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>>

Θυμάστε
κάποτε
τον
σημερινό
πρωθυπουργό να ισχυρίζεται με στόμφο
πως λεφτά υπάρχουν; Είναι ο ίδιος που βρήκε άδεια ταμεία
και έλλειμμα πολύ μεγαλύτερο του δεδηλωμένου. Τον
θυμάστε να περιγράφει το ΔΝΤ ως καταστροφέα χωρών και
να δηλώνει πως θα μείνουμε μακριά του; Είναι ο ίδιος που
μας έβαλε στο ΔΝΤ για να μας σώσει. Τον θυμάστε μήπως
να λέει πως το κούρεμα του χρέους είναι καταστροφικό
και αποκλείεται να γίνει; Είναι ο ίδιος που σήμερα μας το
πλασάρει ως τεράστια εθνική επιτυχία.
Κανείς εδώ στο ebike δεν είναι ειδικός επί των
οικονομικών, αλλά όπως όλοι έχουμε πνιγεί σε έναν

οχετό αντικρουόμενων πληροφοριών. Δεν ξέρουμε τι να
πιστέψουμε πια, η μόνη αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα
είναι το σταθερό άδειασμα της τσέπης μας και η
συγκέντρωση πίεσης στην κατσαρόλα της κοινωνίας. Η
Φυσική λέει πως αργά ή γρήγορα θα σκάσει, εκτός αν
βρεθεί μια ικανή βαλβίδα ανακούφισης. Με δεδομένο
πως η τρόικα ζητά νέα πακέτα μέτρων λιτότητας ύψους
8.5 επιπλέον δις ευρώ ως το 2013, μάλλον περισσότερη
πίεση βλέπω να έρχεται. Και μόλις πήραμε επιτέλους την
6η δόση, φαντάσου τι έχει να γίνει με την 7η.
Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει, πάντως τα σύννεφα στον
ορίζοντα μοιάζουν κατάμαυρα. Τουλάχιστον, κατά το σοφό

editorial

ρητό “όταν αποτραβιέται η παλίρροια βλέπουμε ποιος δε φορούσε μαγιό”. Ο
ρόλος των παραδοσιακών ΜΜΕ ως παπαγαλάκια της εξουσίας αποκαλύπτεται
καθημερινά όλο και περισσότερο. Η λαϊκή οργή διοχετεύεται σε κάθε μορφή
δημόσιας δραστηριότητας, όπως οι ποδοσφαιρικοί αγώνες ή οι παρελάσεις,
αλλά οι μεγαλοδημοσιογραφάρες μας προτιμούν να ασχολούνται με θέματα
της επιφανειακής βιτρίνας, όπως τα συναισθήματα του “πληγωμένου”
προέρου της Δημοκρατίας και η κομματική ταυτότητα των “λιγοστών” που
τον προσέβαλαν. Να σας βοηθήσω; Δεν ήταν λιγοστοί, ήταν πολλοί και δεν
είχαν ενιαία ταυτότητα πλην της εθνικότητάς τους, ήταν όλοι προδομένοι
Έλληνες. Δεν αποτελεί πια μυστικό πως όλη η νομοθετική δραστηριότητα της
κυβέρνησης φλερτάρει έντονα με την παρανομία όταν λαμβάνονται αποφάσεις
εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας δίχως την αυξημένη πλειοψηφία που ορίζει
το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά με την απλή κομματική πλειοψηφία που
εξασφάλισε το κυβερνών κόμμα πουλώντας φτηνά ξεδιάντροπα ψέμματα. Και
για να μη νομίσετε πως προπαγανδίζω υπέρ κάποιου άλλου κόμματος, θα έχετε
προσέξει πως το ξεφτίλισμα του Συντάγματος δεν έχει προβληματίσει κανένα
άλλο κόμμα, όλοι μαζί παίζουν την ίδια θεατρική παράσταση εστιάζοντας
και καυγαδίζοντας για τις ασήματες λεπτομέρειες, όπως το “προδότη” που
ακούστηκε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου. Ναι, είναι
ασήμαντο, πολύ λιγότερο σημαντικό από τον ρόλο του κυρίου Παπούλια ως
“ρυθμιστή της Δημοκρατίας” –ως ορίζεται από το Σύνταγμα– και τα στραβά
μάτια που κάνει στη διάλυση των δημοκρατικών θεσμών από το σύνολο της
Βουλής. Αντιστασιακός από τα 15 του ήταν, ας τιμούσε την ιστορία του μη
υπογράφοντας τα ψηφισθέντα, στην τελική ας παραιτείτο. Για να μη δώσει
λαβή σε κανέναν να τον αποκαλεί μέρος του προβλήματος.
Σας μυρίζει κι εσάς μπαρούτι στην ατμόσφαιρα; Γιατί εδώ η οσμή του είναι έντονη,
τη μεταδίδουν συναδέλφοι και πελάτες, την ακούμε καθημερινά στην αγορά
και την εισπράτουμε αντί εσόδων. Τον τελευταίο καιρό ακόμη και η βενζίνη
για τη διεξαγωγή των δοκιμών έχει αναχθεί σε πολύτιμη αξία, σε βαθμό που
έχει αλλάξει τον προγραμματισμό μας και έχει παραπέμψει στις καλένδες μερικά
ωραία συγκριτικά πολλών κυβικών και χιλιομέτρων που είχαμε στο μυαλό μας.
Σε λίγο καιρό δε θα βρίσκουμε μοτοσυκλέτες για τεστ έτσι που πάμε...
Στο μεταξύ ο κατήφορος της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας συνεχίζεται.
Το εννιάμηνο του 2011 έκλεισε λίγο πάνω από τις 40,000 ταξινομήσεις,
άλλο ένα 22% κάτω από το 2010 αλλά, τραγικότερα, πάνω από 50% κάτω
συγκριτικά με τις 82,000 ταξινομήσεις του 2007 και 2008. Αυτό με απλά
λόγια αντικατοπτρίζεται σε διαρκείς απολύσεις, περιστολές εξόδων από
αντιπροσωπείες που κάποτε διέθεταν σε μόνιμη βάση την πλήρη γκάμα τους
για δοκιμή κάθε χρόνο, ενώ σήμερα βγάζουν μετά βίας ένα-δυο νέα μοντέλα
για τεστ και μόλις κλείσουν τον μικρό τους κύκλο σε περιοδικά και test rides
φεύγουν για πούλημα ως μεταχειρισμένες.
Άντε να πούμε και κάτι ευχάριστο τώρα. Καταφέραμε να βγάλουμε τεύχος
στην ώρα μας, πράγματι! Τεύχος την πρώτη του μήνα λοιπόν και από ύλη δε
θα πρέπει να έχετε παράπονο. Δύο νόστιμα 125άρια, μια εναλλακτική ματιά
στο Speed Triple ως track bike συν ένα πολύπαθο συγκριτικό Supersport που
καιρό τώρα προσπαθούσαμε να στήσουμε και μόλις το καταφέραμε. Λέτε
να είναι το τελευταίο; Μην ανησυχείτε, το ebike δεν πάει πουθενά, αλλά θα
προσέξατε πως φέτος χιλιάρια δεν καταφέραμε να μαζέψουμε στις Σέρρεες για
συγκριτικό, δεν είχαν οι εταιρείες να μας δώσουν...
Στα λοιπά του τεύχους μαυρίζει η καρδιά μας με την απώλεια του Marco
Simoncelli, αυτή είναι η άλλη είδηση που μονοπώλησε την επικαιρότητα πλην
της κρίσης τον μήνα που πέρασε. Από το κακό στο χειρότερο δηλαδή. Άντε να
ακούσουμε και ένα καλό νέο επιτέλους, γιατί αν δε σκάμε που και που κι ένα
χαμογελάκι στο τέλος θα αφήσουμε όλοι μούσια, θα ζωστούμε φυσικλίκια και
θα μοιραστούμε τις βουνοκορφές για αντάρτικο.
Καλή σας ανάγνωση!<<

the front
Με την EICMA να
πλησιάζει ολοταχώς, η
βιομηχανία
μοτοσυκλέτας δείχνει
σα να ξεθαρρεύει
σιγά-σιγά
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Triumph Tiger Explorer
Τη στιγμή που οι περισσότερες εταιρείες ζορίζονται, η Triumph δείχνει να έχει πιάσει το νόημα προχωρώντας στην ανανέωση της γκάμας της με σωστά υπολογισμένες και ιδιαίτερα έξυπνες κινήσεις.
Μετά τη σειρά των teaser για τα Tiger 800 και την παρουσίαση ειδικών εκδόσεων του μεγαλύτερου Tiger 1050, η
μεγαλύτερη μερίδα του κοινού είχε πειστεί ότι το νέο κορυφαίο Tiger είχε ακόμα καιρό μπροστά του μέχρι να βγει
στην παραγωγή. Η Triumph όμως είχε άλλη άποψη...
Το νέο Tiger Explorer δεν αποτελεί μια σπέσιαλ έκδοση των 800αριών ή μια πιο off road εκδοχή του ασφάλτινου
1050. Είναι η επιθετική είσοδος της Triumph στην κατηγορία που βασιλεύουν τα BMW R1200GS και τα KTM
Adventure, ενώ έρχεται εφοδιασμένο με τον καινούργιο τρικύλινδρο κινητήρα της βρετανικής εταιρείας αγνώστων
-προς το παρόν- λοιπών στοιχείων.
Η μετάδοση με άξονα όπως στο GS και οι ζάντες με μπράτσα αντί για ακτίνες φαίνεται να έρχονται σε μια μικρή
αντίθεση με την εικόνα του Explorer που θυμίζει Tiger 800 που μόλις βγήκε από το γυμναστήριο: φουσκωμένο,
αγριεμένο και έτοιμο για όλα. Σε περίπτωση βέβαια που εσείς δεν είστε, θα χαρείτε να μάθετε ότι πέρα από το ride
by wire, το Tiger Explorer έρχεται με Traction control, απενεργοποιούμενο ABS και... Cruise Control. Περιμένουμε να δούμε στην EICMA πέρα των τεχνικών και μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ που θα κόβουν και θα ράβουν το
νέο μεγάλο on-off για κάθε χρήση.

>>

blog.ebike.gr

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

Triumph Speed Triple R
Μπορεί οι αισθητικές αλλαγές του Speed Triple για το 2011 να ξένισαν πολλούς από τους οπαδούς
μιας μοτοσυκλέτας σχεδιασμένης από την αρχή για να πάει κόντρα στο σύνηθες εικαστικό κατεστημένο, αλλά τα νέα για την έκδοση R αναμένεται να φέρουν χαμόγελα σε όλους εκτός από τους ανταγωνιστές του.
Πιστή στην εφαρμογή σημαντικών αλλαγών στις εκδόσεις R, η Triumph δεν τσιγκουνεύτηκε κατά τη δημιουργία
της κορυφαίας Speed Triple. Το 43άρι ανάποδο NIX30 πηρούνι της Ohlins συνοδεύεται από ένα αμορτισέρ TTX36
με πλήρεις φυσικά ρυθμίσεις, ενώ οι νέοι αλουμινένιοι τροχοί της PVM με τα πέντε μπράτσα είναι 1.7 κιλά ελαφρύτεροι από αυτούς που αντικαθιστούν.
Το σετάκι των μηχανικών αλλαγών ολοκληρώνουν οι ακτινικές monobloc δαγκάνες της Brembo, που σε συνδυασμό με τις νέες ελαφρύτερες ζάντες προσφέρουν κατά τη βρετανική εταιρεία 5% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
στο φρενάρισμα, ενώ σύμφωνα με τις τάσεις των καιρών θα υπάρχει προαιρετικά διαθέσιμο ABS.
Το Speed Triple R θα είναι διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, Crystal White ή Phantom Black - και οι δύο με κόκκινες
λεπτομέρειες και υποπλαίσιο.

the

Suzuki GSX-R1000
Το δρόμο της διακριτικής ανανέωσης επέλεξε η Suzuki για τη ναυαρχίδα της, διατηρώντας αναλοίωτη την
αισθητική του, αλλά κλείνοντας το μάτι στις τακτικές της δεκαετίας του ’90 με τη μείωση των τελικών της
εξάτμισης κατά 50%.
Πέρα από την εικαστική βελτίωση που έρχεται
πιο κοντά στην εικόνα που περιμένουμε από τα
Supersport, μαζί με μια πληθώρα μικροαλλαγών η απώλεια του ενός τελικού έχει μειώσει το
βάρος κατά 2 κιλά.
Τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα σωθικά του κινητήρα, με ελαφρύτερα
κατά 11% πιστόνια που διαθέτουν και διαφορετική σχεδίαση για καλύτερη καύση. Συνδυαζόμενα με το νέο προφίλ του εκκεντροφόρου
εξαγωγής, την ελαφρά αυξημένη συμπίεση
(12.9:1 από 12.8) και την επαναπρογραμματισμένη ηλεκτρονική, προσφέρουν κατά τη
Suzuki αυξημένη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, καλύτερη απόκριση στο γκάζι και
χαμηλότερη κατανάλωση κατά 8%.
Ακριβή νούμερα για την απόδοση του κινητήρα
και την τιμή δε γνωρίζουμε ακόμα, αλλά σύντομα οι απορίες μας θα λυθούν.
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Αρνείστε να περιμένετε την EICMA για να δείτε τη νέα Brutale 675; Ίσως το teaser video της
MV Agusta να καταφέρει να σας κατευνάσει μέχρι την ώρα της αποκάλυψης. http://youtu.be/WGwRztsRQQ
Τα teaser παίζουν πολύ τελευταία, καθώς οι εταιρείες δε λένε όχι στη δωρεάν δημοσιότητα παρότι οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο.
Ιδού μια ματιά στο νέο T-Max, ιδιαίτερα λιτή για
τα 1:22 διαρκείας του video: http://youtu.be/
MgFmq1gwm1U
Συμπτύξεων συνέχεια, με την πρώην ανεξάρτητη Yamaha του Καναδά να μπαίνει κάτω από τη
σκέπη της Yamaha Βορείου Αμερικής. Οι πελάτες
λογικά δεν θα επηρεαστούν στο ελάχιστο, αλλά
όπως και να το κάνουμε δείχνει σαν βήμα προς τα
πίσω.
Ανάκληση 308,000 μοτοσυκλετών ξεκινά η H-D,
καθώς η τοποθέτηση του διακόπτη για το φως του
πίσω φρένου κοντά στην εξάτμιση στις Touring,
CVO Touring και Trike μπορεί λόγω υπερθέρμανσης όχι μόνο να λιώσει το διακόπτη αλλά να προκαλέσει διαρροή υγρών. Το υπολογιζόμενο κόστος
της ανάκλησης αγγίζει τα 7 εκατομμύρια Ευρώ.

more stuff...

Της πήρε σχεδόν ένα χρόνο, αλλά η Honda ανακοίνωσε επίσημα αυτό που όλοι ξέραμε, ότι το
Crosstourer θα μπει κανονικά στην παραγωγή ως
μοντέλο 2012. Όσο για τον κινητήρα; V4 με προαιρετικό κιβώτιο Dual Clutch. Από ποιό VFR 1200
να είναι άραγε;

Honda CBR 1000RR
Fireblade
Μετά την περίεργη ανεπίσημη παρουσίαση του Fireblade, με φωτογραφίες του νέου μοντέλου σε εκθεσιακό χώρο και στο παρακείμενο
πεζοδρόμιο, η μαμά Honda αποφάσισε να μην περιμένει την EICMA
αλλά να κάνει διπλή παρουσίαση
τόσο στις 24 ώρες του LeMan, όσο
και στο WSBK της Imola.
Δε μπορούμε να τους αδικήσουμε βέβαια, καθώς η 20ή επέτειος του ‘Blade
άξιζε κάτι καλύτερο.
Ποιές είναι οι διαφορές του όμως με
το υπάρχον μοντέλο; Κατ’ αρχάς αισθητικές και σαφώς καλοδεχούμενες.
Το ιδιόμορφο καμπύλο μούτρο ανήκει στο παρελθόν και οι ακμές κάνουν
τουλάχιστον μπροστά την θριαμβευτική
επιστροφή τους, φέροντας κάτι από τα
προηγούμενα RR.
Αυτά βέβαια, όπως και τα νέα LCD όργανα και τις 12μπρατσες ζάντες τα ξέραμε από τον προηγούμενο μήνα. Δεν ξέραμε όμως για τις διαφορετικές ρυθμίσεις του ψεκασμού για ακόμα πιο ομαλή απόδοση, το στάνταρ μονόδρομο
συμπλέκτη και τις νέες αναρτήσεις. Συνοδεύοντας το 43άρι Big Piston πηρούνι, το Fireblade του 2012 έρχεται εξοπλισμένο με το νέο αμορτισέρ «Balance
Free Rear Cushion», που διαθέτει δύο
θαλάμους για πιο ακριβή έλεγχο του
πίσω τροχού και καλύτερη πρόσφυση.
Με απόδοση 175 ίππων στις 12.000
και 11.2 kgm ροπής στις 8.500 για 200
κιλά, το Fireblade θα είναι διαθέσιμο σε
κόκκινο, λευκό και μαύρο με προαιρετικό C-ABS φυσικά.

the

Triumph Steve McQueen Edition
Πακέτο με τα Tiger Explorer και Speed
Triple R, η Triumph παρουσίασε μια
ειδική έκδοση της Bonneville Τ100, τη
Steve McQueen Edition, δείχνοντας ότι
δεν ξεχνά ούτε το παρελθόν της ούτε
τα πιο κλασικά της μοντέλα.
Μόλις 1,100 αριθμημένες McQueen θα
βγουν από τις γραμμές παραγωγής, όλες σε
στρατιωτικό χακί ματ και με την υπογραφή
του διάσημου ηθοποιού στα πλαϊνά καπάκια.
Μηχανικές αλλαγές δεν έχουν ανακοινωθεί
αλλά ούτε και αναμένονται, με το βάρος να
έχει δοθεί στην εμφάνιση ώστε να θυμίζει
όσο το δυνατόν περισσότερο την Triumph
Trophy TR6 που έμεινε στην ιστορία με το
άλμα του McQueen στη «Μεγάλη Απόδραση». Έτσι, το μαύρο έχει την τιμητική του σε
περιφερειακά, το φανάρι είναι μικρότερο
και η διπλή σέλα των Bonneville έχει δώσει
τη θέση της σε μονόσελο και -μαύρη φυσικά- σχάρα.

KTM Freeride 350
Η μοτοσυκλέτα που μπέρδεψε τόσους όταν διέρρευσε το πρόγραμμα της KTM για τα επόμενα μοντέλα της
έρχεται και έχει περισσότερο ενδιαφέρον απ’ ότι περιμέναμε.
Σύμφωνα με την Αυστριακή εταιρεία, το Freeride 300 σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει τις δυνατότητες των EXC
σε ένα πιο εύκολα προσβάσιμο πακέτο.
Ο μονοκύλινδρος κινητήρας των 350 κυβικών που σύντομα θα δούμε και στο Duke 350 διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό και αποδίδει 24 ίππους, προσφέροντας «αρκετή αλλά ποτέ υπερβολική δύναμη» κατά την ΚΤΜ.
Υπερβολές; Ίσως όχι αν λάβουμε υπ’ όψιν το εντυπωσιακά χαμηλό βάρος του Freeride στα 99 μόλις κιλά.
Μεγάλο μέρος στο λιτό αυτό νούμερο πέρα από το μινιμαλιστικό ρεζερβουάρ των πέντε μόλις λίτρων παίζει το ειδικά εξελιγμένο για το Freeride πλαίσιο που στην επίσης λιτή ανακοίνωση της εταιρείας χαρακτηρίζεται «composite».
Να υποθέσουμε ότι πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πλαίσιο από συνθετικά υλικά;
Ο χρόνος θα δείξει. Το μόνο σίγουρο είναι
πως με αναρτήσεις WP εμπρός και πίσω και
φρένα από τη Brembo, το Freeride δείχνει να
έχει όλα τα φόντα να ανταπεξέλθει σε κάθε
είδους τερέν και με μια σωστή τιμή θα καταφέρει ανοίξει τις πύλες της εκτός δρόμου
οδήγησης σε μια πληθώρα αναβατών που
ως τώρα απέφευγαν παρόμοιες εξορμήσεις.
Περισσότερα από την EICMA, όπου το
Freeride θα περιστοιχίζεται από μερικά ακόμα καινούργια μοντέλα της KTM.
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Aprilia SRV 850
Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό μούτρο του RSV4 φαίνεται ότι
θα αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο συχνό στις εμφανίσεις του, καθώς μετά το μικρότερο RS4 που λογικά ακολούθησε, τώρα βλέπουμε ότι δεν προορίζεται μόνο για
Supersport αλλά και για σπορ scooter.
Ιδού το ολοκαίνουργιο Aprilia SRV 850, το οποίο πίσω από το
κουστούμι θυμίζει ελαφρά όπως και να το κάνουμε το Gilera
GP800. Όχι ότι το μεγαλύτερο σε κυβισμό scooter παραγωγής
είναι κακή βάση, με τον V2 των 839 κυβικών να αποδίδει 76
ίππους και να κρατάει γερά τα σκήπτρα της κατηγορίας εκτός αν
κάνει κάποια σημαντική έκπληξη η Yamaha με το T-Max.
Αν βέβαια οι τεχνικοί της Aprilia έχουν καταφέρει να περάσουν
έστω και λίγη από τη μαγεία του κορυφαίου τους Supersport στις
ρυθμίσεις των αναρτήσεων, να είστε έτοιμοι για μεγάλες πλάκες.
Η εταιρεία βέβαια δεν ανακοινώνει κάτι σχετικό, αλλά μπορούμε
πάντα να ελπίζουμε.

BMW S1000RR
Μόλις δύο χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου της
Superbike που τάραξε τα νερά και έφερε νέες ισορροπίες
στην κατηγορία, η BMW έχει ήδη έτοιμη την έκδοση δεύτερης γενιάς.
Παρ’ότι τα σημεία που παραδοσιακά τραβούν το μάτι και το
ενδιαφέρον παραμένουν ουσιαστικά αναλλοίωτα, το S1000RR
του ’12 προχωράει το concept πιο βαθειά απ’ ότι οι ελαφρά
ανανεωμένοι Ιάπωνες της κατηγορίας.
Πίσω από τα νέων χρωματισμών πλαστικά βρίσκουμε ένα νέο
πλαίσιο με διαφορετική γεωμετρία χάρη στην διαφορετική γωνία του λαιμού με άλλο offset και άλλο σημείο έδρασης του
ψαλιδιού. Μιας και το άλλαζαν που το άλλαζαν, οι τεχνικοί της
βαυαρικής εταιρείας μεγάλωσαν την εισαγωγή του αέρα για καλύτερη αναπνοή του τετρακύλινδρου, ενώ αλλαγές στα σημεία
έγιναν και στις ρυθμίσεις των αναρτήσεων παρέα με την τοποθέτηση νέου μηχανικού σταμπιλιζατέρ 10 θέσεων.
Όπως είναι φυσικό τα ηλεκτρονικά έχουν την τιμητική τους και
πάλι, με έναν ακόμα χάρτη ανάφλεξης, καλύτερο συνδυασμό
του Race ABS με το Traction Control και γενικότερες αλλαγές
για καλύτερη απόκριση στο γκάζι και πιο γεμάτη καμπύλη ροπής.
«Οι κύριοι στόχοι μας ήταν η μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια
στις αντιδράσεις της μοτοσυκλέτας, μαζί με πιο γεμάτη και ευαίσθητη απόκριση στο γκάζι», λέει η BMW. Και με δεδομένο
το πόσο διάνα χτύπησαν το στόχο τους την πρώτη φορά δεν
έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλουμε ότι τους πέτυχαν. Το μόνο
που μένει είναι να το οδηγήσουμε για να δούμε τις αλλαγές στην
πράξη.

the

Ducati Superquadro
Δίνοντας τέλος στις πολύμηνες εικασίες, η Ducati ανακοίνωσε
ότι η νέα της μοτοσυκλέτα θα ονομάζεται 1199 Panigale, αλλά
φρόντισε να κρατήσει την εμφάνιση κρυφή μέχρι την επίσημη
παρουσίαση στο Μιλάνο.
Δίνοντάς μας λίγο τυράκι όμως, έκανε την καρδιά της πέτρα και
έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και τεχνικά στοιχεία του νέου
Superquadro κινητήρα που θα κινεί τη ναυαρχίδα της.
Το όνομα προέρχεται από τις εξαιρετικά υπερτετράγωνες διαστάσεις
του δικύλινδρου V90ο, 112 mm x 60.8 mm, που όχι μόνο είναι ο
ισχυρότερος κινητήρας στην ιστορία της Ducati, αλλά και τρομακτικά
κοντά, και κατά περίπτωση πάνω, σε απόδοση με τον τετρακύλινδρο
ανταγωνισμό. Για να βγάλει 195 ίππους και 13.5 κιλά ροπής από δύο
μόνο κυλίνδρους, η ιταλική εταιρεία χρησιμοποιεί μικτή κίνηση των
εκκεντροφόρων με γρανάζια και αλυσίδα, ενώ το πανταχού παρόν
desmo κινεί μεγαλύτερες βαλβίδες τιτανίου, που πίσω τους κρύβουν
μεγαλύτερα οβάλ σώματα ψεκασμού. Η πλήρης ανάλυση παίρνει
σελίδες, οπότε κρατήστε: Διαστήματα σέρβις ανά 24,000 χιλιόμετρα,
υγρός μονόδρομος συμπλέκτης και σχεδίαση ώστε ο κινητήρας να
είναι ενεργό μέρος του «πλαισίου», σε μια αντίστοιχη διάταξη με
αυτή που δείχνει να δυσκολεύει το Valentino Rossi στα MotoGP.

MV Agusta F4R Corsa Corta
Η πρώτη μοτοσυκλέτα της MV Agusta στη μετά Claudio εποχή
μπορεί να στερείται ένα R σε σχέση με την κορυφαία F4, αλλά
για πολλούς θα είναι σαφώς προτιμότερη επιλογή.
Κάτω από τις πανέμορφες γραμμές που έξυπνα παρέμειναν αναλλοίωτες, βρίσκουμε το ανανεωμένο σύνολο των 998 κυβικών της
κορυφαίας RR, με ακτινικές βαλβίδες, πανάλαφρο στρόφαλο για
άμεση απόκριση στις εντολές του δεξιού καρπού και έντονα υπερτετράγωνες διαστάσεις. Για την έκδοση Corsa Corta οι τεχνικοί της MV
επανασχεδίασαν τους αυλούς, τοποθέτησαν μεγαλύτερες βαλβίδες
τιτανίου και προσέθεσαν ένα χάρτη στον επαπρογραμματισμένο ψεκασμό, για μια απόδοση 195.2 ίππων στις 13,000 στροφές και ροπή
11.2 kgm στις 9,100, ενώ το όριο περιστροφής φτάνει τις 13,700.
Επανασχεδιασμένοι είναι και οι λαιμοί της εξάτμισης, με το 4-2-1-4
σύστημα εξαγωγής να μην είναι μόνο πιο αποδοτικό από πριν, αλλά
να προσφέρει απλόχερα ακόμα πιο εντυπωσιακό ήχο λέει η MV.
Το ιδιαίτερο πλαίσιο των F4 με τη μίξη χωροδικτυώματος και αλουμινένιων πλακών κάνει και πάλι την εμφάνισή του, συνοδευόμενο
φυσικά από κορυφαίες πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις με πηρούνι Marzocchi 50mm εμπρός και αμορτισέρ της Sachs με ξεχωριστό
δοχείο πίσω, ενώ ρυθμιζόμενο είναι και το μοχλικό ώστε ο αναβάτης
να φέρει το ύψος και τη γεωμετρία της μοτοσυκλέτας στο κατ’ αυτόν
ιδανικό επίπεδο.
Τα φρένα είναι φυσικά Brembo, με δίσκους 320 mm και ακτινικές
monobloc δαγκάνες, ενώ σε μια κίνηση έκπληξη η τιμή της F4R
Corsa Corta είναι σαφώς κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000
ευρώ με το οποίο συνήθως φλερτάρουν οι κορυφαίες ιταλικές μοτοσυκλέτες, κοστίζοντας 18.800€ στην Ιταλία.
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ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

OFF ROAD RACING (MX)
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ

50 SX '09
65 SX '09
85 SX '11
150 SX '09
350 SXF '11
505 SX '08
525 SX '06

€3.100
€4.100
€5.490
€6.950
€9.550
€9.200
€8.990

ENDURO

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ

125 EXC '11
200 EXC '09
250 EXC '11
300 EXC '10
250 EXC-F '11
450 EXC '10

€7.550
€7.400
€8.350
€8.900
€9.750
€9.250

ΟΝ ROAD
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ

690 DUKE '09
690 ENDURO
690 SM
950 SM
990 SMT (Χώρις ABS)
990 SUPERDUKE Classic
990 SUPERDUKE New

€8.490
€8.290
€7.490
€8.500
€12.990
€8.990
€10.990

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΘ. TEM.

€2.490
€3.400
€4.700
€5.790
€7.990
€6.990
€5.990

1
1
2
2
2
2
1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΘ. TEM.

€6.490
€5.990
€7.490
€6.990
€8.490
€7.990

2
2
1
2
1
2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΘ. TEM.

€7.900
€7.490
€6.990
€7.990
€11.450
€8.490
9.990

2
2
2
1
2
4
3

OFF ROAD RACING (MX)
ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ

KTM
KTM
KTM
HUSQVARNA
HUSQVARNA

250 SXF '06
450 SXF '06
450 SXF '08
TC 250 '04
TC 250 R '05

€2.990
€3.490
€3.990
€2.000
€2.500

ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΜΗ

KTM
KTM
KTM
HUSQVARNA
HUSQVARNA
HUSQVARNA
YAMAHA

250 EXC SIX DAYS '09
300 EXC SIX DAYS '09
530 EXC SIX DAYS '09
TE 250 '04
TE 410 '00
TE 450 '06
WRF 450 '05

ENDURO

ΟΝ ROAD
ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM

620 GS/SM '98
640 LC4 ENDURO '99
640 LC4 SM '99
990 SUPERDUKE R '10
RC8 '08
690 ENDURO '08
950 SM '07
690 SM '07
690 SMC '08

ΔΩΡΟ

2 ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ STOCK

€4.200
€4.900
€5.290
€2.500
€1.500
€3.000
€2.900
ΤΙΜΗ

€1.490
€1.990
€2.200
€13.500
€8.900
€4.500
€4.990
€4.600
€5.200
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Kawasaki ZZR 1400
Τα αμφιλεγόμενα κατά μερικούς teaser της Kawasaki
αποδείχθηκαν 100% έγκυρα, σε αντίθεση με τις φήμες που ήθελαν τη νέα ZZR 1400 να διαθέτει μηχανική υπερτροφοδότηση.
Βέβαια, οι σχετικα πρόσφατες πατέντες της Kawa δεν αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο μέλλον, αλλά μέχρι
τότε το νέο ZZR δείχνει να έχει τα φόντα να πάρει τη σκυτάλη της κατηγορίας από το Hayabusa που, πέραν του κόφτη
στα 300 km/h, δεν έχει δεχτεί ιδιαίτερες αλλαγές έκτοτε.
Κατά την εταιρεία, το νέο ZZR διαθέτει «την ταχύτερη επιτάχυνση σε μοντέλο παραγωγής», χάρη στην αυξημένη κατά
4mm διαδρομή των εμβόλων που ξεχείλωσε το υδρόψυκτο τετρακύλινδρο σύνολο στα 1,441 κυβικά εκατοστά. Αυξημένη
συμπίεση, νέοι εκκεντροφόροι, γυαλισμένοι αυλοί και σωρεία μικρών αλλαγών μεταφράζονται σε 197.5 ίππους άνευ ram air και
207.2 με, ενώ η ουδόλως ευκαταφρόνητη ροπή αγγίζει τα 16.5
κιλά. Οι χάρτες της ανάφλεξης δίνουν τη δυνατότητα στον αναβάτη
να κόψει την απόδοση του κινητήρα στο μισό εάν το κρίνει δόκιμο, ενώ σειρά αλλαγών σε πλαίσιο και αναρτήσεις με μεγαλύτερη
ακαμψία, 10mm μακρύτερο ψαλίδι και ελαφρύτερους τροχούς θα
σταθούν σύμμαχοι όταν όλη η ισχύς θα είναι διαθέσιμη.

BMW G650 GS Sertao
Συνεχίζοντας την επέκταση της γκάμας της προς όλες τις κατευθύνσεις, η BMW παρουσίασε τη G650 GS Sertao. Βασισμένη στη G650 GS, γνωστή ως F650 πριν την έλευση των
δικύλινδρων F, η Sertao χρησιμοποιεί το δοκιμασμένο μονοκύλινδρο 652 κυβικών της Rotax, συνδυάζοντας με μια ιδέα
από την αισθητική και τις δυνατότητες των μικρότερων μονοκύλινδρων των 450 κυβικών.
Με το ίδιο πλαίσιο με την απλή G650 GS αλλά μεγαλύτερες διαδρομές στις πιο σφιχτές αναρτήσεις, η Sertao έρχεται ορεξάτη για
εκτός δρόμου εξορμήσεις, μια εικόνα που ενισχύουν και οι μεγαλύτεροι ακτινωτοί τροχοί των 21
ιντσών εμπρός και 17 πίσω.
Με σαφώς πιο αιχμηρή αισθητική από την GS που ξέραμε τόσα
χρόνια και παρά την ίδια απόδοση των 48 ίππων και 5.1 κιλών
ροπής, η Sertao δείχνει πολύ πιο
πειστική από την έκδοση Dakar,
ενώ πιστή στη φιλοσοφία της
BMW θα είναι διαθέσιμη με μια
σειρά αξεσουάρ, από πιο ψηλή
ζελατίνα και βαλίτσες έως μεγαλύτερα καλύματα τροχών και
αλουμινένια προστατευτική ποδιά
για τον κινητήρα, μαζί με προαιρετικό ABS με διακόπτη απενεργοποίησης.
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Honda Integra 700
Το πρωτογνωρίσαμε ως Mid Concept Scooter στην περσινή
EICMA και τώρα η Honda δίνει τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες που συνοδεύουν την αλλαγή του ονόματος σε Integra. Ναι,
Integra όπως στο σπορ κουπέ που βασιλεύει στην Ιαπωνία.
Το ζουμί, όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται λίγο πιο
βαθειά, καθώς το Integra είναι μόλις το ένα από τα τρία διαφορετικά
μοντέλα που θα παρουσιαστούν στην φετινή EICMA εξοπλισμένα με
το νέο δικύλιδρο κινητήρα των 700 κυβικών.
Το εν σειρά σύνολο με κλίση 62 μοιρών δεν κρύβει τη συγγένειά του
με τον V4 του VFR και θα είναι διαθέσιμο ανάλογα με την τοποθέτηση είτε με 6άρι κιβώτιο είτε με το DCT δεύτερης γενιάς που είναι
σύμφωνα με τη Honda ελαφρύτερο και πιο συμπαγές από πριν.
Ο δικύλινδρος διαθέτει στρόφαλο 270ο και σειρά από νέες τεχνολογίες για μείωση των τριβών και γεμάτη απόδοση, ενώ σύμφωνα
με τις μετρήσεις της Honda καταναλώνει κάτω από 4 λίτρα κάθε 100
χιλιόμετρα, μια διαφορά της τάξεως του 40% σε σχέση με αντίστοιχα
σπορ scooter της μεσαίας κατηγορίας. Και στις διεθνώς δύσκολες
εποχές που διανύουμε, αυτό είναι ένα νούμερο που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή πολλών. Και όλα αυτά με εκπομπές ρύπων κάτω
από το μισό του προβλεπόμενου ορίου των προδιαγραφών Euro3,
που σημαίνει οτι αυτός ο κινητήρας και οι επόμενες εξελίξεις του θα
είναι μαζί μας για πολλά χρόνια.

Yamaha Xenter
Μπορεί να καθυστέρησε ελαφρώς, αλλά η Yamaha αποφάσισε να κατέβει στην πιο δημοφιλή κατηγορία των scooter
με το Xenter που θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις 125 και 150
κυβικών.
Με τροχούς 16 ιντσών και άνετους χώρους, το Xenter χτυπάει διάνα
τους στόχους της κατηγορίας που ουσιαστικά ξεκίνησε το SH, αλλά
αποφεύγει έξυπνα να ταυτιστεί με τους πολυάριθμους κλώνους αυτού χάρη στην ξεχωριστή του σχεδίαση που δανείζεται στοιχεία από
τα X-Max και T-Max, ειδικά στη σχεδίαση του εμπρός μέρους και
των φαναριών, ενώ η διχρωμία στην ποδιά το κάνει να ξεχωρίζει
χαρακτηριστικά σε μια κατηγορία που ζει και αναπνέει μονόχρωμα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατηγορία παρουσιάζει ο κινητήρας των 155
κυβικών με την τετραβάλβιδη κεφαλή, αλουμινένιο πιστόνι και κεραμική
επίστρωση στον κύλινδρο, ενώ και
οι δύο εκδόσεις του Xenter θα διαθέτουν το σύστημα συνδυασμένων
φρένων της Yamaha.
Στον τομέα του εξοπλισμού το νέο
scooter της Yamaha σαφώς και δεν
υπολείπεται, με στάνταρ βαλίτσα και
ζελατίνα, όργανα LCD και πίσω φώτα
LED. Θα μπορέσει το Xenter να εκθρονίσει το SH; Ίσως όχι, αλλά με
τη σωστή τιμή σίγουρα θα ροκανίσει
ένα σημαντικό μέρος της πίτας.

>>

blog.ebike.gr

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

front

first rides
Δύο on-off 125cc κι
ένα track test 1050cc
γι’ αρχή καλά είναι;
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Minimal

to the Max

Ειδικά κατασκευασμένο για όσους θεωρούσαν
ότι το Alp ήταν μινιμαλιστικό…

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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Τι παραπάνω χρειάζεται μια καθημερινή
μοτοσυκλέτα σε σχέση με ένα ποδήλατο;
Ειδικά αν η σύγκριση γίνεται με ένα Downhill, πλήρες
αναρτήσεων και δισκοφρένων, η θεωρία λέει όχι πολλά
πέρα από ένα μοτέρ. Άλλωστε, οι πρώτες μοτοσυκλέτες
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ποδήλατα με έναν μικρό
κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Το τι χρειαζόμαστε όμως με το τι χορταίνει το μάτι έχει όπως
και να το κάνουμε μια μικρή απόσταση. Έτσι οι μοτοσυκλέτες
άρχισαν ολοένα να φουσκώνουν, με γεωμετρικά αυξανόμενα
τετραγωνικά πλαστικών, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές
όσο κατεβαίνεις στα κυβικά: Ειδικά τα 125άρια φέρονται σα
να έχουν κάτι να αποδείξουν, προσπαθώντας να κρύψουν
το μικρό, συχνά αερόψυκτο κινητήρα τους πίσω από ένα
όσο το δυνατό πιο εντυπωσιακό κουστούμι. Στο βωμό της
εμφάνισης και της καφετέριας η ουσία της ευκολίας και της
ευελιξίας τείνει να χάνεται, ενώ από πίσω ακολουθεί πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων και η οδική συμπεριφορά. Από κάπου
δεν πρέπει να εξοικονομήσει κανείς άλλωστε τα χρήματα που
κοστίζει το κουστούμι;
Έναντι στο κατεστημένο
Η Beta, με πολυετή θητεία στα trial δεν πάει απλά κόντρα
στο ρεύμα των καιρών. Έχει πάρει φόρα και κόβει ανάποδα
την εθνική. Το Urban 125 έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται μια
μικρή μοτοσυκλέτα πόλης και απολύτως τίποτα παραπάνω.
Δεν είναι μόνο η έλλειψη πλαστικών η το μινιμαλιστικό
ρεζερβουάρ των 6 μόλις λίτρων. Όπου και να κοιτάξεις θα
δεις μια ωδή στη χωροταξία και τη λεπτομέρεια. Από το
σκαμμένο κάλυμμα της εξάτμισης για να μην πετάει παραέξω
το μαρσπιέ του συνεπιβάτη μέχρι τις λεπτές ντιζούλες τσοκ
και γκαζιού που περνάνε χιαστί πίσω από το λαιμό όπως στα
ποδήλατα, το Beta έχει φροντίσει να μη σπαταλήσει ούτε ένα
γραμμάριο παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται.
Το αποτέλεσμα δικαιώνει τη Beta τόσο στο ζύγι, με οριακά
τριψήφιο αριθμό κιλών, όσο και στο μάτι: Το Urban τραβάει
πολύ περισσότερο τα βλέμματα απ’ οποιαδήποτε άλλη
μοτοσυκλέτα 125 κυβικών, ξεχωρίζοντας ακριβώς επειδή
δεν ακολουθεί την πεπατημένη.
Αυτό που δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις κοιτώντας
το στατικό, είναι το πόσο μικρό είναι. Παρότι βασίζεται στο
πλαίσιο των μικρών Alp, είναι λες και έχει κατασκευαστεί υπό
κλίμακα με τέλειες αναλογίες. Ρίξτε μια ματιά στους τροχούς
και θα καταλάβετε: Παρότι αρχικά φαίνονται οι συνήθεις
21/18, προσεκτικότερη παρατήρηση θα δείξει ότι λείπουν
δύο ίντσες από τον κάθε ένα. Κοινώς 19άρης τροχός εμπρός
και 16άρης πίσω. Προσθέστε στην εξίσωση την ιδιαίτερα
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χαμηλή σέλα και έχετε μια ιδανική μοτοσυκλέτα για αναβάτες
κάτω του μέσου αναστήματος, που θυμίζει BMX με όλους
τους υπόλοιπους.
Το ηλεκτρονικό πολυόργανο είναι πλήρες στοιχείων με μια
ιδιαίτερα περίεργη επιλογή που θα φέρει σε δύσκολη θέση
τους φίλους που θα το δανειστούν για μια κάπως μεγαλύτερη
βόλτα: Η ένδειξη στάθμης με τις μπαρίτσες δεξιά δεν είναι
βενζίνης όπως είναι λογικό να υποθέσει κανείς, αλλά
φόρτισης μπαταρίας. Και αφήστε τους να αναρωτιούνται γιατί
μείνανε ενώ το τεπόζιτο δείχνει γεμάτο...
Η χαρά της απλότητας
Ένας υδρόψυκτος κινητήρας με τα ψυγεία και τις σωληνώσεις
του δεν ταιριάζει ιδιαίτερα στο μινιμαλιστικό χαρακτήρα
του Urban. Έτσι η Beta κοίταξε κατά Ιαπωνία μεριά για το
αερόψυκτο μοτεράκι των 125 κυβικών, αν σε αντίθεση με
τους κινητήρες των 200 και 350 κυβικών που φορούν το
μεγαλύτερο Urban και τα Alp, αυτή τη φορά προέρχεται από
τη Yamaha και όχι από τη Suzuki. Και, σε αντίθεση με το
Alp 125 που μοιράζεται τον ίδιο κινητήρα, το Urban έχει και
μανιβέλα, που διατίθεται ως αξεσουάρ στο αδελφάκι του.
Περίεργα πράγματα.
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Όντας καρμπυρατεράτος, ο κινητήρας θέλει το τσοκάκι του
για να πάρει μπροστά, αλλά γρήγορα θα κατασταλάξει στο
πολιτισμένο του ρελαντί. Η κλειστή λόγω προδιαγραφών
εξάτμιση είναι ιδιαίτερα ήσυχη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
το Urban είναι μουγγό σαν ηλεκτρικό, καθώς η εισαγωγή
φροντίζει να γεμίζει το ηχητικό κενό. Ο ήχος κυμαίνεται από το
ιδιαίτερα ευχάριστο έως το ανατριχιαστικό αν προσπαθήσετε
να του πιείτε το αίμα δουλεύοντας τον μικρό μονοκύλινδρο
στο όριο των στροφών του, που είναι ο όχι τόσο διακριτικός
τρόπος του Urban να σας πει ότι δεν το οδηγείτε όπως πρέπει.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αναζητήσει κανείς
το άνω όριο στροφών, καθώς το μόνο που αυξάνεται είναι
ο θόρυβος και όχι ο ρυθμός της επιτάχυνσης. Αντίθετα, το
παιχνίδι γίνεται στις μεσαίες, χρησιμοποιώντας τη μικρή σε
ύψος αλλά ευρεία καμπύλη της ροπής.
To Urban είναι κατά τη Beta ένα City Scrambler, κάτι που
δικαιολογεί θεωρητικά το γιατί η εξαιρετικά χαμηλή σέλα
είναι και εξαιρετικά σκληρή, δείχνοντας σα να τη θυμήθηκαν
τελευταία στιγμή πριν το βγάλουν στην παραγωγή, καθώς και
το γιατί η εργονομία του είναι τόσο άριστη άπαξ και σηκωθείς
στα μαρσπιέ – που φυσικά διαθέτουν αφαιρούμενα λάστιχα
για τις εντουρομπότες σας.
Αυτή η διττή φιλοσοφία είναι που ξεχωρίζει επί της ουσίας
τις πολιτικές μοτοσυκλέτες της Beta με τον υπόλοιπο
ανταγωνισμό. Είναι σχεδιασμένα πρωτίστως για να κινούνται
με άνεση σε κακοτράχαλα εδάφη και αυτό ακριβώς είναι τα
κάνει τόσο καλά στο δρόμο. Χαμηλό βάρος, εξωφρενικά
στενή σιλουέτα, αναρτήσεις που αρχικά δείχνουν υπερβολικά

"

Είναι σχεδιασμένο

για κίνηση εκτός δρόμου
– και αυτό το κάνει
τόσο καλό

"

εντός
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Accessorize!
Όπως και στο Alp, η Beta προσφέρει μια σειρά
αξεσουάρ για να φέρετε το Urban, είτε 125 είτε 200,
στα μέτρα σας:
• Long Seat Kit. Πλήρες με καλύμματα ντεπόζιτου και
ουράς, για όσους θέλουν έναν αέρα Alp.
• Inox Muffler. Ανοξείδωτο τελικό που μειώνει μια
ιδέα ακόμα το βάρος αλλά σπάει τη μινιμαλιστική
μαυρίλα.
• Top Case. Με την απαραίτητη βάση.
• Lateral Bag. Μαλακή πλαϊνή βαλίτσα Tucano
Urbano.
• Handguard Kit. Χούφτες για να έχουμε τα δάκτυλά
μας ήσυχα.
• Sport Screen. Μαύρη ζελατίνα που αντικαθιστά τη
μικρή μασκούλα.
• Luggage Rack. Γιατί φόρτωμα δε σημαίνει
υποχρεωτικά μπαγκαζιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη κατάλογο,
δείτε το www.betamotor.gr
μαλακές μέχρι να ανακαλύψεις ότι όλο το εύρος των
διαδρομών τους είναι προοδευτικό και ωφέλιμο και όχι απλά
στυλιστικό.
Βέβαια, η εκτός δρόμου φιλοσοφία έχει και τα... ενδιαφέροντά
της, όπως μπορεί να ανακαλύψεις την πρώτη φορά που θα
πας να στρίψεις για να συνειδητοποιήσεις ότι το Urban είναι
τόσο στενό που το γόνατο βρίσκει αέρα εκεί που περιμένεις να
βρεις κόντρα για να στηριχτείς. Πάλι καλά που η πρόσφυση
του μπροστινού ελαστικού παίρνει άριστα, με τις ευγενικές
πλάτες βεβαίως του χαμηλού βάρους.
Χωρίς ιδιαίτερη δύναμη από τον κινητήρα αλλά με καλή
πρόσφυση και έλεγχο, το μικρό Beta στρίβει σαν παλιό
ντουκάτι, με τη φόρα όπως έρχεσαι και τον κινητήρα στις
μεσαίες.
Τα πλεονεκτήματα στα γλιστερά στροφιλίκια αναστρέφονται
σε πιο ανοιχτά κομμάτια, όπου όπως σε όλα τα 125άρια
ο ρυθμός επιτάχυνσης πέφτει αισθητά, ενώ η μάσκα δεν
προσφέρει ιδιαίτερη προστασία απλά γιατί δεν υπάρχει
λόγος. Είναι όλα διαδικαστικά μέχρι εκείνο το χωμάτινο
μονοπάτι ή τις κλειστές και ιδανικά όχι ανηφορικές στροφές
που έπονται.
Οι χειρολαβές του συνεπιβάτη δείχνουν ισχνές με την
πρώτη ματιά, αλλά αποδεικνύονται ιδιαίτερα πρακτικές

"

Στρίβει σαν παλιό Ducati,

"

με φόρα και χρησιμοποιώντας
τις

μεσαίες
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αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως η σχεδίαση για τη
σχεδίαση δεν είναι πάντα η ιδανική οδός. Και αν οι σχέσεις
σας δεν είναι ιδιαίτερα στενές σύντομα θα γίνουν, καθώς
το περιορισμένο μήκος της σέλας δεν αφήνει πολλές
εναλλακτικές.
The Beta way
Η Beta δεν πάει κόντρα στο ρεύμα των καιρών μόνο στη
σχεδίαση, αλλά και στη φιλοσοφία της. Όταν όλοι εστιάζουν
στις οικονομίες κλίμακας με όλα τα καλά και κακά που αυτή
συνεπάγεται, η Ιταλική εταιρεία συνεχίζει στο δρόμο της
περιορισμένης και εξειδικευμένης παραγωγής. Κατασκευάζει
τις μοτοσυκλέτες της στην Ευρώπη και όχι σε κάποια
ανατολική χώρα με χαμηλά εργατικά, όπως η πλειοψηφία
των ανταγωνιστών σε αυτή την κατηγορία κυβικών. Και αυτό
όπως είναι φυσικό αντανακλάται στην τιμή, με τα €3,390 να
πλησιάζουν το άνω άκρο της κατηγορίας παρά την έλλειψη
εντυπωσιακών μεν, άχρηστων δε χαρακτηριστικών. Αυτό
από μόνο του αρκεί για να βγάλει το Urban εκτός της λίστας
των mainstream αγοραστών, απευθυνόμενο σε αυτούς που
μπορούν να εκτιμήσουν το χαρακτήρα του. Και δε θα το
μετανιώσουν.<<

first ride

Beta Urban 125

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FR Beta Urban 125
The Fuoristrada CO.
€3,390
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ/ρεζέρβα:
Βάρος κατασκευαστή:

2,143 mm
820 mm
1,170 mm
1,372 mm
836 mm
6/1.5 lt
102 kg

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

Αερόψυκτος μονοκύλινδρος,
SOHC διβάλβιδος
54 x 54 mm
124 cc
10:1
-

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πηρούνι Paioli
37/170 mm
Καμμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Μονό αμορτισέρ, μοχλικό
185 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

1.85 x 19΄΄
Vee Ruber V354F 100/80-19
Δίσκος 245 mm, διπίστονη
δαγκάνα με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

2.15 x 16΄΄
Vee Ruber V354R 120/90-16
Δίσκος 220 mm, μονοπίστονη
δαγκάνα με γλίστρα
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Όλα Dakar

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Μια ρέπλικα των αγωνιστικών της ερήμου για τους πιτσιρικάδες είναι η νέα ιδέα της
Derbi και ομολογουμένως είναι τόσο πιασάρικη όσο και πρωτότυπη
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Με ολίγη από καθυστέρηση, καθώς
η Adventure έκδοση του Terra έχει
παρουσιαστεί ήδη από το 2010, το εντυπωσιακό ισπανικό
μικρό έπεσε στα χέρια μας. Βρίσκω την ιδέα της Derbi
εξαιρετική, καθώς όλο και περισσότερο ζηλεύω τους
σύγχρονους νέους που έχουν μια τεράστια γκάμα στη
διάθεσή τους για να διαλέξουν, από race replicas, μέχρι
ρετρό στρητάκια, σκούτερ, εντούρο, SM και τώρα μια
Adventure μοτοσυκλέτα. Μπορεί να έχουν φορεμένο στον
σβέρκο τον περιορισμό των 125 κυβικών και 15 ίππων που
η γενιά μου δεν είχε, αλλά οι επιλογές και η ποιότητα αυτών
είναι πραγματικά να σου τρέχουν τα σάλια.
Διαβάζω το λιτό press kit της Derbi, σύμφωνα με το οποίο
το Terra 125 Adventure προορίζεται κυρίως για καθημερινή
χρήση, επιτρέποντας παράλληλα και λίγο εκτός δρόμου
παιχνίδι. Η εμφάνιση με ψήνει πως μάλλον έχουν δίκιο και
σπεύδω να διαπιστώσω.
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Πορτοκαλί, τυχαίο; Δε νομίζω
Ψαχουλεύοντας τη μοτοσυκλέτα δε μπορώ παρά να
δηλώσω πως είναι πολύ όμορφη και εντυπωσιακή, ειδικά σε
αυτό το πορτοκαλί “ΚαΤεΜίζον” χρώμα. Ο πρώτος στόχος
έχει ήδη επιτευχθεί πριν καν βάλω κλειδί στον διακόπτη,
καθώς ο μεγάλος όγκος και το φαντεζί χρώμα σε ψήνουν πως
έχεις ψωνίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό 125. Ο
υγρόψυκτος κινητήρας φέρνει ένα δεύτερο σημείο υπεροχής
στην κατηγορία που κατακλύζεται κυρίως από αερόψυκτα
μονοκύλινδρα.
Πατώ το κουμπί της μίζας και ο κινητήρας της Derbi έρχεται
στη ζωή με αρρυθμίες. Δε θα το έλεγα πρόβλημα, αλλά
μου έκανε εντύπωση –κάπως κακή στην αρχή, μέχρι να το
συνηθίσω– που όσο είναι κρύος το ρελαντί του είναι αρκετά
ασταθές και μερικές φορές σβήνει την πρώτη φορά που
παίρνει μπροστά. Ξεκινώντας εισπράττω μια αίσθηση που
είχα πολύ καιρό να νιώσω, αυτό της κούφιας απόδοσης
χαμηλά που νομοτελειακά χαρακτηρίζει έναν κινητήρα λίγων
κυβικών. Προς τιμή του Terra η μοτοσυκλέτα επιταχύνει
γραμμικά δίχως να απαιτεί λιώσιμο του συμπλέκτη, ενώ αν
θες να τον πατινάρεις για να μπεις στις ροπές πιο γρήγορα
ο συμπλέκτης γίνεται εύκολα σύμμαχός σου και σύντομα
ανακαλύπτεις πως με ένα δάκτυλο στην αριστερή μανέτα και
ελάχιστη προσπάθεια μπορείς να καταφέρεις πολύ καλές
επιταχύνσεις για τετράχρονο 125.
Από τη στιγμή που ροπιάζει ο μονοκύλινδρος, δηλαδή
έχοντας φτάσει γύρω στις 8,000 rpm, η αίσθηση που
αποκομίζω είναι πως καβαλώ έναν από τους ισχυρότερους
125άρηδες τετράχρονους κινητήρες που έχω γνωρίσει. Δε
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"

...Το ότι θα

ξεχωρίζεις στο παρεάκι
των 125 είναι

"

δεδομένο...

μπορώ να πω πως έχω μεγάλη εμπειρία από ανάλογες
μοτοσυκλέτες, αλλά συγκριτικά με όσες έχω βολτάρει
μπορώ ειλικρινά να πω πως το Derbi δείχνει πολύ τσαγανό
και μαζεύει χιλιόμετρα με τσαμπουκά. Έχει τα 100-110 για
πλάκα και με λίγη επιμονή θα δει ως και 130 στο κοντέρ –κι
αυτά με τα απλόχερα κιλά μου στη σέλα του. Φυσικά όλα
συμβαίνουν στις δύο τελευταίες χιλιάδες του στροφόμετρου,
πριν από κει μόνο χαλαρή μετακίνηση υπάρχει.
Για να ξεχωρίζεις
Όσον αφορά στην πρακτικότητα της καθημερινής μετακίνησης
το Terra Adventure παίρνει από μένα άριστα. Θα πρέπει
να ξεκαθαρίσω από την αρχή πως η σέλα του είναι πολύ
ψηλά και αυτό ενδεχομένως οφείλει να το λάβει υπ’ όψη ο
υποψήφιος αγοραστής. Οι 861 πόντοι του υψομέτρου της θα
προβληματίσουν αρκετό κόσμο που δε θα φτάνει να πατήσει
κάτω, αν και το βάρος της μοτοσυκλέτας είναι πολύ μικρό
οπότε ενδεχόμενο ακούσιο πλάγιασμά της δεν είναι τόσο
τρομακτικό στο πόδι όσο με μια μεγάλη και βαριά κατασκευή.
Οι αναρτήσεις του διαθέτουν μια ενδιάμεση διαδρομή γύρω
στα 170 mm, επαρκή για να ρουφούν αδιαμαρτύρητα
λακκούβες και σαμαράκια, καθώς και να προσφέρουν
προοδευτικότητα στα δύσκολα, όπως ένα απότομο
φρενάρισμα. Διαθέτουν επαρκείς αποσβέσεις και ζυγίζουν
σωστά το όριο ανάμεσα στο μαλακό και το σφικτό,
κρατώντας την τελική αίσθηση κάπου ανάμεσα στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το ζύγισμά του βοηθά στον
καλό έλεγχο, τα φρένα του είναι αρκούντως δυνατά για όσα
μπορεί να καταφέρει το γκάζι και το βάρος του και συνολικά
αποδεικνύεται ανετότατο και πανεύκολο στην κίνηση.
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Εκτός δρόμου δεν πρέπει κανείς να περιμένει και πολλά,
πάντως το μικρό Adventure τα καταφέρνει μια χαρά
έχοντας τις ψηλούτσικες αναρτήσεις και το καλό ζύγισμα
στα υπέρ του. Εκδράμει παντού για πλάκα και στα
δύσκολα θα σε περάσει με λίγη υπομονή και σύνεση. Έτσι
κι αλλιώς δίχως γκάζι στις χαμηλές στροφές έχεις ήδη ένα
εγγυημένο μειονέκτημα στις χωμάτινες δυσκολίες, αλλά ας
μην ψηνόμαστε πως δοκιμάζουμε και κάποιο αγωνιστικό
125. Μια μοτοσυκλέτα πόλης με χωμάτινο αέρα έχουμε
εδώ και σε αυτό το ζητούμενο το Derbi ανταπεξέρχεται με
άριστα.
Αυτό το Terra αρχίζει να τα βρίσκει σκούρα όταν φτάνουμε
στο ταμείο. Μια ανάσα πάνω από τα τέσσερα χιλιάρικα
δε θα βρει και πολύ ανταγωνισμό. Μελετώντας λίγο τους
τιμοκαταλόγους της κατηγορίας θα βρούμε μια σειρά
στρητάδικων 125 κάτω από τα €3,000 και τα κορυφαία
on-off μέχρι τα 3,500, όπερ σημαίνει πως το μοναδικό
Adventure στα 125 μας προκύπτει κομματάκι αλμυρό.
Παρόλα αυτά είναι αυτή ακριβώς η μοναδικότητά
του που του δίνει περισσότερη αξία, δηλαδή αν είσαι
ερωτευμένος με την περιπετειώδη εμφάνιση δεν έχεις
και πολλές επιλογές, παρά μόνο να ρίξεις μια ματιά στον
προϋπολογισμό σου να δεις αν σε παίρνει το επιπλέον
αντίτιμο. Το ότι θα ξεχωρίζεις στο παρεάκι των 125 είναι
δεδομένο.<<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DERBI TERRA 125
ADVENTURE
PIAGGIO HELLAS
€4,050
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,192 mm
815 mm
Δ.Α.
1,451 mm
861 mm
11 l
121 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4T, υγρόψυκτος,
		μονοκύλινδρος,
		 2EEK, 4 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
58 x 47 mm
Χωρητικότητα:
124.2 cc
Σχέση συμπίεσης:
12:1
Ισχύς:
15 hp
Ροπή:
Δ.Α.
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		 Συμβατικό τηλεσκοπικό
		πιρούνι
Διαδρομή/Διάμετρος:
175/ 41 mm
Ρυθμίσεις:
Καμία
ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ
170 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

21 in
Vee Rubber, 90/90-21
Δίσκος 300 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

17 in
Vee Rubber, 130/80-17
Δίσκος 220 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
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Γυμνός
συνοδόςκυριών

κείμενο: Θοδωρής Ερμήλιος Συνεργάστηκαν: Γιώργος Κοροβέσης, Βαλάντης Μπελεσιώτης
φωτό: Σάββας Κουρίδης, Θ.Ε

Τόσο προκλητική ήταν η εμφάνιση του Speed Triple στο τελευταίο Trackbike. Ανάμεσα σε
δεκάδες καλοντυμένες κυρίες, ξεχώριζε με τη γύμνια του σαν τη μύγα μες το γάλα δίνοντας αφορμή για σχόλια και συζητήσεις αναφορικά με την καταλληλότητα του θεάματος
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>>

Την ώρα που έπαιρνα το ok από
τα κορίτσια της εισόδου της πίστας
σκεφτόμουν πως αν ήταν στο χέρι μου θα είχα διαλέξει
κάτι πιο sport. Σίγουρα… supersport! Αφήνοντας πίσω την
pitlane έλεγξα για μία ακόμη φορά το D ring κούμπωμα του
κράνους μου, έριξα μια τελευταία προσεκτική ματιά πίσω
στην αρχή της ευθείας και άνοιξα κάπως απότομα το γκάζι,
ίσα-ίσα για να ξεκολλήσει ο μπροστινός τροχός από την
άσφαλτο. Μμμ από ροπή καλά πάμε αλλά αυτό το ψηλό
τιμόνι…. Τις ίδιες σκέψεις έκανα και πιο πριν καθήμενος στο
Box 2. Δίπλα στις φανταχτερές Factory RSV4 και Daytona
675R με τα χαμηλά κλιπόν στεκόταν το Speed Triple με την
“καρατιμόνα” δείχνοντας κάπως “λίγο” για τις περιστάσεις.
Με την αφαίρεση του λασπωτήρα και την τοποθέτηση του
200αριού Dunlop GP Racer απέκτησε πιο racing look αλλά
και πάλι οι αμφιβολίες μου παρέμεναν . Ίσως όχι τυχαία
αφού ένα μήνα πριν είχαμε πραγματοποιήσει το συγκριτικό
των γυμνών χιλιαρών και η άποψη μου για τη συγκεκριμένη
κατηγορία δεν ήταν και η καλύτερη. Τα γυμνά μηχανάκια
προσπαθώντας να παίξουν σε πολλά τερέν όπως η πίστα,
το ταξίδι και η πόλη, συμβιβάζονται σε πολλούς τομείς με
αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές απλά να διεκπεραιώνουν
τους παραπάνω ρόλους χωρίς να είναι ποτέ πρωταγωνιστές.
Ποτέ δηλαδή δε θα τα ευχαριστηθείς στην πίστα σαν ένα
Supersport, ποτέ δε θα απολαύσεις ένα ταξίδι όπως με ένα
φαιριγκάτο street και στην πόλη τις περισσότερες φορές ή
θα ζητήσεις κάτι πιο άνετο ή κάτι πιο προσιτό για παιχνίδι.
Το Triple δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά είναι το πιο all around
της κατηγορίας. Και κάπου εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα:
Πόσο καλά τα καταφέρει στην πίστα; Πώς συμπεριφέρονται
οι αναρτήσεις στα Κ και τις εξόδους; Θα στρώσει αυτή η
ελαφρότητα που διακατέχει το μπροστινό του; Θα τιθασεύουν
τη φόρα στο τέλος της ευθείας τα σχετικά μαλακά φρένα;
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το πλαίσιο του έχει ελάχιστες ελα-

στικότητες και δείχνει το καλό του
πρόσωπο με καλά λάστιχα, σε καλή
άσφαλτο και τις αναρτήσεις σε σπορ

"

ρυθμίσεις

200m πριν την Κ1
Κάνοντας τις παραπάνω σκέψεις είχα ήδη συμπληρώσει
μερικούς χαλαρούς γύρους ζεστάματος και ανεβάζοντας
ρυθμό ασυναίσθητα μάζευα όλο και περισσότερη φόρα.
Βγαίνοντας στην ευθεία καρύδωσα για πρώτη φορά το γκάζι,
κούμπωσα αμέσως τρίτη, στη συνέχεια τετάρτη και όταν
πλησίασα κοντά στην πινακίδα των 200m συνειδητοποίησα
πως δεν έχω νέα σημάδια για τα φρένα. Με τα 600 φρενάρω
μια ανάσα μετά τα 200 αλλά με το 1050 που; Τσαρούχωσα
το μπροστινό, έκανα δύο κατεβάσματα, ακούμπησα και
το πίσω και οι αντιδράσεις μού ήρθαν τόσο απότομες που
παραλίγο να δω “μπλε οθόνη”. Το ABS επενέβη χαλώντας
το φρενάρισμα, η δευτέρα ήταν κοντή για την περίπτωση
με αποτέλεσμα ο πίσω τροχός να χάσει το μπούσουλα από
τις αναπηδήσεις, ενώ το πίσω φρένο έκανε την κατάσταση
ακόμη πιο έντονη. Αναγκαστικά καθυστέρησα το στρίψιμο,
διάλεξα ανοιχτή γραμμή αλλά παρέμεινα εντός πίστας χωρίς
περεταίρω δράματα. Στη συνέχεια τα όρια μπήκαν μόνα τους
ενώ η αίσθηση ασάφειας του μπροστινού στις γρήγορες
αριστερές 3-4, το ξύσιμο του μαρσπιέ στη 10 και η έλλειψη
εμπιστοσύνης στην “μαύρη τρύπα” της 13 δεν βοήθησαν
στο ανέβασμα του ρυθμού. “Μήπως παραείμαι αυστηρός;”
σκέφτηκα συνειδητοποιώντας πως άθελά μου συγκρίνω τη
συμπεριφορά του Triple με αυτή των Superbike; Συνέχισα
στον ίδιο χαλαρό ρυθμό και ο προβληματισμός μου γινόταν
όλο και πιο έντονος… “Δε μπορεί να μην είναι έστω λίγο
απολαυστικό,” σκέφτηκα και αμέσως κατάλαβα πως μεγάλο
μέρος της ευθύνης για τη συμπεριφορά έφεραν οι αναρτήσεις.
Παραήταν μαλακές και γρήγορες, πιθανότατα γιατί είχαν
σεταριστεί για χρήση σε (κακό) δρόμο. Ως αποτέλεσμα αυτού
το μπροστινό δεν είχε σαφή αίσθηση στην είσοδο, κατά τη
διάρκεια της στροφής η μοτοσυκλέτα δεν έδινε εμπιστοσύνη,
ενώ στην έξοδο το αμορτισέρ δε μπορούσε να αξιοποιήσει
τη διαθέσιμη πρόσφυση αναταράσσοντας το πίσω μέρος.
Έξοδο στα πίτς και κατευθείαν στο BOX 1!
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Τι λες για λίγο κούρδισμα;
“Μαλακό και γρήγορο,” ήταν η διάγνωση του Μπούστα
και του Άρη που εξέτασαν στατικά τις αναρτήσεις του
Triple. Κατσαβίδι στο χέρι, σφίξιμο των αποσβέσεων,
ξανά δοκιμή, λίγο ακόμη σφίξιμο και έτοιμο. Τώρα πιέζεις
στατικά το μπροστινό και δείχνει σαφώς πιο σφιχτό, ενώ
μόλις το αφήσεις επιστρέφει πιο γλυκά στην αρχική του
θέση. Παρομοίως και το πίσω με πιο έντονη τη διαφορά
στην επαναφορά. Μμμ για να δούμε… Ξαναμπαίνω
στην πίστα, μαζεύω λίγη φόρα στους δύο πρώτους
γύρους και ήδη νιώθω καλύτερα. Στο δεύτερο πέρασμα
από την ευθεία επιταχύνω δυνατά και τα φρένα στο
τέλος της ευθείας δεν επιφέρουν εκπλήξεις. Το πιρούνι
βυθίζεται προοδευτικά και το ABS δε μπαίνει καθόλου
σε λειτουργία αν δεν ασχοληθείς με το πίσω φρένο. Ίσως
να προσαρμόστηκα και εγώ... Στις πρώτες δύο δεξιές

"

με την αφαίρεση

του λασπωτήρα και την τοποθέτηση του 200αριού
Dunlop GP Racer απέκτησε πιο racing

look
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της πίστας (Κ1-Κ2) η αίσθηση είναι σαφώς καλύτερη. Το
Triple διατηρείται σταθερό χωρίς να κουνάει, οι αναρτήσεις
δεν έχουν χάσει την αίσθησή τους δίνοντας συνεχώς
πληροφορίες για την πρόσφυση των ελαστικών. Ομοίως και
στις δύο επόμενες αριστερές όπου το γκάζι ανοίγει υπό κλίση
χωρίς την παραμικρή απώλεια σε σταθερότητα. “Τώρα
μάλιστα,” μονολόγησα και άρχισα να ευχαριστιέμαι τους
γύρους οδηγώντας με γραμμές και ελάχιστα φρένα.
Με τις “νέες” αναρτήσεις, καλύτερη συμπεριφορά
παρουσιάζει και το πλαίσιο καθώς συνεργάζεται καλύτερα
με το υπόλοιπο σύνολο χωρίς να δείχνει άκαμπτο. Να γιατί
σε μέτριας και κακής ποιότητας άσφαλτο όπως της Αθήνας το
Triple δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Το πλαίσιο του έχει ελάχιστες
ελαστικότητες και δείχνει το καλό του πρόσωπο μόνο αν
συνεργαστεί με τις αναρτήσεις σε σπορ ρυθμίσεις, με καλά
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λάστιχα και καλή άσφαλτο. “Επιστρέφοντας” στις Σέρρες
θυμήθηκα πως εκτός από τη δοκιμή του Triple είχα αναλάβει
και το πράσινο γκρουπ των συμμετεχόντων δείχνοντας
γραμμές και βοηθώντας κόσμο να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις της πίστας. Αν και οι περισσότερες μοτοσυκλέτες
της κατηγορίας ήταν Supersport 600αρια και 1000αρια το
Triple δε δημιουργεί πρόβλημα στο να τα ακολουθήσει ή να
τα… συνοδεύσει για λίγους γύρους! Στα χέρια δε ακόμη πιο
έμπειρων αναβατών μπορεί να σημειώσει εντυπωσιακούς
χρόνους που για τους περισσότερους από εμάς είναι άπιαστοι.
Και καταλήγουμε στο σημαντικό ερώτημα…
Να το πάρω για Trackday;
Μην περιμένετε να σας πούμε πως ένα γυμνό είναι η
χρυσή τομή που τα κάνει όλα και συμφέρει. Αν σκοπεύετε
να μπαίνετε στην πίστα περισσότερο από μια-δυό φορές
το χρόνο προτιμήστε κάτι πιο sport. Αντίθετα το Triple θα
το προτείνουμε μόνο αν είστε περιστασιακός επισκέπτης
των track days και δεν έχετε βλέψεις για επικές μάχες με
τα χρονόμετρα και άλλα τέτοια άρρωστα πράγματα! Τότε
θα σταθεί με αξιώσεις και θα σας βοηθήσει αν δεν έχετε
προηγούμενη εμπειρία με το “αχανές” περιβάλλον της
πίστας. Και κατά 99% θα αποδειχθεί καλύτερη επιλογή αν
σκοπεύετε να κυκλοφορείτε καθημερινά έτσι κι αλλιώς με
1000αρι στο δρόμο…<<
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TRIUMPH SPEED TRIPLE ABS
ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε.
€13,990

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (mm):
Πλάτος (mm):
Ύψος (mm):
Μεταξόνιο (mm):
Ύψος σέλας (mm):
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt):
Βάρος κατασκευαστή, κενή (kg):

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
Διάμετρος x διαδρομή (mm):
Χωρητικότητα (cc):
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή (hp/rpm):
Ροπή κατασκευαστή (kg.m/rpm):
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Συμπλέκτης:
Πρωτεύουσα μετάδοση/σχέση:
Τελική μετάδοση/σχέση:
Σχέσεις / Km/h ανά 1,000 rpm
1η:
2α:
3η:
4η:
5η:
6η:
Ταχύτητα με 6η
στη μέγιστη ισχύ (km/h):
ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Γωνία κάστερ (μοίρες):
Ίχνος (mm):

2,086
728
1,033
1,435
825
17.5
214
Τετράχρονος, υγρόψυκτος,
τρικύλινδρος σε σειρά
79 x 71.4
1,050
12:1
133 / 9,400
11.3 / 7,550
Υγρός πολύδισκος
Γρανάζια / Δ.Α.
Αλυσίδα / Δ.Α.
Δ.Α. / Δ.Α. / Δ.Α. / Δ.Α. / Δ.Α. / Δ.Α. / Αλουμινένιο δύο δοκών
22.8
90.9

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
Τύπος:
		
Διαδρομή / διάμετρος (mm):
Ρυθμίσεις:
		
		

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
πιρούνι Showa
120 / 43
Προφόρτιση ελατηρίων,
απόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

ΠΙΣΩ
Τύπος:
		
Διαδρομή (mm):
Ρυθμίσεις:
		
		

Ένα αμορτισέρ Showa
με μοχλικό
130
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα (in):
Ελαστικό:
		
		
Φρένο:
		
		

3.5 x 17
120/70 ZR17,
Metzeler Racetec
Interact K3
Δύο δίσκοι 320mm,
ακτινικές δαγκάνες Brembo
τεσσάρων εμβόλων, ABS

ΠΙΣΩ
Ζάντα (in):
Ελαστικό:
		
Interact K3
Φρένο:
		
		

6 x 17
190/55 ZR17,
Metzeler Racetec
Δίσκος 255mm,
δαγκάνα Nissin
δύο εμβόλων

This is what we call

GEO

OASIS

ADVENTURE

165 3217 213

FROM

165 3218 781

Summer Comfort System

WINTER TO
SUMMER IN SECONDS

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
με σύν τροφο το μεγαλύτερο δίκτυο κατασ τημάτων σ την Ελλάδα
w w w.motomarket.gr | w w w.motorshop.gr

Αθήνα
Καλλιρόης 43 - 45 - 210 92 22 349
Mιχαλακοπούλου 199 - 210 77 10 149
Θεσσαλονίκη
Κ. Καραμανλή 89 - 2310 946 800
Factory Shop Σίνδος - 2310 795 052
Πάτρα
Κορίνθου 131 - 2610 454 501

165 3217 871

165 3217 180

165 3218 710

165 3218 182

2 in 1 | Summer - Winter Jacket
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Για πολλοστή φορά
φέτος, η πίστα των
Σερρών γίνεται ο
προσωπικός μας
χώρος δοκιμών.
Αντικείμενο;
Η κατηγορία
Supersport 600

cover story

Supersport Battle ’11

Αν στο άκουσμα και μόνο της λέξης “πίστα” πετάγεσαι από την
καρέκλα σου λες και σε χτύπησε το ρεύμα, δεν υπάρχει κανένας
λόγος να κοιτάξεις πέρα από τις μοτοσυκλέτες αυτής της δοκιμής

κείμενο: Κων/νος Δάλλας
συνεργάστηκαν: Γιάννης Μπούστας, Άρης Παπαπαναγής, Θοδωρής Ερμήλιος
φωτό: Σάββας Κουρίδης, Θοδωρής Ερμήλιος

Εξακοσαράκι
αγάπη μου
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>>

Πόσο εύκολα αλλάζουν τελικά οι
εποχές... Έχουμε 2011, ανεβαίνουμε
στις Σέρρες για συγκριτικό Supersport 600 και το μόνο
καινούργιο μηχανάκι είναι το Suzuki - που άλλαξε
φέτος, αφότου το προηγούμενο μοντέλο έκλεισε
πρώτα μια πενταετία. Ρίξτε μια ματιά στα υπόλοιπα και
θα καταλάβετε που το πάω. Το Honda, στη σημερινή
του μορφή, πρωτοεμφανίστηκε το 2007. Το Yamaha το
θυμάμαι από το 2006, που το οδήγησα στην επίσημη
παρουσίαση στην πίστα του Qatar. Το δε Triumph
είναι και αυτό ίδιο από το 2006, καθώς οι αλλαγές του
2008 δεν ήταν δα και θεμελιώδεις. Με δυο λόγια, το
φρέσκο μοντέλο σε αυτή την παρέα είναι το Suzuki και
τα άλλα έχουν στην πλάτη τους από τέσσερα έως πέντε
χρόνια παρουσίας στην αγορά! Και το καλύτερο; Δεν
πρόκειται να αλλάξουν ούτε το 2012. Το μόνο άλλο
φρέσκο μοντέλο είναι το Kawasaki, που εμφανίστηκε
το 2009 αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο προς δοκιμή από
την αντιπροσωπεία. Πραγματικά κρίμα, καθώς το test
του στο μακρινό τεύχος 20 (Δεκέμβριος 2009) άφηνε
πολλές υποσχέσεις για το ενδεχόμενο αναμέτρησης με
τον ανταγωνισμό.
Από την άλλη πλευρά, όταν είσαι μια εταιρεία στο
μέγεθος της Triumph ή ακόμα και της Honda ή της
Yamaha, και έχεις στην παραγωγή ένα μηχανάκι που
παραμένει ανταγωνιστικό ακόμα και αρκετά χρόνια
μετά την πρώτη του εμφάνιση, η λογική λέει ότι δεν
έχεις λόγο να το αλλάξεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι η Yamaha πήρε φέτος το παγκόσμιο πρωτάθλημα
στα Supersport 600 με μοτοσυκλέτα που τρέχει
ίδια και απαράλλακτη από το 2009. Η δε Triumph
πρωταγωνιστούσε πέρυσι που είχε αναβάτες, μπάτζετ
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και ομάδα, ενώ η Honda από το 2007 που έβγαλε
το σημερινό CBR μετρά τρεις παγκόσμιους τίτλους
αναβατών και τέσσερις κατασκευαστών.
Πάμε λοιπόν στον καινούργιο της παρέας, να δούμε τι
αποτέλεσμα είχαν οι εκτεταμένες αλλαγές σε πλαίσιο
και κινητήρα. Σαν αίσθηση, το GSX-R του ’11 δείχνει
ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο, αφού διακατέχεται
από την κλασική για Suzuki ουδέτερη συμπεριφορά.
Ο Άρης το συνοψίζει πολύ καλύτερα από εμένα: “Έχει
την ίδια γεύση αλλά καλύτερα φρένα”. Η αλλαγή
από το μοντέλο του ’06 σε αυτό του ’11 δεν ήταν
τόσο ριζική που να αλλάξει δραστικά τον χαρακτήρα
της μοτοσυκλέτας. Οι προηγούμενες αλλαγές γενεών
στα 600άρια της Suzuki είχαν ως αποτέλεσμα την
ουσιαστική τους μεταμόρφωση. Εδώ, κάτι τέτοιο δεν
ισχύει ούτε στο ελάχιστο.
Η θέση οδήγησης είναι λίγο διαφορετική, σαν να
κάθεσαι περισσότερο από πάνω και λιγότερο μέσα
στη μοτοσυκλέτα. Ο δε κινητήρας δουλεύει χωρίς
ξεσπάσματα, σαν ηλεκτρικός - τόσο πολύ που νομίζεις
ότι δεν πάει. Μοιάζει σε λειτουργία με τον κινητήρα
του Kawasaki, το οποίο όπως είπαμε απουσίαζε από
το συγκριτικό. Σε σχέση με τα υπόλοιπα τετρακύλινδρα
του συγκριτικού, το Honda έχει καλύτερες μεσαίες και
περισσότερη ροπή, αλλά ψηλά δεν πάει πουθενά.
Το δε Yamaha δεν πάει πουθενά μέχρι να φτάσει τις
10,000 rpm, αλλά από εκεί και πάνω πυροβολάει
όπως κανένα άλλο. Αυτή είναι βέβαια η αίσθηση που
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Η γνώμη του Μπούστα

CBR 600RR

Στη συγκεκριμένη δοκιμή, το CBR αδικήθηκε από τις
μανέτες που φορούσε καθώς, όπως και να τις ρύθμιζες,
ήταν τόσο κοντές που χτύπαγαν πάνω στα δάχτυλά
σου. Κατά τα άλλα είναι ένα κλασικό Honda με πολύ
καλές αναρτήσεις, αρκετά πιο γεμάτο στις μεσαίες από
το R6 και το Suzuki, ενώ είναι το ίδιο δυνατό ψηλά.
Είναι πιο εύκολο στην οδήγηση, θυμίζει 250 racing,
και σίγουρα θα μπορούσε να είχε κάνει ταχύτερο
χρόνο αφού δεν μπορούσαμε να πατήσουμε δυνατό
φρένο με αυτή τη μανέτα. Τα μαρσπιέ που φορούσε
διαμορφώνουν μια πάρα πολύ καλή θέση οδήγησης.
Η εξάτμιση βοήθησε τη λειτουργία του ψεκασμού στις
χαμηλομεσαίες, ο οποίος δεν κόμπιαζε.

"

...το Honda

ταιριάζει
περισσότερο
στις δύο
ελληνικές

πίστες...
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έχεις οδηγώντας τα καθώς, από τεχνικής πλευράς, το
δυναμόμετρο τα βγάζει πολύ πιο κοντά από όσο τα
αισθάνεσαι. Δείτε τα διαγράμματα στις δύο τελευταίες
σελίδες και θα καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ.
Προτού μπούμε πίστα, στο δρόμο πας με δαύτα;
Όταν το θέμα μας είναι τα 600άρια, η κουβέντα
προχωρά πιο εύκολα καθώς είναι δεδομένο ότι μιλάμε
σχεδόν αποκλειστικά για χρήση εντός της πίστας. Τι
γίνεται όμως αν θέλεις να κυκλοφορείς και στο δρόμο;
Εκεί, τα γιαπωνέζικα είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι
σαφώς καλύτερα να κυκλοφορείς με το GSX-R παρά
με το 675 που είναι σφιχτό και άβολο. Από την άλλη,
αυτός που θα επιλέξει να πάρει 600 έχει στο μυαλό
του την πίστα κατά 80 τοις εκατό, οπότε και δεν τον
νοιάζει το πόσο βολικό είναι ένα 600άρι στο δρόμο.
Ακριβώς το ανάποδο πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτούς
που σκέφτονται να πάρουν 1000άρι, καθώς οι κατ’
εξοχήν καφετεριάκηδες δεν ψωνίζουν 600άρια. Πάντα
κατά τη γνώμη μας, αυτός που παίρνει 600 είναι πιο
αποφασισμένος για τη χρήση την οποία σκοπεύει να
κάνει από τον αγοραστή ενός 1000, που θα το πάρει
για τα κυβικά και τα άλογα.
Ταυτόχρονα, παίζει ρόλο και αυτό που αναλύαμε
στο προηγούμενο τεύχος, στην προσπάθεια να
απαντήσουμε στο ερώτημα “600 ή 1000”. Σαν βάση,
τα 600άρια είναι καλύτερα μηχανάκια πίστας από τα

"

...το σημερινό CBR μετρά τρεις

παγκόσμιους τίτλους αναβατών και
τέσσερις

κατασκευαστών...
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Η γνώμη του Μπούστα

GSX-R 600

Το μηχανάκι που μου άρεσε περισσότερο να το
οδηγώ μέσα στην πίστα όλη την ημέρα, μιας και
σου δίνει μια πιο ουδέτερη αίσθηση γενικά, και από
πλευράς πλαισίου, και από πλευράς γεωμετρίας και
κινητήρα. Έχοντας τρέξει αρκετά χρόνια με Suzuki, το
αισθανόμουν ως ένα ενδιάμεσο μοντέλο, ανώτερο
από 600, καθότι φέρνει αρκετά προς 750 λόγω
του μοτέρ αλλά και της γεωμετρίας. Αυτό το έκανε
να σε ευχαριστεί και να θες να το οδηγείς συνέχεια,
αλλά δεν είναι και τόσο γρήγορο σε νορμάλ μορφή.
Δυσκολευόταν στα εσάκια και ο κινητήρας δεν
τράβαγε τόσο καλά στις ψηλές στροφές. Μπορούσες
όμως να ντριφτάρεις και να φρενάρεις όπως ήθελες,
από όπου ήθελες και σε όποια γραμμή ήθελες. Αυτός
ήταν μάλλον και ο λόγος που ήθελες να το οδηγείς
συνέχεια.

"

...η αλλαγή από

το μοντέλο του ’06
σε αυτό του ’11
δεν ήταν τόσο

ριζική...
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1000άρια. Ως αποτέλεσμα αυτού, είναι λιγότερο
συμβιβασμένα για χρήση δρόμου, σε βαθμό που
να μην κάνουν γι’ αυτή τη δουλειά. Εκεί που με ένα
1000άρι μπορείς με μια σχετική άνεση να πας μια
δικάβαλη βόλτα με την κοπέλα σου, με τα 600άρια
τα πράγματα δεν είναι καθόλου άνετα. Με το Suzuki
κάτι πάει και έρχεται. Με το Honda σίγουρα όχι. Με
το Triumph μπορείς να το ξεχάσεις. Με το R6 απλώς
δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Άρης είναι πιο απόλυτος σε
αυτό: “Το R6 δεν το πας στο δρόμο ούτε καν μόνος
σου. Δεν κυκλοφοριέται το μηχανάκι”. Το Suzuki είναι
το μόνο που είναι υποφερτό στο δρόμο. “Εγώ θα έλεγα
ότι είναι ωραίο και στο δρόμο”, δηλώνει ο Άρης. Με
τα δεδομένα της κατηγορίας, διαθέτει μια αξιοπρεπή
σέλα συνεπιβάτη, ικανοποιητικούς χώρους, κινητήρα
που τραβάει χαμηλά και δεν ζητά 9,000 στροφές για να
ξεκινήσει από το φανάρι. Και το Honda είναι καλό από
μοτέρ και αναρτήσεις, χάνει όμως λόγω εργονομίας και
ανυπαρξίας όγκου. Είναι τόσο μικρό που ο συνεπιβάτης
αισθάνεται ότι κάθεται στον αέρα. Το Triumph έχει το
καλύτερο μοτέρ για χρήση δρόμου αλλά χάνει και αυτό
λόγω εργονομίας, μεγέθους και -το σημαντικότερολόγω υπερβολικής ακαμψίας.
Εύκολα λοιπόν καταλήγει κανείς στο εξής απλό
συμπέρασμα: αν η μοτοσυκλέτα σου είναι supersport
600, τότε μάλλον θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά το
ενδεχόμενο να πάρεις ένα scooter για τις καθημερινές
σου μετακινήσεις. Κατά τη γνώμη μας, τα σημερινά

"

...έχει την ίδια γεύση αλλά
καλύτερα φρένα...
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Η γνώμη του Μπούστα

DAYTONA 675

Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που θα επέλεγα να
αγοράσω αν την κρατούσα σε νορμάλ μορφή. Έχει
την καλύτερη και πιο racing θέση οδήγησης, με στενό
ντεπόζιτο και τη σέλα χαμηλά. Όλο το μηχανάκι είναι
στενό και σου δίνει πολύ χώρο να βολευτείς, παρότι
είναι μικρό. Ο κινητήρας, παρά τις μακριές σχέσεις,
τραβάει από χαμηλά και αν τον εκμεταλλευτείς μπορείς
να επιταχύνεις πολύ γρήγορα από τη μια στροφή στην
άλλη. Εκεί είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά από
τα υπόλοιπα. Το δεύτερο δυνατό του σημείο είναι ο
τρόπος που περνά τα εσάκια, σαν να μην υπάρχουν,
λόγω γεωμετρίας και φιλοσοφίας κατασκευής. Σαφώς
και χρειάζεται πιο λεπτούς χειρισμούς από τα άλλα
για να το κάνεις να γυρίζει στην πίστα σε racing
ρυθμούς και με ακρίβεια, χωρίς να χάνεις χρόνο από
γλιστρήματα ή κουνήματα στα φρένα.
Και τα τέσσερα είναι πολύ κοντά και το ιδανικό
μηχανάκι στην κατηγορία μπορεί να προκύψει μόνο αν
συνθέσεις ένα δικό σου, χρησιμοποιώντας κομμάτια
από το καθένα. Αν πρέπει να επιλέξεις ένα έτοιμο,
σαφώς το Triumph είναι η ιδανικότερη λύση.

"

...το 675

μπορεί να σε ανεβάσει
πιο ψηλά απ’ ό,τι
οι υπόλοιπες της

κατηγορίας...
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600άρια είναι οι απευθείας απόγονοι των 250 racing
replica. Δεν υπάρχει λόγος να αγοράσει κανείς
supersport 600 αν δεν έχει στο μυαλό του τη χρήση
πίστας. Αν έχεις στο μυαλό σου τη χρήση δρόμου, δεν
υπάρχει λόγος να πάρεις 600. Χίλιες φορές καλύτερα
να πάρεις μεταχειρισμένο 1000άρι με τα ίδια λεφτά
παρά καινούργιο 600άρι.
Πάμε στο ζουμί
“Γεωμετρικά”, λέει ο Άρης, “το Honda είναι το
μηχανάκι που μου αρέσει περισσότερο από όλα.
Αυτό θα διάλεγα να αγοράσω και να προετοιμάσω
για την πίστα”, συμπληρώνει, επιβεβαιώνοντας για
μια ακόμη φορά ότι η επιλογή μοτοσυκλέτας σε
αυτή την κατηγορία είναι κυρίως θέμα γούστου και
οδηγικού στυλ. Ας τα βάλουμε σε μια σειρά με βάση
τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά - ή μάλλον, για να
γίνουμε πιο κατανοητοί, με βάση την απόκριση που
έχουν στη δύναμη που ασκούμε στα clip on και τα
μαρσπιέ.
Στη μια άκρη, την εξτρεμιστική, βρίσκεται το Triumph.
Στην άλλη άκρη το Suzuki. Δίπλα στο Triumph
βρίσκεται το Honda και δίπλα στο Suzuki το Yamaha.
Προσωπικά, αυτό που ζητάω εγώ από μια μοτοσυκλέτα
βρίσκεται πιο κοντά στη λογική των Yamaha και
Suzuki, ενώ τα γούστα του Άρη καλύπτονται από την
άλλη άκρη, αυτή των Honda και Triumph. Με βάση τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το R6 είναι η μοτοσυκλέτα

"

...το βαρύ μπροστινό

προσφέρει εμπιστοσύνη
και σιγουριά, το ελαφρύ
θέλει μεγαλύτερη εμπειρία
για να το

"

εκμεταλλευτείς...
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Η γνώμη του Μπούστα

YZF-R6

Είναι το πιο racing από τα υπόλοιπα. Έχει πιο άκαμπτο
πλαίσιο που σου δίνει πιο αγωνιστική αίσθηση. Αυτό
το κάνει πιο δύσκολο στο χειρισμό καθώς πρέπει
να είσαι πιο ακριβής. Ο κινητήρας δεν έχει καθόλου
δύναμη χαμηλά, πρέπει να προσπαθείς να το οδηγείς
πάνω από τις 11,500 rpm και να το εξαντλείς μέχρι
τις 16,000 που επεμβαίνει ο κόφτης. Έχει πολύ καλό
μονόδρομο συμπλέκτη και εξαιρετικό ηλεκτρονικό
γκάζι. Τα φρένα είναι μια χαρά και οι αναρτήσεις
είναι σε επίπεδο τέτοιο που μπορείς να τρέξεις στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα με αυτές. Το κιβώτιο είναι
λίγο μακρύ, αλλά με racing λάστιχα σε πιο χαμηλό
γυρολόγιο είναι μια χαρά.

"

...το R6

δεν πάει
πουθενά μέχρι
να φτάσει τις

10,000 rpm...
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που θα επέλεγα να αγοράσω. Είναι όσο γρήγορο θέλω
στην αλλαγή κατεύθυνσης και όσο σταθερό θέλω στο
κέντρο της στροφής. “Εμένα μου αρέσει η άλλη μεριά”,
δηλώνει ο Άρης και συνεχίζει: “Το Triumph είναι λίγο
ακραίο. Νομίζω ότι στη στάνταρ μορφή, πετυχαίνει
καλό χρόνο λόγω κινητήρα, όχι λόγω πλαισίου. Σαν
αίσθηση, σαν ευχαρίστηση, το Honda μου αρέσει πιο
πολύ. Αν με ρώταγες ποιο θα διάλεγα για να κάνω
1,000 γύρους θα σου απαντούσα το Honda. Έχει
αυτή την ομοιογένεια κατά την είσοδο και στο κέντρο
της στροφής που χαρακτηρίζει όλα τα Honda. Βέβαια,
και το Yamaha είναι ωραίο μηχανάκι. Απλά δεν είναι
ωραίο το μοτέρ του για τις ελληνικές πίστες. Αν η πίστα
είναι ανοιχτή και δεν έχει εξόδους από αργές στροφές,
το R6 δεν έχει αντίπαλο. Το Honda όμως ταιριάζει
περισσότερο στις δύο ελληνικές πίστες. Έχει πιο καλή
έξοδο από τις στροφές, έχει πιο εύκολη είσοδο...”.
Σκεπτόμενοι και αναλογιζόμενοι τον μέσο αναβάτη,
αυτόν που τώρα ξεκινά την επαφή του με την πίστα, η
ελαφριά αίσθηση του μπροστινού του Triumph δεν τον
βοηθάει να εξελιχθεί. Κατά τη γνώμη μας, αυτός είναι
ο λόγος που αρκετοί ιδιώτες δεν αισθάνονται άνετα στη
σέλα του 675. Εμείς μπορούμε να το εκτιμήσουμε γιατί
έχουμε την εμπειρία να “διαβάσουμε” τα μηνύματα
που μας περνά και να τα μεταφράσουμε. Ένας πιο
άπειρος αναβάτης νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί
κάτω, στο σημείο επαφής του μπροστινού ελαστικού
με την άσφαλτο. Όπως και να το κάνουμε, τα “βαριά”

"

...αν η πίστα

είναι ανοιχτή και
δεν έχει εξόδους από
αργές στροφές, το R6
δεν έχει

αντίπαλο...
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Dunlop Sportmax D211 GP Racer
Οι μόνιμοι συνεργάτες μας στο κομμάτι των ελαστικών,
η Dunlop Goodyear Ελλάς και τα ελαστικά Περιστεράς,
μας εφοδίασαν με τα απαραίτητα για μια τέτοια
δοκιμή ελαστικά. Αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε
τα Sportmax D211 GP Racer, ένα ελαστικό μαζικής
παραγωγής ιδανικό για χρήση πίστας, καθώς
απευθύνεται σε αναβάτες track day και ερασιτέχνες
αγωνιζόμενους. Το GP Racer χρησιμοποιεί όλες τις
τεχνολογίες του αγωνιστικού D211 GP, μεταξύ των
οποίων και τον φημισμένο σκελετό N-Tec που επιτρέπει
τη χρήση πολύ χαμηλών πιέσεων για μεγιστοποίηση
της επιφάνειας επαφής του ελαστικού με την άσφαλτο
όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται υπό κλίση.
Σε σκληρότητες, επιλέξαμε soft εμπρός και medium
πίσω, στοχεύοντας σε όσο το δυνατόν καλύτερη
πληροφόρηση από το μπροστινό και μεγαλύτερη
διάρκεια σε γύρους από το πίσω. Με αυτά τα ελαστικά
σε ένα Supersport 600 στις Σέρρες, βγάζετε με
ευκολία δύο γεμάτες μέρες, χωρίς να παρατηρήσετε
ιδιαίτερη μείωση του κρατήματος. Για την ακρίβεια, το
μπροστινό παραμένει το ίδιο καλό μέχρι και το τέλος
της διημέρου, ενώ το πίσω αρχίζει να παρουσιάζει
σημάδια κόπωσης μετά το μεσημέρι της δεύτερης
μέρας.
Οι πιέσεις που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτές που
προτείνει η Dunlop για χρήση πίστας: 28 psi εμπρός
και 18 πίσω, μετρημένα κρύα. Όσο αφορά τις
διαστάσεις, τοποθετήσαμε 190/55 στους πίσω τροχούς
καθώς αυτή είναι η διάσταση που χρησιμοποιούν
όλοι όσοι φορούν Dunlop στο πανελλήνιο και σε
όλα τα εθνικά πρωταθλήματα Supersport 600. Η
όποια απώλεια σε ευελιξία λόγω του φαρδύτερου
ελαστικού αναπληρώνεται και με το παραπάνω χάρη
στο ψηλότερο προφίλ, το οποίο σηκώνει την ουρά,
κάνοντας τη γεωμετρία πιο επιθετική. Ως αποτέλεσμα
έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής υπό κλίση και
την ίδια, άμεση απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης
με την εργοστασιακή διάσταση 180/55.
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μπροστινά είναι αυτά που βοηθούν τον απλό κόσμο
να πάει γρήγορα. Είναι ο λόγος που όσοι έχουν Ducati
πάνε καλύτερα στην πρώτη τους επαφή με την πίστα
από όσους έχουν γιαπωνέζικα. Κακά τα ψέματα, το
βαρύ μπροστινό προσφέρει εμπιστοσύνη και σιγουριά,
το ελαφρύ θέλει μεγαλύτερη εμπειρία για να το
εκμεταλλευτείς.
Και εδώ έρχεται ο Άρης να μας αποτελειώσει: “Αν μου
έλεγαν να διαλέξω ένα από αυτά και μου αφαιρούσαν
τη δυνατότητα να αλλάξω το οτιδήποτε πάνω του,
θα επέλεγα το Triumph. Είναι το πιο έτοιμο από το
εργοστάσιο και το πιο ευχάριστο. Με τα φρένα του, τα
σωληνάκια υψηλής, τα ψηλά μαρσπιέ και ένα μοτέρ
που τραβάει ωραία ακόμα και αν δεν το σκαλίσεις. Το
R6 δεν μου αρέσει στη στάνταρ μορφή γιατί είναι το
μοτέρ του προβληματικό, δεν τραβάει. Με το στάνταρ
γρανάζωμα δεν πάει, δεν το ευχαριστιέσαι. Πρέπει να
το πιέσεις πολύ, να είσαι ο Μπούστας, να βάζεις πρώτη
παντού για να βγαίνεις τέρμα γκάζι. Ενώ το Triumph
είναι πιο ολοκληρωμένο στη στάνταρ μορφή”.
Σε αυτή την κατηγορία, η επιλογή είναι πραγματικά
δύσκολη. Με μια πρώτη σκέψη θα επέλεγα και εγώ
το Triumph, αλλά δεν πιστεύω ότι η ακραία γεωμετρία
του μπορεί να με βοηθήσει οδηγικά. Θα έπρεπε να
είμαι αναβάτης υψηλότερου επιπέδου για να πάω
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Χρόνοι στη πίστα
YZF-R6

675

GSX-R

CBR

Ταχύτερος γύρος

1:24.980

1:24.883

1:25.229

1:25.028

Δεύτερος ταχύτερος

1:25.069

1:24.964

1:26.215

1:25.749

Αυτή τη φορά, η διαδικασία χρονομέτρησης των μοτοσυκλετών ήταν λίγο διαφορετική απ’ ό,τι συνηθίζουμε. Ο λόγος
ήταν κατά κύριο λόγο τα ελαστικά, τα οποία αναγκαστήκαμε να τοποθετήσουμε από το πρωί. Οι δύο από τις τέσσερις
μοτοσυκλέτες παρελήφθησαν με τελειωμένα ελαστικά, πράγμα που δεν μας επέτρεψε να τις οδηγήσουμε και να βρούμε
τις κατάλληλες ρυθμίσεις προτού βάλουμε τα Dunlop της δοκιμής.
Έτσι, το μεσημέρι που ελευθερώθηκε η πίστα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία των χρονομετρημένων, οι μοτοσυκλέτες είχαν
ήδη αρκετά φθαρμένα ελαστικά. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε ότι δεν θα ήταν ασφαλές να χρονομετρηθούμε όλοι μας
και αφήσαμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να “βγάλει το φίδι από την τρύπα”: τον Γιάννη Μπούστα.
Η σειρά στην οποία χρονομετρήθηκαν οι μοτοσυκλέτες είναι αυτή που βλέπετε από πάνω στον σχετικό πίνακα, η οποία
προέκυψε ύστερα από κλήρωση. Για την ιστορία και μόνο, μαζί με τον ταχύτερο γύρο παραθέτουμε και τον αμέσως πιο
αργό που έκανε ο Γιάννης.
Για όσους καλόμαθαν με το 1:21.936 του 675R στο προηγούμενο τεύχος, να θυμίσουμε ότι τα D211 GP Racer αυτής της
δοκιμής είναι εξαιρετικά για trackday και ερασιτεχνικούς αγώνες. Ωστόσο, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα D211 GP που
φορούσε το 675R του προηγούμενου τεύχους, τα οποία είναι από άλλο πλανήτη...

στο Triumph και να το εκμεταλλευτώ. Φέρνω και ένα
παράδειγμα για να γίνω περισσότερο κατανοητός: αν
έχεις τοποθετήσει λάθος το σώμα σου και αναγκαστείς
να αλλάξεις θέση στο κέντρο της στροφής, π.χ. να
χαλαρώσεις το εσωτερικό πόδι, η επίδραση που φέρνει
η αλλαγή έχει άμεση επίπτωση στη συμπεριφορά
του 675. Αυτό σε κάνει να γίνεσαι διστακτικός και
προσεκτικός με την κάθε σου κίνηση, με αποτέλεσμα
να καθυστερείς στα αυτονόητα και να χάνεις χρόνο.
Ο αντίλογος λέει ότι με την προπόνηση και τη συνεχή
επαφή, τα λάθη μειώνονται. Σίγουρα σε τρομάζει όταν
είσαι ακόμα αρχάριος και κάνεις το ένα λάθος πίσω
από το άλλο. Όταν όμως ανέβεις επίπεδο, το 675 στη
στάνταρ μορφή μπορεί να σε ανεβάσει πιο ψηλά απ’
ό,τι οι υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας.
Πέντε χρόνια φαγούρα
Καταλήγουμε λοιπόν στο επί πενταετίας ίδιο
συμπέρασμα, ότι δηλαδή το Triumph στη στάνταρ
μορφή είναι το καλύτερο μηχανάκι της κατηγορίας.
Ακόμα και να του έβγαζες τα αξεσουάρ με τα οποία
πωλείται σήμερα -το τελικό της Arrow, το shifter και τις
μανέτες- θα συνέχιζε να είναι καλύτερο. Το μεγαλύτερό
του μειονέκτημα, αυτή η απόλυτη συμπεριφορά του,
είναι ταυτόχρονα και πλεονέκτημα στα κατάλληλα
χέρια. Είναι πολύ κοφτερό στις αλλαγές κατεύθυνσης
- τόσο που το αισθάνεσαι πολύ ελαφρύ στο πάτημα
του μπροστινού τροχού. Αυτό είναι το χειρότερο που
μπορεί να σου τύχει σε δημόσιο δρόμο - και δεν είναι
και το πλέον επιθυμητό χαρακτηριστικό στην οδήγηση
σε πίστα. Ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα χαρακτηριστικό
που μπορεί να αλλάξει με απλές βελτιώσεις - όπως την
αλλαγή του ύψους των αναρτήσεων. Το σημαντικό
είναι να έχεις μια καλή βάση πάνω στην οποία θα
χτίσεις τη μοτοσυκλέτα σου όπως ακριβώς την θέλεις και σαν βάση, το Triumph είναι ό,τι καλύτερο μπορείς
να αγοράσεις σήμερα.
Οι αλλαγές στο νεότερο μέλος της κατηγορίας, το GSX-R,
δεν ήταν τόσο μεγάλες ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει
το 675. Έτσι, το συμπέρασμα των περασμένων ετών δεν
μπορεί να αλλάξει. Αν ήταν παρών το Kawasaki σε αυτή
τη δοκιμή, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό.
Για κακή μας τύχη όμως, μοτοσυκλέτα διαθέσιμη δεν
υπήρχε και έτσι θα μείνουμε με την απορία - και τον
Βρετανό συνήθη ύποπτο στην πρώτη θέση.<<
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Honda
CBR600RR Ready 2 Track
Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε.
€11,020

Suzuki
GSX-R600
Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.
€13,395

Triumph
Daytona 675
Ηλιοφίλ Α.Ε.
€10,990

Yamaha
YZF-R6
Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.
€11,390

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (mm):
Πλάτος (mm):
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:

2,010 mm
685 mm
1,375 mm
820 mm
18 lt

2,030 mm
710 mm
1,385 mm
810 mm
17 lt

2,020 mm
710 mm
1,395 mm
830 mm
17.4 lt

2,040 mm
705 mm
1,380 mm
850 mm
17.3 lt

185.5 kg (52% εμπρός,
48% πίσω)

189 kg (52.6% εμπρός,
47.4% πίσω)

190 kg (52.6% εμπρός,
47.4% πίσω)

192.5 kg (52.9% εμπρός,
47.1% πίσω)

Τύπος:

4κύλινδρος σε σειρά,
υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ,
16 βαλβίδες

4κύλινδρος σε σειρά,
υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ,
16 βαλβίδες

3κύλινδρος σε σειρά,
υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ,
12 βαλβίδες

4κύλινδρος σε σειρά,
υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ,
16 βαλβίδες

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

67 x 42.5 mm
599 cc
12.2:1
120hp / 13,500 rpm
6.7kg.m / 11,250 rpm

67 x 42.5 mm
599 cc
12.8:1
126hp / 13,500 rpm
7.1kg.m / 11,500 rpm

74 x 52.3 mm
675 cc
12.7:1
125hp / 12,600 rpm
7.3kg.m / 11,700 rpm

67 x 42.5 mm
599 cc
13.1:1
129hp / 14,500 rpm
6.7kg.m / 11,000 rpm

Υγρός πολύδισκος
με ντίζα

Υγρός πολύδισκος,
μονόδρομος με ντίζα

Υγρός πολύδισκος
με ντίζα

Υγρός πολύδισκος,
μονόδρομος με ντίζα

Γρανάζια / 2.111
Αλυσίδα / 2.563 (16/41)

Γρανάζια / 1.974
Αλυσίδα / 2.688 (16/43)

Γρανάζια / 1.848
Αλυσίδα / 2.937 (16/47)

Γρανάζια / 2.073
Αλυσίδα / 2.813 (16/45)

Πραγματικό βάρος
(γεμάτο) / κατανομή:

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Συμπλέκτης:
Πρωτεύουσα μετάδοση / σχέση:
Τελική μετάδοση / σχέση:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ / KM/H ΑΝΑ 1,000 RPM
1η
2α
3η
4η
5η
6η
Τελική στη μέγιστη ισχύ:

2.750 / 8
2.000 / 11
1.666 / 13
1.444 / 15
1.304 / 17
1.208 / 18
259 km/h

2.687 / 8
2.105 / 11
1.761 / 13
1.521 / 15
1.347 / 17
1.230 / 19
255 km/h

2.615 / 9
1.857 / 12
1.565 / 14
1.350 / 16
1.238 / 18
1.136 / 20
249 km/h

2.583 / 8
2.000 / 10
1.667 / 12
1.444 / 14
1.286 / 16
1.150 / 18
259 km/h

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών

Αλουμινένιο περιμετρικό
δύο δοκών

23.9°
98 mm

23.8°
97 mm

23.9°
89.1 mm

24°
97 mm

Ανεστραμμένο πιρούνι
Kayaba
110/41 mm
Πλήρεις

Ανεστραμμένο
πιρούνι
115/41 mm
Πλήρεις

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

Διαδρομή / διάμετρος (mm):
Ρυθμίσεις:

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ

Ανεστραμμένο
πιρούνι
120/41 mm
Πλήρεις

Ανεστραμμένο πιρούνι
Showa BPF
120/41 mm
Πλήρεις

Ένα αμορτισέρ
με μοχλικό

Ένα αμορτισέρ Showa με
μοχλικό

Ένα αμορτισέρ Kayaba με
μοχλικό

Ένα αμορτισέρ
με μοχλικό

130 mm
Πλήρεις

130 mm
Πλήρεις

130 mm
Πλήρεις

120 mm
Πλήρεις

ΠΙΣΩ
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:

3.5 x 17 in
3.5 x 17 in
3.5 x 17 in
3.5 x 17 in
120/70 ZR17, Dunlop
120/70 ZR17, Dunlop
120/70 ZR17, Dunlop
120/70 ZR17, Dunlop
Sportmax D211 GP Racer S Sportmax D211 GP Racer S Sportmax D211 GP Racer S Sportmax D211 GP Racer S
Δύο δίσκοι 310mm,
ακτινικές δαγκάνες Tokico 4
εμβόλων

Δύο δίσκοι 310mm,
ακτινικές δαγκάνες Brembo
4 εμβόλων

Δύο δίσκοι 308mm,
ακτινικές δαγκάνες Nissin 4
εμβόλων

Δύο δίσκοι 310mm,
ακτινικές δαγκάνες
Sumitomo 4 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:

5.5 x 17 in
5.5 x 17 in
5.5 x 17 in
5.5 x 17 in
190/55R17, Dunlop
190/55R17, Dunlop
190/55R17, Dunlop
190/55R17, Dunlop
Sportmax D211 GP Racer M Sportmax D211 GP Racer M Sportmax D211 GP Racer M Sportmax D211 GP Racer M
Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Nissin ενός
εμβόλου

Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Nissin ενός
εμβόλου

Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Nissin ενός
εμβόλου

Ένας δίσκος 220 mm,
δαγκάνα Nissin ενός
εμβόλου

7%

995
992.7

50m
50m

0.99
1.00

Smoothingfactor

105%

Συντελεστής
διόρθωσης (SAE)

22.7
23.3

Yψόμετρο

Yγρασία

Οι μοτοσυκλέτες δυναμομετρήθηκαν με 4η στο κιβώτιο
από το Χρήστο Μόνο της Moto
Technology σε Dynojet 250i
και με τις εξής συνθήκες:

Aτμοσφαιρικήπίεση

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
Honda
Suzuki

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4
4

Triumph

21

13%

995

50m

0.99

4

Yamaha

20.9

17%

1003.8

50m

0.98

4

ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΟ
Honda CBR600RR (hp/rpm): 108.2 / 14,000
Suzuki GSX-R600 (hp/rpm): 108.6 / 13,800
Triumph Daytona 675 (hp/rpm): 107.4 / 12,700
Yamaha YZF-R6 (hp/rpm): 108.7 / 14,400
120
100
80
60
40
20
0
2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000

ΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΟ
Honda CBR600RR (kg.m/rpm): 6.0 / 11,000
Suzuki GSX-R600 (kg.m/rpm): 6.2 / 11,500
Triumph Daytona 675 (kg.m/rpm): 6.5 / 10,000
Yamaha YZF-R6 (kg.m/rpm): 5.8 / 10,800
8

6

4

2

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000

racing
Είναι να μην χαίρεται
ο κύριος Nakamoto;
Για αυτόν τον τίτλο
έχουν πέσει πολλά
κεφάλια στo HRC
και φέτος ήταν
η τελευταία τους
ευκαιρία στα 800

race

Σπύρος Τσαντήλας

theraceeditorial

race

PHOTO OF THE MONTH
Ο Troy Corser κρεμάει τη φόρμα του
Ένας πολύ σπουδαίος αναβάτης πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο Αυστραλός Troy Corser έχει συνδέσει το όνομά του με το SBK, μετρώντας δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το 1996
με Ducati και το 2005 με Suzuki. Πριν εμφανιστεί στο παγκόσμιο προσκήνιο είχε ήδη κατακτήσει το Αυστραλιανό Πρωτάθλημα SBK το 1993 με Honda και το Αμερικανικό ΑΜΑ SBK με Ducati. Μετά από μια καριέρα

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

17 ετών σε δύο τροχούς ο ίδιος αποκάλυψε στο Twitter πως “το αποσύρομαι δεν είναι μια λέξη που χρησιμοποιώ
συχνά. Ακούγεται καλύτερα να λέω πως στα 40 μου σταματώ μια καριέρα ως αναβάτης μοτοσυκλέτας και ξεκινώ μιαν
άλλη. Αγωνιζόμενος πάντα.” Αυτό τι σημαίνει θα το μάθουμε εν καιρώ, πάντως έχει ήδη γίνει γνωστό πως θα συνεχίσει
τη σχέση του με τη μοτοσυκλετιστική BMW από το μετερίζι της εξέλιξης, μια δουλειά που ξέρει πολύ καλά.

race

Ο SuperSic δεν είναι πια εδώ…
Ένας σπουδαίος αναβάτης δεν είναι πια ανάμεσά μας, συνεπεία ενός απίστευτου ατυχήματος στο GP της
Μαλαισίας
Ήταν ο δεύτερος γύρος του αγώνα των MotoGP στη Sepang. Ο Marco Simoncelli από την τέταρτη θέση κυνηγούσε τον Alvaro Bautista ακολουθούμενος από τους Colin Edwards και Valentino Rossi. Στη δεξιά στροφή 11 ο Sic
βρέθηκε πολύ ανοικτά και εκτός γραμμής. Από το πλάνο φάνηκε πως είχε πέσει θύμα ενός lowside και λογικά
ακολουθούσε μια τροχιά προς την εξωτερική αμμοπαγίδα. Ξαφνικά είδαμε έντρομοι στο πλάνο την πεσμένη μοτοσυκλέτα του και τον ίδιο από κάτω να διαγράφουν ένα τόξο προς το εσωτερικό της στροφής, αποτέλεσμα του
σπάνιου φαινόμενου επανάκτησης της πρόσφυσης των ελαστικών. Οι επερχόμενοι Edwards και Rossi δεν είχαν
καμία επιλογή. Με πολλά χιλιόμετρα φορτωμένα, το γκάζι ανοικτό στην έξοδο και το βλέμμα καρφωμένο προς τα
κει που ήθελαν να πάνε δεν είχαν κανένα περιθώριο να αποφύγουν το σώμα του Simoncelli. Μερικά δευτερόλεπτα
αργότερα οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν περάσει πάνω από τον άτυχο νεαρό, ο οποίος κείτονταν αναίσθητος και χωρίς
κράνος μπρούμυτα στη μέση της πίστας. Οι κόκκινες σημαίες βγήκαν αμέσως και για τα επόμενα 45
λεπτά όλο το ιατρικό προσωπικό της πίστας ήταν
από πάνω του σε μια προσπάθεια ανάνηψης. Ατυχώς το ανακοινωθέν απλά επιβεβαίωσε τον θάνατό
του μετά από σοβαρά τραύματα σε αυχένα, κρανίο
και θώρακα.
Η σωρός του Simoncelli έφτασε στην Ιταλία την
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και εκτέθηκε σε λαϊκό
προσκύνημα στη γενέτειρά του Coriano, ανάμεσα στη Gilera με την οποία στέφθηκε παγκόσμιος
πρωταθλητής 250GP το 2008 και τη φετινή του
Honda, με χιλιάδες κόσμου να προσέρχονται παρά
την έντονη βροχή. Η κηδεία του έγινε την επόμενη
μέρα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τόσο στη μικρή πόλη όσο και στην κοντινή πίστα του Misano
όπου στήθηκαν γιγαντοοθόνες.
Ως φόρο τιμής η Ιταλική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας ανακοίνωσε πως ο αριθμός 58 αποσύρεται δια
παντός από κάθε διοργάνωσή της. Όπως και να έχει
πάντως, ο κόσμος των μηχανοκίνητων αγώνων έγινε πολύ φτωχότερος την 23η μέρα του Οκτώβρη.

H Crescent Suzuki πάει WSBK, ο Hopkins;
Η ομάδα του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αφήσει το εγχώριο BSB και να πάει στο παγκόσμιο. Ο
ίδιος όμως ακόμη περιμένει
Η ομάδα του John Hopkins στο πρωτάθλημα British Superbike (BSB) πήρε τον τίτλο κατασκευαστών και ο Hopper
κατετάγη δεύτερος, χάνοντας τον τίτλο για έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου στον τελικό-θρίλερ του Brands Hatch
από τον Tommy Hill της Yamaha στο νήμα (βλ. φωτό). Η δυνατή παρουσία της ομάδας φέτος στο πρωτάθλημα
την έπεισε πως αξίζει να δοκιμάσει την τύχη της σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Η επίσημη ανακοίνωση της Crescent Suzuki
ωστόσο ακόμη δεν έχει κάνει λόγο για αναβάτες,
ούτε πόσοι, ούτε ποιοι. Οι υποθέσεις την θέλουν
αρκετά ανταγωνιστική, καθώς διατηρεί στενές σχέσεις με την Alstare, όσο και με τη Suzuki UK, ενώ
η ίδια διοικητική ομάδα τρέχει και τη Rizla Suzuki
στα MotoGP.
Ο Hopkins πάντως περιμένει να δει τις εξελίξεις
στα MotoGP πρώτα, καθώς έχει ξεκαθαρίσει πως
η πρώτη προτεραιότητα είναι η επιστροφή στο μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro
Ολοκληρώθηκε το WEC του 2011 στη Γαλλία
με τα φαβορί να επικρατούν στον τελευταίο
αγώνα
Ε1: Ο Juha Salminen (Husqvarna) είχε μια υγιή
διαφορά από τον Eero Remes (KTM) πριν το
γαλλικό GP, αλλά για παν ενδεχόμενο φρόντισε να πάρει περισσότερους βαθμούς από τον
συμπατριώτη του Φιλανδό καθ’ οδόν προς τον
τίτλο. Με μια πρώτη και μια δεύτερη θέση στα
δύο σκέλη του αγώνα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του να τον αμφισβητήσει. Τρίτος κατετάγη ο επίσης Φιλανδός Mati
Seistola (Husqvarna).
Ε2: Ήδη χρισμένος πρωταθλητής από τον προηγούμενο αγώνα στην Ανδόρα, ο Antoine Meo
(Husqvarna) επικράτησε όλων και στη Γαλλία
κλείνοντας πανηγυρικά τη χρονιά του. Δεύτερος τερμάτισε το πρωτάθλημα ο Cristobal
Guerrero (KTM) και τρίτος ο Ivan Cervantes
(Gas-Gas).
Ε3: Με το απόλυτο των βαθμών επί γαλλικού εδάφους ο εικονιζόμενος Mika Ahola (HM
Honda) κυριάρχησε απόλυτα στην κατηγορία
του, την ώρα που ο Christophe Nambotin
(Gas-Gas) απογοήτευε τους συμπατριώτες του
με μόλις μια πέμπτη θέση στο πρώτο σκέλος.
Τρίτος τερμάτισε το πρωτάθλημα ο Joakim
Ljunggren (Husaberg).
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Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Superbike
Εκπλήξεις δεν είχαμε και ο Carlos Checa με τη Ducati πήραν ως αναμενόταν τους τίτλους στο WSBK
Όλο το ζουμί ήταν στον προτελευταίο αγώνα στο Magny Cours, όπου ο Checa πήρε δύο πειστικότατες νίκες σε
ισάριθμα σκέλη. Το πρώτο σκέλος του εξασφάλισε τον τίτλο αναβατών και το δεύτερο έκλεισε τις συζητήσεις και
στο θέμα των κατασκευαστών. Από κει και πέρα η βόλτα στον πορτογαλικό νότο για τον αγώνα του Portimao ήταν
απλά μια βόλτα πανηγυρισμών για την Althea Ducati, όπου ο καταχαρούμενος Checa μοιράστηκε από μια νίκη με
τον Marco Melandri στα δύο σκέλη, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια σπουδαία χρονιά στη μεγάλη του καριέρα. Στην Πορτογαλία είχαμε και την επανεμφάνιση του Max
Biaggi μετά από απουσία τριών αγώνων
λόγω τραυματισμού.
Ο έμπειρος Ιταλός επέστρεψε στην τρίτη θέση
της τελικής κατάταξης,
μετά από μια μικρή
βουτιά στην πέμπτη εν
τη απουσία του, παίρνοντας μια τέταρτη και
μια έβδομη θέση στα
αντίστοιχα σκέλη.

Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Supersport
Όλα Yamaha φέτος στα 600, καθώς τα R6 κυριάρχησαν τόσο στα Supersport όσο και στα
Superstock 600
Για τον Chaz Davies και την Team ParkinGO όλα κρίθηκαν στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς στις 2 Οκτωβρίου στο Magny-Cours της Γαλλίας. Εκεί ο Άγγλος οδήγησε δίχως ρίσκο με στόχο να κρατήσει το βαθμολογικό
του κέρδος στο απολύτως απαραίτητο για τον τίτλο, κάτι που κατάφερε με μια προσεκτική και εκ του ασφαλούς
έκτη θέση, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
Στη συνέχεια η μετάβαση στο Portimao
για το κλείσιμο της
σεζόν ήταν μια διασκεδαστική διαδικασία γι’ αυτόν, καθώς
απαλλαγμένος
από
το άγχος κέρδισε
τον αγώνα μπροστά
από τον βασικό διώκτη όλη τη χρονιά,
τον David Salom της
Kawasaki Motocard.
com και το ZX-6R του.
Με τη νίκη αυτή εξασφάλισε και τον τίτλο
κατασκευαστών
για
τη Yamaha, μετά από
μια σκληρή μάχη που
δόθηκε καθ’ όλη τη
διάρκεια της σεζόν με
τη Honda.

Η κρίσιμη ώρα της Suzuki πλησιάζει
Η απόφαση για το μέλλον της στα GP αναμένεται από ώρα σε ώρα και δύο πασίγνωστοι αναβάτες κρατούν την
αναπνοή τους από αγωνία
Είναι ένα θρίλερ που κρατάει ήδη δύο χρόνια, θα μείνει ή θα φύγει η Suzuki από τα MotoGP; Φέτος τα ψέματα τελειώνουν, καθώς λήγει το συμβόλαιο της ομάδας με τη Dorna και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει δίχως να κινδυνεύει από
αγωγές και αποζημιώσεις. Ωστόσο τίποτε δεν είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και στο στρατηγείο της ομάδας στο Hamamatsu
πρέπει να είναι όλοι μπερδεμένοι. Από τη μια μαθαίνουμε πως θέλουν να φύγουν γιατί δεν έχουν λεφτά να γίνουν
ανταγωνιστικοί. Από την άλλη βλέπουμε τον Alvaro Bautista να παίζει σε επίπεδο Ducati και λέμε “δε μπορεί, θα
αναθεωρήσουν”.
Στο μεταξύ είναι σχεδόν επιβεβαιωμένο το ότι υπάρχει
ένα χιλιάρι Suzuki υπό εξέλιξη, αλλά ουδέποτε έχει εμφανιστεί σε κάποια από τις φετινές επίσημες δοκιμές όπου
έχουν ήδη παρελάσει όλα τα υπόλοιπα και ακόμη και κάποια CRT. Μάλλον θα ξέρουμε πολύ σύντομα, καθώς απ’
ότι φαίνεται το μαρτύριο φτάνει στο τέλος του.
Υπάρχουν και δύο αναβάτες που κρέμονται από τα χείλη
της Suzuki, ο Alvaro Bautista και ο John Hopkins. Αμφότεροι περιμένουν να δουν τι επιλογές θα έχουν για το
2012 και η Suzuki βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους. Για τον
πρώτο υπάρχουν κι άλλες σέλες, καθώς το ταλέντο του
είναι αναμφισβήτητο και δεν αποκλείεται να του γίνει πρόταση και από τη Gresini τώρα που χάθηκε ο Simoncelli.
Ομοίως για τον Hopkins υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από
την LCR και ο ίδιος δεν αποκλείει τίποτε. Για να δούμε τι
θα δούμε…
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O Laverty καβαλάει Aprilia και εντυπωσιάζει
Ο δεύτερος αναβάτης που ξέμεινε από
τη Yamaha έκλεισε συμβόλαιο δύο
ετών με την Aprilia
Ο Ιρλανδός Eugene Laverty είχε μια καλή
χρονιά με το εργοστασιακό R1 και δε δυσκολεύτηκε να βρει μια νέα ομάδα για το
2012. Η Aprilia του προσέφερε ένα εργοστασιακό RSV4 Factory, αν και κατά τα
φαινόμενα θα ενταχθεί στην Pata Racing
που φέτος έτρεχε με τον Nori Haga. Όπως
και να έχει, το ακριβές καθεστώς της ομάδας του Laverty δεν είναι ακόμη σαφές,
καθώς διαβάζουμε πως η Aprilia Alitalia
σκοπεύει να αποδεσμεύσει τον Leon
Camier, πάντως είναι ξεκάθαρο πως σε
όποια ομάδα και να είναι ο Laverty θα
έχει εργοστασιακή υποστήριξη.
Στη δοκιμή του Portimao ο Ιρλανδός με
το καλημέρα έγραψε τον ταχύτερο χρόνο
απ’ όσους αναβάτες έδωσαν το παρόν,
εντυπωσιάζοντας πάνω σε μια μοτοσυκλέτα που αφενός δεν ήξερε, αφετέρου
είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που
έτρεχε φέτος στο πρωτάθλημα.

O Melandri στη BMW
Δύσκολα τα πράγματα στη Yamaha, η οποία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως από του χρόνου θα
σταματήσει την εργοστασιακή υποστήριξη στην ομάδα του παγκοσμίου Superbikes, γεγονός που σημαίνει πως δύο σπουδαίοι αναβάτες ψάχνονται
Ο Marco Melandri μόλις βρήκε τον προορισμό του, θα ενταχθεί στην επίσημη ομάδα SBK της BMW δίπλα στον
Leon Haslam, υπογράφοντας συμβόλαιο για έναν χρόνο. Για τον έμπειρο Ιταλό υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και
από την Aprilia, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα πως δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε
μια ομάδα όπου ο έτερος είναι ο Max Biaggi με συμβόλαιο που του εξασφαλίζει το στάτους του νούμερο ένα
αναβάτη της. Κάπως έτσι λοιπόν και με την Ducati ακόμη απούσα από το εργοστασιακό παιχνίδι, ο Marco συμφώνησε να είναι αυτός που θα προσπαθήσει να πάει τη BMW ένα σκαλί ψηλότερα.
Ο Melandri είχε πάει στη Yamaha φεύγοντας από τα MotoGP γιατί οι Ιάπωνες του έταζαν ενδεχόμενα επιστροφής στο κορυφαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά κάτι τέτοιο φέτος μπορεί
να το αποκλείσει και επίσημα. Αφενός
η εργοστασιακή ομάδα είναι κλεισμένη
και για το 2012, αφετέρου η πρόσφατη
ανακοίνωση του Dovizioso στην Tech3
έκλεισε και την τελευταία πόρτα. Έτσι ο
Ιταλός είδε τις επιλογές του να μειώνονται απότομα, ενώ παράλληλα μια ενδεχόμενη επιτυχία με τη BMW -κάτι που δε
σημαίνει απαραίτητα και τίτλο, μερικές
νίκες αρκούν- θα τον κάνει ήρωα στη
Γερμανία.
Όσο για τον έτερο ξεκρέμαστο της
Yamaha, Eugene Laverty, αυτός ακουγόταν δυνατά για την Tech3 και τα MotoGP
αλλά βρήκε τελικά θέση στην ομάδα της
Aprilia στα WSBK, με εξασφαλισμένη
εργοστασιακή υποστήριξη.

O Dovi πάει Tech3
Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Andrea Dovizioso εγκαταλείπει τη Honda καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Tech3 και του χρόνου θα καβαλά μια Yamaha M1 δίπλα στον Cal
Crutchlow
Τρέχοντας πάντα με Honda από το ξεκίνημά του στο Παγκόσμιο με τα GP125 ως και την εργοστασιακή ομάδα των MotoGP, φέτος ήταν σχεδόν βέβαιο πως ο Ιταλός θα έχανε τη θέση του
στη Repsol. Για πολύ καιρό θεωρείτο βέβαιο πως θα συνέχιζε στους κόλπους της ίδιας εταιρείας
με μια εργοστασιακή μοτοσυκλέτα (ή σχεδόν εργοστασιακή) μέσω της ομάδας LCR, ωστόσο ο
Lucio Cecchinello δε δίσταζε να δηλώσει πως δεν έβρισκε εύκολα τα χρήματα που απαιτεί το
HRC και τελικά αποδείχθηκε πως είχε απόλυτο δίκιο.
Ο Dovi είχε το τρίτο πορτοκαλί RCV δίπλα στους Casey Stoner και Dani Pedrosa μόνο και μόνο
επειδή το προέβλεπε το συμβόλαιό του που λήγει φέτος, ενώ ένα τρίτο εργοστασιακό RC213V
ήταν καβατζωμένο από τον Marco Simoncelli στην ομάδα του Fausto Gresini. Όπως είναι προφανές, δύσκολα θα βρισκόταν μια θέση για τον Dovi στη Honda. Ο θάνατος του Simoncelli
ίσως να άλλαξε τα δεδομένα, ωστόσο ο Dovizioso συμφώνησε με τον Herve Poncharal πριν τον
αγώνα της Sepang και αυτό τώρα δεν αλλάζει.
Ο Ιταλός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Tech3 και λόγος γι’ αυτό είναι προφανής: Το
2012 λήγουν όλα τα εργοστασιακά συμβόλαια των κορυφαίων αναβατών σε Honda, Yamaha
και Ducati και σίγουρα θα θέλει να παίξει κι αυτός μπάλα στην ενδεχόμενη ανακατανομή των
σελών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια δυνατή χρονιά με τη Yamaha φέτος, ώστε να είναι μέσα
στους ποθητούς αναβάτες.
O Dovizioso θα πάρει τη θέση του Colin Edwards, ο οποίος ως γνωστόν έχει ήδη συμφωνήσει
να τρέξει του χρόνου με μια νέα ομάδα που θα ενταχθεί στον κανονισμό των CRT με κινητήρες
παραγωγής.
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O Carlos Checa
μένει στην Althea
Τράβηξαν πολύ οι διαπραγματεύσεις και παραλίγο να την κάνει για άλλες πολιτείες ο πρωταθλητής
Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου το μέλλον του νέου πρωταθλητή WSBK
ήταν αβέβαιο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Ducati δεν κατέληγαν κάπου. Μάλιστα κάποια
στιγμή ο Checa βρέθηκε με το ένα
πόδι στη BMW Italia, όταν θορυβημένος ο Claudio Domenicali
επενέβη και έκλεισε τη συμφωνία
με τον Ισπανό για να παραμείνει
στη θέση του.
Η προσφορά που του έγινε από
τη Ducati είναι “επιπέδου ενός
παγκόσμιου πρωταθλητή,” όπως
δήλωσε ο ίδιος ο Domenicali,
αφήνοντας να εννοηθεί πως Ιταλοί
πήγαν να κάνουν τους τσιγκούνηδες μέχρι που ανακάλυψαν πως οι
Γερμανοί του έδιναν καλά λεφτά…

H Team ParkinGO πάει WSBK to 2012
Και παράλληλα αλλάζει μοτοσυκλέτα, από Yamaha σε Ducati…
Οι πολλές και συνεχείς αλλαγές για την ParkinGO τελικά της βγήκαν σε καλό. Αρχικά συστάθηκε πριν τρία
χρόνια για να τρέξει τα Triumph Daytona 675 στο παγκόσμιο Supersport, πέρυσι άλλαξε σε Yamaha και
κατάφερε να πάρει τον τίτλο με τον Chaz Davies.
Φέτος η ομάδα του Giuliano Rovelli ετοιμάζεται να προαχθεί στο παγκόσμιο Superbike και αρχικά προσπάθησε να παίξει τον ρόλο της
Yamaha, που ως γνωστόν έχει
ανακοινώσει ότι αποσύρεται από
το WSBK, αλλά βρέθηκε μπροστά σε τοίχο. Η Yamaha δε δίνει
τον εξοπλισμό της καν, προτιμά
να τον κλειδώσει σε μια αποθήκη – πόσο χάλια είναι τα πράγματα εκεί στο Iwata πια; Έτσι
η Team ParkinGO προχώρησε
σε συμφωνία με τη Ducati και,
κρατώντας τον ίδιο πετυχημένο
αναβάτη, θα τρέξει το 2012 στη
μεγάλη κατηγορία.
Παράλληλα ακούγεται πως
προσπαθεί να συγχωνευθεί με
την Team Barni ώστε να βρεθεί
η οικονομική φόρμουλα για να
τρέξει μια ομάδα δύο αναβατών, με τον Luca Scassa να είναι
ο επικρατέστερος δεύτερος μετά
την καλή εμφάνιση στο δεύτερο
μισό του πρωταθλήματος.

Ο Aoyama στην Castrol Honda
Πολλά ακούγονταν για τον συμπαθή Ιάπωνα αναβάτη, μα εκείνος έκανε αυτό που κανείς δεν περίμενε
Λίγες μέρες πριν το GP της Μαλαισίας ο Hiroshi Aoyama ανακοίνωσε τη συμφωνία του με την Castrol Honda για
το WSBK του 2012! Θα τρέξει δίπλα στον Johnny Rea, γεγονός που σημαίνει ταυτόχρονα και την απόλυση του
Ruben Xaus από την ομάδα μετά από (μια ακόμη) κάκιστη χρονιά.
Ως τώρα ακούγονταν πολλές φήμες για το μέλλον της ομάδας του Fausto Gresini στα MotoGP και το μόνο δεδομένο ήταν το ένα εργοστασιακό RC213V με τον Marco Simoncelli. Για τη δεύτερη μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησαν
φήμες για ένταξη στις CRT ή και για κατάργησή της για οικονομικούς λόγους, ενώ για τον Aoyama όλοι πίστευαν
πως θα παρέμενε
στα MotoGP δεδομένης της εκτίμησης
της Honda προς το
πρόσωπό του μετά
την κατάκτηση του
τελευταίου δίχρονου πρωταθλήματος 250GP. Τώρα
όμως και ο Ιάπωνας
φεύγει –όχι βέβαια
εκτός Honda– και η
Gresini έχει μείνει
στο απόλυτο κενό
μετά τον θλιβερό
χαμό του έτερου
αναβάτη της.

Διαζύγιο Aspar-Ducati
Ο δαιμόνιος Ισπανός μεγαλομάνατζερ φαίνεται πως στρέφεται στη φτηνή λύση
Αν και ακόμη δεν είναι επίσημο, κατά τα φαινόμενα η συνεργασία του Jorge ‘Aspar’ Martinez με τη Ducati δε θα
συνεχιστεί και το 2012 στα MotoGP. Οι πληροφορίες αναφέρουν οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στο οικονομικό,
παρότι φημολογείται πως οι Ducati είναι οι φτηνότερες εργοστασιακές μοτοσυκλέτες που μπορεί κανείς να νοικιάσει στη μεγάλη κατηγορία – εξηγώντας ίσως και την πληθώρα δορυφορικών Ducati.
Με βάση τη συνεργασία του Aspar με τη Suter στη Moto2 ήδη έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου φήμες πως επίκειται συνεργασία για μια μοτοσυκλέτα CRT βασισμένη στο πακέτο που είναι γνωστό πως εξελίσσει ήδη ο Eskil Suter
γύρω από τον κινητήρα της BMW S1000RR. Παράλληλα, άλλες πηγές αναφέρουν πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο της Aprilia,
καθώς η FTR φέρεται να ετοιμάζει ένα
αντίστοιχο κιτ CRT
με κινητήρα από
RSV4. Ούτως ή
άλλως είναι σαφές
πως αυτοί οι δύο
κινητήρες παραγωγής αναμένεται
να μονοπωλήσουν
τις όποιες ομάδες
CRT εμφανιστούν
σε πρώτη φάση.
Όσον αφορά στο
μέλλον του φετινού αναβάτη του
Aspar,
Hector
Barbera,
ουδέν
έχει γίνει γνωστό
ως τούδε.
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Και ο Fabrizio στη BMW
Έκλεισε και η δεύτερη ομάδα της
BMW στο WSBK με πλήρως ιταλική σύνθεση
Ο Michel Fabrizio μόλις συμφώνησε
με τη BMW Italia, τη δεύτερη ομάδα
που τρέχει S1000RR στο WSBK για
τη σεζόν του 2012. Η ανακοίνωση
έγινε στις 16 Οκτωβρίου, γιορτάζοντας στην ιταλική ομάδα ένα ντουέτο
αναβατών αμφότερων από τη γειτονική μας χώρα, καθώς ο Fabrizio θα
συναντήσει εκεί τον Ayrton Badovini
στη δεύτερη χρονιά του.
Η BMW Italia πήγε προς στιγμή να
κάνει το colpo grosso με τον Carlos
Checa, αλλά από τη στιγμή που αυτός έμεινε στη θέση του αποδεχόμενος την προσφορά της Ducati, οι
Ιταλοί έσπευσαν να κλείσουν έναν
αναβάτη που σίγουρα είναι δυνατός,
ανταγωνιστικός και έμπειρος, έχοντας ήδη αρκετά χρόνια και νίκες στο
WSBK τόσο με τη Ducati όσο και με
τη Suzuki.

O Bradley Smith ετοιμάζεται για MotoGP
Ο μικρός Άγγλος θα ψηθεί άλλον ένα χρόνο στη Moto2 και από το ’13 ανεβαίνει.
Η επίσημη ανακοίνωση της Tech3
αναφέρει πως ήρθε σε νέα συμφωνία με τον αναβάτη της στη Moto2,
Bradley Smith, σύμφωνα με την
οποία ο Άγγλος θα μείνει στη μεσαία κατηγορία για άλλη μια χρονιά
και από το 2013 θα μετοικήσει στα
MotoGP.
Αργότερα ωστόσο ο ίδιος ο Smith
μέσα στην τρελή χαρά απεκάλυψε
πως η αρχική πρόταση τον ήθελε από το 2012 καβάλα στο Μ1,
ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να
παραμείνει άλλη μια χρονιά στη
Moto2 γιατί βλέπει πως η πρόοδός
του είναι τέτοια που τον κάνει να πιστεύει ότι του χρόνου θα παίζει σε
επίπεδο κορυφής.
Στο μεταξύ βέβαια το κενό που έμενε στην Tech3 και συγκεκριμένα στη
μοτοσυκλέτα του Colin Edwards
θα γεμίσει ένας πολύ πιο ικανός
και έμπειρος αναβάτης, ο Andrea
Dovizioso.

Υπόθεση Ducati το Superstock 1000
Κερδίζοντας τους 8 από τους 10 αγώνες του
πρωταθλήματος η Ducati μονοπώλησε το
Ευρωπαϊκό STK1000
Οι δύο πρώτες θέσεις του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Superstock 1000 πήγαν σε δύο
Ιταλούς αναβάτες της Ducati και τα 1098R
τους. Ο Davide Giugliano (#34, Althea Racing)
είχε κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο από
τον προτελευταίο αγώνα στο Magny Cours,
ενώ με τη νίκη του στον τελευταίο αγώνα
του Portimao o Danilo Petrucci (Barni Racing
Superstock) με ένα ακόμη 1098R πήρε τη
δεύτερη θέση της κατάταξης με δύο μόλις
βαθμούς απόσταση από τον πρώτο. Τρίτος
κατετάγη ο επίσης Ιταλός Lorenzo Zanetti της
BMW Italia Superstock με το S1000RR του.
Φυσικά έχοντας δύο δεύτερες θέσεις και μόνο
νίκες στους υπόλοιπους οκτώ αγώνες της
χρονιάς, η Ducati πήρε πανηγυρικά τον τίτλο
κατασκευαστών Superstock. H μόνη άλλη
εταιρεία που την κατεδίωξε από σχετικά κοντινή απόσταση ήταν η BMW, με το S1000RR να
αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλές στο πρωτάθλημα Superstock.

Θρίαμβος Yamaha στα Superstock 600
Τρεις μοτοσυκλέτες στην πρώτη πεντάδα και μεταξύ αυτών ο πρωταθλητής, μάλλον επιτυχία για το R6
μυρίζει
Ο Αυστραλός Jed Metcher (#3, MTM-RT Motorsports Yamaha) πήρε τον πρώτο του τίτλο στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα Superstock 600 στο Portimao. Οι Superstock κατηγορίες είναι αυτές των οποίων οι μοτοσυκλέτες
είναι όσο πιο κοντά στα μοντέλα παραγωγής γίνεται και εδώ αναδεικνύεται η αξία του YZF-R6, το οποίο ήταν το
μοντέλο επιλογής από την πλειοψηφία. Αξίζει να παρατηρήσουμε πως ανάμεσα σε 33 συμμετοχές οι 25 ήταν με
Yamaha!
Δεύτερος στο πρωτάθλημα κατετάγη ο Αμερικανός Joshua Day με Honda CBR600RR και τρίτος ο Ολλανδός
Michael VD Mark με Kawasaki ZX-6R.
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Μαύρη

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr

επέτειος

Στις 18 Οκτωβρίου 2008
ο Marco Simoncelli
στεφόταν Παγκόσμιος
Πρωταθλητής GP250
στη Sepang. Τρία χρόνια
και έξι μέρες αργότερα,
στην ίδια πίστα, ο
ταλαντούχος Ιταλός έριξε
την τεράστια σκιά του
πάνω από ο,τιδήποτε
άλλο μπορεί να μοιάζει
σημαντικό στον κόσμο
των Grand Prix
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>
> Marco Simoncelli
Από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο προσκήνιο από το πουθενά το 2008, ο SuperSic ξεχώριζε –και όχι μόνο για το
τεράστιο μπόι του και την αφάνα. Φέτος ήταν η χρονιά της
εκτόξευσής του, καθώς άρχισε να δείχνει τα πρώτα σημάδια
νικητή. Νίκη στη μεγάλη κατηγορία δεν πρόλαβε να πάρει,
αλλά ήταν εμφανές πως ο καιρός δε θα αργούσε.
Στην Ιαπωνία κατάφερε, παρά την ποινή ride through που
δέχτηκε, να αναρριχηθεί ως την τέταρτη θέση την οποία και
κέρδισε στα ίσια από τον Andrea Dovizioso. Στη συνέχεια
πήγε στην Αυστραλία για να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του
βάθρου πίσω από τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Η τραγική κατάληξη του μαλαισιανού αγώνα είναι πλέον γνωστή
σε όλον τον κόσμο.
Αντίο Marco, μας άφησες πολύ νωρίς.
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>
> Casey Stoner
Δύο εβδομάδες πριν τον τραγικό αγώνα της Μαλαισίας ο
Casey Stoner ζούσε την ομορφότερη μέρα της ζωής του.
Είχε γενέθλια, κέρδιζε τον αγώνα της πατρίδας του και στεφόταν Παγκόσμιος Πρωταθλητής εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τον τίτλο Κατασκευαστών για τη Honda. H κατάρα των 800 έσπασε τελικά για το HRC που πρόλαβε να πάρει έναν τίτλο στην τελευταία σεζόν της κατηγορίας, με τον
άπιαστο Αυστραλό απόλυτο κυρίαρχο στο Phillip Island.
Η απουσία του Jorge Lorenzo από το αυστραλιανό GP ελάχιστα θα άλλαζε την κατάσταση κατά τη γνώμη μας, καθώς
ο Stoner έφτανε εκεί με 40 βαθμούς διαφορά και θα χρειαζόταν μια μεγάλη δόση κακοτυχίας για να χάσει αυτό το
προβάδισμα. Το πρωινό warm up του έδωσε την ευκαιρία
να πάρει μια βαθιά ανάσα, καθώς ο τραυματισμός του μοναδικού του αντιπάλου σήμαινε πως με μόλις 10 βαθμούς
θα πανηγύριζε τον τίτλο. Αυτός προτίμησε να κάνει το καθήκον του και να πάρει το μέγιστο, αποτέλεσμα που εδώ
βλέπουμε να γιορτάζει με τους γονείς και την ήδη τεσσάρων
μηνών έγκυο σύζυγό του.
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>
> Jorge Lorenzo
Η μαύρη αλήθεια για τον Ισπανό είναι πως τον τίτλο τον
είχε χάσει ουσιαστικά αρκετά νωρίτερα. Οι εμφανίσεις του
Stoner και η υπεροπλία της Honda έδειχναν από καιρό πως
πολύ δύσκολα θα κατάφερνε ο πρωταθλητής του 2010 να
επαναλάβει το κατόρθωμά του.
Ακόμη κι όταν ο Stoner είχε την άτυχη στιγμή του στο
Motegi, ο Lorenzo δεν κατάφερε ποτέ να πλησιάσει τον
προπορευόμενο Pedrosa και να κόψει όσους περισσότερους βαθμούς θα μπορούσε από τον αντίπαλό του. Κατάφερε μεν να τερματίσει μπροστά του, αλλά ο Stoner συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί βάθρων ελαχιστοποιώντας τις
απώλειές του.
Στην Αυστραλία ο Lorenzo είδε την κάκιστη πλευρά της τύχης του όταν ένα πέσιμο στο πρωινό ζέσταμα της Κυριακής
τον άφησε με ένα κομμένο δάκτυλο, γεγονός που σήμανε
την απόσυρσή του από το GP, αλλά και το επόμενο της Μαλαισίας που τελικά δεν έγινε. Όπως μαθαίνουμε, ο Lorenzo
μάλλον θα χάσει και τον τελευταίο αγώνα της Valencia
και, ακόμη χειρότερα, το τεστ της επόμενης μέρας με τα χιλιάρια του 2012 –τη θέση του στη δοκιμή θα πάρει ο Cal
Crutchlow.
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>
> Andrea Dovisioso
Το μεγάλο νέο για τον Dovi τον μήνα που πέρασε ήταν η
ανακοίνωση της συμφωνίας του με την Tech3 για το 2012.
Το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν και ειδικά από την
Indianapolis και μετά δεν ήταν καθόλου καλό γι’ αυτόν, καθώς μόνο η τρίτη θέση του Phillip Island μπορεί να θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που ο Pedrosa επέστρεψε από τον τραυματισμό του ήταν διαρκώς καλύτερος
από αυτόν, ενώ πολλές φορές υπέκυψε και στην επίμονη
ταχύτητα του άτυχου Simoncelli.
Ίσως ο χαμός του τελευταίου να του έδινε μια εργοστασιακή
σέλα στη Honda, αλλά πριν από αυτό το αναπάντεχο και
τραγικό συμβάν ο Dovi ήξερε πως χαιρετά το “καλό” RCV
και είχε ήδη πάρει την απόφαση της αποχώρησης. Παρόλα
αυτά με ένα καλό αποτέλεσμα στη Valencia μπορεί να κρατήσει την τιμητική τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, αρκεί
να διατηρήσει τους τέσσερεις βαθμούς απόσταση από τον
Pedrosa.
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>
> Dani Pedrosa
Δίχως άγχος για το άμεσο μέλλον του ο Dani Pedrosa πήγε
στην Ιαπωνία για να πάρει μια σπουδαία νίκη, αν και αυτή
ήρθε μετά από ένα ατυχές λάθος του Stoner στα φρένα. Στη
συνέχεια επί αυστραλιανού εδάφους βρέθηκε πίσω από
τρία άλλα Honda, ανήμπορος να πιάσει ρυθμό βάθρου.
Το θέμα για τον Ισπανό είναι πως έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον άλλη μια χρονιά στα πορτοκαλιά της Repsol. Ήδη η
θέση του προοιωνίζεται για τον επερχόμενο Marc Marquez
ο οποίος τυγχάνει να είναι ταχύτατος, Ισπανός και επίσης
αγαπημένος της Repsol. Ωστόσο ο νεαρός Ισπανός θέλει να
παραμείνει άλλον ένα χρόνο στη Moto2 για να πάρει τον
τίτλο, έτσι αναμένεται να καταφτάσει στα MotoGP το 2013 –
κάτι βέβαια που μπορεί να αλλάξει μετά από πίεση του HRC
τώρα που χήρεψε μια πολύ δυνατή σέλα. Ως τότε ο Pedrosa
θα έχει αποκτήσει ένα σοβαρότατο άγχος, διότι πλέον μόνο
ένας τίτλος μπορεί να τον καταστήσει φαβορί για ένα νέο
συμβόλαιο με το HRC…
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>
> Ben Spies
Ο Οκτώβρης ήταν πολύ δύσκολος μήνας για τον Αμερικανό, αν και θεωρητικά δεν έχει την τεράστια πίεση για αποτελέσματα. Πήγε στο Motegi να τρέξει μετά από μια τροφική
δηλητηρίαση και μάλλον θα πρέπει να είναι χαρούμενος
με την έκτη του θέση. Η συνέχεια στην Αυστραλία έφερε
έναν τρομερό βρόντο και χτύπημα στο κεφάλι με συνέπεια
αποχώρηση από τον αγώνα.
Το πόσο δυνατό ήταν το χτύπημα του Phillip Island ο κόσμος
το αντελήφθη στη Μαλαισία, όταν ο Τεξανός στις δοκιμές
διαγνώστηκε με έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασίστηκε
να μην τρέξει καν εκεί, πολύ πριν τα δραματικά γεγονότα και
την ακύρωση του αγώνα. Είναι κρίμα για τον Spies, αλλά
τουλάχιστον θα έχει όλον τον χρόνο να αναρρώσει πλήρως
ως τη Valencia και να δώσει το παρών στη δοκιμή της Μ1
του 2012. Κι ένα καλό αποτέλεσμα στον τελευταίο αγώνα
δε θα του καθόταν άσχημα εδώ που τα λέμε…
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>
> Valentino Rossi
Όσο κι αν η χρονιά του ήταν κακή, ο Οκτώβριος αυτός πρέπει να ήταν ο χειρότερος μήνας της ζωής του. Πτώση από
μπροστινό στην Ιαπωνία, άλλο ένα lowside στην Αυστραλία
και το χειρότερο απ’ όλα, άμεση εμπλοκή στο ατύχημα που
κόστισε τη ζωή του κολλητού του Sic. Δηλαδή πόσο πιο
χάλια θα μπορούσε να πάει;
Οι φήμες περί αποχώρησής του από τους αγώνες διαψεύστηκαν άμεσα από τον ίδιο, ενώ το κράξιμο στη Ducati
συνεχίζεται απρόσκοπτα. Όπως εύγλωττα το είπε ο ίδιος
μια μέρα πριν τον μοιραίο GP της Sepang, στο γκαράζ του
έχουν βγάλει και όνομα για τον κραδασμό που νιώθει κάθε
αναβάτης της Ducati κλάσματα του δευτερολέπτου πριν
χάσει αδικαιολόγητα το μπροστινό του, το λένε fucking
vibration… “Όταν το αισθανθείς είναι πια αργά, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, έχεις ήδη πέσει. Το χειρότερο είναι
πως ό,τι κι αν έχουμε δοκιμάσει δε διορθώνεται, δεν έχουμε
καταφέρει τίποτα για να το φτιάξουμε…” Αντιλαμβάνεστε
πως ο Rossi θέλει να ξεχάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το
2011, αλλά όσο η Ducati του φέρνει να τρέξει αυτά τα περίεργα μη-πλαίσια που κάποιοι εμπνέονται στη via Cavalieri
Ducati αρχίζει να βλέπει εφιάλτες προκαταβολικά και για
το 2012.

race

MotoGP Motegi, Phillip Island, Sepang

MOTO2

>
> Stefan Bradl
Μέχρι και το Ιαπωνικό GP ο εκπληκτικός rookie Marc
Marquez έδειχνε να μετατρέπεται σε αναπάντεχο πρωταγωνιστή του τίτλου. Κατάφερε σε μισό πρωτάθλημα να μαζέψει επτά νίκες και να εξαφανίσει μια διαφορά σχεδόν 60
βαθμών από τον πρωτοπόρο Stefan Bradl. Στην Αυστραλία
το ντέρμπι συνεχίστηκε με τον Bradl να τερματίζει δεύτερος, πίσω από τον Alex de Angelis και μπροστά από τον
Marquez, αλλά στη συνέχεια φάνηκε η απειρία του νεαρού
Ισπανού. Πτώση, τραυματισμός και απουσία από το κρίσιμο
Μαλαισιανό GP.
Ο Bradl (#65) είχε πλέον μια χρυσή ευκαιρία να καπαρώσει τον τίτλο και θα το κατάφερνε αν ο Thomas Luthi (#12)
δεν του έκλεβε τη νίκη στη Sepang την τελευταία στιγμή. Η
ατυχία του Bradl είναι παροιμιώδης: Ο αγώνας της Moto2
διακόπηκε στο 19ο γύρο μετά από ένα ατύχημα που άφησε
στην πίστα αναίσθητο τον Alex Pons –συμβάν παρόμοιο με
του Simoncelli, έπεσε και χτυπήθηκε από τη μοτοσυκλέτα
του επερχόμενου Kenny Noyes, ευτυχώς τη γλίτωσε μόνο
με διάσειση κι ένα μικρό αιμάτωμα. Ο Γερμανός ήταν έτοιμος να ξαναπάρει την πρωτιά από τον Ελβετό, αλλά μέτρησε το αποτέλεσμα του τελευταίου ολοκληρωμένου γύρου
δίνοντας τη νίκη στον Luthi.
Κάπως έτσι ο Bradl έχασε τους βαθμούς που θα του έδιναν
τον τίτλο και μαθηματικά από τη Μαλαισία. Τώρα πάμε στο
φινάλε της Valencia με τον Γερμανό να έχει 23 βαθμούς
πρωτοπορία, δηλαδή του αρκούν τρεις για τον τίτλο –και
όχι δύο γιατί στην ισοβαθμία κερδίζει ο Marquez που έχει
περισσότερες νίκες στη σεζόν. Υπάρχουν βέβαια ακόμη αμφιβολίες για το κατά πόσον θα τρέξει καν ο Marquez στην
Ισπανία. Πάντως αν τρέξει θα χρειαστεί δηλαδή ένα δράμα
για τον Bradl για να χάσει, αλλά η Moto2 αν μη τι άλλο έχει
αποδείξει πως δε φείδεται δραμάτων…
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GP 125

>> N
 icolas Terol (#18)
Johann Zarco (#5)

Δύο αναβάτες ερίζουν για τον φετινό τίτλο και η ετυμηγορία
θα δοθεί στον τελευταίο αγώνα. Ο Nicolas Terol προηγείται
σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και με οκτώ νίκες μοιάζει με
το αδιαφιλονίκητο φαβορί, ωστόσο τον τελευταίο μήνα ο
Johann Zarco κατάφερε να πάρει επιτέλους την πρώτη νίκη
της καριέρας του στο Motegi –μετά από έξι δεύτερες θέσεις– και να διατηρήσει τις ελπίδες του ζωντανές.
Η συνέχεια δόθηκε στην Αυστραλία όπου ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω μιας σύντομης βροχής και
διακόπηκε δύο γύρους νωρίτερα από το προγραμματισμένο τέλος του πάλι εξαιτίας ξαφνικής βροχής. Οι περίεργες
συνθήκες είχαν ως θύμα τους τον Terol που στην αρχή του
αγώνα βρέθηκε 15ος και μετά από εντυπωσιακή προσπάθεια έφτασε ως την έκτη θέση, όμως στο μεταξύ ο Zarco
ανέβαινε σε άλλο ένα βάθρο, στο τρίτο σκαλί. Η μεταξύ
τους διαφορά ήταν τώρα 25 βαθμοί και ο Ισπανός Terol
πήγαινε στο Sepang απλά για να τερματίσει μπροστά από
τον Γάλλο αντίπαλό του και να κλειδώσει τον τίτλο.
Ο Ισπανός ξεκίνησε από την pole, ενώ ο Γάλλος μόλις 15ος,
μα σύντομα βρέθηκαν μαζί να παλεύουν στο γκρουπ των
πρωτοπόρων, καθώς ο μεν πρώτος πήγαινε προς τα πίσω,
ο δε δεύτερος έκανε τον αγώνα της ζωής του. Το δράμα
ήρθε στον προτελευταίο γύρο όπου ένα παραλίγο μοιραίο
highside έβγαλε τον Terol εκτός ρυθμού. Κατάφερε να το
σώσει και να συνεχίσει τη μάχη, όμως στον επόμενο γύρο το
παράκανε ξανά και κατέληξε ντριφτάροντας σε έξοδο από
την πίστα, πάλι όρθιος μεν, αλλά πλέον ανίκανος να κάνει
κάτι περισσότερο από την πέμπτη θέση. Μπροστά ο πιτσιρικάς Maverick Vinales έπαιρνε άλλη μια νίκη για την ομάδα
της Paris Hilton, δεύτερος τερμάτιζε ο Sandro Cortese και
τρίτος ο σταθερός Zarco.
Οι δυο τους τώρα θα μονομαχήσουν στη Valencia για το
στέμμα των 125, με τον Terol να έχει τον πρώτο λόγο με
προβάδισμα 20 βαθμών. Απέναντί του ο Zarco με μια μόλις
νίκη δε δείχνει να του αξίζει τόσο ο τίτλος, ωστόσο μερικές φορές η σταθερότητα ανταμείβεται. Εδώ που τα λέμε, ο
Terol έδειχνε τόσο δυνατός φέτος που κανονικά θα έπρεπε
να έχει καθαρίσει τον τίτλο προ πολλού, ωστόσο η τάση
του να τα θαλασσώνει αναπάντεχα θα μπορούσε εύκολα
να γεννήσει κάμποσο δράμα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.
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1
Casey STONER
AUS
Repsol Honda Team
2
Marco SIMONCELLI
ITA
San Carlo Honda Gresini
3
Andrea DOVIZIOSO
ITA
Repsol Honda Team
4
Dani PEDROSA
SPA
Repsol Honda Team
5
Colin EDWARDS
USA
Monster Yamaha Tech 3
6
Randy DE PUNIET
FRA
Pramac Racing Team
7
Nicky HAYDEN
USA
Ducati Team
8
Toni ELIAS
SPA
LCR Honda MotoGP
9
Loris CAPIROSSI
ITA
Pramac Racing Team
10
Karel ABRAHAM
CZE
Cardion AB Motoracing
Δεν Τερμάτισαν				
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Hiroshi AOYAMA
JPN
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i

επιμέλεια: Σπ

Ποτέ δε έπαιρναν τίτλο με τον Pedro

Car
μάνατζερ αναβα

«

Φτιάχνουν

«

«
»

α

Εγώ και ο Rossi δεν έχουμε διαδόχους…

«

Max Biaggi,
αναβάτης Aprilia Alitalia WSBK

»

Βάλτε ένα χεράκι, 99 βάθρα έχω στη μεγάλη
κατηγορία…
Loris Capirossi,
αναβάτης Pramac Racing Team MotoGP

πύρος Τσαντήλας

»
»
«»
»

osa…

Ο Ιταλός έχει τη δική του στήλη στο
gpone.com και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα χώσει όπου και όποτε θέλει.
Πρόσφατα έγραψε πως δίχως τον Stoner,
ο Lorenzo και η Yamaha θα έπαιρναν
τους τίτλους αναβατών και κατασκευαστών αντίστοιχα, δικαιολογώντας απόλυτα όσους πιστεύουν πως ο Pedrosa
δεν τον έχει τον τίτλο στη μεγάλη κατηγορία –και δεν είναι λίγοι αυτοί…

rlo Pernat,
ατών GP

Η παραπάνω καυστική άποψη του Άγγλου αφορά στη δουλειά που κάνει
φέτος η Ducati με τις συνεχείς αλλαγές
πλαισίων στα MotoGP. Βλέποντας τρεις
διαφορετικές μοτοσυκλέτες να καταφέρνουν ακριβώς την ίδια μετριότητα και
ακούγοντας τον Jerry Burgess να δηλώνει πως “δε θα ξεκινούσα από εδώ”, η
εικόνα όντως μοιάζει με τακτοποίηση καρεκλών σε ένα πλοίο που βυθίζεται.

τις καρέκλες στο κατάστρωμα

του

Τιτανικού…
Julian Ryder,
δημοσιογράφος

Σε ομάδα με τον Biaggi
πρώτο αναβάτη; Ποτέ!

Κατετάγη δεύτερος φέτος στο ντεμπούτο του στο WSBK και με την απόσυρση
της Yamaha έγινε πολυπόθητος για
το 2012. Μεταξύ των υποψηφίων και
η Aprilia, μόνο που ο Marco είχε ένα
πρόβλημα. Βλέπετε, το τελευταίο συμβόλαιο του Biaggi προβλέπει με ειδικό
όρο να του εξασφαλίζει το στάτους του
πρώτου αναβάτη της ομάδας και κάπου εκεί θα άρχιζαν τα όργανα…

Marco Melandri,
αναβάτης Yamaha WSBK

…

Η έπαρση του Max είναι γνωστή
σε όλους. Μιλώντας για το φετινό
πρωτάθλημα SBK και το άμεσο
μέλλον του βρίσκει μια αβάντα
για γενικότερες “διαπιστώσεις”,
όπως η συγκεκριμένη όπου θεωρεί πως αυτός και ο αιώνιος αντίπαλος Valentino Rossi αποτελούν
μια γενιά που φεύγοντας παίρνει
μαζί της το μεγαλείο.

Στο Misano ο 39χρονος Loris ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον ενεργό δράση μετά
από μια σπουδαία και μακρόχρονη
καριέρα. Για τίτλο MotoGP τώρα πια
είναι πολύ αργά, τουλάχιστον όμως
έχει μια αμυδρή ελπίδα να σπάσει
την κατοστάρα στα βάθρα. Μόνο
που με τις φετινές του εμφανίσεις θα
χρειαστεί σίγουρα βοήθεια…

the back
Γνωρίζετε ότι μπορείτε
να τηλεφωνήσετε
ξημερώματα
στη Suzuki
και να ρωτήσετε
ότι σας κατέβει;
Στο Market θα βρείτε
και άλλα
τέτοια περίεργα...

press

Around the world

ROAD RACING
WORLD (Η.Π.Α.)

www.roadracingworld.com

Ένας αγωνιζόμενος
για τους αγώνες
Ο John Ulrich έχει μακρά ιστορία στους
αμερικανικούς
αγώνες
ταχύτητας
μοτοσυκλετών και εξίσου μακρόχρονη
παράδοση στον σχετικό Τύπο.
Το περιοδικό του, Road Racing World,
κυκλοφορεί αδιαλείπτως από το 1997 και
καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αγώνων
ταχύτητας, μεταξύ των οποίων φυσικά
τα κυριότερα παγκόσμια και αμερικανικά
πρωταθλήματα.
Στους
αρθρογράφους
του περιοδικού θα συναντήσουμε γνωστά
μας ονόματα, όπως τον Mat Oxley που
αναλαμβάνει το κομμάτι των MotoGP, αλλά
και αναβάτες όπως τους Kenny Noyes και
Jason Di Salvo.
Από φέτος το έντυπο συνοδεύεται και από
ηλεκτρονική έκδοση, η οποία προσφέρεται
έναντι συνδρομής. Καλωσορίζοντας ένα
ακόμη περιοδικό στη νέα εποχή, μπορείτε
να κατεβάσετε το τεύχος Σεπτεμβρίου που
προσφέρεται δωρεάν για όποιον δεν είναι
σίγουρος πριν πληρώσει αν αξίζει τον κόπο.

www.moto-net.com

MOTO-NET.COM
(ΓΑΛΛΙΑ)

Γαλλία-Μογγολία για βόλτα
Ο Maxime Barat είναι ένας 24χρονος
Γάλλος που απλά λατρεύει τα ταξίδια με
μοτοσυκλέτα. Ήξερε πως έπρεπε να φύγει,
μα οι προορισμοί που είχε στο μυαλό
του ήταν πολλοί και ασύμβατοι μεταξύ
τους. Ήθελε να δει το Νεπάλ, να κάνει
την αυθεντική αφρικάνικη διαδρομή του
Dakar, αλλά τελικά προτίμησε τη γοητεία
της Μογγολίας και της ερήμου Γκόμπι.
Έτσι πήρε ένα Kawasaki Versys, το προετοίμασε
κυρίως προστατεύοντας βασικά εξαρτήματα
που θα μπορούσαν να τον αφήσουν στη μέση
του πουθενά από μια πτώση, φόρτωσε έξτρα
δοχεία καυσίμου, βαλίτσες και ένα ζευγάρι
τρακτερωτά λάστιχα για όταν θα έφτανε σε
δύσκολα εδάφη και χαιρέτησε το Παρίσι μόνος
και χαμογελαστός στις 11 Αυγούστου 2011.
Αυτή τη στιγμή η περιπέτειά του εξελίσσεται
ευχάριστα και άνευ σοβαρών απροόπτων,
βρίσκεται ήδη στη Μογγολία έχοντας διασχίσει
οριζόντια την Ευρώπη και όλες τις νότιες
δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και υπολογίζει πως δε θα παρεκκλίνει από το
πρόγραμμά του που τον θέλει να είναι πίσω
στο σπίτι του τον επόμενο μήνα.
Έτσι απλά και απολαυστικά.

επιμέλεια: Σπύρος Τσαντήλας

To Εµπορικό τµήµα του ebike,
ψάχνει και βρίσκει για εσάς, τις καλύτερες πρ
και σας τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακο
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NEA Giannelli Freeway για Scooter
Επειδή και τα Scooters έχουν “ψυχή”, η σειρά
εξατμίσεων Freeway της Giannelli είναι εδώ.
Σχεδιασμένη για τετράχρονα scooter 125cc και άνω,
στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης σε όλο το εύρος λειτουργίας, ενώ παράλληλα κρατάει το επίπεδο
θορύβου σε χαμηλό επίπεδο. Το τελικό της εξάτμισης
είναι χειροποίητο και διατίθεται σε 2 τύπους, στρογγυλό ή oval με προστατευτικό από αλουμίνιο. Καλά
για βάρος δε συζητάμε, σαν να πετάς την πεθερά
σου από δικάβαλο. Διαθέσιμη για: Yamaha X-Max
250, Piaggio Beverly 250, Honda SH 150. Αντιπροσωπεύεται από τον Αλεξόπουλο στο Κουκάκι, αυτός
που είναι Δημητρακοπούλου 22; Αϊ γεια σου… Tηλ:
2109222776 και www.alexopoulos.gr

ΟΛΑ ΤΑ KYMCO ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ
Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να οδηγήσετε τα μοντέλα της
Kymco όπου κι αν είστε στην Ελλάδα!
Με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας www.kymco.gr,
μπορείτε να ενημερωθείτε και να κλείσετε ραντεβού προκειμένου να
οδηγήσετε το scooter ή το ATV που θέλετε.
Στην ενότητα “Test Drive” επιλέξτε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει και
άμεσα μπορείτε να δείτε σε ποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της εταιρίας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε!
Και μην ξεχνάτε πως κάθε προϊόν της Kymco καλύπτεται από δύο χρόνια ολική εγγύηση και πως τα επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της αντιπροσωπείας Mototrend SA κάνουν απόλυτα εφικτή την
απόκτησή τους με τον διακανονισμό που σας συμφέρει!
Ένα πλήρες δίκτυο 150 αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα, σας περιμένει προκειμένου να σας εξυπηρετήσει!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 800-11-20025 (χωρίς χρέωση) και στο www.
kymco.gr

νέο μπουφαν Held Novara
Συνθετικό jacket από την Held για όλες τις ώρες,
πολύ στιλάτο για να μην είσαι σα χαρλεάς τουρίστας της δεκαετίας του ’90 όλη την ώρα...
Eίναι κατασκευασμένο από Airgurad® 500D για να “αναπνέει”, με μεμβράνη GORE-TEX® αυτή που σου δίνει καλή αδιαβροχοποίηση. Διαθέτει συνολικά 8 τσέπες
μπας και ξεχάσεις κάνα ευρώ και το βρεις μετά από καιρό
πανευτυχής, αφαιρούμενη κουκούλα, που αφαιρείται
και μόνη της στα 250 km/h και προστατευτικά σε ώμους,
αγκώνες και πλάτη. Διαθέσιμο σε μεγέθη S-3XL.Τιμή
€499. Τηλ. 210 8547681 και διατίθεται από τον Βελλή
Αναστάσιο με Site www.motofashion.gr

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ;
Βαρέθηκα. Δε μπορώ άλλο να σας τα δίνω στο
πιάτο… δε λέω τίποτα… τίποτα… τέλος πάντων, άντε
Θες αναρτήσεις Ohlins και WP μεταχειρισμένες σε
απίστευτη τιμή; Πολυεστερικά; Μαρσπιέ, ζάντες,
σωληνάκια και άλλα καλούδια σε τιμές παζαριού;
Τότε σου έχουμε την λύση.
Πήγαινε στο κατάστημα του Φάνη στρωματιά
να δεις, να διαλέξεις και να αποφασίσεις. Το Fan
Motorcycles είναι ένα κατάστημα που πάντα μας
εντυπωσιάζει με τις προσφορές του αλλά και με τον
ωραίο καφέ που φτιάχνει. Ηρώων Πολυτεχνείου 8,
Ηλιούπολη, 16431
Τηλ.: 210 9955451, Fax: 210 9923890, Web:
www.fanmoto.gr.

ΝΕΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” ΜΑΡΣΠΙΕ
Από τη Gilles και τα καταστήματα Παπασταύρου, νέα πρωτοποριακά ρυθμιζόμενα
μαρσπιέ για μοτοσυκλέτες εκτός πίστας
Ενδεικτικά αναφέρουμε για V-Strom, Tiger 800
και 1050, Bandit 650, Varadero κ.ά. Επειδή
όλοι οι αναβάτες δεν έχουν το ίδιο ύψος, ούτε
τα ίδια πόδια, βρείτε τη σωστή θέση πάνω στη
μοτοσυκλέτα σας, για να μη σας φταίνε τα πάντα
και γκρινιάζετε κάθε φορά που οδηγείτε.
Η ρύθμιση είναι απλή και πολυδιάστατη (πάνω,
κάτω, μπρος 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.

V-STROM ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Τέλος τα ψέματα παιδιά… Η 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 στα €1,500 κάτω! 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 http://www.
suzuki.gr/motos/sales.php και στο τηλέφωνο 24ωρης
εξυπηρέτησης 210 99 88 168.
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ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ SITE
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εμείς τρέχουμε και βρίσκουμε για εσάς τα καλύτερα, και εσείς απολαμβάνετε (γαϊδούρια ούτε ένα ευχαριστώ)
Tέλος 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.

ΜΕ ΚΑΘΕ SERVICE ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ;
Το Moto Hospital έχει για εσάς μια πολύ καλή προσφορά
Στο εν λόγω κατάστημα, εάν πάτε την μοτοσυκλέτα σας για γενικό Service, τότε 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 Super Sport στην πένα και το κακόμοιρο το παπάκι σας του πεταματού. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 210 9960080, ή μπείτε στο www.moto–hospital.gr για να ενημερωθείτε.

Held Carese τεσσερισ εποχεσ
Συνθετικό jacket από την Held, κατασκευασμένο
από DuPont® Cordura 500D και COOLMAX® , δηλαδή μπουφάν με τα ούλα του…
Διαθέτει αφαιρούμενη μεμβράνη GORE-TEX® LTD για
να μην περνά ίχνος υγρασίας λέμε. Διαθέτει συνολικά 9
αδιάβροχες τσέπες (θέλω να σε δω που έβαλες το κινητό
όταν χτυπάει), αεραγωγούς εμπρός, πίσω και στα μανίκια.
Τέλος προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες και πλάτη. Ένα
πραγματικό μπουφάν 4 εποχών! Διαθέσιμο σε μεγέθη
S-5XL.Τιμή €599. Τηλ. 210 8547681 και διατίθεται από
τον Βελλή Αναστάσιο με Site www.motofashion.gr.

Η ΥΑΜΑΗΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
Σας θυμίζει κάτι; Όχι βέβαια, γιατί είναι σχεδιασμένο από την αρχή σε λευκό
χαρτί
Είναι το νέο Yamaha Xenter 150. Νέος κινητήρας, νέο πλαίσιο, νέος σχεδιασμός
μεγάλο μπροστινό δίσκο διαμέτρου 267mm που συμπληρώνεται από ένα ισχυρό
ταμπούρο διαμέτρου 150mm, εξασφαλίζοντας προβλέψιμη απόδοση και χαμηλό
κόστος συντήρησης.
Το νέο YAMAHA Xenter 150 διακρίνεται για την άνεση που προσφέρει, τόσο με
τη χαμηλή σέλα των 785mm, κατάλληλη για όλους τους αναβάτες και αναβάτριες,
όσο και με το ευρύχωρο επίπεδο πάτωμα, το μεγαλύτερο στην κατηγορία του!
Η ενσωματωμένη σχάρα επιτρέπει την προσθήκη βαλίτσας (top-case) που θα χωρέσει άνετα κράνος και άλλα μικρά αξεσουάρ.
Εκτιμάτε ιδιαίτερα τόσο τον LCD πίνακα οργάνων που παρέχει εκτός των βασικών και
λειτουργικές υπενθυμίσεις, όσο και το LED πίσω φανάρι με τη δυνατή δέσμη φωτός.
Το νέο YAMAHA Xenter150 θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα –λευκό, γκρι και μαύρο– από το Δεκέμβριο του 2011 στο
Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών ΥΑΜΑΗΑ.

Εγκέφαλος Malossi και φιλτρο k&n για
Yamaha Tmax 500
Ναι, ναι, ναι… εμείς που όλα τα ψάχνουμε και όλα σας τα βρίσκουμε τι
σας έχουμε εδώ;
Malossi εγκέφαλο βελτιωμένο και εξελιγμένο μέσα από Yamaha T-Max Cup το
οποίο διεξάγεται στην Ιταλία. Πρόκειται για μία πολύ ασφαλή βελτίωση χωρίς να
βάζεις “χέρι” στο μοτέρ. Το Force Master 2 απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο
για τα Yamaha T-Max 500 με ψεκασμό. Επίσης συνδυάζεται άψογα και με φίλτρο
από την K&N, για το απόλυτο παντιλίκι.
Ο εγκέφαλος διαθέτει τέσσερις χάρτες απόδοσης, ώστε να επιλέξετε αυτόν που
απόλυτα σας ταιριάζει.
Επίσης αν είσαι τελείως βαρεμένος από τις βλακείες που κάνει ο Παπανδρέου
στην Ελλάδα, μπορείς να βάλεις και τον νέο κύλινδρο για τετράχρονους αυτόματους κινητήρες της Malossi. Αντιπροσωπεύεται κι αυτό από τον Αλεξόπουλο στο
Κουκάκι, Δημητρακοπούλου 22, τηλ. 2109222776 και www.alexopoulos.gr.

ΘΕΣ SCOOTER;
Και τα είδες όλα εσύ… απέρριψες μερικά και μερικά τα έβαλες στην μπάντα για να αποφασίσεις… εσύ
Για να σε δω τώρα αφού όλα τα ξέρεις. Ποιό είναι 100% Japan διατηρώντας
πάντα μεταπολιτική αξία χωρίς να τρίζει και να διαλύεται; Ποιο έχει ένα από
τα καλύτερα δίκτυα εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα; Και ποιο σου δίνει την
δυνατότητα Test Ride για να είσαι 100% σίγουρος;
Suzuki Scooter ρεεεε. Και Burgman 200 έχει ψεκαστό και 400 και 650άρι με
σειριακό κιβώτιο.
Αλλά και 150άρι σε σωστή τιμή και είναι και Japan…είδες που δεν τα ξέρεις
όλα; Οι έξυπνοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων μοτοσυκλετών Suzuki σε όλη την Ελλάδα που θα βρουν στη
διεύθυνση http://www.suzuki.gr/motos/sales.php και στο τηλέφωνο 24ωρης
εξυπηρέτησης 210 99 88 168.
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ΝΕΟ MP3 TOURING
Όπως επιβεβαιώνουν τα περισσότερα από 100,000 MP3 που έχουν
πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει βρει την κατάλληλη συνταγή έχοντας λανσάρει στην αγορά πολλές εκδόσεις και κυβισμούς, θέλοντας να ικανοποιήσει της ανάγκες ενός μεγάλου εύρους πελατών
Τελευταίες προσθήκες στην γκάμα ήταν το MP3 Hybrid, το πρώτο σκούτερ
στον κόσμο με παράλληλο υβριδικό κινητήρα και τεχνολογία plug-in και το
MP3 Yourban, που προσανατολίζει ακόμα περισσότερο τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά σταθερότητας και ασφάλειας των 3 τροχών στην αστική και
καθημερινή χρήση.
Με το MP3 Touring ακόμα και η πιο “κλασική” έκδοση του MP3 υφίσταται σημαντική ανανέωση, τόσο αισθητική όσο και λειτουργική, διατηρώντας
ταυτόχρονα τα εξαιρετικά επίπεδα άνεσης και φόρτωσης που έχουν εκτιμηθεί θετικά από χιλιάδες μοτοσυκλετιστές σε όλο τον κόσμο. Διευρυμένη είναι και η γκάμα κινητήρων με κυβισμούς
125, 300 και 400cc, στους οποίους προστίθενται τώρα και τα 500cc, στις εκδόσεις “Sport” και “Business”.
Δείτε το και οδηγήστε σε ένα από τα καταστήματα Piaggio.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ KAWASAKI
Από σήμερα μπορείτε να επισκεφθείτε την νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του δικτύου των καταστημάτων
LION MOTO, στην διαδικτυακή διεύθυνση www.lionmoto.gr
Στόχος τoυ δικτύου καταστημάτων LION MOTO είναι η συνεχής προσπάθεια για παροχή καλύτερων προϊόντων
και υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό ελπίζουμε ότι η καινούργια ιστοσελίδα μας θα σας προσφέρει μία μοναδική
εμπειρία στην αναζήτηση των προϊόντων μας, αλλά και στην ενημέρωσή σας για τους προνομιακούς
όρους πώλησης των προϊόντων
των καταστημάτων.

Bitubo XZE,
για Honda Varadero XLV 1000
Η αλλαγή ανάρτησης σε μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού, μπορεί να
προσφέρει μεγάλα οφέλη στον χρήστη
Tου δίνεται η δυνατότητα να τη ρυθμίσει στα επίπεδα που εκείνος επιθυμεί, αλλά
και να μην κοιτάει τα αστέρια στο δικάβαλο φωτίζοντας τους εξωγήινους (λέμε
τώρα)... Επίσης αυξάνουν την πρόσφυση, με μεγάλη οφέλη στο βρεγμένο. Συγκεκριμένα η Bitubo για τα μεγάλα on - off, όπως το δημοφιλής Varadero XLV 1000,
δημιούργησε την XZE11 η οποία διακρίνεται για την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και για την εξαιρετική της απόδοση σε σχέση με την τιμή της.
Πιο συγκεκριμένα: Ενιαίος θάλαμος πεπιεσμένου αζώτου με ξεχωριστό δοχείο αερίου/λαδιού, κεντρική ράβδος από χάλυβα για μειωμένη τριβή, κεφαλή από ergal
με επεξεργασία CNC,
προφόρτιση ελατηρίου με ακρίβεια χιλιοστού και, τέλος, ρύθμιση επαναφοράς σε
7 κλικ… Είπατε κάτι; Αλεξόπουλος, Δημητρακοπούλου 22, τηλ: 2109222776,
www.alexopoulos.gr.
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Γυροσκοπικό φαινόμενο
Πως στέκεται όρθια σε δύο τροχούς
η μοτοσυκλέτα. Πως στρίβει. Τί
πρέπει να κάνουμε και τι όχι για να
στρίψει σωστά.
Rotation
(Περιστροφή της
μοτοσυκλέτας).
Η επίδραση που έχει η σωστή χρήση
του γκαζιού στη συμπεριφορά της
μοτοσυκλέτας. Τι είναι μύθος και
τι αλήθεια. Πως ανοίγουμε σωστά
το γκάζι
κατά τη διάρκεια της στροφής και
γιατί.
Φρενάρισμα.
Πως φρενάρουμε σωστά. Σωστή
χρήση και των δύο φρένων. Που
βρίσκεται το κατάλληλο σημείο για
ένα σωστό φρενάρισμα.

PRIVATE TRAINING

Θέση οδήγησης.
Ποια είναι η σωστή στάση πάνω
στη μοτοσυκλέτα. Τι επίδραση
έχει. Πως
στηριζόμ αστε καλύτερα. Πώς να
μείνετε ξεκούραστοι.
Αλληλουχία κινήσεων κατά
την οδήγηση
Πότε πρέπει να κάνουμε μία
ενέργεια και πότε όχι. Ποια είναι
η σωστή σειρά ενεργειών πριν και
κατά τη διάρκεια της στροφής. Τι
επίδραση έχει το λάθος.
Απόλυτος έλεγχος.
Ποιό είναι το σαφές μήνυμα που
δεχόμαστε κατά την οδήγηση
(αλλά το αγνοούμε). Με ποιό τρόπο
εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε
πάντα το 100% του ελέγχου.

Επισκόπηση Riding 1
Επανάληψη της αλληλουχίας του Riding 1, με έμφαση στη στάση σώματος,
καθώς αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για το υπόλοιπο της ημέρας.
Εναλλαγή κλίσης σώματος και μοτοσυκλέτας.
Πως μπορούμε να αλλάξουμε την η κλίση της μοτοσυκλέτας σε σχέση με το
δρόμο χρησιμοποιώντας το σώμα μας.
Apex – η σημασία του για κάθε στροφή.
Ποιο είναι το σημείο εκείνο της στροφής μέσω του οποίου διακρίνουμε αν
έχουμε σωστή γραμμή ή όχι-πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλειά μας.
Αναγνωρίστε το σημείο όπου θα ξεκινήστε τη στροφή σε άγνωστη διαδρομή.
Πως θα αναγνωρίζετε με σαφήνεια το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσετε να
στρίβετε, ακόμη και αν πρόκειται για μια στροφή που συναντάτε για πρώτη φορά.
Κλίσεις του οδοστρώματος – πως διαφοροποιείται η οδήγησή μας.
Η σημασία των κλίσεων του οδοστρώματος (ρήσεις, ανηφόρα, κατηφόρα), ποιες
είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε.
Εμπόδιο μέσα στη στροφή – τεχνικές για να αποφύγετε και να
παραμείνετε
στο δρόμο.
Ένα εμπόδιο ή νερά μέσα στη στροφή μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες
Πως τα αντιμετωπίζουμε, πως παραμένουμε ψύχραιμοι και τί χρειάζεται να
κάνουμε για να παραμείνουμε στο δρόμο.

Κόστος:
160 €
(Auto Festival)

200 €
(Μέγαρα)
Απαραίτητος
εξοπλισμός:
Κράνος, δερμάτινα
ή cordura (στην
πίστα Μεγάρων
υποχρεωτικά
δερμάτινα),
μπότες και γάντια.
Δυνατότητα
ενοικίασης
εξοπλισμού με
κόστος 20,00€

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

Auto Festival 32ο χλμ Αθηνών Λαμίας Πολυδένδρι
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.92.49.350,
229.50.26.270, κιν.:6941633040
Email: jarv@0300.gr , joannaarvan@gmail.com
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
www.MotorcycleRidingAcademy.com
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Held Torno
Καταπληκτικό συνθετικό παντελόνι από την Held,
δοκιμασμένο σε όλων των ειδών τις συνθήκες
Βροχή, υγρασία, κρύο δεν το περνάνε με τίποτα. Κατασκευασμένο από DuPont® Cordura 500D και
COOLMAX® εσωτερικό και αφαιρούμενη μεμβράνη
GORE-TEX® LTD. Διαθέτει 4 εξωτερικές τσέπες και αεραγωγούς για τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε αν αφαιρέσεις και την αδιάβροχη μεμβράνη, γίνεται ένα ανοιξιάτικο παντελόνι μούρλια. Επίσης έχει φινίρισμα από δέρμα
Pittards® και επένδυση Nomex®. Διαθέσιμο σε μεγέθη
S-5XL.Τιμή €489.
Τηλ. 210 8547681 και διατίθεται από τη Motofashion,
www.motofashion.gr.

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ RK
Οι παγκοσμίου φήμης αλυσίδες RK της σειράς GXW
διαθέτουν νέο ειδικό σύστημα αυτό-λίπανσης ενάντια στις υψηλές τριβές και θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις πιο ακραίες ταχύτητες των αγώνων
Ένα νομιστεράκι βγαίνει κάθε 500km μέσα από το μοτέρ
και τη λιπαίνει… Εντάξει δε γίνεται έτσι ακριβώς, αλλά η
λίπανση είναι συνεχής κάτω από όλες τις συνθήκες.
Ως αποτέλεσμα οι GXW, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και αντοχή, έχουν έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής σε σχέση με τις υπόλοιπες αλυσίδες τύπου o-ring.
Είναι διαθέσιμες σε 520, 525 & 530 σε διάφορα χρώματα και μπορείτε να τις προμηθευτείτε από όλο το δίκτυο
συνεργατών της MOTOWAY Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε. Τηλ.
2310515557, www.motoway.gr.

ΝΕΟ PEUGEOT TWEET
Δείτε τη 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 2 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

market

BAZAAR ΕΝΔΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΙΕΡΡΑΚΟ
Ξεκίνησε από 15/10/11 και έως ότου εξαντληθεί
μέχρι και το τελευταίο φερμουάρ του τελευταίου
μπουφάν
Παζάρι ρούχων και κρανών στο κατάστημα Πιερράκος
στον Άλιμο. Η προσφορά περιέχει Stock από επώνυμα
κράνη Shark και CMS της Yamaha, μπουφάν και ρούχα
της Alpinestars και Richa καθώς και άλλα πολλά καλούδια. Οι προσφορές φτάνουν έως και το -70%!

neo Bel-Ray Blue Tac Chain Lube
Είναι κατάλληλο για αλυσίδες τύπου ‘O’, ‘X’ και 'Z'
ring και για κάθε τύπου μοτοσυκλέτα, προσοχή όχι
για Scooter…
Το φιλμ επίστρωσης που δημιουργεί το λιπαντικό Blue
Tac, αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να
διατηρεί τη βέλτιστη αντιοξειδωτική και αντισκωριακή του
ιδιότητα, δίνοντας πάντα στην αλυσίδα σωστή ροή. Έτσι
προστατεύει τα γρανάζια και την αλυσίδα από τη φθορά
και μειώνει τη σκόνη, τη λάσπη, την άμμο και τη βρωμιά
που θέλουν να διεισδύσουν εντός της έρμης της αλυσίδας σας. Θα το βρείτε σε όλο το δίκτυο συνεργατών της
MOTOWAY Γ. ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε. Τηλ. 2310515557.
www.motoway.gr.

Fantasy League: Γίνε προπονητής στο
Onsports.gr και κέρδισε δώρα αξίας
€10,000!
Το όνειρο κάθε Έλληνα ποδοσφαιρόφιλου…
…είναι να γίνει ο καλύτερος πρόεδρος-προπονητής και αυτό γίνεται
πραγματικότητα μέσα από μια μοναδική πλατφόρμα που συνδυάζει
ποδοσφαιρικές γνώσεις, προπονητικό ένστικτο και ικανότητες μάνατζερ, σ' ένα συναρπαστικό γραφιστικό περιβάλλον που θα σας βάλει
για τα καλά και στο παιχνίδι, αλλά και στην ειδησεογραφία, όπως
διαμορφώνεται από λεπτό σε λεπτό.
Οι παίκτες επιλέγουν ποδοσφαιριστές για την ομάδα τους κάνοντας
όσες μεταγραφές θέλουν μέσω του μοναδικού "Χρηματιστηρίου"
του παιχνιδιού και συναγωνίζονται για τον τίτλο της σεζόν (που θα λήξει στις 5 Ιανουαρίου) και διεκδικούν ένα scooter EZIO 125cc, διαμονές στο Casino Λουτρακίου, και άλλα πλούσια δώρα αξίας €10,000.
Το πιο εθιστικό Fantasy League ξεκίνησε ήδη στο Onsports.gr.
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TO Service και Η Βελτίωση
στην Μιχαλακοπούλου
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Πεπειραμένο λαστιχάδικο στον περιφερειακό...
που πιάνει όλη την περιφέρεια
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Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό
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Ζωγράφου και προάστεια,
δεν υπάρχει καλύτερο!
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Προστατευτικά κάγκελα
για όλα τα μοντέλα της αγοράς
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Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη
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ΚΤΜ SMT 990 ME ΚΕΡΔΟΣ €2,500
Η ΚΤΜ προσφέρει το κορυφαίο της Supermoto
Touring 990 SMT, στην προνομιακή τιμή των
€11,490
H προσφορά ισχύει για έναν ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και μοντέλα χρονολογίας 2009-2010
χωρίς ABS. Πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία, αφού
με την αγορά του SΜΤ, ο κάθε νέος ιδιοκτήτης έχει όφελος €1,500 συγκριτικά με την προηγούμενη λιανική τιμή
του ίδιου μοντέλου.
Επίσης σε προσφορά είναι και η έκδοση SΜΤ 990 ABS,
€2,500 κάτω της αρχικής τιμής.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε, αν θέτε, το
ανανεωμένο Site της ΚΤΜ: http://www.ktm.com/gr.html

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.

triumph tiger 1050 2012;
Ναι είναι αλήθεια… στα καταστήματα Πιερράκος
είδαμε το νέο Tiger 1050 με όλες τις σχετικές βελτιώσεις
Για τον νέο “Τίγρη” θα μάθουμε σύντομα από σχετικό
τεστ του περιοδικού μας, όμως αυτό που ξεχωρίζει με την
πρώτη ματιά είναι τα ανανεωμένα χρώματα, οι ζάντες που
ακολουθούν νέα χρωματική βαφή, το Fat Bar τιμόνι, ενώ
η βελτίωση τις ανάρτησης γίνεται αντιληπτή με την πρώτη
κιόλας βόλτα. Η τιμή του είναι στα €12,590 (καλά λόγω
εποχών δε θα πώ “μόνο”).
Μπορείτε να κάνετε και τεστ Ride. Tηλέφωνο:
2109824821, www.pierrakos-moto.com.
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για την Σαλαμίνα και το διαδίκτυο
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Εμπειρία αποκτημένη στην πίστα
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Ειλικρίνεια και γνώση σε ένα!
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δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την Ελλάδα

market

Τ ΜΑΧ 500
ΜΕ ΑΓΚΥΡΕΣ!
Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το νέο
κιτ φρένων από την Ισπανική NG;
Άγκυρες… Αποκλειστικά και μόνο κατασκευασμένες για
το μεγάλο Scooter της Yamaha T-Max, με αντάπτορεςαποστάτες στο μπροστά μέρος έτσι ώστε να επιτρέψουν
στις μεγαλύτερες Full Floating δισκόπλακες 300 χιλιοστών σχεδόν να “κουμπώσουν” πάνω στη δαγκάνα.
Το κιτ συμπληρώνεται προαιρετικά από ένα ζεύγος σωληνάκια υψηλής πίεσης για να γουστάρουμε (βιώνουμε
για τους συντηρητικούς) ακόμα καλύτερη αίσθηση στη
μανέτα. Ά μην ξεχάσω, οι δισκόπλακες είναι μαργαρίτες,
έτσι για να έχεις να πίνεις κάτι στα φανάρια. KostPart,
Σταμάτης Κοντογιάννης, 2109241400, www.kostpart.gr.

TEST RIDE ΣΤΟ ΝΕΟ
KTM 125 DUKE
“Γουρούνι στο σακί” θα πάρεις; Όχι βέβαια
Γι’ αυτό, γεμάτοι αυτοπεποίθηση για τα προϊόντα τους,
τα παλικάρια του Fan Motorcycles σας δίνουν να οδηγείστε ότι 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 Τest Ride για να είστε σίγουροι
100% για την επιλογή σας. Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα. Fan Motorcycles, Ηρώων Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 16431, 2109955451, Fax: 210 9923890, www.
fanmoto.gr.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ DUCATI
H AVON ΕΧΕΙ
ΤΗΝ ΛΥΣΗ
Στη γκάμα της εταιρίας προστίθεται το νέο Viper
Strike το οποίο έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα:
Πρώτον είναι ειδικά κατασκευασμένο από λευκό
χαρτί για Mega Scooter και μόνο και δεύτερον είναι πολύ φθηνό!
Διαθέτει ενισχυμένο σκελετό με άκαμπτα λινά, συνδυάζοντας αντοχή στο βάρος σε 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. Αντιπρόσωπος:
Agripan S.A.

Λίγες μέρες πριν την παρουσίαση της νέας Ducati
1199 Panigale Superbike στη διεθνή έκθεση μοτοσυκλέτας, η Ducati αφήνει να διαρρεύσουν ακόμα
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα της
επόμενης χρονιάς
Με την αυτοπεποίθηση της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας
της οικογένειας Multistrada που απαρτίζεται από τις 1200
ABS, 1200 S Sport, 1200 S Sport Pikes Peak Special
Edition και 1200 S Touring, η εταιρεία συνεχίζει την
επιτυχημένη πορεία της και το 2012.
Έτσι λοιπόν τα μοντέλα του 2012 θα φέρουν ενισχυμένη
και μεγαλύτερη σέλα, εμπρός και πίσω, η οποία θα προσφέρει ακόμα πιο άνετη και ξεκούραστη οδήγηση, ενώ
η Multistrada 1200 S Touring θα προσφέρεται σε έναν
ακόμα χρωματισμό, τιτάνιο ματ (race titanium matte) με
μαύρο πλαίσιο. Ο νέος χρωματισμός έρχεται να προστεθεί στους χρωματισμούς του κόκκινου και του άσπρου
που διατίθενται έως τώρα. Η Hypermotard 1100 EVO SP
για το 2012 θα διατίθεται σε έκδοση Corse αναβαθμίζοντας το μοντέλο μέσω το απαράμιλλου αγωνιστικού στυλ
της Ducati. Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος, οι αναρτήσεις υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και επιδόσεων
της Öhlins και το ψηλό τιμόνι κάνουν την Hypermotard
1100 EVO SP μια μοτοσυκλέτα έτοιμη για δράση στην
πίστα με τα χρώματα της αγωνιστικής ομάδας της Ducati.
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Επιτέλους, BMW service στα μέτρα σας
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Για ελαστικά υψηλών επιδόσεων
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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

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

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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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
ER6-f		
ER6-n		
KLX 250		
Ninja 250		
Versys 650		
Versys 650 ABS ΄10
W800 ’11		
Z750		
Z750R		
Z1000 ’10		
Z1000 SX		
ZX6R		
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KTM
450 EXC ‘10
990 Adventure T
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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		
EC250F		
Gilera		
GP 800
11(F)
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Πινάκιο επεξήγησης
μονογραμμάτων
C: Cover Story		
F: First Ride		
Π:Παρουσίαση		
Σ: Συγκριτικό		
T: The Test

we have issues...

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
MP3 Yourban 300
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
Daytona 675
Daytona 675R
Speed Triple
Sprint GT		
Street Triple

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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40
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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		
ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου)
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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
EICMA '08		
EICMA ’10		
Intermot '08
Intermot ’10
Moto Weekend 2011
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 Burgman 400
Suzuki GSXR 600 K9
eCycle		
Αγοράζοντας MTB
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
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we have issues...

Μπαρούτι και μέλι (Γ.Πολίτης)
Feature
2010		
2 Χρόνια eBike.gr
Civil Enduro
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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Πινάκιο επεξήγησης
μονογραμμάτων
C: Cover Story		
F: First Ride		
Π:Παρουσίαση		
Σ: Συγκριτικό		
T: The Test

