γίνεται με τον μικροσκοπικό
δέκτη Unifying, τύπου …plug and forget.
To Logitech Wireless Solar K750 για Mac είναι διαθέσιμο από τον Αύγουστο με προτεινόμενη λιανική τιμή τα €79.99. Για να δείτε σε ποια χρώματα είναι διαθέσιμο σε
κάθε χώρα, αλλά και για να το παραγγείλετε, επισκεφθείτε το www.logitech.com.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ LOGITECH TOUCHPAD
Multi-touch λειτουργία για εντυπωσιακά εύκολο σερφάρισμα
Διαθέτοντας την ικανότητα αναγνώρισης σύνθετων κινήσεων με περισσότερα από ένα δάχτυλα, το
Logitech® Wireless Touchpad μας προσφέρει ένα απόλυτα φυσικό τρόπο ελέγχου του υπολογιστή
μας. Η άνεση όμως δε σταματά εδώ, καθώς διαθέτει μια μεγάλη επιφάνεια, άρα και άπλετο χώρο
για τα δάχτυλα μας να κινηθούν και να κάνουν κλικ, ενώ η έλλειψη καλωδίων μειώνει την ακαταστασία πάνω στο γραφείο μας. Απλά το τοποθετούμε όπου θέλουμε στην επιφάνεια εργασίας,
συνδέουμε τον ασύρματο δέκτη Logitech® Unifying σε μια θύρα USB και είμαστε έτοιμοι.
Το Wireless Touchpad αναγνωρίζει κινήσεις και χειρονομίες με χρήση έως και 4 δακτύλων για
αλλαγή σελίδας, αλλαγή καρτέλας ή επιλογή άλλης εφαρμογής. Όσο για την επικοινωνία του με
τον υπολογιστή, αυτή βασίζεται στην εξελιγμένη ασύρματη τεχνολογία της Logitech στα 2.4 GHz
που εξαλείφει καθυστερήσεις στην απόκριση και τυχόν παρεμβολές. Η μπαταρία του έχει διάρκεια
ζωής έως και 4 μήνες, ενώ ένα LED μας ειδοποιεί πότε το touchpad είναι ανοιχτό και πότε η στάθμη
ενέργειας είναι χαμηλή.
Είναι διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο με προτεινόμενη λιανική τιμή τα €49.99. Για περισσότερες
πληροφορίες, www.logitech.com.

TO NEO SCARABEO ΗΡΘΕ…
…διατηρώντας όμως την παλιά χαμηλή τιμή που είχε μέχρι να αποσυρθεί ο προκάτοχος του.
Τα νέα Scarabeo 125 και 200, αμφότερα με νέο ψεκασμό και νέο σχεδιασμό, υπόσχονται αξιοπιστία, επιδόσεις
και φυσικά χαμηλή κατανάλωση λόγω του ηλεκτρονικού ψεκασμού. Οδηγικά, όπως αναφέρει η Aprilia, θα
ενθουσιάσει και τον πιο απαιτητικό αναβάτη. Η ανανέωση
όμως δεν αφορά και την τιμή. Τα νέα μοντέλα Scarabeo
καταφτάνουν στις ίδιες τιμές με τους προκατόχους τους
και μάλιστα για την έκδοση Scarabeo 200 ie συνεχίζεται και η μοναδική προσφορά με μόνο €2,800 μετρητοίς ή 24μηνο επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα!
www.aprilia.com.gr
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H υγεία της... πανω απ’όλα!

Ο ταχύτερος στις αλλαγές...

αν θέλετε κι εσείς να προβληθείτε στις σελίδες του
επικοινωνήστε μαζί μας
στο: 3chris@ebike.gr

Κιν. 6946120836

xodus

Δεν τα
τινάζω

Σπύρος Τσαντήλας

κουφάλα νεκροθάφτη
T

…κανένα
εκλεγμένο πολιτικό
γαϊδούρι δε θα
με ψοφήσει διά
της βίας…

ον τελευταίο ενάμιση μήνα μια αλληλουχία γεγονότων έχει
αλλάξει την οπτική από την οποία παρατηρώ τον κόσμο. Δε θα
σας απασχολήσω με τα γεγονότα αυτά καθαυτά, καθώς πρόκειται για
ευαίσθητα και μάλλον αδιάφορα προσωπικά δεδομένα, αρκεί μόνο
να αναφέρω πως δε μιλώ μόνο για ευχάριστα, αλλά και για κάποια
δυσάρεστα. Αυτό που έχει σημασία είναι πως μετά από μια περίοδο που
μοιράστηκα την έντονη κατάθλιψη της ευρύτερης κοινωνίας τριγύρω
μου, αποφάσισα πως κανένα εκλεγμένο πολιτικό γαϊδούρι δε θα με
ψοφήσει διά της βίας.
Στη συνέχεια έκανα ένα σημαντικό βήμα: Έκλεισα την τηλεόρασή μου στις
8 Αυγούστου και έκτοτε την ανοίγω μόνο για κάτι πολύ συγκεκριμένο,
όπως έναν αγώνα ή, σπανιότατα, μια ταινία. Οι ειδήσεις εξοβελίστηκαν
από το προσωπικό μου μενού και, πιστέψτε με, η ζωή μου έγινε καλύτερη
με το καλημέρα! Συνεχίζω να ενημερώνομαι, αλλά μόνο διαδικτυακά
και ειδικότερα από ιστοσελίδες όπου τον έλεγχο έχουν οι αναγνώστες,
τέλος στην έτοιμη τροφή των τηλεπαπαγάλων. Το Twitter από μόνο του
είναι ένα πλήρες πακέτο ενημέρωσης, συνοδευόμενο από ευφάνταστα
και ξεκαρδιστικά σχόλια ανθρώπων που ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν
την κρίση με την ελαφρότητα που της αρμόζει.
Αποφάσισα επίσης να προσθέσω λίγη διασκέδαση στη ζωή μου,
έτσι μέσω Twitter αραιά και που αφιερώνω βρώμικα τετράστιχα με
νόημα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και συχνά-πυκνά υπενθυμίζω στον
πρωθυπουργό (σιγά μην του βάλω και κεφαλαίο Π!) πως ως υπάλληλός
μου απολύεται. Εντάξει, δεν είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω
πως διαβάζουν οι ίδιοι τον λογαριασμό τους, αλλά ως αγχολυτική
ψυχοθεραπεία βρίσκω το παιχνίδι αυτό εξαιρετικά αποδοτικό και ελπίζω
να μην είμαι ο μόνος που το παίζει.
Στο τραγικό στένεμα της τσέπης μου οφείλω επίσης μια σημαντικότατη
ανακάλυψη, δε χρειάζονται και πολλά λεφτά για να περάσει κανείς καλά.
Ας είναι καλά οι φίλοι και οι απλές απολαύσεις της ζωής. Ούτως ή άλλως
δεν ήμουν ποτέ ο τύπος του κλάμπινγκ και της Μυκόνου, αλλά πλέον ο
μόνος λόγος που μου λείπουν τα χρήματα είναι για ένα ωραίο, ζουμερό
και ατελείωτο ταξίδι με μοτοσυκλέτα στο εξωτερικό. Πού θα πάει όμως,
θα το καταφέρω κι αυτό –αν μη τι άλλο πλέον παίζει να έχουμε την
ακριβότερη βενζίνη της Ευρώπης σε αυτήν εδώ την καταραμένη γωνιά
της γηραιάς ηπείρου.
Γι’ αυτός σας λέω και επιμένω, ανακαλύψτε τρόπους να περνάτε καλά με
απλά μέσα, τη διάθεση και τα συναισθήματά σας. Καλή παρέα, μερικά
σπιτικά παιχνίδια, τσιπουράκι από το χωριό, ένα καλό ματσάκι στην
τηλεόραση, λίγη μουσική, μερικά απλά μεζεδάκια, τι άλλο μπορεί να
χρειάζεται κανείς; Αυτά μπορούν να γεμίσουν μια υπέροχη βραδιά με
το αντίτιμο που μετά βίας θα έφτανε για το ταξί ή τη βενζίνη μιας τυπικής
σαββατιάτικης εξόδου.
Αργά ή γρήγορα οι ξεπουλημένοι του ευρύτερου καθεστώτος θα
σαπίσουν στην ανυποληψία τους, εκτός αν προηγουμένως ο κόσμος
συνειδητοποιήσει πως έχει πραγματικά τη δύναμη στα χέρια του
και τους φουντάρει όλους μαζί στην υπέροχη θάλασσα που μας
περιβάλλει. Επειδή όμως ακόμη η μέσος Έλληνας δεν έχει πάρει πρέφα
τίποτα και συνεχίζει να προσπαθεί να συντηρήσει τα δανεικά δήθεν
μεγαλεία του, τουλάχιστον ας γεμίσει την καθημερινότητά του με μερικά
χαμόγελα χαμηλού κόστους, διότι έχω πραγματικά βαρεθεί να βλέπω
κατατεθλιμμένες φάτσες στον δρόμο.
Είναι ένα πράγμα η πορεία της χώρας και ένα άλλο πράγμα η προσωπική
μας καθημερινότητα. Αφού δεν έχουμε τα κότσια να διεκδικήσουμε το
πρώτο, ας κάνουμε τουλάχιστον κάτι για το δεύτερο, διάολε αυτό ζούμε.
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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

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
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EC250F		
Gilera		
GP 800
11(F)
Runner ST200
Harley-Davidson
Blackline		
Fat Boy Special
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
FLSTSB Softail Cross Bones
Forty-Eight		
Road King		
Super Glide		
XR 1200		
Honda
CB 1000R		
CBF 125		
CBF 600		
CBF 1000		
CBF 1000 (’10)
CBR 600 RR
CBR 600 RR ABS
CBR 1000 RR
DN-01		
Hornet 600		
Lead 110		
PCX 125		
SH 150i '09		
SH 300i		
S-Wing 150i
Transalp 700
Varadero 		
VFR 1200F		
VTR 250		
Husaberg		
FS 570		
Kawasaki		
D-Tracker 125
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Aprilia		
Dorsoduro 750
Mana 850 GT
Scarabeo 200 Dual Map
RS4			
RSV4 R		
RSV4 Factory
RSV4 Factory APRC
Shiver 750 GT
Shiver 750 ABS ’11
Tuono V4R APRC
Beta		
Alp 4.0		
RR 350		
RR 400		
RR 450		
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
R1200 RT		
S1000 RR		
Buell		
1125R		
Derbi		
Rambla 300i
Ducati		
848		
1098R		
1198S		
			
Diavel		
Hypermotard 796
Hypermotard
Monster 696
Monster 796 ABS
Multistrada 1200
Streetfighter
Streetfighter S
Gas-Gas		
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ZX10R		
KTM		
450 EXC ‘10
990 Adventure T
990 Adventure R
990 SM		
990 SMT		
990 SMT ABS
Duke 690		
Offroad ’10		
Offroad ’11		
RC8		
RC8R		
Super Duke		
Moto Guzzi
Stelvio 1200 4v
Stelvio 1200 NTX
V7 Classic		
Moto Morini
Corsaro Avio
Peugeot		
Geopolis 300RS
Geopolis 400
LXR 200i		
Satelis 500 RS
Sum Up 125
Tweet 150		
Piaggio		
Beverly 125		
Beverly 300		
MP3 400 LT
X7 250ie		
Suzuki		
Bandit GSF 650 SA
Bandit GSF 1250 SA
Bandit GSF 1250 ABS
Burgman 400 ZA
Gladius 650
GSR 750		
GSX-F 650		
GSX-R 600 K8
GSX-R 1000 K9
RMX 450Z		
RV 125 VanVan
V-Strom 650 Desert
Sixteen 150		
Triumph		
Bonneville SE

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.
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Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
Αγοράζοντας ελαστικά (ά)
ANTI Chain Reaction
Βασικά αξεσουάρ
Βασικές γνώσεις
Bike Parks		
Brevet		
BMW Mountain Bike
Γιατί ποδήλατο;
Γρανίτης Δράμας
Γυναίκα και ποδήλατο
Dirfis Downhill
Ενυδάτωση		
Επισκευή σαμπρέλας
Freeday		
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Η νύχτα πριν τον αγώνα
Ηλεκτρικά ποδήλατα
Ημέρα περιβάλλοντος 2010
Ιστορία ενός ποδηλάτου
Λεξικό ορεινής ποδηλασίας
Μεσαία Τριβή
Maribor Downhill
Όλυμπος Free ride
Πετάλια με κλείδωμα
Ποδήλατο και Ηλεκτρικός
Ποδηλατόδρομοι
Ποδηλατοπορεία Αθήνας
Πόνοι στο γόνατο
Ρύθμιση σέλας
Σπαστό ποδήλατο
Συνέντευξη: Μ. Χαϊδεμενάκης
Τζουμέρκα ή θάνατος
Giro d' Italia 2009
Rohloff speedhub 500/14
Συμμετέχοντας σε αγώνα ΜΤΒ
Tech News		
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Φεγγάρι στη Ρόδα 2010
X-Poros		
eCycle Tests
Bianchi Methanol SL 9500
Dura Ace Di2
Futura Napoli
Futura Roma
Gitane Real E-bike3
eBooks		
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Daytona 675
Daytona 675R
Speed Triple
Sprint GT		
Street Triple
Street Triple R
Thunderbird
Tiger 800		
Tiger 800 XC
Tiger SE		
Vespa		
GTS 300 SuperSport
GTS 300 Touring
GTV 250i Navy
Yamaha		
FZ1 Fazer ABS
FZ8			
T-Max 500		
V-Max		
WR 250 R		
WR 250 X		
X-City 250		
X-Max 250		
XJ600		
XJ600 Diversion
XT660Z Tenere
XT1200Z Super Tenere
YZF-R 125		
YZF-R6		
YZF-R1		
Σαλόνια		
Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08
Intermot '08
Intermot ’10
EICMA '08		
EICMA ’10		
Tokyo Motor Show ’09
Ταξιδιωτικά
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (4/3)
Long Term
ΚΤΜ 690 SuperMoto
ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager
Suzuki GSXR 600 K9
eCycle		
Αγοράζοντας MTB
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ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου)
Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης)
Feature
2010		
2 Χρόνια eBike.gr
Civil Enduro II
Dynojet Annual Seminar '09
Επίσκεψη στο Bushmills
eParty ‘09		
eParty ’10 – Rockin’ Bones
Farewell Buell
Μελωδικές εξατμίσεις 2009
Μελωδικές εξατμίσεις 2010
Μοτοσυγκέντρωση Χανίων ’10
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		
Dakar ’11		
Isle of Man 2009
Isle of Man 2010
Macau GP 2009
Mat Mladin		
MotoGP '08 Preview
Παγκόσμιο SM Θεσσαλονίκη
Team Boustas CBR1000RR
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
Michelin Power Road 3
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