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editorial

Σπύρος Τσαντήλας

Ο γνώμονας ήταν πάντα
πόσα θέλουν να βγάλουν,
όχι πόσα μπορούν να βγάλουν.
Τώρα τους τρομάζει η καταιγίδα...

Άκου τον

χαρτογιακά
>>

Διαβάζω το δελτίο Τύπου του ACEM
(Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών
Μοτοσυκλετών, www.acem.eu) με αφορμή την ετήσια
συνέλευσή του στις Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου. Ο
ευφάνταστος τίτλος αναγράφει “Η Μοτοσυκλέτα μπορεί
να αλλάξει το παράδειγμα των Μεταφορών”.
Τα παγκόσμια ΜΜΕ ανέδειξαν την πραγματική είδηση της
όλης συνέλευσης: Από το 2007 μέχρι το 2011 χάθηκαν
1,000,000 πωλήσεις δικύκλων στην Ευρώπη. Πράγματι,
το “χρυσό” 2007 πουλήθηκαν 2,726,320 δίκυκλα, ενώ
το 2011 έκλεισε με 1,720,948, συνοψίζοντας μια πτώση
της τάξης του 37% σε πέντε μόλις χρόνια.

Αυτά ας τα λαμβάνουν υπ’ όψη όσοι έρχονται με χαρά να
ανακοινώσουν το τέλος της κρίσης στην Ε.Ε., τουλάχιστον
στο “υγιές” κεντροβόρειο τμήμα της, καθώς και όλοι
οι πουλημένοι που βλέπουν ανάπτυξη πίσω από την
ανελέητη σφαγή της μέσης εργατικής τάξης στις περίφημες
χώρες-γουρούνια. Το είπε καλύτερα απ’ όλους ο Nicky
Hayden το 2007: Numbers don’t lie…
Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα νούμερα, ούτε η ερμηνεία
αυτών. Το πρόβλημα είναι όλο το υπόλοιπο κείμενο της
ανακοίνωσης του ACEM. Όπως λέει και ο τίτλος του,
λοιπόν, τι προτείνουν οι φωστήρες της ευρωπαϊκής μοτοβιομηχανίας; Διαφημίζουν ξανά τα χιλιοειπωμένα, δηλαδή

editorial

πως μια αύξηση 10% στις μοτοσυκλέτες θα μειώσει το κυκλοφοριακό
κατά 40% και ελπίζουν στην υποστήριξη της Ε.Ε. για το καλό του
δικύκλου που είναι, λέει, για το ευρύτερο καλό. Τι ΄χες Γιάννη, τι ΄χα
πάντα.
Δηλαδή δεν έχουν καμμιά λύση στο μικροσκοπικό επιχειρηματικό
μυαλό τους, γιατί πολύ απλά και οι ίδιοι είναι μέρος του προβλήματος.
Ας το σκέφτονταν όταν μετέφεραν την παραγωγή τους σε sweat shops
της νοτιοανατολικής Ασίας, αφήνοντας πίσω στρατιές Ευρωπαίων
ανέργων. Ας υπολόγιζαν καλύτερα όταν έριχναν όλο τους το βάρος
στις ανερχόμενες ασιατικές αγορές, θεωρώντας πως στις έδρες τους
υπάρχουν οι χρυσογέννες κότες που δεν αγοράζουν μηχανάκια
φτηνότερα των €15,000. Ας μελετούσαν την οικονομική τους λογική,
που έχει κάνει τα πενταψήφια νούμερα ψωμοτύρι για μοτοσυκλέτες
που στην πραγματικότητα δύσκολα αξίζουν το 50-60% της τιμής
πώλησής τους, λες και είμαστε όλοι ηλίθιοι. Ας προϋπολόγιζαν τον
φαύλο κύκλο που ανοίγουν (και) οι ίδιοι φτωχαίνοντας το ίδιο τους
το εγχώριο πελατολόγιο όταν αποφάσιζαν –και εξακολουθούν– να
πουλάνε με γνώμονα το πόσα θέλουν να βγάλουν, αντί για το πόσα
μπορούν να βγάλουν. Αν τα σκέφτονταν όλα αυτά, ίσως σήμερα να
μη χέζονταν με το -37% στις πωλήσεις τους. Δεν τα σκέφτηκαν όμως.
Και ξέρετε κάτι; Δεν πρόκειται ποτέ να το σκεφτούν, γιατί μεγάλωσαν
από γονείς που τους έμαθαν να κυνηγούν το χρήμα, πήγαν σε
πανεπιστήμια που τους δίδαξαν τον υπέρτατο στόχο της μεγιστοποίησης
του κέρδους και γαλουχήθηκαν σε αγορές που ονομάζουν την
απανθρωπιά εργασιακή εμπειρία. Τώρα δρέπουν τις δάφνες τους.
Αφήστε τους να κράζουν όσο θέλουν. Ουκ αν λάβοις παρά του μη
έχοντος, έλεγαν οι σοφοί πρόγονοί μας και τώρα έφτασε η ώρα να το
βιώσουμε στο πετσί μας εμείς οι ανόητοι απόγονοί τους.
Πάρτε έναν τιμοκατάλογο μοτοσυκλετών στην Ελλάδα και ρίξτε του
μια ματιά. Δε χρειάζεται και πολλή σκέψη, είναι δυνατόν κανείς να
αγοράσει αυτές τις μοτοσυκλέτες χωρίς δάνειο; Ποιος δίνει πια δάνεια;
Τώρα υπολογίστε πόσες μοτοσυκλέτες θα πουληθούν φέτος...
Όπως στρώσαμε θα κοιμηθούμε.
Καληνύχτα μας.
Στα λίγα του τεύχους μας, ξεκινάμε με ένα λαμπρό παράδειγμα των
όσων έγραφα στις προηγούμενες παραγράφους, Honda Crossrunner.
Η ελληνική αντιπροσωπεία δεν είχε καν την αξιοπρέπεια να μας
δώσει τη μοτοσυκλέτα για δοκιμή, δεν ξέρω τι ακριβώς μύγα τους
έχει τσιμπήσει και ειλικρινά δε μου καίγεται καρφάκι. Αν το πιστεύετε,
η επίσημη δικαιολογία είναι “γιατί δε μου αρέσει το περιοδικό σας,
ούτε εσείς”! Το Crossrunner το βρήκαμε και το δοκιμάσαμε, όπως θα
κάνουμε και για όσα μελλοντικά της μοντέλα μπορέσουμε. Για όσα δε
μπορέσουμε... κρίμα. Τη μαϊμού δε θα την κάνουμε για κανένα.
Στο μεταξύ ο Μάνος καβαλά το εντυπωσιακό SYM MaxSym
400, αναπολούμε ένα γεμάτο Dakar 2012, στέλνουμε γενναίους
ανταποκριτές σε 24ωρο αγώνα Rally Raid και στα πεταχτά πάμε μια
βόλτα στην πρώτη δοκιμή των MotoGP για το 2012 και τη λοιπή
αγωνιστική επικαιρότητα. Στην παρέα και όλη τη μόνιμη ύλη, δηλαδή
τη γκρίνια μου ανανεωμένη και την ακόρεστη όρεξη του Χρήστου
Θεοδωρόπουλου να ψάχνει την αγορά για ευκαιρίες από τους πελάτες
μας.
Θα δείτε ακόμη και μια καταχώρηση για μια χωματοβόλτα που
ψήνουμε τον Μάρτη στα Γεράνεια. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά όρεξη
για φτηνές λυτρωτικές για την ψυχολογία μας βόλτες φαντάζομαι
υπάρχει ακόμη άφθονη. Τα λέμε στο επόμενο τεύχος λεπτομερώς γι’
αυτό και ως τότε...
...καλή σας ανάγνωση! <<

mail

Περί BMW...

Καραμιχαλέλλης Μανώλης [μέσω email]

yourletters

you say...

Aγαπητέ συντάκτη,
Καταρχήν θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την
πολύ καλή δουλειά που κάνετε.
Θα ήθελα να ρωτήσω στη σελ. 219-220 του τελευταίου τεύχους σας μας προτείνετε να πάμε τη μηχανή μας στο εξειδικευμένο συνεργείο ΓεωργόπουλοςΣιδηρόπουλος της BMW.
Γιατί δε βρίσκεται το εν λόγω συνεργείο -που μας προτείνετε- ανάμεσα στα
εξουσιοδοτημένα συνεργεία που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα
της BMW;
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας αναμένοντας όσο πιο γρήγορα την απάντησή
σας.
Με εκτίμηση,

Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται γράμματα και e-mail που εσείς στέλνετε στο eBike, επιλεγμένα με κάθε άλλο παρ
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν το info@ebike.gr δεν σας αρκεί, στο σαλόνι των Περιεχομένων κάθε τεύχους
επιθυμείτε. Εφόσον η επικοινωνία υπογράφεται με το όνομα του αποστολέα, αυτό θα δημοσιεύεται εκτός αν αν
(παρά μόνο αν μας παρακαλέσετε πάρα, μα πάρα πολύ).Εννοείται πως ο,τιδήποτε κρίνεται ως κακόβουλο, προσ
Εξυπακούεται, ακόμη, πως οι απόψεις που εκφράζονται στην αλληλογραφία δεν αντανακλούν απαραιτήτως και

we say...

Αγαπητέ κε Μανώλη.
Ευχαριστούμε για την αναγνωσιμότητα του περιοδικού μας από μέρους σας και
από ό,τι βλέπω το κάνετε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.
Όσον αναφορά το ερώτημά σας έχει δύο σκέλη η απάντηση.
Κατ’ αρχή να διευκρινίσω ότι το εν λόγω συνεργείο, είναι εξειδικευμένο και όχι
εξουσιοδοτημένο. Όπως λοιπόν θα ξέρετε, στον κατάλογο προτεινόμενων της
BMW βρίσκονται τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της και μόνο. Αυτό για το πρώτο σκέλος της απάντησης.
Για το δεύτερο θα σας κουράσω λίγο…
Όταν κάποιος εργάζεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο BMW του κου Βαγιανέλη για μια δεκαετία λύνοντας και δένοντας όλη μέρα κινητήρες BMW, όπως και
να το κάνουμε, αν δεν είναι χαζός, αποκτάει κάποια εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο. Ο συγκεκριμένος κύριος διετέλεσε και αρχιμηχανικός του συνεργείου
του κου Βαγιανέλη από ότι γνωρίζω, άρα το έμαθε καλά πιστεύω το μάθημα του.
Επίσης στο συνεργείο που διατηρεί αυτή τη στιγμή ο κος Βασίλης Γεωργόπουλος, διαθέτει από ότι είδα και μου εξήγησε, όλα τα ειδικά εργαλεία BMW καθώς
και εγκέφαλο.
Έχετε κάποιο δίκιο στην επιφυλακτικότητά σας γιατί πολλά νέα συνεργεία χρησιμοποιούν τον όρο εξειδίκευση αντί για εξουσιοδότηση μπερδεύοντας πολλές
φορές τον κόσμο.
Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και πολλά εξουσιοδοτημένα συνεργεία που δεν
πιάνουν “μία” μπροστά σε έναν καλό εξειδικευμένο μάστορα. Βλέπετε τα ράσα
δεν κάνουν τον παπά.
Φυσικά λοιπόν θα πρότεινα έναν τέτοιο μηχανικό για Service BMW ανεπιφύλακτα.
Αν όμως επιμένετε ντε και καλά για σφραγίδα ή το μηχανάκι σας είναι στην εγγύηση, θα πρότεινα τον κύριο Παναγιωτόπουλο στον Σταυρό Αγ. Παρασκευής, ο
οποίος για μένα είναι ένα από τα καλύτερα εξουσιοδοτημένα BMW, διαθέτοντας
μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενο.
Να είστε σίγουρος ότι αν ο Κος Παναγιωτόπουλος έβαζε και αυτός διαφήμιση
σε εμάς θα τον πρότεινα ως εξουσιοδοτημένο στη στήλη του We Like, αλλά δε
βάζει και τσάμπα μάγκες δεν κάνω γιατί πρέπει να ζήσουμε κιόλας.
Ελπίζω να σας κάλυψα (έκανα ότι μπορούσα) και ελπίζω να βρείτε επιτέλους τον
μάστορά σας.

ρά δημοκρατικές διαδικασίες και με βασικότερο κριτήριο να έχουν κάτι να πουν.
ς θα βρείτε μια πληθώρα διευθύνσεων, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών, για να τα χώσετε στο ακριβές πρόσωπο ή τμήμα του eBike που
ναφέρεται ρητά πως επιθυμεί την ανωνυμία του. Το e-mail ή η ταχυδρομική διεύθυνση του αποστολέα δεν πρόκειται να δημοσιευτούν
σβλητικό, χυδαίο ή, απλά, ανούσιο προωθείται με την ταχύτητα του φωτός προς τον Κάδο Ανακύκλωσης.
ι τις απόψεις του περιοδικού.

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

the front
Οι σχεδιαστές της
Husqvarna είναι να μην
ξεκινήσουν, καθώς
δύσκολα περνά πλέον
μήνας χωρίς ένα ακόμα
πανέμορφο
πρωτότυπο.

the

Husqvarna Baja Concept
Τα Scrambler φαίνεται να περνούν τη δεύτερη νιότη τους τελευταία. Και οι σχεδιαστές της Husqvarna
μάλλον δυσκολεύονται να αφήσουν κάτω τα μολύβια και τα ποντίκια τους, οπότε το αποτέλεσμα ήταν
λίγο πολύ αναμενόμενο – ιδού το Husqvarna Baja Concept.
Οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα αναγνωρίσετε τις γραμμές του Moab Concept που είδαμε στην έκθεση του
Μιλάνου τον Νοέμβριο του ’11 με πιο χαρακτηριστική τη μάσκα που ναι μεν θυμίζει τη συνήθη φλίδα πλαστικού
που έχουν οι αγωνιστικές enduro αλλά με τα πανέξυπνα led πλεγμένα και κρυμμένα ανάμεσα στις οπές της αριστερής μεριάς.
Ο μπροστινός τροχός των 17 ιντσών έχει πάει να χαζέψει μερικά στροφιλίκια, δίνοντας τη θέση του σε 19άρη και
τρακτερωτά ελαστικά εμπρός και πίσω, κλείνοντας το μάτι σε όσους γκρινιάζουν ότι με την επιθετική της κάθοδο
στις μοτοσυκλέτες δρόμου η Husqvarna ξεχνά τις ρίζες της. Μέσα στο περιμετρικό πλαίσιο βρίσκουμε τον μονοκύλινδρο κινητήρα του G650 της μαμάς BMW, ενώ ο συνδυασμός του ρετρό με το μοντέρνο δείχνει να ταιριάζει
εξαιρετικά με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Ακόμα και αν από την πίσω όψη το φουσκωτό ρεζερβουάρ κάνει σε κάτι
από δικύλινδρο GS.
Ως τώρα τόσο το Moab όσο και το Baja θεωρούνται απλά πρωτότυπα, αλλά δε θα εκπλαγούμε καθόλου ότ(αν)
δούμε μια έκδοση παραγωγής που θα προσφέρει μια πλήρη γκάμα μοτοσυκλετών δρόμου στην αναγεννημένη
εταιρεία.

>>

blog.ebike.gr

Δε χρειάζεται να περνάει ένας μήνας για ενημέρωση με άποψη...
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επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

Ducati 799 Panigale
Η φήμη ξεκίνησε από Ιταλικά site με “έγκυρες” πηγές, αλλά δε χρειαζόταν μεταξύ μας και πολύς καπνός για να πειστούμε ότι υπάρχει φωτιά.
Από την εποχή των 916 η Ducati φρόντιζε να καλύπτει το ενδιαφέρον της αγοράς για εκδόσεις 750 των κορυφαίων της μοτοσυκλετών και δε βλέπουμε κανένα λόγο για να αποτελέσει εξαίρεση το 1199 Panigale, ούτε για τη
διατήρηση δύο γραμμών παραγωγής για τη διαιώνιση του 848. Εκεί που πρέπει να τα βρίσκουν λίγο σκούρα οι
Ιταλοί είναι μόνο στον τομέα της ονομασίας, καθώς ο κυβισμός άπαξ και ως Ducati έχεις πάντα αγωνιστικές βλέψεις για τις top μοτοσυκλέτες σου, δε μπορεί
να ξεπερνά τα 750 κυβικά.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες φήμες
λοιπόν, ο αντικαταστάτης του 848 θα ονομάζεται 799 και θα διαθέτει μια υποκυβισμένη
έκδοση του ολοκαίνουργιου δικύλινδρου
Superquadro, οι 145 ίπποι του οποίου δε θα
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να κινήσουν τα 159
κιλά της, ενώ οι όποιες εμφανισιακές διαφορές θα περιορίζονται σε άλλα χρώματα και
διαφορετικά λογότυπα στα fairing.
Μη βιαστείτε να δώσετε τις προκαταβολές
σας πάντως, καθώς το 799 υπολογίζεται να
έρθει κατά το τέλος του 2013, αφήνοντας το
μεγάλο 1199 να κυριαρχήσει στις δοκιμές
και τα σαλόνια των εκάστοτε περιοδικών ειδικού τύπου, ηλεκτρονικού ή μη.

the

Zaeta 530 DT
Αν δεν ασχολείστε με το νεκρό στην Ελλάδα Dirt Track,
οι πιθανότητες είναι ότι το όνομα Zaeta δε σας λέει πολλά καθώς η Ιταλική εταιρεία δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για ο,τιδήποτε άλλο ως τώρα.
Τα πράγματα αλλάζουν όμως και έτσι οι ιδρυτές της Zaeta,
Paolo Chiaia και Marco Belli, συνεργάστηκαν με τον Mr.
Martini, γνωστό για τις Cafe Racer εκδόσεις μοτοσυκλετών
όπως η Ducati 1098R για να μας φέρουν τις πρώτες νόμιμες
για χρήση στο δρόμο Zaeta.
Η καρδιά της μοτοσυκλέτας είναι φυσικά μονοκύλινδρη και
υδρόψυκτη από τα χεράκια της TM, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια αγγίζει τα όρια του εξωφρενικού. Το ατσάλινο
σωληνωτό πλαίσιο και το ψαλίδι του αγωνιστικού έχει διακριτικά παραχωρήσει τη θέση του σε αντίστοιχες κατασκευές από αλουμίνιο, ενώ διαφορετική είναι και η γεωμετρία για
να αντεπεξέλθει στις ελαφρώς διαφορετικές απαιτήσεις που
υπάρχουν για μια μοτοσυκλέτα δρόμου. Το δε σύνολο γίνεται
ακόμα πιο εντυπωσιακό αν υπολογίσετε ότι το βάρος δε θα
ξεπερνά τα 115 κιλά.
Η Zaeta έχει ανακοινώσει δύο εκδόσεις, Scrambler και Cafe
Racer, αλλά ως τώρα δεν έχουμε καμία πληροφορία για την
τιμή πώλησης. Κρίμα που προορίζεται για περιορισμένη παραγωγή.
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Brutus 2.0
Ήταν όντως περίεργο πως δεν είχαμε δει κάτι αντίστοιχο ακόμα. Η Αμερική είναι η νούμερο ένα
χώρα όσον αφορά τις μεγάλες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, αλλά περιέργως αυτό δεν είχε συνδυαστεί
με την αγάπη της για τα μεγάλα Cruiser. Ως τώρα
τουλάχιστον.
Το Brutus 2.0 είναι παιδί της Brutus Electric Motorcycle
και, όπως φαίνεται απ’ το όνομά του, πρόκειται για τη
δεύτερη έκδοση του Brutus που παρουσιάστηκε χωρίς
ιδιαίτερες φανφάρες τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Παρότι τα μηχανικά των δύο μοτοσυκλετών παραμένουν
ουσιαστικά ίδια, το Brutus 2.0 απομακρύνεται από την
πιο κλασική αισθητική της πρώτης έκδοσης για κάτι πιο
Brutal όπως αγαπούν οι φίλοι μας στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού.
Για να είναι δε σίγουροι ότι ο ηλεκτροκινητήρας δε θα
κρύβεται από το χωροδικτύωμα, οι άνθρωποι της Αμερικανικής εταιρείας δεν ήταν ιδιαίτερα φειδωλοί στην
εφαρμογή του χρωμίου, όπως άλλωστε δεν τσιγκουνεύτηκαν και στον εξοπλισμό. Εξαπίστονες δαγκάνες και
ανεστραμένο πιρούνι 50 mm εμπρός, πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και πεντάρι σασμάν που βάζει το χεράκι του ώστε το ηλεκτροκίνητο Brutus 2.0 να φτάνει
τα 160 χιλιόμετρα τελικής παρά το σεβαστό βάρος των
243 κιλών.
Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως σύμφωνα με την εταιρεία πάντα, η φόρτιση του Brutus παίρνει μόλις 3 ώρες
σε παροχή ρεύματος 110 V. Λίγη υπομονή όμως, καθώς
το 2.0 αναμένεται να μπει στην παραγωγή το 2013.

the

Lit Motors C1
“Οι μοτοσυκλέτες δεν έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα από την εποχή που παρουσιάστηκαν και ετοιμαζόμαστε
να κάνουμε το επόμενο βήμα.”
Αυτά δηλώνει ουσιαστικά ο Daniel Kim, CEO της Αμερικανικής Lit Motors που παρουσίασε το κλειστό C1, μια
μίξη σκούτερ και αυτοκινήτου. Φυσικά ηλεκτρικό αλλά και διθέσιο παρά το μικρό του μέγεθος, το C1 δε διαθέτει
αναδιπλούμενους τροχούς αλλά βασίζεται σε δύο γυροσκοπικά για να διατηρείται πάντα όρθιο. Οι ηλεκτροκινητήρες είναι τοποθετημένοι στα κέντρα των τροχών με τις μπαταρίες κάτω από το πάτωμα για να διατηρείται το κέντρο
βάρους χαμηλά.
Αν δυσκολεύεστε να τοποθετήσετε το C1 σε κάποια κατηγορία, είναι καλύτερα να το δείτε σαν αυτοκίνητο με δύο
ρόδες. Προς τα εκεί κατευθύνεται η σχεδιαστική του ιδέα άλλωστε με το κανονικό τιμόνι αυτοκινήτου και τις πόρτες.
Παρότι δε η τεχνολογία είναι κατά την εταιρεία πατενταρισμένη, βασίζεται σε μια ιδέα των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τα Gyro Monorail, τρένα με μονή ράγα που δεν πέρασαν ποτέ το στάδιο του πρωτότυπου λόγω των
περιορισμών της τεχνολογίας της εποχής. Με δεδομένη την επιθετική πολιτική της Lit, που μας έχει παρουσιάσει
και το πρωτότυπο αναδιπλούμενο σκούτερ, δε θα εκπλαγούμε αν όντως μπει σε παραγωγή στις αρχές του 2014 με
κόστος γύρω στις $16,000 όπως σκοπεύει ο Daniel Kim.
Όχι ότι αυτό θα μας λύσει την απορία γιατί όλοι φαίνεται να βαφτίζουν τα λιγότερο ή περισσότερο κλειστά τους
δίκυκλα C1.
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Ευρωπαϊκή αγορά 2011
Μπορεί η αγορά να ήταν θετική για τη BMW,
αλλά τα λοιπά Ευρωπαϊκά νέα δεν είναι δυστυχώς εξίσου καλά.
Κατά την ετήσια συνέλευση των Ευρωπαίων κατασκευαστών Μοτοσυκλετών (ACEM) δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία που είναι όσο τρομακτικά
φοβόμασταν, με πτώση πωλήσεων -37% σε σχέση
με το 2010 για ένα σύνολο 1.7 εκατομμυρίων μονάδων, νούμερα που αντανακλούν δυστυχώς και στην
Ελληνική αγορά.
Κατά τον ACEM η λύση βρίσκεται στην αλλαγή προσανατολισμού των εταιρειών από τις μάχες κορυφαίας απόδοσης των εκάστοτε Supersport μοντέλων σε
πιο βατές λύσεις για ζορισμένα πορτοφόλια των αγοραστών, με έμφαση στο χαμηλό κόστος χρήσης και
κτήσης καθώς και στον πιο οικολογικό χαρακτήρα.
“Η ανάκαμψη της αγοράς θα πρέπει να σημαδευτεί
από την αναγνώριση των μοτοσυκλετών ως προσιτή
λύση στην προσωπική μετακίνηση.”
Σωστά και δίκαια όλα αυτά, αλλά είναι δύσκολο να
πείσεις τους Ευρωπαίους αγοραστές ότι πρέπει να
μπουν σε νοοτροπία υπό ανάπτυξης χωρών όσον
αφορά τη μετακίνησή τους. Οψόμεθα.

the

Breganze SF750
Τι κάνεις όταν αγαπάς τις
Laverda και θες να τις ξαναφέρεις στη ζωή αλλά δεν έχεις τα
δικαιώματα του ονόματος γιατί
αυτά ανήκουν στην Piaggio;
Αν είσαι Έλληνας τίποτα, αν από
την άλλη είσαι Ιταλός φτιάχνεις
τη δική σου εταιρεία και κατασκευάζεις μοτοσυκλέτες που είναι
Laverda σε όλα εκτός από το όνομα.
Αυτό
έκανε
η
Breganze
Motorcycles, μια μικρή βιοτεχνία
στον βορρά της Ιταλίας με σπουδαίο όραμα. Και δεν κρύβονται
πίσω από το δάκτυλό τους όπως θα
έκαναν πολλοί: Όπως αναφέρουν
στην ιστοσελίδα τους, “το όνομα
ανήκει στην Piaggio, η οποία όμως
το έχει βάλει στη ναφθαλίνη,” έτσι
αυτοί ξεκινούν με το δικό τους λογότυπο την παραγωγή μιας πολύ
ξεχωριστής μοτοσυκλέτας που
φτιάχνεται ουσιαστικά στο χέρι.
Το SF750 έρχεται να μας θυμίσει
ένα ιστορικό μοντέλο της Laverda,
κινείται από έναν κινητήρα που
φτιάχνεται στο μικρό εργαστήρι της
Breganze, φυσικά δικύλινδρο σε
σειρά, υγρόψυκτο με απόδοση 85
ίππων.
Πλαισιώνεται από ακριβά περιφερειακά, όλα όμως με στόχο να
παραπέμπουν στη ρετρό λογική
της δεκαετίας του ’70, όπως λ.χ.
τα δύο αμορτισέρ της Ohlins πίσω.
Το σύνολο μάλλον δε θα πάσχει
στον τομέα διασκέδασης, αφού με
το ανακοινωμένο βάρος των 170
κιλών το SF μπορεί να αισθάνεται
μια χαρά με την ιπποδύναμη που
μπορεί να αποδώσει.
Η μοτοσυκλέτα κατασκευάζεται
κατά παραγγελία και η Breganze
επιτρέπει κάμποσο καστομάρισμα
κατά τη βούληση του πελάτη,
όπως θα όφειλε να κάνει μια μικρή
βιοτεχνία χειροποίητων στολιδιών.
Τα σχέδια όμως δε σταματούν εκεί,
καθώς η Breganze έχει ήδη ανακοινώσει πως για το 2013 ετοιμάζεται να παρουσιάσει και ένα τρικύλινδρο Jota. Για περισσότερα
περάστε από το site της εταιρείας:
http://bit.ly/zVC1bA

>>

blog.ebike.gr

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

front

Κατά την παρουσίαση του KTM Duke 200 στην Ινδία ήρθε και η επίσημη δήλωση για το επερχόμενο
Duke 350 που θα κατασκευάζεται και αυτό στο τοπικό εργοστάσιο της Αυστριακής εταιρείας, καθώς
και η διαβεβαίωση ότι θα έρθει και κατά Ευρώπη
μεριά. Παρέα με ένα “ντυμένο” 350 που μάλλον
θα κάνει αρκετούς να ζοριστούν.
Η αμερικανική Icon έχει μια παράδοση στα “εναλλακτικά” video, αλλά η τελευταία της προσφορά
στη διασκέδασή μας οφείλει να πάρει μερικά βραβεία. Drift Battle 2 για μια αύρα ‘70s λοιπόν – και
δείτε το μέχρι τους τίτλους τέλους. Υπάρχει λόγος.
http://youtu.be/Te0V71sGoxA
Όλοι κοιτούν κατά ηλεκτρικά οχήματα μεριά, αλλά
η Μεγάλη Βρετανία δε φαίνεται να πείθεται ιδιαίτερα. Εξ ου και η δράση UK H2Mobility, που έχει
ως στόχο τη μελέτη υποδομής που χρειάζεται για
τα οχήματα που κινούνται από Hydrogen Fuel Cells,
που όχι μόνο έχουν καλύτερη απόδοση από τα ηλεκτροκίνητα αλλά μπορούν να ‘γεμίσουν’ σε χρόνους αντίστοιχους των βενζινοκινητήρων.
Ποιό αποκλειστικά ηλεκτρικό δίκυκλο κατέχει το ρεκόρ ταχύτητας στα Boneville Salt Flats; Ελπίζω να
κάθεστε, γιατί η απάντηση είναι... το e-Solex με την
εξωφρενική ταχύτητα των 32.013 km/h, που κυριολεκτικά τσάκισε το προηγούμενο ρεκόρ των... 0
km/h. Για κάποιο λόγο δε βλέπουμε το ρεκόρ να
παραμένει για πολύ.

more stuff...

Βενζινάδικα αποκλειστικά για μοτοσυκλέτες ξεκινά
η Shell στην Ινδονησία, επονομαζόμενα Shell Moto
Express. Στόχος τόσο η εξυπηρέτηση των ταχύτατα
αυξανόμενων δικύκλων, όσο και το χαμηλότερο
κόστος για όσους θέλουν να συνεργαστούν με την
εταιρεία.

Harley Davidson
Seventy-Two
Ιδού η νεότερη μοτοσυκλέτα της
Harley Davidson.
Απροκάλυπτα και απολύτως συνειδητοποιημένα ρετρό, η Seventy Two παίρνει
την έμπνευσή της από τις Custom κατασκευές της δεκαετίας του ’70, από το
ape hanger τιμόνι και τα ελαστικά με το
λευκό σιρίτι έως τη βαφή Hard Candy
big Red metal flake που ήταν τόσο της
μόδας τότε.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, η Seventy Two αποτελεί φόρο τιμής στη μοτοσυκλετιστική κουλτούρα
της εποχής που ακόμα διατηρείται στην
Whittier Boulevard που κάποιοι ίσως να
ξέρετε ως Route 72.
Μηχανολογικά δεν υπάρχουν αλλαγές
από τα Sportster, με τον αερόψυκτο
Evolution V2 των 1200 κυβικών να τρέφεται από το ‘classsic’ μικρό ντεπόζιτο.
Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας
τρώει περίπου 3 παραγράφους αναλύοντας τη βαφή –επίσης διαθέσιμο σε
Black Denim και Big Blue Pearl– κάνοντας ιδιαίτερα εύκολο να θεωρήσει κάποιος το Seventy Two ως μια απόπειρα
εκμετάλλευσης όσων κοιτούν το παρελθόν μέσα από ροζ γυαλιά. Το ίδιο όμως
θα μπορούσε να πει κανείς για όλες τις
ρετρό μοτοσυκλέτες της αγοράς που σε
καμία περίπτωση δεν έχουν την απλότητα της Seventy Two.
Μονόσελο, πινακίδα στο πλάι και, παρά
τη γενναιόδωρη δόση νίκελ, προσανατολισμένο στην απλότητα σε μια εποχή
που ακόμα και οι ρετρό μοτοσυκλέτες
δείχνουν φορτωμένες. Μπορεί να μη γίνει ποτέ νούμερο ένα σε πωλήσεις στην
Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα δώσει μια
ακόμα ανάσα στην H-D που είδε τις πωλήσεις της το 2011 να ανεβαίνουν για
πρώτη φορά μετά την ύφεση.

the

Keeway RK600
Ως τώρα οι μοτοσυκλετιστικές βιομηχανίες από την Κίνα
περιορίζονταν σε σκούτερ και μικρές μοτοσυκλέτες, αλλά
η επέκταση συνεχίζεται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, με την
Keeway στην αιχμή του δόρατος.
Όπλο της, η πρώτη κινεζική μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού
με τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα που σύντομα καταφθάνει στην αγορά της Ευρώπης. Το όνομα αυτής RK600, μια μίξη
streetfighter και καθημερινής μοτοσυκλέτας. Ο τετρακύλινδρος
σε σειρά κινητήρας των 600 cc είναι μάλλον κατασκευασμένος
από την Keeway, αν και διαβάζουμε αναφορές για συγγένεια με
αυτόν του Yamaha R6, αλλά προς το παρόν τίποτε δεν είναι επιβεβαιωμένο –πάντως η φωτογραφία μάλλον επιβεβαιώνει την
οπτική συγγένεια του μοτέρ.
Αυτό που είναι σαφές είναι πως ο γίγαντας της Ασίας κάνει το
επόμενο βήμα και το Keeway RK600 -σύμφωνα με την αγγλική
αντιπροσωπεία της εταιρείας- έρχεται για να μπει σφήνα στο χαμηλό άκρο των γυμνών 600, δηλαδή να αντιπαρατεθεί σε μοτοσυκλέτες όπως τα Diversion 600 και CBF600. Η αγγλική Keeway
μάλιστα διατείνεται πως στην Αγγλία η μοτοσυκλέτα θα είναι σημαντικά φτηνότερη από το Diversion 600…
H Keeway είναι ένα εμπορικό όνομα που δημιουργήθηκε το
1999 από τον κινεζικό όμιλο Qiangjiang Group με ευρωπαϊκή
έδρα στην Ουγγαρία και στόχο τη διεθνή παρουσία του κινεζικού γίγαντα. Κάποιοι θα έχετε ίσως αναγνωρίσει τον Όμιλο που
πριν μερικά χρόνια εξαγόρασε τη Benelli. Η Keeway ετοιμάζει μια
μεγάλη επίθεση στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει ήδη εγκαταστήσει ένα υπερσύγχρονο κέντρο R&D στην
Ιταλία…
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BMW Motorrad
Ύφεση; Ποια ύφεση;
Αυτό μάλλον θα αναρωτιούνται οι άνθρωποι της BMW
καθώς το τμήμα μοτοσυκλετών της Βαυαρικής εταιρείας
όχι μόνο σημείωσε αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με
την περσινή χρονία, αλλά κατάφερε μέσα στο ιδιαίτερα
δύσκολο 2011 να σπάσει το all time ρεκόρ πωλήσεων
της.
Με σύνολο 104,286 μοτοσυκλετών παγκοσμίως η BMW
είδε αύξηση 6.4% από τις 98,047 μονάδες του 2010, ξεπερνώντας με άνεση τις 102,467 μοτοσυκλέτες που είχε
διαθέσει το 2007, την καλύτερη χρονιά της μέχρι φέτος.
Σημαντική βοήθεια σε αυτή την αύξηση έφερε ο Δεκέμβριος, όπου οι 4,232 μονάδες του ήταν 12.4% περισσότερες
από το 2010. Και με το νέο GS να είναι προ των πυλών,
τα πράγματα δείχνουν αν μη τι άλλο ιδιαίτερα θετικά για
το 2012. Αυτή άλλωστε θα είναι η χρονιά που η Βαυαρική εταιρεία θα δει αν το στοίχημα που έβαλε για τη
Husqvarna θα αποδώσει καρπούς, με τις μοτοσυκλέτες
δρόμου να έχουν να καλύψουν το κενό από την πτώση
πωλήσεων της εταιρείας κατά 23% σε σχέση με το 2010.
Κρίνοντας από την ως τώρα πορεία της BMW, που δε φαίνεται να αφήνει τίποτα στην τύχη, δε θα στοιχηματίζαμε
εναντίον τους.
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blog.ebike.gr

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

front

Μεγαλη προσφορα δωρεαν αξεσουαρ Triumph

TIGER 1050 ABS S.E.

DAYTONA 675

TIGER 800 ABS
Top case
Σχάρα για top case
Mαξιλαράκι για top case
Θερμαινόμενα γκρίπ
Ψηλή ζελατίνα
Συνολικής αξίας

Top case στο χρώμα της μοτοσικλέτας
Σχάρα για Top case
Ψηλή ζελατίνα
Θερμαινόμενα γκρίπ
Ανοδιωμένο δοχείο υγρού φρένου εμπρός-πίσω
Μανέτες ελαφρού κράματος
Συνολικής αξίας

Τελικό ARROW
Quickshifter
Φλάς LED
Ακτινικές μανέτες ελαφρού κράματος
Ανοδιωμένο δοχείο υγρού φρένου εμπρός πίσω
Συνολικής αξίας

€939

€1.397

€1.197

TRIUMPH RECOMMENDS

www.triumphmotorcycles.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η TRIUMPH ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΩΡΕΑΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

Η προσφορά ισχύει από 01/02 έως 30/6/2012 σε όλα τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα TRIUMPH

TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË A.E., ÏÄ. ÁÍÄÑÏÕÔÓÏÕ 27 ËÕÊÏÂÑÕÓÇ,
Ô: 210 2849200, 210 2842226 (Å,Á,Ó)

ÄÉÊÔÕÏ ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÌÅÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ
ÁÈÇÍÁ:
TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
ÌÉ×ÁËÁÊÏÐÏÕËÏÕ 77,
Ô: 210 7488251 (Å)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ:
TRIUMPH INTERMOTO,
ÏÌ. ÓÊÕËÉÔÓÇ 24-26.
Ô: 210 4173235 (Å,Á,Ó)

ÊÁËÁÌÁÔÁ:
TRIUMPH ÊÏÕÍÔÏÕÑÇÓ,
ÍÅÁ ÅÉÓÏÄÏÓ,
Ô: 27210 87954 (Å,Á,Ó)

ËÁÑÉÓÁ:
TRIUMPH ÔÓÉÏÕÑÇÓ,
3ï ×ÉË ÅÈÍÉÊÇÓ ËÁÑÉÓÇÓ-ÁÈÇÍÙÍ,
Ô: 2410 663098 (Å,Á,Ó)

×ÉÏÓ:
TRIUMPH ×ÉÏÓ ÔÅ×ÍÏÌÏÔÏ,
ÌÁÓÔÑÏËÅÁÍÄÑÏÕ 5,
Ô: 22710 41541 (Å,Á,Ó)

TRIUMPH ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ,
Ë. ÊÁËÁÌÁÊÉÏÕ 104,
Ô: 210 9824821 (Å,Á,Ó)

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:
TRIUMPH ÇËÉÏÖÉË ÁÅ,
Ë. ÊÙÍ. ÊÁÑÁÌÁÍËÇ 145,
Ô: 2310 308811 (Å,Á,Ó)

ÊÅÑÊÕÑÁ:
TRIUMPH M&M STORES,
2ï ×ÉË. ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÅËÅÊÁ,
Ô: 26610 31456 (Å,Á,Ó)

ÐÁÔÑÁ:
TRIUMPH ÁÑÃÕÑÏÐÏÕËÏÉ,
NOÔÁÑÁ & ÁÌÅÑÉÊÇÓ 27,
Ô: 2610 434320 (Å,Á,Ó)

¸êèåóç: (E)
ÁíôáëëáêôéêÜ ÁîåóïõÜñ: (A)
Óõíåñãåßï: (Ó)

the

CCW Heist & Misfit
Είναι εύκολο να θεωρήσει κανείς
πως τα ενδιαφέροντα των Αμερικανών στις μοτοσυκλέτες εξαντλούνται σε ότι είναι ηλεκτρικό ή μεγάλο
βαρύ και ογκώδες V2, αλλά υπάρχουν πάντα κάποιοι που κάνουν τη
διαφορά.
Ο λόγος για την Cleveland Cyclewerks,
το motard της οποίας (Hooligun) είχαμε
δει στο παρελθόν. Τα δύο νέα μοντέλα
της CCW μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα
που είναι –κρατηθείτε– μονοκύλινδρος
αερόψυκτος 250 κυβικών. Με δεδομένο το χαμηλό τους κόστος που δεν
ξεπερνά τα $3,195, θα ήταν λογικό να
περιμένει κανείς αντίστοιχα χαμηλή ποιότητα κατασκευής, αλλά η Αμερικανική
εταιρεία εκπλήσσει με την προσοχή στη
λεπτομέρεια. Τόσο το Cafe Racer Misfit
όσο και το κλασικό τσόπερ Heist είναι
γεμάτα με πανέμορφες μικρολεπτομέρειες, ενώ οι απλές καθαρές γραμμές
τους φέρνουν μια δροσερή αύρα σε
μια εποχή που οι μοτοσυκλέτες γίνονται
ολοένα και πιο πολύπλοκες.
Γιατί είπαμε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα;

>>

blog.ebike.gr

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

front

2
υ
1
ο
ι
ρ
1
α
υ
1
ο
ρ
β
0
φε
1

η
υ
ε
κ
σ
α
ρ
α
π
0
3
:
0
2
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω
Ο
Τ
Α
Β
Β
Α
Σ
0
0
:
8
1
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω
Η
Κ
Α
Ι
Ρ
Υ
Κ
0
0
:
6
1
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω

2
υ
1
ο
ι
ρ
1
α
υ
1
ο
ρ
β
0
φε
1

η
υ
ε
κ
σ
α
ρ
α
π
0
3
:
0
2
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω
Ο
Τ
Α
Β
Β
Α
Σ
0
0
:
8
1
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω
Η
Κ
Α
Ι
Ρ
Υ
Κ
0
0
:
6
1
0
0
:
0
1
:
ο
ι
ρ
α
ρ
ω

first rides
Ένα νέο σκούτερ με
τρεις ρόδες έκανε
την εμφάνισή του
στην Ελλάδα και έχει
πολύ ενδιαφέρον

first ride

Quadro 3D

Ο άλλος
τρίκυκλοςδρόμος

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Γκοργκόλης Α.Ε.

Μια νέα εταιρεία βρίσκει τον δρόμο της στην ελληνική αγορά και ένα νέο
τρίτροχο σκούτερ ντεμπουτάρει. Ας το γνωρίσουμε
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>>

Η εταιρεία Γκοργκόλης Α.Ε. είναι στα
πάνω της τελευταία και από φέτος
ανακοινώνει μια νέα αντιπροσώπευση, αυτήν της ιταλικής
Quadro. Η εταιρεία αυτή είναι σχετικά νέα στον χώρο ως
όνομα, αλλά όχι και στην ουσία. Πίσω της βρίσκουμε το
επώνυμο της οικογένειας Marabese, όνομα που οι γνώστες
θα εντοπίσουν στους σχεδιαστές του περίφημου MP3 της
Piaggio, δηλαδή τη Marabese Design.
Αυτή τη φορά η ιταλική οικογένεια στήνει μια δική της εταιρεία
και έχει ήδη ξεκινήσει τη δραστηριότητά της με το μοντέλο
Quadro 3D, το οποίο έχει παρουσιαστεί εδώ και έναν χρόνο
και τώρα χτίζει το δίκτυό της σε όλον τον κόσμο, μέλος του
οποίου μόλις έγινε και η Γκοργκόλης Α.Ε.
Βρεθήκαμε λοιπόν στις κεντρικές εγκαταστάσεις του κυρίου
Γκοργκόλη στα Τρίκαλα στις 14 του Γενάρη προκειμένου να
δούμε για πρώτη φορά από κοντά το 3D.

first ride
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Απλότητα
Η Quadro είναι μεν ιταλική εταιρεία, ωστόσο κατασκευάζει
το 3D στην Ταϊβάν, απ’ όπου προέρχεται και ο κινητήρας
του. Θα περίμενε κανείς να βρει μια εύλογη συγγένεια
με το MP3, καθώς αμφότερα έχουν την ίδια σχεδιαστική
καταγωγή, ωστόσο η πραγματικότητα μας διαψεύδει: Το 3D
έχει ένα εντελώς διαφορετικό μπροστινό σύστημα. Αρχίζω
να σκέφτομαι λοιπόν πως οι Ιταλοί, ως γάτες, είχαν έναν άσο
στο μανίκι τους και τον κράτησαν για τη δική τους εταιρεία.
Άλλωστε το MP3 μετρά ήδη μια πενταετία στην αγορά και
είναι λογικό να μυριστούμε πως οι κύριοι Marabese θα είχαν
την ευκαιρία να εξελίξουν το σχέδιό τους.
Στο 3D το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι πως το
μπροστινό δείχνει πολύ πιο απλό σχεδιαστικά από αυτό
του Piaggio. Ονομάζεται Hydraulic Tilting System (HTS)
και διαθέτει δύο μόνο βραχίονες, έναν για κάθε τροχό, με
ένα μεγάλο υδραυλικό αμορτισέρ για τον καθένα και ένα
ελατήριο στο κεντρικό αμορτισέρ. Σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή της εταιρείας, το κεντρικό ελατήριο είναι υπεύθυνο
για τις αποσβέσεις της ανάρτησης, ενώ τα δύο υδραυλικά
φροντίζουν για την κατευθυντικότητα των αντίστοιχων
τροχών. Η απλότητα του σχεδίου που διαφημίζει η Quadro
είναι, αν μη τι άλλο, εμφανής.
Κατά την πρώτη αυτή παρουσίαση είχαμε λίγο μόνο χρόνο
για μια πρώτη οδηγική επαφή και δε θα ήθελα να προβώ σε
οριστικά συμπεράσματα μετά από τόσο λίγα μόνο χιλιόμετρα.
Θα αρκεστώ να περιγράψω την πρώτη γεύση.
Σφικτό
Έχοντας ως μέτρο σύγκρισης το MP3, το οποίο έχω οδηγήσει
σε κάμποσες διαφορετικές εκδόσεις του, το 3D δείχνει πολύ
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"

Στο 3D το πρώτο που

παρατηρεί κανείς είναι πως το
μπροστινό δείχνει πολύ πιο απλό
σχεδιαστικά από αυτό του

"

Piaggio...

πιο σφικτό. Τα δύο υδραυλικά αμορτισέρ είναι τόσο σφικτά
που μπορείς να το αφήσεις όρθιο και να μείνει εκεί χωρίς την
τάση να πλαγιάσει δίχως καν να έχεις κλειδώσει την ανάρτηση
–κάτι που στο Piaggio είναι αδύνατο, θα γείρει αμέσως. Όταν
το παρκάρεις η ανάρτηση κλειδώνει με έναν χαρακτηριστικό
κόκκινο λεβιέ στην ποδιά, ο οποίος ντουμπλάρει και ως
χειρόφρενο. Αυτή η σφικτή λειτουργία της ανάρτησης αφήνει
τη σφραγίδα της και στην οδήγηση, κάνοντας το 3D να ζητά
περισσότερη καθοδήγηση από τον αναβάτη στην είσοδο
της στροφής, θέλει να το τραβήξεις στο εσωτερικό για να
πλαγιάσει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της στροφής της HTS δείχνει στιβαρό
και εμπνέει εμπιστοσύνη, τουλάχιστον στη μικρή διαδρομή
που κάναμε και περιελάμβανε μόνο στροφές χαμηλών
ταχυτήτων. Προφανώς και επιφυλάσσομαι για την πλήρη
δοκιμή όταν θα είναι διαθέσιμο το 3D. Σε πρώτη φάση
πάντως η τελική γεύση που αφήνει είναι σφικτή λειτουργίαπερισσότερη δύναμη στο τιμόνι για να στρίψει-σταθερότητα
μέσα στη στροφή.
Από πλευράς κλίσης δε νομίζω να μείνει κανείς
παραπομενένος. Η Quadro δηλώνει 40 μοίρες μέγιστη κλίση
σε κάθε πλευρά και εγώ έχω να πω ότι με χαρακτηριστική
άνεση ξύνει το κεντρικό σταντ, ακόμη και με πολύ λίγα
χιλιόμετρα στο κοντέρ δίχως να προκαλεί καμμιά ανησυχία.
Έχω την αίσθηση πως το HTS αβαντάρει τις εντυπωσιακές
κλίσεις, σε ένα σκούτερ με δύο μπροστινές ρόδες που έτσι
κι αλλιώς σου δίνει το συναίσθημα εμπιστοσύνης να το
πλαγιάσεις χωρίς να φοβάσαι.
Το οδηγήσαμε και σε μια μικρή χωμάτινη ευθεία, σκληρή
και καλά πατημένη χωρίς μεγάλα εμπόδια. Μου έκανε
εντύπωση το γεγονός πως δεν ένοιωθα καν κραδασμούς
από το ανώμαλο έδαφος, λες και το σιδέρωνε η ανάρτηση.
Ομολογώ πως τα υδραυλικά αμορτισέρ περίμενα να είναι
υπερβολικά σφικτά για τέτοιο έδαφος και υπολόγιζα σε
πολλές αναπηδήσεις, άλλο ένα σημείο που περιμένω με
ενδιαφέρον να ψαχουλέψω στην πλήρη δοκιμή.
Δείγμα θετικό
Ο κινητήρας του 3D είναι υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος και
ψεκαστός, η απόδοσή του είναι τυπική για τα κυβικά του και
με το βάρος που έχει να αντιμετωπίσει δε δείχνει να ζορίζεται
ιδιαίτερα στις εκκινήσεις, πάντως οφείλω να τονίσω πως στον
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χώρο της πρώτης δοκιμής δεν είχα πουθενά την ευχέρεια
να δω πάνω από 60 km/h, οπότε ας αφήσουμε αυτές
τις περιγραφές για τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες.
Σύμφωνα με την Quadro η τελική του ταχύτητα είναι 125
km/h.
Ο εξοπλισμός του σκούτερ είναι ικανοποιητικός, με άφθονο
χώρο κάτω από τη σέλα για ένα full face κι ένα ανοικτό
κράνος, δύο ντουλαπάκια, πλήρη όργανα και όμορφη
εμφάνιση –δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από Ιταλούς
εδώ που τα λέμε. Η θέση οδήγησης φέρνει το σώμα σε
φυσικότατη στάση και δείχνει βολική. Γενικά το Quadro 3D
σε πρώτη επαφή είναι ένα καλοφτιαγμένο σκούτερ που δε
δείχνει να υπολείπεται σε κάποιον τομέα.
Η τιμή λιανικής του είναι €5,995, δηλαδή στο πεντάευρο
δίπλα σε αυτή του Piaggio Yourban LT –και υπάρχει λόγος
γι’ αυτό. Το Quadro 3D διαθέτει το ίδιο σπουδαίο εμπορικό
πλεονέκτημα με τις εκδόσεις LT των MP3, δηλαδή οδηγείται
με δίπλωμα αυτοκινήτου χάρη στο μπροστινό μετατρόχιο
που το εντάσσει στην κατηγορία των αυτοκινήτων βάσει των
τεχνικών προδιαγραφών του νόμου. Στην ίδια νομοθετική
λογική, το 3D διαθέτει ποδόφρενο, το οποίο επενεργεί σε
όλα τα φρένα μπρος και πίσω με βάση ένα συνδυασμένο
σύστημα με κεντρικό κατανεμητή πίεσης –πέραν των δύο
παραδοσιακών μανετών που είναι κανονικά στη θέση τους
και λειτουργούν όπως περιμένει κανείς σε ένα κλασικό
σύστημα συνδυασμένων φρένων.
Ίσως απέναντι στο πιο “περπατημένο” όνομα του MP3 και
της Piaggio να ήθελε μια, μικρή έστω, αβάντα στην τιμή,
αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε πως μια σαφώς πιο μικρή
εταιρεία με ένα καινοτόμο τεχνολογικό σχέδιο δεν έχει την
ίδια ευχέρεια τιμολογιακών ελιγμών.
Ως την πλήρη δοκιμή δρόμου του Quadro 3D λοιπόν, ας
συμπεράνουμε πως πρώτο δείγμα θετικό.<<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Quadro 3D
Γκοργκόλης Α.Ε.
€5,995
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,270 mm
800 mm
1,340 mm
1,560 mm
780 mm
13.5 l
210 kg (στεγνό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4T, υγρόψυκτος,
		μονοκύλινδρος,
		 1EEK, 4 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
78 x 65.6 mm
Χωρητικότητα:
313 cc
Σχέση συμπίεσης:
10.6:1
Ισχύς:
22 hp / 7,000 rpm
Ροπή:
2.4 kg.m / 6,000 rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Hydraulic Tilting System
Δ.Α. / Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αμορτισέρ
Δ.Α.
Προφόρτιση ελατηρίων

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

2 x 14 in
110/80-14 53P
Δύο δίσκοι 240 mm,
συνδυασμένο σύστημα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

15 in
140/70-15
Δίσκος 256 mm,
συνδυασμένο σύστημα
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SYM MaxSym 400i

Sym

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης , Μ.Κ.

Express

Όταν ονομάζεις το Mega Scooter σου MaxSym βάζεις πολλά στην πλάτη
του, θέτοντας προσδοκίες και απαιτήσεις που φορτίζουν και αντηχούν σε
όλη σου τη γκάμα. Για να δούμε τι γίνεται στην πράξη...
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>>

Μπορεί η SYM να άρχισε να κοιτάει πιο
σοβαρά την αγορά της μοτοσυκλέτας
τελευταία με το Wolf, αλλά έχτισε το όνομά της στα Scooter
και το MaxSym δείχνει ότι δεν ξεχνά τις ρίζες της.
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι αναμφισβήτητα θετικές, ακόμα
και στο δύσκολο λευκό χρώμα της δοκιμής που είναι εύκολο
να κάνει ένα μεγάλο σκούτερ να θυμίζει λευκή φάλαινα.
Κοφτερές γραμμές, ακμές και καμπύλες έξυπνα δεμένες,
όμορφοι προβολείς με LED daytime running lights και LED
πίσω φώτα συνδυάζονται για ένα σύνολο που δείχνει πως οι
σχεδιαστές της SYM μπορούν πλέον να παίζουν στα ίσια με
τους Ευρωπαίους και Ιάπωνες συναδέλφους τους.
Η αίσθηση της ποιότητας είναι εξαιρετική όπως σε όλα τα
μοντέλα τελευταίας γενιάς της SYM, με άριστη συναρμογή
πλαστικών και παντελή απουσία τριγμών. Τα όργανα είναι
πλήρη και ευανάγνωστα, με τις ψηφιακές ενδείξεις στο κέντρο
να συνδυάζονται άριστα με τα μεγάλα αναλογικά ‘ρολόγια’.
Το μόνο σημείο που χαλάει την εικόνα είναι το πρόσθετο
κουμπί για το άνοιγμα της σέλας στον αριστερό διακόπτη.
Και ναι, διυλίζουμε ελαφρώς τον κώνωπα. Πώς να μην το
κάνεις όμως; Είναι οι απαιτήσεις που λέγαμε στην αρχή, όχι
μόνο λόγω ονόματος, αλλά λόγω της προσοχής που έχει
πέσει σε όλους τους άλλους τομείς. Πόσα σκούτερ ξέρετε
που διαθέτουν ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, τις ίδιες που
είδαμε και στο Wolf 250i; Πόσα έχουν ρυθμιζόμενες μανέτες
φρένων; Ακόμα και η κλειδαριά που δείχνει παρωχημένη
αρχικά, εκπλήσσει όταν συνειδητοποιήσεις ότι το καπάκι που
ασφαλίζει τον αφαλό κλείνει αυτόματα μόλις αφαιρέσεις το
κλειδί αντί να χρειάζεται να το κάνει ο αναβάτης.
Παρά το χαμηλό της ύψος αλλά και χάρη στα δύο αμορτισέρ,
ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι φαρδύς και βαθύς. Μπορεί
να μην κάνει για μετακόμιση όπως στα μεγάλα Burgman,
αλλά θα δεχτεί με άνεση ένα full face κράνος αφήνοντας
μπόλικο διαθέσιμο εμβαδό για σακούλες και άλλα πράγματα
ή ένα δεύτερο κράνος για ζευγάρια. Προσοχή χρειάζεται
κατά το κλείσιμο της σέλας, καθώς το διπλό της κλείδωμα
προσφέρει ασφάλεια, αλλά απαιτεί αποφασιστικό κλείσιμο.
Συνοδεύεται από τέσσερα μικρά ντουλαπάκια, ένα εκ των
οποίων διαθέτει πέρα από κλασικό φορτιστή και θύρα USB
για να φορτίζετε τα smartphone σας.
Εμφάνιση και άνεση
Όταν κοιτάς κατά Mega Scooter μεριά αυτό που πρωτίστως
ενδιαφέρει είναι η άνεση και το MaxSym φροντίζει να την
προσφέρει και με το παραπάνω. Η σέλα δεν είναι μόνο
αρχοντικά φαρδιά αλλά και χαμηλή, με σωστή στήριξη μέσης
για τον αναβάτη και πλάτη για όσους τον ακολουθήσουν.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται και στα μαρσπιέ του
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"

Πόσα

σκούτερ ξέρετε που
διαθέτουν ακτινικές
τετραπίστονες

"

δαγκάνες;

συνεπιβάτη που ‘ξεκλειδώνουν’ πατώντας ένα κουμπί πάνω
από αυτά, βολικά σχεδιασμένο και για το τακουνάκι της
συνεπιβάτιδας.
Την εργονομία της θέσης οδήγησης χαλάει μόνο το ψηλά
τοποθετημένο τιμόνι που θα ενοχλήσει στους ελιγμούς με
μικρές ταχύτητες φέρνοντας μια ελαφρά αύρα custom.
Παρότι μονοκύλινδρο, οι κραδασμοί κάνουν αισθητή την
παρουσία τους μόνο κατά την εμπλοκή της μετάδοσης,
κάτι που γίνεται τόσο συχνά στην πόλη που είναι εύκολο
να θεωρήσεις ότι χαρακτηρίζουν το Maxsym. Μόλις όμως
βγεις σε πιο ανοιχτά κομμάτια, για τα οποία προορίζονται
άλλωστε αυτά τα σκούτερ, αυτοί εξαφανίζονται ως δια
μαγείας ενώ ο διακριτικός ήχος του κινητήρα θυμίζει
περισσότερο δικύλινδρο. Η απόδοσή του είναι γραμμικότατη
χωρίς ξεσπάσματα ή κομπιάσματα, βοηθώντας στην αβίαστη
κάλυψη χιλιομέτρων χωρίς να έχεις να ασχολείσαι με το τι θα
κάνει ο κινητήρας. Λόγω του βάρους που χαρακτηρίζει τα
mega scooter δε θα σου κόψει την ανάσα με την επιτάχυνσή
του αλλά ούτε θα νιώσεις έλλειψη δύναμης.
Όντας μακρύ αλλά όχι υπερβολικά φαρδύ, θα κινηθεί
εύκολα στα μποτιλιαρίσματα της πόλης με εξαιρετική
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σταθερότητα. Τα όρια σε σφιχτές διαδρομές δεν έρχονται
από τα ελαστικά αλλά από την ψυχολογία του αναβάτη,
καθώς η περιορισμένη πληροφόρηση για τις περιπέτειες του
εμπρός τροχού τείνει όπως και να το κάνουμε να περιορίζει
ελαφρά τον ρυθμό.
Αυτά όμως μέχρι να βγεις σε ανοιχτούς δρόμους που είναι και
το στοιχείο του MaxSym. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι η λέξη
κλειδί είναι ‘σταθερότητα’. Ακόμα και κοντά στην τελική των
κοντερίσιων 160 km/h, το 400 παραμένει έως εκνευριστικά
ακλόνητο επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις της Sym για την
εξαιρετική ακαμψία του πλαισίου, αλλά και δικαιώνοντας τη
σχετικά σφιχτή λειτουργία των αναρτήσεων. Ούτε καν το επί
τούτου παίξιμο του τιμονιού δε φέρνει ταλαντώσεις όπως σε
άλλους διεκδικητές της κατηγορίας, ενώ η ρυθμιζόμενη σε
δύο θέσεις ζελατίνα δε δίνει καμία αφορμή για αντικατάστασή
της με κάποια after market.
Και αν χρειαστεί φρενάρισμα πανικού, τα γραμμικά
συνδυασμένα φρένα, με την προοδευτική αντίσταση στις
μανέτες θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους όπως κάνουν
και στην πόλη, δίνοντας αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας
παρά την έλλειψη ABS.
Τιμολογιακές απορίες
Συνήθως όταν οι εντυπώσεις είναι τόσο θετικές, εδώ είναι η
στιγμή που αρχίζουμε να γκρινιάζουμε για την τιμή. Δυστυχώς
εδώ είναι που το MaxSym μας δυσκολεύει και με κάνει να
περιμένω ένα ακόμα “αγριεμένο” email από αναγνώστη.

"

Ακόμα

και στην τελική του
το MaxSym 400
παραμένει έως
εκνευριστικά

"

ακλόνητο
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Λυπάμαι προκαταβολικά, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι
να δικαιολογήσω τη διαφορά τιμής με δεδομένη τη
συμπεριφορά και τον εξοπλισμό του MaxSym. Με απόσταση
άνω των €2,000 από το Burgman 400, τον κοντινότερο σε
φιλοσοφία ανταγωνιστή του και φλερτάροντας σε τιμή με
σαφώς μικρότερα σε μέγεθος σκούτερ, τα όποια πταίσματα
γίνονται απλά αδιάφορα. Αν αυτό που ζητάτε είναι εκρηκτική
απόδοση θα χρειαστεί να περιμένετε το MaxSym 600 ή να
κοιτάξετε αλλού αρκεί να είστε έτοιμοι για διπλασιασμό του
budget σας.
Αν από την άλλη θέλετε ένα άνετο, σταθερό και ποιοτικό
Mega Scooter που δε θα ζορίσει πολύ τον προϋπολογισμό
σας, το MaxSym 400 δείχνει έως μονόδρομος.<<
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ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.
€4,895

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SYM MaxSym 400i

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

2,270 mm
825 mm
1,410 mm
1,555 mm
755 mm
15 lt
219 kg

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

Υδρόψυκτος μονοκύλινδρος
με Keihin E.F.I.
83 x 73.8 mm
399.3 cc
10.5:1
34.5 PS / 7,000 rpm
3.6 kg.m / 5,500 rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Tηλεσκοπικό πηρούνι
-/106 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Δύο αμορτισέρ
112 mm
Προφόρτιση ελατηρίων
σε 5 θέσεις

ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.75 x 15”
Maxxis Radial 120/70-15
Δίσκοι μαργαρίτα 275mm,
ακτινικές τετραπίστονες
δαγκάνες, CBS

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

3,5 x 14΄΄
Maxis Radial 160/60-14
Δίσκος 275 mm,
δαγκάνα ενός εμβόλου
με γλίστρα, CBS

the test
Το Crossrunner της
Honda έπεσε στα
χέρια μας δια της
πλαγίας οδού
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Honda VFR800X Crossrunner ABS

Ετεροχρονισμός

δοκιμή: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Αν η Honda είχε φτιάξει το Crossrunner το 2002 πιθανότατα
θα είχαμε βαρεθεί να το βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους.
Αντ’ αυτού εκείνη τη χρονιά προτίμησε να μας δώσει την τελευταία γενιά VFR800
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>>

Πάμε μια δεκαετία πίσω. Μιλάμε για την
ίδια χρονιά που η Yamaha παρουσίασε
το TDM900 και γέμισε τους δρόμους με ένα από τα πιο
αγαπημένα best sellers της ελληνικής αγοράς. Οι μεγάλες
on-off είχαν ήδη δώσει δυνατά το στίγμα τους και σε
πολλές χώρες ήταν πολύ πιο εμπορικές μοτοσυκλέτες από
τις sport touring. Δυστυχώς ή ευτυχώς η Honda δεν πήρε
τότε την απόφαση να γεμίσει το κενό από το Transalp ως
το Varadero – και το Africa Twin ήταν άλλης λογικής και
ήδη κάπως γερασμένο.
Το Crossrunner που παρουσιάστηκε πέρυσι για πρώτη
φορά βασίζεται στην τελευταία ανανέωση του VFR800.
Συγκεκριμένα βασίζεται στην έκδοση του 2006 κατά την
οποία έγινε μια απαραίτητη τροποποίηση στη λειτουργία
του VTEC. Αφενός ομαλοποιήθηκε σημαντικά η μετάβαση
από τη διβάλβιδη στην τετραβάλβιδη λειτουργία (και
τούμπαλιν), αφετέρου άλλαξαν τα σημεία μεταβολής. Το
άνοιγμα του V-Tec μεταφέρθηκε από τις 6,750 rpm στις
6,600 και το κλείσιμό του άλλαξε πόστο στις 6,100 ώστε
να κρατιέται ο κινητήρας πιο εύκολα στην καλή του περιοχή
στις αλλαγές ταχυτήτων. Την ίδια εποχή φορέθηκαν και οι
τριπίστονες δαγκάνες της Nissin που γνωρίζουμε από τα
Deauville, CBF1000 και σηματοδοτούν το συνδυασμένο
σύστημα της Honda: Τα μεσαία έμβολα συνδέονται με
το πίσω φρένο και τα δύο εξωτερικά κάθε μπροστινής
δαγκάνας αφορούν μόνο το μπροστινό φρένο.
Όλα αυτά μεταφέρθηκαν αυτούσια και στο Crossrunner,
μαζί με ολόκληρο κυριολεκτικά το υπόλοιπο VFR.
Λέγοντας ‘κυριολεκτικά’ το εννοούμε. Ακόμη και οι σχέσεις
του κιβωτίου είναι αυτούσιες αυτές του sport touring
μοντέλου. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το Crossrunner
στο press kit ανέφερε πως είναι ένα VFR με ψηλότερες
αναρτήσεις, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα ήρθε και η
διόρθωση που το έσβηνε και αυτό. Το Crossrunner είναι
ένα VFR με άλλα πλαστικά, θέση οδήγησης και τιμόνι – σε
βαθμό που αξίζει κάποιος να ψάξει αν γίνεται η τράμπα
από τα κοστούμια του ενός στο άλλο!
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Ποιο λαμπάκι;
Καβαλώντας το έχεις αυτήν την χαρακτηριστική αίσθηση
του γνώριμου, είναι η μυρωδιά της σωστής εργονομίας.
Το επόμενο που αντιλαμβάνεσαι είναι πως είναι βαρύ,
πολύ βαρύ. Μετά το βάζεις μπροστά και ξεχνάς ότι στεγνό
ζυγίζει 240 κιλά.
Ο V4 έχει άφθονη ελαστικότητα και δουλεύει γραμμικά,
ακόμη και με κλειστό το VTEC επιταχύνει καλά. Είχα
να καβαλήσω VFR από το 2003 και ομολογώ πως
εξεπλάγην από τη νέα λειτουργία του συστήματος, πάει
εκείνο το ενοχλητικό κλώτσημα στις 6,750, τώρα είναι μια
ένεση ισχύος στις 6,600 που έρχεται πιο γλυκά και την
αντιλαμβάνεσαι περισσότερο από τον ήχο παρά από την
επιτάχυνση. Το δε κλείσιμο του VTEC δεν το καταλαβαίνεις
καν, εκτός αν χρειαστείς δυνατή επιτάχυνση εκείνη τη
στιγμή οπότε το κατέβασμα σχέσης είναι επιβεβλημένο.
Την επόμενη φορά που θα μνημονεύσεις το VTEC είναι
όταν περάσεις τις 9,000 rpm και αντιληφθείς πως το μοτέρ
δεν κρεμάει αλλά έχει ακόμη δύναμη. Για την ακρίβεια
έχει αρκετό ψωμί ως και τις 10,000 και μετά αρχίζει το
κρέμασμα. Για τετρακύλινδρος με όχι και τρελά κυβικά
δεν έχει την ευστροφία που θα περίμενε κανείς ψηλά και
είναι απολύτως λογικό: μιλάμε για έναν κινητήρα που έχει
τις σχεδιαστικές του ρίζες στο 1986 και το VF750. Αλλά
αυτό δεν πειράζει, άλλος είναι ο ρόλος του Crossrunner
και, πιστέψτε με, δεν πρόκειται να σας χαλάσει που δεν
ξηλώνει πλακάκια στις 11,000…
Ένα θέμα που ήθελα να δω με ενδιαφέρον είναι αυτό της
κατανάλωσης. Κινούμενος με το VTEC κλειστό μετρούσα
καταναλώσεις στη γειτονιά των 7.5 l/100 km, από εκεί
και πάνω αρχίζει το πανηγύρι. Αν θες να κινηθείς πολύ
γρήγορα και δυνατά θα πρέπει να το δουλεύεις ψηλά, να
κρατιέσαι γύρω στις 8,000 και τότε η κατανάλωση βλέπει
τα εννιάρια και τα δεκάρια ως ψωμοτύρι.
Το καλό με το Crossrunner είναι πως μπορεί να κινείται
σβέλτα και αξιοπρεπέστατα χωρίς ποτέ να χρειαστεί να
περάσεις το κατώφλι των 6,600, απλά χάνει όλη την
πλάκα. Την κάνει τη δουλειά του όσο το δουλεύεις με το

"

αν

το δουλεύεις
μόνο με το VTEC
κλειστό γιατί να πάρεις

"

τετρακύλινδρο;
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VTEC κλειστό, αλλά τότε γιατί να πάρεις τετρακύλινδρο; Το
καλύτερο δε είναι στο ταξίδι, καθώς μέχρι αυτό το κομβικό
σημείο στο στροφόμετρο έχεις 155-160 km/h στο κοντέρ,
δηλαδή μια σούπερ ταχύτητα ταξιδιού για να γυρίσεις τον
κόσμο χωρίς να σε αγαπήσουν όλοι οι βενζινάδες στη
διαδρομή σου. Αν όμως θες να πας πολύ γρήγορα ή να
παίξεις σε ένα επαρχιακό στροφιλίκι όπως αρμόζει, τότε
να περιμένεις καταναλώσεις αντάξιες αρκετά μεγαλύτερων
κυβισμών.
Στο σημείο αυτό να μην ξεχάσω τον απαράδεκτο δείκτη
καυσίμου. Δεν υπάρχει λαμπάκι βενζίνης, μόνο η
τελευταία μικροσκοπική ένδειξη της μπάρας με τη στάθμη
βενζίνης, η οποία κάποια στιγμή αρχίζει να αναβοσβήνει κι
αν τη δεις την είδες. Ευτυχώς που υπάρχει η δυνατότητα
να επιλέξεις μια ένδειξη που σου δείχνει πόσα λίτρα από
τη ρεζέρβα έχεις κάψει, αλλά δυστυχώς η Honda δε μας
λέει στο press kit πόσα λίτρα είναι η ρεζέρβα. Περίεργα
πράγματα για τουριστική μοτοσυκλέτα...
Τα πάντα όλα (σχεδόν)
Το Crossrunner μπορεί κάλλιστα να είναι μια ιδανική
πασπαρτού μοτοσυκλέτα. Δεν έχει πρόβλημα στην
καθημερινή μετακίνηση, ο όγκος του δεν είναι μεγαλύτερος
από αυτόν ενός Transalp και τα κιλά του δε θα σου
φανούν, είναι εξαιρετικά καλοζυγισμένο. Ο ψεκασμός του
είναι φιλικότατος, οι αναρτήσεις υπεράνετες, τα φρένα
στο ύψος τους, όλα καλά. Εδώ δε θα χρειαστείς και VTEC
ανοικτό ποτέ.
Η καλή ποιότητα των αναρτήσεών του θα σε βοηθήσει
και σε στροφιλίκι, όπου η μοτοσυκλέτα στρίβει
αξιοπρεπέστατα με σωστές αποσβέσεις και σου μεταδίδει
αρκετή πληροφορία. Πολύ σωστά λειτουργούν και τα
φρένα, με το συνδυασμένο σύστημα να κάνει άψογη
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δουλειά, ισχύς με προοδευτικότητα λέγεται ο μαγικός
συνδυασμός, ενώ το C-ABS είναι άριστο όπως πάντα στις
Honda.
Για χώμα δεν το πολυσυζητώ, αφήνω τα 108 mm
διαδρομής του μπροστινού να κάνουν όλη την εξήγηση
για λογαριασμό μου. Αν πραγματικά υπήρχε μια βλέψη
για στοιχειώδη εκτός δρόμου κίνηση θα έπρεπε να έχει
ψηλώσει λίγο τις αναρτήσεις η Honda. Ως έχει μπορεί να
περάσει πρακτικά απ’ όπου θα περνούσε και το VFR: η
απόσταση από το έδαφος είναι 125 mm για το VFR και
140 για το Crossrunner. Είναι και εξίσου πολύ βαρύ γι’
αυτή τη δουλειά, οπότε απλά τσουλάς προσεκτικά μέχρι
να διασχίσεις αυτόν τον χωματόδρομο που δε μπορείς
να αποφύγεις.
Στο ταξίδι το μόνο που δε θα σε ενοχλήσει είναι ο
κινητήρας ή οι αναρτήσεις του. Ο δρόμος σιδερώνεται
κάτω από τα πόδια σου, η ισχύς φτάνει και περισσεύει.
Το πρόβλημα είναι ο εξοπλισμός. Θες οπωσδήποτε
μια ζελατίνα γιατί η στάνταρ ούτε καταχρηστικά δεν
ονομάζεται έτσι, καλύπτει μόνο τα όργανα. Με το κρύο
θες και χούφτες, ένα πολύ απαραίτητο αξεσουάρ για
μακρά παραμονή σε τουριστικές ταχύτητες όταν οι
θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Η αίσθηση αεροδυναμικής
κάλυψης που σου δίνει το Crossrunner είναι αυτή μιας
γυμνής μοτοσυκλέτας, όλα εκτεθειμένα. Είναι λογική
συνέπεια αυτού πως το γκάζι που διαθέτει είναι σε
αρκετό βαθμό άχρηστο, δεν ξέρω με τι κότσια ή για
ποιον λόγο μπορείς να κάθεσαι όρθιος να τρως αέρα με
200 km/h. Ακόμη και τα πόδια είναι τελείως έκθετα στις
ορέξεις του και, αν δεις τη λίστα των έξτρα αξεσουάρ
θα ανακαλύψεις πως και γι’ αυτό υπάρχουν λύσεις αρκεί
να πληρώσεις παραπάνω. Γεγονός που μας φέρνει στο
τελευταίο προκείμενο…
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"

μια

δεκαετία πίσω θα είχε
γίνει τρελό best

"
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Τα ιρίδια της κρίσης
Σχεδόν 12 χιλιάρικα για αυτή τη μοτοσυκλέτα δε σας
φαίνονται κάπως, έως πολύ, τσιμπημένα; Μιλάμε για
κοντά δύο χιλιάρικα πάνω από άλλες αξιολογότατες
μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της και τιμή συγκρίσιμη με
μοντέλα πολλών περισσότερων κυβικών. Να πεις ότι δεν
έχει αποσβέσει την αξία του αυτός ο κινητήρας; Από το
1999 στο VFR – για να μην πιάσουμε τις προηγούμενες
δεκαετίες με τους άμεσους και πολύ κοντινούς προγόνους
του. Πλαίσιο, αναρτήσεις, φρένα, όλα έχουν κάμποσα
χρόνια στην αγορά, δεν πληρώνεις και τίποτα καινούργιο
εδώ που τα λέμε. Και όλα αυτά δίχως απαραίτητο
εξοπλισμό, δηλαδή να χώσεις κι άλλα για μια σχάρα
και μια ζελατίνα της προκοπής, να φτάσεις όσο κάνει
καινούργιο σήμερα ένα 990 Adventure του 2011; Χώρια
που η συντήρησή της δεν είναι και φτηνή. Ρωτήστε να
σας πουν πόσο κάνει ένα πλήρες service με βαλβίδες
σε τετρακύλινδρο με αυτή τη διάταξη κυλίνδρων και θα
καταλάβετε.
Το μεγαλύτερο κρίμα για το Crossrunner όμως είναι η
χρήση αυτού του κινητήρα. Με έκτη και 160 στο κοντέρ
ανοίγει το V-Tec και μετά έχεις 3,000 rpm διαθέσιμες
για να μαζέψεις άλλα 40, το πολύ 50 km/h μέχρι να
κρεμάσει και να μην ανεβάζει άλλο. Παρότι έχεις τη
δυνατότητα κατάλληλων ελαστικών να εκμεταλλευτείς
τις ικανότητες αυτού του κινητήρα (270 θεωρητική τελική
βάσει γραναζώματος), η καλύτερη περιοχή του V4
έχει εξαλειφθεί. Το παιχνίδι αρχίζει όταν μπουν όλες οι
βαλβίδες στο παιχνίδι, μα σύντομα σου κόβεται πρόωρα
η όρεξη.
Προσωπική μου άποψη είναι πως θα ήταν καλύτερο για
τη Honda να προσαρμόσει τον κινητήρα σε διαφορετική
χρήση. Τουλάχιστον άλλη κλιμάκωση στο κιβώτιο και
κατάλληλες ρυθμίσεις στη διαχείριση, για περισσότερο
ζουμί στις χαμηλομεσαίες και λιγότερο ψηλά που έτσι κι
αλλιώς δεν το χρειάζεσαι σε ένα on-off. Να έρθει μετά η
Honda να σου πει “ορίστε κύριε τι σου χρεώνω τόσα.”
Τώρα με τα νέα ρούχα σε ένα παλιό μοντέλο δεν το λες
και ακριβώς κελεπούρι.<<

Θέλεις ένα με 9 χιλιάρικα;

Καθώς η επίσημη αντιπροσωπεία της Honda έχει
αποφασίσει ότι το ebike.gr δεν χρησιμοποιεί τη
γλώσσα που αυτή θα ήθελε, η παροχή μοτοσυκλετών της Honda για test γίνεται πλέον μόνο μέσω παράπλευρων οδών. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν
θα βρείτε δυναμομέτρηση σε αυτές τις σελίδες. Το
συγκεκριμένο Crossrunner μας το παραχώρησε η
Honda Hypermotos, η κάθετη μονάδα Honda στον
Πειραιά - και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. Επί
της ευκαιρίας να πούμε ότι αυτό το Crossrunner διατίθεται προς πώληση στην τιμή των 9,000€, έχοντας
μόλις 3,700 km στον ολικό του χιλιομετρητή, καμία
γρατσουνιά και ελάχιστη χρήση στο μποτιλιαρισμένο κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλείτε
στο 210 4114415 και ζητάτε να μιλήσετε με τον
Γιώργο.
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Βάρος κατασκευαστή:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς κατασκευαστή:
Ροπή κατασκευαστή:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Συμπλέκτης:
Πρωτεύ/σα μετάδοση / σχέση:
Τελική μετάδοση / σχέση:
Σχέσεις / km/h ανά 1,000 rpm:
		
		
		
		
		
		
Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ:

2,130 mm
799 mm
1,243 mm
1,464 mm
816 mm
240 kg
4Τ, τετρακύλινδρος V90 ,
υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ,
16 βαλβίδες
72 x 48 mm
782 cc
11.6:1
100/10,000 hp/rpm
7.4/9,500 kg.m/rpm
o

Υγρός πολύδισκος
Γρανάζια / 1.934 (64/33)
Αλυσίδα / 2.687 (43/16)
1η 2.846 / 8
2α 2.062 / 11
3η 1.578 / 14
4η 1.291 / 18
5η 1.111 / 21
6η 0.965 / 24
272 km/h

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Αλουμινένιο δύο δοκών,
		pivotless
Rake:
25.75o
Trail:
96 mm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Συμβατικό τηλεσκοπικό
		πιρούνι
Διαδρομή / Διάμετρος:
108 / 43 mm
Ρυθμίσεις:
Προφόρτιση ελατηρίων
ΠΙΣΩ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Ένα αμορτισέρ HMAS
με μοχλικό Pro-Link
119 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση επαναφοράς

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
3.50 x 17 in
Ελαστικό:
Pirelli Scorpion Trail,
		
120/70 ΖR17
Φρένο:
Δύο δίσκοι 296mm,
		
δαγκάνες Nissin 3 εμβόλων,
		C-ABS
ΠΙΣΩ
Ζάντα:
5.5 x 17 in
Ελαστικό:
Pirelli Scorpion Trail,
		
180/55 ZR17
Φρένο:
Δίσκος 256 mm,
		
δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων,
		C-ABS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ρεζερβουάρ:
Μέση κατανάλωση:
Μέση αυτονομία:

21.5 lt
8.5 lt / 100km
253 km

Honda VFR800X
Crossrunner ABS
Γενική Αυτοκινήτων Α.Ε.Β.Ε.
€11,790
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Αντίο Mika Ahola
(1974-2012)
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Όλα για το θέαμα
Την πάσα μου την έδωσε (δίχως να το γνωρίζει) ο Michael
Scott, γνωστός δημοσιογράφος των GP και εκδότης του
ψηφιακού GPweek.com. Έγραφε λοιπόν στη στήλη του στο
τελευταίο τεύχος της αγωνιστικής σεζόν μια φράση που
μετέφερα και στη στήλη Racing Lines αυτού του τεύχους:
Honda πληρώνει, Honda κερδίζει, Αγώνες χάνουν.
Όχι, ο Scott δεν έχει τίποτα με τη Honda, απλά καβαλά κι αυτός το τρένο της εποχής
που με μηχανοδηγό τη Dorna υπερασπίζεται τη CRT εποχή που έρχεται στα MotoGP
και κατακεραυνώνει τα εργοστάσια που έκαναν τις αγωνιστικές πρωτότυπες μοτοσυκλέτες τους εξωφρενικά ακριβές.
Φυσικά και η Dorna δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Αν διαβάζατε δηλώσεις προ δεκαετίας, ωστόσο, θα βρίσκατε τους ίδιους ανθρώπους να εκφράζονται απόλυτα από μια
άλλη ιστορική δήλωση που είχε εκστομίσει ο σπουδαίος Mick Doohan όταν άρχισαν
οι γκρίνιες για τη μετάβαση από τα δίχρονα 500 στα τετράχρονα 990: “Το κορυφαίο
πρωτάθλημα ταχύτητας θέλει και βαθιές τσέπες. Αν δεν τις έχεις πήγαινε να τρέξεις
Superbikes.” Το 2001 δεν υπήρχε παγκόσμια κρίση, οι τσιγαράδες ακόμη έσπρωχναν τρελά εκατομμύρια στις ομάδες και οι χορηγοί έκαναν ουρές στα γραφεία των
ομάδων. Χώρο να ‘χαμε στα φέρινγκ για μερικά ακόμη αυτοκόλλητα.
Τώρα λοιπόν που το χρήμα στέρεψε, ο Νόμος της Αγοράς επιβεβαιώνεται, αυτός με
τις βαθύτερες τσέπες έχει τον πρώτο λόγο. Μόνο που τώρα η Dorna αρχίζει να φοβάται πως θα χάσει την κινητήρια δύναμή της, το κοινό. Τα πρωταθλήματα των 800
cc είναι τα πιο βαρετά που έχουν υπάρξει στα 20-τόσα χρόνια που παρακολουθώ
MotoGP και αυτού του είδους οι ανομοιότητες πρέπει να “σιδερωθούν”.
Ο κόσμος της μοτοσυκλέτας είναι κατά βάση συντηρητικός, τρομάζει με τις αλλαγές.
Θυμάστε πόσοι κατηγορούσαν την ASO όταν μετέφερε το Dakar στη Νότια Αμερική.
Ήταν το τέλος, η καταστροφή, οι μεγάλοι αναβάτες γκρίνιαζαν. Όλοι όμως πήγαν να
τρέξουν, ο αγώνας έγινε με επιτυχία και τώρα πια οι συμμετοχές γεμίζουν με τρελό
ρυθμό κάθε χρόνο. Στην Αργεντινή μόνο 1 εκατομμύριο θεατές πήγαν να δουν τις
μοτοσυκλέτες να τους ψεκάζουν σκόνη και άμμο. Διότι αυτό το μυστικό της επιτυχίας:
Πολύς κόσμος –που μαγνητίζει τους χορηγούς– και πολλές συμμετοχές.
Ας μην ξεχνάμε πως γι’ αυτό γίνονται οι αγώνες, για τους βλέπουμε.
Και κάπου εδώ αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε δυνατά πρωταθλήματα. Δε φταίει η κρίση φυσικά, ούτε πριν είχαμε κάτι το σπουδαίο.
Διότι δεν υπάρχει κοινό, δεν έχουμε την κατάλληλη κουλτούρα. Αν την είχαμε τότε
δε θα χρειαζόμασταν τούμπανα superbikes και πίστες παγκοσμίου, θα είχαμε μια σοβαρή ερασιτεχνική υποδομή, θα είχαμε club racing, το απαραίτητο και αναπόφευκτο
σταθερό υπόβαθρο στις χώρες με ισχυρά πρωταθλήματα.

Σπύρος Τσαντήλας

theraceeditorial
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ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ναι, ο Rossi κέρδισε κάτι!
Έχει να πάρει νίκη από το 2010.
Στην ετήσια παρουσίαση της Ducati επ’ ονόματι Wroom στο χιονοδρομικό κέντρο Madonna di Campiglio

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

ωστόσο ο Ιταλός είδε επιτέλους μια καρό σημαία, έστω και σε παγωμένο αγώνα καρτ μεταξύ των αναβατών της Ducati
και των οδηγών της Ferrari. Πάλι καλά να λέμε δηλαδή…
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MotoGP Sepang Test
Η χρονιά ξεκίνησε όπως έκλεισε: Ο Stoner πήρε τη σκούπα του και σάρωσε τα πάντα.
Το ενδιαφέρον όλων στη Μαλαισία κατά την πρώτη επίσημη δοκιμή των MotoGP για το 2012 ήταν στραμμένο στον “Φοίνικα”, το όνομα που δόθηκε από τους δημοσιογράφους στη GP12 του Valentino Rossi με την
ελπίδα να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Ωστόσο δε θα αποτελούσε έκπληξη για κανέναν το γεγονός πως
τα ταχύτερα γυρολόγια ήταν πάλι δίπλα στο όνομα του Casey Stoner.
Ο Αυστραλός έχασε την πρώτη μέρα των δοκιμών λόγω ενός μυϊκού προβλήματος στην πλάτη, αλλά τη
δεύτερη με το που μπήκε στην πίστα γύρισε γρηγορότερα απ’ όλους και την τρίτη συνέτριψε το ρεκόρ πίστας
πέφτοντας κάτω από τα δύο λεπτά. Αντίθετα, ο ομόσταυλός του Dani Pedrosa, αν και εξίσου γρήγορος, δεν
κατάφερε να γυρίσει πιο γρήγορα από τον Jorge Lorenzo. Η Yamaha έχει σίγουρα ένα ανταγωνιστικό πακέτο
και δείχνει πως θα παλέψει δυνατά με τη Honda, όμως προς το παρόν ο Stoner κρατά άνετα μια διαφορά
0.6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Lorenzo. Εξαιρετικός ήταν και ο Ben Spies, ο οποίος έγραψε τον τέταρτο
ταχύτερο χρόνο στη Μαλαισία, έχοντας από πολύ κοντά τους δύο προπορευόμενούς του.
Για τη Ducati ο Rossi δήλωσε πολύ χαρούμενος και είχε κάθε λόγο. Μπορεί να απείχε 1.2 δευτερόλεπτα από

τον πρώτο, όμως είχε τους επόμενους τρεις αναβάτες σε απόσταση μισού δευτερολέπτου, γεγονός που πέρυσι δε μπορούσε να καταφέρει με μια πολύ πιο έτοιμη θεωρητικά μοτοσυκλέτα. Αντίθετα ο Nicky Hayden αντιμετώπισε πρόβλημα
με τον τραυματισμένο του ώμο και οι πόνοι δεν τον άφησαν να οδηγήσει όσο και όπως θα ήθελε –γι’ αυτό και έχει ήδη
κλείσει μια έξτρα δοκιμή στη Jerez μέσα στον Φλεβάρη.
Γενικά όλοι οι υπόλοιποι αναβάτες έδειξαν σημάδια βελτίωσης συγκριτικά με την τελευταία δοκιμή του Νοεμβρίου.
Ξεχωρίζουμε τον Hector Barbera που είχε από κοντά τον Rossi συνεχώς, τον Cal Crutchlow που έδειξε να έχει μάθει
πολλά από την πρώτη του χρονιά και τον rookie Stefan Bradl που αρχίζει να εξοικειώνεται γρήγορα με τη Honda του.
Στη Μαλαισία βρέθηκαν και τέσσερις CRT, ο Colin Edwards με τη Suter-BMW και τρεις FTR-Kawasaki με τους Ivan
Silva, Robertino Pietri και Jordi Torres. Από αυτούς μόνο ο Edwards είδε σημαντική πρόοδο, φτάνοντας στην καλύτερη
στιγμή του λίγο πάνω από 5 δευτερόλεπτα από τον ταχύτερο χρόνο. Τουλάχιστον αυτός θα προκρινόταν αν αυτά ήταν
qualifying sessions αγώνα. Τα τρία Kawasaki τρέχουν σε έναν άλλο πλανήτη και προφανώς έχουν πάρα πολλή δουλειά
μπροστά τους.
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Πού θα τρέχουν τα MotoGP το 2013;
Ας αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα πως κάμποσοι ευρωπαϊκοί αγώνες πάνε για κόψιμο…
Ο Carmelo Ezpeleta καλπάζει και πυροβολεί. Από τη μια μας εξηγεί το όραμά του για GP παραγωγής και
κατακεραυνώνει τα εργοστάσια που έκαναν τις μοτοσυκλέτες τους πανάκριβες, από την άλλη προλογίζει ένα
καλεντάρι 2013 με ασύλληπτες αλλαγές.
Ο ίδιος έχει δηλώσει πως οι ισπανικοί αγώνες αποκλείεται να παραμείνουν πέντε στον αριθμό, ενώ κι άλλες
χώρες θα πρέπει να ανησυχούν – όπως λ.χ. η Ιταλία και η Πορτογαλία. Ήδη ξέρουμε πως από το 2013 θα
μπει στο πρόγραμμα η Αργεντινή και το Τέξας με τον τρίτο αμερικανικό αγώνα. Στην ουρά περιμένει η Ινδία
που θεωρείται σιγουράκι, ενώ ακόμη ante portas είναι η Ρωσία, η Χιλή και η Βραζιλία. Πρόσφατα στο Wroom
ο Ezpeleta ανέφερε και την Κορέα!
Ποιοι θα χάσουν; Μια πιθανή είναι η Βαρκελώνη, της οποίας η τοπική κυβέρνηση είναι έτοιμη να κόψει την
χρηματοδότηση των MotoGP στην Catalunya, ανάλογες ιστορίες έρχονται και από τη Valencia, ενώ ακούμε
πολλά για το Estoril, μιας και η Πορτογαλία τραβάει περίπου τα ίδια ζόρια με την Ελλάδα και την τροϊκανοκρατία. Πολλοί μιλούν και για την Ιταλία, η οποία έχει περισσότερους από έναν αγώνες. Το μόνο βέβαιο είναι
πως η Dorna από τη μια πάει να κάνει φτηνή τη συμμετοχή στις ομάδες και από την άλλη να τις ξεπατώσει στα
μακρινά ταξίδια.

Βρήκε χορηγό η Yamaha
Και όχι όποιον κι όποιον, αλλά μια άνετη ανταγωνίστρια της Repsol…
H Yamaha Motor Co Ltd ανακοίνωσε τη νέα της κεντρική
χορηγό, η οποία θα είναι η ιαπωνική Eneos / JX Nippon
Oil & Energy Corporation με έδρα στο Τόκιο. Η μεταξύ
τους συνεργασία εγκαινιάζεται από το τεστ της Μαλαισίας.
Λίγο πριν τις γιορτές ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με την Petronas, γεγονός που προκάλεσε κάμποσες
ανησυχίες για το κατά πόσο θα μπορέσει η Yamaha να
αντεπεξέλθει στα κόστη των MotoGP. Θυμίζουμε πως
από τη στιγμή που έφυγε ο Valentino Rossi η εταιρεία είχε
πρόβλημα να βρει χορηγό, παρότι ο Lorenzo στο μεταξύ
πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και μόνο η Petronas έμενε να καλύπτει ένα σοβαρό μέρος του προϋπολογισμού.
Είναι βέβαιο πως πολλοί θα ξεφύσησαν με ανακούφιση
στο Iwata μαθαίνοντας το σπουδαίο νέο. Η διάρκεια της
συνεργασίας και το ύψος αυτής σε μετρητό δεν έχει γίνει
γνωστή.

Αντίο Mika Ahola (1974-2012)
Δεν άρχισε καλά αυτή η χρονιά. Το βράδυ του Σαββάτου 14/1 εγκατέλειψε τα
εγκόσμια ένας σπουδαίος πρωταθλητής
O Φιλανδός Mika Ahola άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας
μετά από ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια προπόνησης.
Ο 37χρονος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους αναβάτες Enduro,
Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM τα τελευταία πέντε συνεχόμενα χρόνια, όλα με την
ομάδα της HM Honda.
Έχοντας ήδη μια σημαντική παρουσία στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro από το
1993 και αρκετές νίκες σε International Six
Days Enduro με την εθνική ομάδα της χώρας του, το 2007 κατέκτησε τον πρώτο του
τίτλο στην κατηγορία Ε2. Τις επόμενες δύο
χρονιές κατέκτησε την Ε1, επέστρεψε στην
Ε2 για να την ξαναπάρει το 2010 και το
2011 μετακινήθηκε στην Ε3 όπου και πάλι
αναδείχθηκε με κυριαρχικό τρόπο πρωταθλητής. Είναι ο πρώτος αναβάτης στην
ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
που κατέκτησε τον τίτλο και στις τρεις κατηγορίες.
Φέτος διαβάζαμε εικασίες που τον ήθελαν
να σκέφτεται την αποχώρηση, ωστόσο η
μοίρα τον πρόλαβε.
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Αλλάζει ριζικά το Dakar 2013
Δεν είναι βέβαιο, αλλά οι διοργανωτές έχουν στο μυαλό τους μια εντελώς νέα διαδρομή στη Νότια Αμερική
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η γαλλική ASO που διοργανώνει από την αρχή το περίφημο ράλι Dakar
σκέφτεται του χρόνου να αλλάξει εντελώς τη διαδρομή. Η εκκίνηση είναι πιθανό να δοθεί στην πρωτεύουσα
Lima του Περού και ο τερματισμός στο Valparaiso της Χιλής, με παρέλαση των αγωνιζόμενων στη συνέχεια στην
πρωτεύουσα Santiago. Μαθαίνουμε επίσης πως οι Γάλλοι είναι σε συζητήσεις με τον πρόεδρο της Βολιβίας, Evo
Morales, για να συμπεριλάβουν και κάποιες ειδικές διαδρομές από τη χώρα του, έχοντας στο μυαλό τους την
εξωτικά πανέμορφη ορεινή Βολιβία – γεγονός που θα σημάνει νέες δυσκολίες για τις ομάδες καθώς θα πρέπει να
έρθουν αντιμέτωπες με ακόμη πιο ακραίες υψομετρικές διαφορές.
Όλα αυτά βέβαια είναι ακόμη ρευστά, αλλά μας δίνουν μια ένδειξη για την πληθώρα επιλογών που τους έχει
ανοίξει η Νότια Αμερική και η ανταπόκριση του κόσμου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του πάντως ο Etienne Lavigne,
διευθύνων σύμβουλος της ASO, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στην Αφρική λόγω των “απρόβλεπτων
κοινωνικών συνθηκών” στη μαύρη ήπειρο. Άδικο δεν του δίνεις πάντως.

Hopper ο εννιαδάκτυλος
Πονάει δάκτυλο, κόβει δάκτυλο…
Αφού κατάφερε να περάσει τον εφιάλτη του 2009 και 2010, το 2011 βάλθηκε να πείσει τον κόσμο πως είναι υγιής
και δυνατός βάζοντας ως στόχο την επιστροφή του στα MotoGP. Η σπουδαία του χρονιά με την Crescent Suzuki
στο αγγλικό πρωτάθλημα BSB του έδωσε δύο φορές την ευκαιρία για wild card εμφανίσεις με τη Rizla Suzuki στα
MotoGP, όπου μέτρησε γρήγορους χρόνους αλλά και τούμπες. Σε μία από αυτές, στον αγώνα του Brno, ο Hopkins
τραυμάτισε αρκετά σοβαρά το δάχτυλό του.
Έβγαλε μεν τη χρονιά και διεκδίκησε μέχρι τη γραμμή τερματισμού του τελευταίου αγώνα το BSB (δείτε σχετικά
http://blog.ebike.gr/?p=3120), αλλά το σπασμένο του δάχτυλο συνέχιζε να του προκαλεί προβλήματα. Τελικά
την προηγούμενη εβδομάδα, καθ’ υπόδειξη του γιατρού του, ο Αμερικανός πήρε τη δύσκολη απόφαση να λύσει
οριστικά το πρόβλημά του με τη δραστική κίνηση “πονάει δάχτυλο, κόβει δάχτυλο”. Ο ίδιος μάλιστα ανάρτησε στο
Twitter τη φωτογραφία με το ακρωτηριασμένο του δεξί χέρι.
Τώρα τον περιμένουν μερικές εβδομάδες αποθεραπείας και φυσικοθεραπείας και ο ίδιος δηλώνει πως θα είναι πανέτοιμος για το Phillip Island
και τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου SBK, στο οποίο προβιβάστηκε φέτος μαζί με την ομάδα Crescent Suzuki του Paul Denning. Φυσικά πίσω από την αποφασιστική του θυσία κρύβεται ο πόθος του να
επιστρέψει στα MotoGP το 2013, κάτι που ουδέποτε έκρυψε και ο ίδιος.
Μιας και μιλάμε για MotoGP, ο Hopper πρόσφατα απεκάλυψε πως είχε
έρθει σε συμφωνία με τον Lucio Cecchinello και την ομάδα LCR Honda
στα MotoGP, αλλά δεν προχώρησε σε συμβόλαια όταν τον ειδοποίησαν από τη Suzuki πως τον υπολόγιζαν για εργοστασιακό αναβάτη το
2012. Μετά ωστόσο η Suzuki ανακοίνωσε την αποχώρησή της από
το Παγκόσμιο και ο Hopper έμεινε στα κρύα του λουτρού. Άμα δε σε
θέλει ρε παιδί μου…
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Διπλός και άνεργος
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ο Chris Vermeulen έκανε το μεγάλο βήμα και παντρεύτηκε την επί μακρόν κοπέλα του, Toni Pinion, στην Αυστραλία
Δίχως πολλές επισημότητες ο Αυστραλός αναβάτης δείχνει πανευτυχής, όμως το αγωνιστικό του μέλλον παραμένει εκκρεμές.
Ο πρωταθλητής WSS του 2003 (με Ten Kate Honda) μετά από μια περιπέτεια με τη Suzuki στα MotoGP επέστρεψε στo WSBK με την Kawasaki, όμως η χρονιά του ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της χαμένη λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού.
Τώρα η ίδια ομάδα
έχει ανακοινώσει τους
Tom Sykes και Juan
Lascorz για το πρωτάθλημα του 2012 και
νέα για το μέλλον του
Vermeulen δεν υπάρχουν.
Λέτε να ετοιμάζεται να
κρεμάσει τη φόρμα
του και να γίνει οικογενειάρχης; Του ευχόμαστε Καλή Χρονιά και
Βίο Ανθόσπαρτο, ό,τι
κι αν αποφασίσει να
κάνει.

Spies υπό πίεση
Την πρώτη χρονιά του συγχωρούσαν τα πάντα, τη δεύτερη δεν είπαν τίποτα, αλλά τώρα αρχίζει το
αληθινό ξύλο…
Όταν ακούς το αφεντικό σου να σε καρφώνει δημοσίως, ξέρεις πως τα περιθώρια στενεύουν. Λίγες μέρες πριν ο
Lin Jarvis της Yamaha φρόντισε να δώσει στεγνά τον Ben Spies δηλώνοντας: “Αν εξαιρέσουμε τη νίκη, τα αποτελέσματά του ήταν απογοητευτικά. Είμαι βέβαιος πως κι ο ίδιος θα είναι απογοητευμένος, αλλά κι εγώ δεν είμαι
χαρούμενος. Για το 2012 περιμένουμε τουλάχιστον νίκη. Είναι ανταγωνιστικός αυτός ο κόσμος και θέλουμε δύο
δυνατούς αναβάτες.”
Η μία και μοναδική νίκη στο Assen ήρθε σε πολύ περίεργες συνθήκες με απρόβλεπτη βροχή, οπότε όταν μιλάει
ο Jarvis για νίκη, εννοεί στα ίσια – και όχι όπως έχασε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς από έναν χορτάτο Stoner
με μια εξωπραγματική προσπέραση στην έξοδο της τελευταίας
στροφής.
Τρίτη και φαρμακερή φαίνεται
πως θα είναι η φετινή χρονιά του
Ben Spies λοιπόν και η έλευση του Andrea Dovizioso στην
Tech3 του εγγυάται άφθονη πίεση μέσα κι έξω από την πίστα. Διότι είναι κάπως να τρέχεις ενάντια
στον επίδοξο αντικαταστάτη σου
και γνωρίζοντας πως στο τέλος
του 2012 λήγουν πολλά μεγάλα συμβόλαια στα MotoGP και
πολλά μεγάλα ονόματα μπορεί
να βρεθούν στο ψάξιμο. Όπως
λ.χ. ο Dani Pedrosa, αν δεν πάρει ούτε φέτος πρωτάθλημα και
ο Marc Marquez αν εξελιχθεί ως
αναμένεται.

Mugello, η καλύτερη πίστα των GP
Για πέμπτη φορά η αγαπημένη πίστα του Rossi κερδίζει το βραβείο του καλύτερου αγώνα της σεζόν
Για να βραβευτεί κάθε χρόνο η καλύτερη πίστα ψηφίζουν όλοι οι άνθρωποι των ομάδων, με αποτέλεσμα
να προκύπτει ένας νικητής που τον προτιμούν όχι μόνο
οι γραβατωμένοι των δημοσίων σχέσεων αλλά και οι
μηχανικοί, οι κουβαλητές των ομάδων.
Το Mugello φέτος μας έδωσε τον ταχύτερο αγώνα της
χρονιάς και τώρα και τον επισήμως καλύτερο. Στην περιοχή οι αγώνες κρατούν από το 1914 όταν γίνονταν
σε δημόσιους δρόμους γύρω από το διπλανό χωριό
Scarperia, η πίστα άνοιξε στην σημερινή της μορφή το
1974 και φιλοξενεί GP από το 1976 (πρώτος νικητής
ο Barry Sheene), ενώ από το 1988 ανήκει στη Ferrari.
Κόβει κατά μέσο όρο 84,000 εισιτήρια στους αγώνες
GP.
Ως επιβράβευση των προσπαθειών των Ιταλών του
Mugello η συμφωνία με τη Dorna ανανεώθηκε ως και
το 2016.
To Mugello είναι η πιο πολυβραβευμένη πίστα με
πέντε πρωτιές (1995, 1996, 1997, 2000, 2011) και
ακολουθούν οι Catalunya, Valencia και Brno με τρεις
έκαστη.
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O Lorenzo δοκιμάζει την Ινδία
Υποκλίσεις στις ασιατικές αγορές κάνουν όλοι πλέον…
Εμείς τις λέμε χριστουγεννιάτικες διακοπές, οι αναβάτες των MotoGP δημόσιες σχέσεις στην Ασία. Ο Jorge Lorenzo
επισκέφτηκε την ολοκαίνουργια πίστα της Ινδίας, Budh, κοντά στο Νέο Δελχί όπου είχε την ευκαιρία να φορέσει την
τιμημένη του φόρμα και να γράψει ένα-δυο γυράκια καβάλα στη superbike της Ινδίας, ένα R15 – κάτι σαν το R125
με 150 cc. Στη συνέχεια δήλωσε ενθουσιασμένος με την πίστα και τους Ινδούς, πριν πάρει δρόμο παρέα με τον Ben
Spies για τηλεοπτικές
εμφανίσεις στην Ινδονησία.
Αν απορείτε γιατί
αυτό να συνιστά είδηση, να σας πω. Είναι
μια τρανή απόδειξη
πως η Ινδία έρχεται
στο πρόγραμμα των
MotoGP με βήμα
ταχύ, ενδεχομένως
και από το 2013. Η
Dorna καίγεται για
ανοίγματα στις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές του πλανήτη, τα εργοστάσια
επίσης και ο δρόμος
είναι ήδη στρωμένος.

Πού είναι ο Haga;
Ανακοινώθηκε η λίστα συμμετοχών του Παγκοσμίου SBK, αλλά ανάμεσα στα 24 ονόματα δε βρίσκουμε αυτό του μεγάλου “Nitro” Nori Haga
Ο Ιάπωνας δεν πέρασε καλά το 2011 με την Aprilia της Pata Racing και τερμάτισε τη χρονιά μόλις 8ος. Στη συνέχεια η ομάδα του ανακοίνωσε τους δύο αναβάτες της χωρίς το όνομά του ανάμεσά τους και τώρα έχουμε την
πλήρη λίστα συμμετοχών δίχως καθόλου Haga στο πλάνο. Τι συμβαίνει;
Οι φήμες λένε πως θα τρέξει με ένα Ducati και με μια ομάδα που θα απαρτιστεί από μερικά μέλη της πρώην DFX
Racing, ωστόσο ο χρόνος περνάει και ο 36χρονος ήρωας της καρδιάς μας ακόμη δεν έχει εμφανιστεί σε κάποια
επίσημη ανακοίνωση. Άλλες φήμες τον θέλουν να ψάχνεται στο BSB, με ελάχιστες πιθανότητες πάντως καθώς
το πρωτάθλημα εκεί
κινείται προς περικοπές εξόδων και ο
Haga είναι ακριβός,
χώρια που οι καλές σέλες έκλεισαν.
Ακούστηκε τέλος και
μια ιστορία για επιστροφή στην πατρίδα και το All Japan
SBK, αλλά κι αυτό
στον αέρα. Η ιστοσελίδα του πάντως έχει
ακόμη την περσινή
φωτογραφία του και
αναγράφει Coming
Soon… Άντε Nori,
γιατί μας έχει λείψει
και πρωτάθλημα χωρίς το #41 δε γίνεται!

Τα έξι κιλά του Carlos Checa
Αν απορείτε γιατί η Ducati δεν τρέχει φέτος το 1199 Panigale στο WSBK, οφείλεται στο βάρος που πήρε ο Checa.
Ορίστε;
Όχι, ο έμπειρος Ισπανός πρωταθλητής WSBK του 2011 παραμένει σε τρελή φυσική κατάσταση, ωστόσο οι κανονισμοί του πρωταθλήματος φέτος άλλαξαν (πάλι!), αναγκάζοντας ένα έρμα έξι κιλών στις δικύλινδρες μοτοσυκλέτες,
δηλαδή στις Ducati. Ο Checa δοκιμάζοντας για πρώτη φορά το 1198 του με το έξτρα βάρος ήταν φανερά εκνευρισμένος, δηλώνοντας πως φέτος θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί η μοτοσυκλέτα θέλει περισσότερη
πάλη για να πάει το ίδιο γρήγορα. “Όταν μας κέρδιζε ο Spies και ο Biaggi δεν έλεγε κανείς τίποτα. Εμείς όμως
φέτος νικήσαμε με την ίδια μοτοσυκλέτα που είχαμε και πριν, οπότε τώρα γιατί φωνάζουν;” Άδικο δε μπορείς να
του δώσεις και όλη του η ομάδα ψάχνει τον καλύτερο τρόπο να κατανείμει αυτό το επιπλέον βάρος στο κορμί της
πρωταθλήτριας.
Εδώ κρύβεται μάλλον και η αιτία που δε θα δούμε φέτος το νέο 1199 στο Παγκόσμιο. Μέχρι να ξαναλλάξουν οι
κανονισμοί του χρόνου, η Ducati προτιμά το ακόμη αξιόμαχο 1198 – αφήνοντας το 1199 ως μοχλό πίεσης από τον
κόσμο που περιμένει να το δει στις πίστες. Είναι δεδομένο πως η επόμενη αλλαγή στα βιβλία του WSBK θα φέρει
πιο κοντά τις μοτοσυκλέτες στη στοκ μορφή τους και τότε το 1199 μας ψυλλιάζει για σαφές πλεονέκτημα απέναντι
στον υπαρκτό ανταγωνισμό. Ως τότε όμως, το 2012 θα βγει με το 1198 στη μεγάλη κατηγορία και το 1199 μόνο στην
κατηγορία Superstock που φέτος “ανήκε” κανονικότατα στη BMW. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος το Superstock
1000.
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Η Bimota επιστρέφει στο WSBK
Και όχι, αυτή τη φορά δεν είναι φήμη, είναι η επίσημη πραγματικότητα!
Ο Ruben Xaus κρέμασε τη φόρμα του και έγινε αγωνιστικός διευθυντής της Bimota. Αυτό το ξέραμε. Τώρα μάθαμε ποια ακριβώς είναι η δουλειά που έχει αναλάβει, να ξαναφέρει τη Bimota στο Παγκόσμιο SBK και παράλληλα
να εξελίξει την αγωνιστική της
ΗΒ4 για το Παγκόσμιο Moto2.
Ο ίδιος λοιπόν σε συνέντευξή
του προανήγγειλε την επιστροφή της θρυλικής εταιρείας στο
WSBK με μια μοτοσυκλέτα που
τώρα εξελίσσεται. Το πλάνο
προβλέπει σποραδικές εμφανίσεις το 2013 για να μετρήσουν
τις δυνάμεις τους και πλήρη
συμμετοχή το 2014. Σύμφωνα
με τον Xaus, “περιμένουμε στο
μεταξύ την αλλαγή των κανονισμών που θα φέρει τις μοτοσυκλέτες πιο κοντά σε στοκ μορφή,” κάτι που θεωρείται βέβαιο
πως θα αρχίσει από του χρόνου, ειδικά τώρα που χάνονται
εργοστάσια (Yamaha, Suzuki).

Ερωτηματικά για τον Marquez
Σκιές σκουραίνουν το μέλλον του σπουδαίου ταλέντου από την Ισπανία και το μέλλον του στους αγώνες
Ο Marc Marquez είχε ένα άσχημο ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές της Sepang τον περασμένο Οκτώβριο, στον
ίδιο μοιραίο αγώνα που μας κόστισε τον Marco Simoncelli. Ο νεαρός Ισπανός έχασε εκεί την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο της Moto2, καθώς δεν ξαναέτρεξε για το υπόλοιπο της σεζόν.
Τα κοπανήματα, τσακίσματα και σπασίματα έγιαναν, ωστόσο ο Marquez στις 16 Ιανουαρίου υπεβλήθη σε νέα
χειρουργική επέμβαση, αυτή τη φορά για ένα απρόβλεπτο πρόβλημα. Η κληρονομία εκείνης της τούμπας είναι μια βλάβη στο οπτικό νεύρο και τον μυ που ελέγχει την
κίνηση του δεξιού του ματιού,
με αποτέλεσμα να τα βλέπει
διπλά.
Υπάρχουν λοιπόν τώρα φήμες
πως ενέχει ο κίνδυνος να μην
επανέλθει ποτέ 100%, με αποτέλεσμα η καταραμένη Sepang
του 2011 να μας έχει στερήσει
όχι ένα αλλά δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν
βγάλει τα GP τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να μην ισχύει κάτι
τέτοιο. Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν πάντως είναι εξαιρετικά μετρημένο: “Αν η αποθεραπεία του πάει καλά, πιθανώς
να είναι έτοιμος για τη δοκιμή
της Moto2 στις 8 Φεβρουαρίου…” κρατάνε πισινές δηλαδή
οι γιατροί του.

999cc-250hp-360km/h
H Ducati έκανε την επίσημη παρουσίαση της ομάδας MotoGP, αλλά μοτοσυκλέτα δεν είχε να δείξει και ο
Filippo Preziosi έκανε τον Κινέζο. Ευτυχώς ο Karel Abraham είναι Τσέχος…
Ο νεαρός Abraham λοιπόν κατά την επίσημη παρουσίαση της ομάδας του Cardion AB Racing στην Πράγα απεκάλυψε πως η Ducati που θα τρέξει μετρά 999 cc, αποδίδει 250 hp (από 235 πέρυσι) και η τελική της ταχύτητα ξεπερνά
ελαφρώς τα 360 km/h. Φυσικά θα φορά το νέο αλουμινένιο πλαίσιο και θα συνεργάζεται με τους ίδιους προμηθευτές
όπως πέρυσι (Magneti-Marelli, Ohlins, Brembo).
Το ζητούμενο τώρα είναι να ξεκαθαρίσουμε πόσο κοντά είναι η δορυφορική GP12 του Abraham με τις δύο εργοστασιακές των Rossi και Hayden. Διότι υπάρχει περίπτωση να διαφέρουν πολύ.
Σύμφωνα με τον Preziosi στο Wroom οι δορυφορικές Ducati φέτος θα τρέξουν με βάση τη μοτοσυκλέτα που δοκίμασε
ο Rossi στη Valencia τον Νοέμβρη, δηλαδή την πρώτη φορά που είδαμε το πλαίσιο τύπου Deltabox στα κόκκινα. Αλλά
πόση σχέση έχει αυτή με τη μοτοσυκλέτα που εμφανίστηκε φέτος στη Sepang; Έλα μου ντε…
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Moto3, η λίστα συμμετοχών
32 αναβάτες, 20 ομάδες, 6 μοτοσυκλέτες, ένα μπάχαλο
Θυμάστε πως φέτος αποχαιρετάμε και τα
δίχρονα GP125, έτσι; Η πρώτη χρονιά της
νέας αυτής κατηγορίας είναι ακόμη ένα μεγάλο μυστήριο. Νέοι τετράχρονοι μονοκύλινδροι 250ρηδες κινητήρες που δεν έχουν
σχέση με την παραγωγή κι ένα μάτσο αναβάτες που έχουν μάθει μια ζωή να τρέχουν
με δίχρονα συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν
έχει αυτή τη στιγμή φαβορί και αουτσάιντερ.
Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα
θεωρητικό προβάδισμα στη Honda που,
ελέω Moriwaki, έχει ίσως τον πιο δοκιμασμένο κινητήρα, αλλά κανείς δε μπορεί να
αποκλείσει την ΚΤΜ, τη δεύτερη πιο δημοφιλή μοτοσυκλέτα του πρωταθλήματος
σε αριθμούς, η οποία και στα δίχρονα 125
και 250 προ μερικών ετών στάθηκε απέναντι στους γίγαντες και σε ελάχιστο χρόνο
χτυπούσε πρωτάθλημα. Πίσω τους ακολουθούν κάποια περίεργα ονόματα, όπως
ΜΖ(!), Ioda, Oral και Mahindra, όλες με
μυστηριώδεις μοτοσυκλέτες που μάλλον
θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο να τις δούμε όλες μαζί στην ίδια δοκιμή
για να καταλάβουμε σε τι βαθμό ανταγωνιστικότητας παίζουν.
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Γαλλική

υπόθεση

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Dakar.com

Η τέταρτη νίκη του Γάλλου Cyril Despres και η δέκατη του Γάλλου Stefan
Peterhansel σημάδεψαν τον θρυλικό αγώνα που διοργανώνει η γαλλική ASO

cover story

Javier Pizzolito
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Ο έμπειρος Χιλιανός Francisco
“Chaleco” Lopez πήρε την πρώτη νίκη του φετινού Dakar οδηγώντας εντυπωσιακά γρήγορα το
Aprilia 450 RXV Tuareg του. Δεύτερος πίσω του τερμάτισε ο ένας
εκ των μεγάλων φαβορί του αγώνα, Ισπανός Marc Coma (KTM).
Την τρίτη θέση της πρώτης ημέρας πήρε ο Αργεντίνος αναβάτηςέκπληξη Javier Pizzolito (φωτό)
με Honda CRF 450X.
Το έτερο φαβορί του αγώνα, ο
Γάλλος Cyril Despres τερμάτισε
13ος χάνοντας 1 λεπτό και 48
δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο, την ώρα που η πρώτη πεντάδα της ειδικής τερμάτιζε μέσα σε
49 δευτερόλεπτα απόσταση.

1η μέρα:
Mar del Plata > Santa Rosa de la Pampa

cover story

Joan Barreda Bort
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Μετά τη σχετικά μικρή ειδική της
πρώτης ημέρας (57 km), στην
πρώτη μεγάλη ημέρα με τα 295
km ειδικής ο περσινός νικητής
του Dakar έδειξε τα δόντια του. Ο
Marc Coma όχι απλά νίκησε την
ειδική, αλλά πέρασε και επικεφαλής στην κατάταξη αφήνοντας
τον Chaleco 2.5 λεπτά πίσω του.
Για μια ακόμη φορά την τριάδα
συμπλήρωσε ένας απρόσμενος
αναβάτης, αυτή τη φορά ο Ισπανός Joan Barreda Bort (φωτό)
με Husqvarna 450 Rally. Ο Cyril
Despres στο μεταξύ άρχισε να
βρίσκει τον ρυθμό του ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης.

2η μέρα:
Santa Rosa de la Pampa > San Rafael

cover story

Frans Verhoeven
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Το Dakar δεν είναι μόνο ταχύτητα ή αντοχή, είναι και πλοήγηση. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά
οι έμπειροι αναβάτες, ωστόσο
να που κι αυτοί μπορούν να κάνουν το λάθος. Κάπου στη μέση
της ειδικής η διαδρομή των μοτοσυκλετών και quads χώριζε
από αυτή των αυτοκινήτων και
φορτηγών, όμως ο Coma πήρε
τη λάθος στροφή και μέχρι να το
αντιληφθεί είχε χάσει περίπου 13
δευτερόλεπτα. Όσο κι αν πίεσε, ο
Despres είχε πάρει αποφασιστικά
την πρωτοπορία και στο τέλος της
ημέρας ο Γάλλος βρέθηκε πρώτος στην κατάταξη με πάνω από
10 λεπτά διαφορά από τον Coma.
Δεύτερος τερμάτισε ο Ολλανδός Frans Verhoeven με Sherco
450 (φωτό) και τρίτος ο Paulo
Goncalves (Husqvarna).

3η μέρα:
San Rafael > San Juan
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Marc Coma
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Ο Ισπανός μπήκε στην πέμπτη
μέρα αποφασισμένος να μαζέψει τα σπασμένα και οδήγησε
επιθετικά από την αρχή, όμως ο
Γάλλος αντίπαλός του δεν είναι
κανένα άπειρο νεούδι. Ο Coma
(φωτό) κέρδισε την ειδική από
τον Despres, όμως έχοντας χάσει
πάνω από 10 λεπτά την προηγούμενη τα περίπου 2 λεπτά που
έκοψε από τον Γάλλο δεν είναι
αρκετά. Τρίτος τερμάτισε ο Helder
Rodriquez (Yamaha) φτάνοντας
στην τέταρτη θέση της προσωρινής γενικής κατάταξης.
Ήδη η κυριαρχία των δύο εργοστασιακών ΚΤΜ είναι έκδηλη,
αφήνοντας τον τρίτο της κατάταξης Frans Verhoeven πάνω από
26 λεπτά πίσω!

4η μέρα:
San Juan > Chilecito
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Stefan Svitko

Έχοντας πια περάσει σε μια παραδοσιακή φάση του αγώνα, στους
αμμόλοφους προς τη Fiambala,
ο Despres συνεχίζει να επικρατεί
κερδίζοντας μια ακόμη ειδική και
αυξάνοντας τη διαφορά του από
τον τερματίσαντα δεύτερο Coma.
Ο Verhoeven έχασε πολύ χρόνο
με ένα μηχανολογικό πρόβλημα
και πλέον μόνο ο Πορτογάλος
Rodriquez ακολουθεί τα δύο
ΚΤΜ στην κατάταξη, αν και η διαφορά του πλέον έχει φτάσει στα
47 λεπτά.
Τρίτος τερμάτισε την ημέρα ο Joan
Barredo Bort, αποδεικνύοντας
πως δεν ήταν και τόσο έκπληξη η
ως τώρα απόδοσή του, ενώ στην
τέταρτη θέση της ειδικής βρίσκεται ένας ακόμη αναπάντεχος αναβάτης, ο Σολβάκος Stefan Svitko
με ΚΤΜ 450 (φωτό).
Την πέμπτη αυτή μέρα του αγώνα αποσύρεται από τη μάχη ο
μοναδικός Έλληνας συμμετέχων.
Ο Θεοχάρης Καραθανάσης είναι
μετανάστης δεύτερης γενιάς γεννημένος στο Κονγκό, τρέχει με
ένα Yamaha WRF 450 και την
υποστήριξη της ισπανικής JVO
Racing, ωστόσο εγκαταλείπει τον
αγώνα λόγω μηχανικού προβλήματος.

5η μέρα:
Chilecito > Fiambala

cover story

Paso San Fransisco
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Μπορεί στο νότιο ημισφαίριο ο
Ιανουάριος να είναι κατακαλόκαιρο, αλλά εκεί ψηλά στις κορυφές
των Άνδεων μπορεί κανείς να συναντήσει μέχρι και χιονοθύελλα.
Αυτό ακριβώς το γεγονός οδήγησε στην ακύρωση της έκτης μέρας
του αγώνα, καθώς οι αρχές της
Χιλής ανακοίνωσαν πως το πέρασμα Paso San Fransisco είναι κλειστό λόγω πάγου, κι έτσι οι αγωνιζόμενοι πέρασαν στο έδαφος
της Χιλής εκτός συναγωνισμού ως
κονβόι με τη θερμοκρασία να δείχνει ως και -8 βαθμούς Κελσίου.

6η μέρα:
Fiambala > Copiapo

cover story

Paulo Goncalves
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Ο Πορτογάλος αναβάτης της
Husqvarna με το Rally 450RR
(φωτό) ήταν ο μόνος που κατάφερε να κυνηγήσει τα δύο πρωτοπόρα ΚΤΜ σήμερα. Τερμάτισε
μόλις 46 δευτερόλεπτα πίσω από
τον Despres, ο οποίος με τη σειρά
του είδε τον Coma να του κόβει
άλλα δύο λεπτά από την πρωτοπορία του. Μεταξύ των δύο πρώτων της κατάταξης παίζεται ένα
παιχνίδι νεύρων, καθώς σε κάθε
ειδική ξεκινούν πρώτοι και κυνηγιούνται σε όλη της τη διάρκεια.
Στην κυκλική ειδική γύρω από
το Copiapo ήταν ο Despres που
προηγήθηκε αρχικά, κάπου στη
μέση ο Coma τον προσπέρασε
και στο τελευταίο αμμώδες κομμάτι της ο Γάλλος μάζεψε κάπως
τη διαφορά για να κρατήσει μια
υγιή απόσταση κοντά στα 8 λεπτά
στην κορυφή.

7η μέρα:
Copiapo > Copiapo

cover story

Ξεκούραση
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Έχουμε φτάσει στη μέση του αγώνα και το πρόγραμμα προβλέπει
μια προγραμματισμένη ημέρα ξεκούρασης και ανασυγκρότησης.
Από τους 188 αναβάτες μοτοσυκλετών που πήραν εκκίνηση στο
Buenos Aires συνεχίζουν οι 116
και πλέον είναι ξεκάθαρο πως η
νίκη θα παιχτεί μεταξύ των δύο
αναβατών της ΚΤΜ, Cyril Despres
και Marc Coma. Ο πρώτος διατηρεί ένα σοβαρό προβάδισμα
κοντά στα 8 λεπτά, χρόνος που
δεν είναι ικανός να χαρακτηριστεί
ασφαλείας όταν πίσω του κυνηγά ο περσινός νικητής του Dakar,
αλλά για τον τρεις φορές νικητή
Γάλλο δεν είναι και αμελητέος.

Bivouac Copiapo

cover story
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Fransisco Lopez

Ο αγώνας ξεκινά και πάλι με όλα
τα βλέμματα στραμμένα στη μονομαχία κορυφής μεταξύ των
Despres και Coma. Στο μεταξύ
η επικαιρότητα αναφέρει πως ο
Fransisco Lopez (φωτό) αναγκάζεται να αποσύρει την Aprilia του
από τον αγώνα. Ο Χιλιανός είχε
μια πτώση στην προηγούμενη ειδική την 7η μέρα κατά την οποία
τραυμάτισε το γόνατό του. Περίμενε ως την τελευταία στιγμή να
δει την κατάστασή του, ωστόσο
αναγκάστηκε να ανακοινώσει την
απόσυρσή του από το Dakar.
Μπροστά ο Coma έχει φύγει
πρώτος, επιχειρώντας να κόψει
κι άλλο χρόνο από τον Despres.
Ωστόσο αναπάντεχα ο Γάλλος
πέφτει σε μια λασπωμένη παγίδα μαζί με τον Goncalves, στην
οποία κολλάει για πάνω από 10
λεπτά. Ο Coma ξαφνικά τερματίζει με περισσότερα από10 λεπτά
πρωτοπορία, ωστόσο αργότερα
η διοργάνωση ανακοινώνει πως
οι αναβάτες που έπεσαν στον λασπόλακκο θα πάρουν πίσω τον
χαμένο χρόνο καθώς το συγκεκριμένο εμπόδιο δημιουργήθηκε μετά τον έλεγχο των διοργανωτών. Κάπως έτσι η χαρά του
Ισπανού κράτησε λίγο, καθώς ο
Despres επέστρεψε στην κορυφή
της κατάταξης, με πολύ μικρή διαφορά όμως πλέον.

8η μέρα:
Copiapo > Antofagasta
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Cyril Despres
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Όταν θες τη νίκη πρέπει να είσαι
έτοιμος στα δύσκολα. Την κρίσιμη
στιγμή λοιπόν και ενώ την προηγούμενη μέρα είχε δει το μεγάλο
του προβάδισμα να εξανεμίζεται
σε ένα λάκκο με λάσπη, ο Γάλλος αντεπιτίθεται και παίρνει μια
σπουδαία νίκη και προβάδισμα
2’28’’ από τον μεγάλο του αντίπαλο. Τρίτος τερματίζει ο αναβάτης-έκπληξη του φετινού αγώνα,
ο Joan Barredo Bort.

9η μέρα:
Antofagasta > Iquique
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Helder Rodriques
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Η μονομαχία κορυφής είναι στο
επίκεντρο, αλλά ο Joan Barredo
Bort κλέβει τις εντυπώσεις καθώς
παίρνει την πρώτη του νίκη σε ειδική. Την ίδια ώρα οι δύο πρωτοπόροι δίνουν μια σκληρή μάχη
τακτικής, στην οποία κερδισμένος βγαίνει ο Coma που τερματίζει δεύτερος, μπροστά από τον
Despres. Ο Γάλλος καταφέρνει
μεν να κρατήσει την πρώτη θέση
της κατάταξης, όμως η διαφορά
του από τον Ισπανό έχει πέσει σε
μόλις 21 δευτερόλεπτα, γεγονός
που σημαίνει ότι η συνέχεια θα
είναι θρίλερ.
Αυτός που χαμογέλασε ιδιαίτερα
αυτή τη μέρα ήταν ο Πορτογάλος
Helder Rodrigues (φωτό) καθώς
έφερε το Yamaha WRF 450 του
στην τέταρτη θέση της ειδικής και
άρχιζε να δείχνει πως η τρίτη θέση
της γενικής κατάταξης δείχνει καπαρωμένη.

10η μέρα:
Iquique > Arica
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Gerard Farres Guell
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Η μεγάλη διαφοροποίηση του
φετινού Dakar είναι η προσθήκη
του Περού στη διαδρομή. Φέτος ο αγώνας δεν επιστρέφει για
τερματισμό στο Μπουένος Άιρες,
αλλά κλείνει στην πρωτεύουσα
του Περού, Λίμα.
Μπαίνοντας στο Περού την πρώτη ειδική σε αυτή τη χώρα πήρε ο
Despres, διατηρώντας παράλληλα την ανάσα άνω των 2 λεπτών
από τον Coma. Ο οποίος Ισπανός, όχι απλά δεν προσπέρασε
τον αντίπαλό του, αλλά είδε και
τον προσωπικό του φίλο και συμπατριώτη Gerard Farres Guell
(φωτό) με ένα ΚΤΜ να τερματίζει
δεύτερος στην ημέρα, προσθέτοντας άλλη μια έκπληξη στη μακρά
λίστα αναβατών που κανείς δεν
περίμενε να δει τόσο ψηλά.

11η μέρα:
Arica > Arequipa
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Marc Coma
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Φτάνοντας στη Nasca, την περιοχή με τα περίφημα όσο και ανεξήγητα γεωγλυφικά σχήματα, το
σασπένς στην κορυφή συνεχίζεται, καθώς ο Marc Coma ολοκληρώνει την 12η μέρα με μια επική
αντεπίθεση και κλείνει τη μάχη
έχοντας πάρει, όχι μόνο τη διαφορά, αλλά συνολικά κοντά 4 λεπτά
από τον Despres και την κεφαλή
της κατάταξης.
Πίσω του ο αναβάτης-αποκάλυψη
του φετινού αγώνα Barreda Bort
και ο Jordi Viladoms κλείνουν την
τριάδα της ημέρας.

12η μέρα:
Arequipa > Nasca
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Cyril Despres
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Την κρίσιμη στιγμή η τύχη έδειξε
τον κινητή. Ο Marco Coma ξεκίνησε την προτελευταία μέρα του
αγώνα πιέζοντας, όμως το κιβώτιο
στο ΚΤΜ 450 του τον πρόδωσε
μόλις 29 km μέσα στην ειδική,
σύντομα ο Despres τον προσπέρασε και ο Ισπανός ήταν αναγκασμένος να κυνηγά έχοντας χάσει
τη 2α και την 3η του ταχύτητα. Το
αποτέλεσμα ήταν ένας θρίαμβος
για τον Γάλλο, ο οποίος έκλεισε
τη μέρα με περισσότερα από 11
λεπτά διαφορά από τον δεύτερο
Coma, γεγονός που σήμαινε πως
αρκούσε μια διαδρομή τακτικής
την τελευταία μέρα για να κρατήσει την πολυπόθητη νίκη.

13η μέρα:
Nasca > Pisco

cover story

Pals Anders Ullevalseter
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Ο έμπειρος Νορβηγός Ullevalseter
με ΚΤΜ (φωτό) πήρε τη νίκη στην
τελευταία ειδική του αγώνα, όμως
όλα τα φώτα έπεσαν λογικά στον
κινητή, Cyril Despres. Ο Marc
Coma είχε χάσει το παιχνίδι έτσι
κι αλλιώς με τα 11 λεπτά που είχε
διαφορά από τον Γάλλο, καθώς
τα τελευταία 29 χιλιόμετρα ειδικής
δεν ήταν αρκετά για να τον ξεπεράσει, αλλά ο Ισπανός άλλαξε και
κινητήρα μετά τα προβλήματα της
προηγούμενης μέρας, κάτι που
σήμαινε ποινή 45 λεπτών οπότε
απλά έτρεξε για τον τερματισμό.
Η πλατεία Plaza de Armas στη
Λίμα του Περού είδε τους αναβάτες να τερματίζουν πανηγυρικά για
πρώτη φορά στη χώρα αυτή της
Νότιας Αμερικής. Η τρίτη θέση,
ως αναμενόταν, πήγε στον Helder
Rodrigues της Yamaha.

14η μέρα:
Pisco > Lima

Quads
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H Yamaha σάρωσε τα πάντα
στην κατηγορία των Quads,
καθώς τα τετράροδά της κατέκτησαν τις έξι πρώτες θέσεις
της κατάταξης. Ο Αργεντίνος
Alejandro Petronelli (φωτό)
κέρδισε τον αγώνα προηγούμενος σε όλη σχεδόν τη
διάρκειά του, με δεύτερο τον
αδελφό του Marcos και τρίτο
τον Tomas Maffei, όλοι από
την Αργεντινή.

Alejandro Patronelli

Αυτοκίνητα
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Ο θρύλος του Dakar, ο Γάλλος Stefan Peterhansel με
συνοδηγό τον συμπατριώτη
του Jean Paul Cottret πήρε τη
δέκατη νίκη του συνολικά (σε
μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα)
χαρίζοντας μια πολυπόθητη νίκη στη BMW που φέτος
τα έδωσε όλα με το ολοκαίνουργιο Mini All4 Racing. Το
θαυματουργό Mini πήρε και
τη δεύτερη θέση στην κατάταξη με τον Ιταλό Nani Roma.
Τρίτος στην κατάταξη τερμάτισε ο Νοτιοαφρικανός Giniel
de Villiers με Toyota Hilux.

Φορτηγά
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Σπουδαία επικράτηση της
Iveco έναντι της Kamaz στο
φετινό Dakar. Ο Ολλανδός
Gerard de Rooy έφερε το
Powestar της Iveco στην πρώτη θέση της κατάταξης έχοντας
πάνω από 51 λεπτά πρωτοπορία από τον δεύτερο, επίσης Ολλανδό, Hans Stacey
με Iveco Trakker Evolution
II. Τρίτο τερμάτισε το Kamaz
4623 του Artur Ardavichus
από το Καζακστάν.

Cyril Despres
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επιμέλεια: Σπ

Ο Rossi θα ξανακερ

Jorge
αναβάτης Yamaha Team

«
«
« »
« »

Τε

Σε περίοδο

Ένα δέ

αναβά

O Stoner δεν έχει την ικανότητα του Rossi
Davide Brivio,
Team Manager Yamaha Team MotoGP

Honda πληρώνει, Honda κερδίζει,
αγώνες υποφέρουν
Michael Scott,
εκδότης GPWeek.com

πύρος Τσαντήλας

»
«

ερδίσει

Όσο μεγαλώνει τόσο γλυκαίνει. Ο Ισπανός προβλέπει πως ο Rossi θα βρει την
άκρη με τη Ducati και θα
επιστρέψει στις νίκες, ενώ
στο μέλλον βλέπει τον Marc
Marquez ως μελλοντικό
πρωταθλητή. Για τον εαυτό
του αρκείται σε ένα Μ1 καλύτερο από το περσινό…

e Lorenzo,
MotoGP

»
»

εχνολογία ή θέαμα;
ο κρίσης το δεύτερο

Το αφεντικό των MotoGP βλέπει τα πράγματα ξεκάθαρα από
την πλευρά του. Τα MotoGP,
λέει, είναι τεχνολογία και θέαμα, το πρώτο κοστίζει λεφτά, το
δεύτερο φέρνει λεφτά. Τώρα
λοιπόν που το χρήμα σπανίζει
προτιμά να εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα εις βάρος
της τεχνολογικής εξέλιξης.

Carmelo Ezpeleta,
CEO Dorna Sports

έκατο

πρωτάθλημα

Ο σπουδαίος Ιταλός ζητά
από τον Άη Βασίλη να του
φέρει για δώρο Χριστουγέννων έναν δέκατο τίτλο,
αν και σε άλλο σημείο της
συνέντευξης που έκανε για
λογαριασμό της Dainese
αναγνωρίζει πως ούτε φέτος
έχει σοβαρές ελπίδες για τίτλο. Τα χρόνια περνούν…

Valentino Rossi,
άτης Ducati Team MotoGP

»

i

Ο Ιταλός που έφερε τον Rossi στη
Yamaha πετάει σε άσχετο χρόνο
τη σπόντα του στον Stoner, λέγοντας πως δεν καταλαβαίνει τι
κάνει η μοτοσυκλέτα και αυτό
κάνει κακό στην εξέλιξη. Αν έχει
ένα καλό πακέτο πάει τέζα, αν όχι
λιώνει στην τούμπα. Μισή αλήθεια, μισή κακία; Η ιστορία τον
δικαιώνει κατά κάποιον τρόπο…

Κατά τον γνωστό δημοσιογράφο
των GP αυτό είναι το απόσταγμα
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εν καιρώ κρίσης. Η Honda
συνέχισε να σπρώχνει πολύ
χρήμα την ώρα που όλοι οι άλλοι βρέθηκαν σε στένεμα. Τώρα
λοιπόν κι αυτός αρχίζει να τα
βλέπει αλά Dorna, πως τα πολλά λεφτά χαλούν το άθλημα…

the back
Οι δύο καλοψημένοι
Αρμαγεδδωνιστές
συνεργάτες μας
περιγράφουν την
εμπειρία ενός 24ωρου
αγώνα enduro

feature
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Είκοσι τέσσερεις
ώρες2011

κείμενο & φωτό: Δημήτρης Λασιθιωτάκης

Ή είκοσι τρεις ώρες οδήγηση και μισή ώρα ύπνος.
Στην υγειά μας...
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Ο χρήσιμος έξτρα προβολέας.
Όντως αν έμενες από φωτισμό
θα έβρισκες τον δρόμο σου για
να γυρίσεις πίσω. Δεν χρειάστηκε ποτέ για να μου φωτίσει τον
δρόμο αφού τα φώτα της μηχανής ήταν υπέρ αρκετά για τη
νύχτα. Αν ήθελα κάτι παραπάνω
θα ήταν να έχω κάποιους προβολείς να κοιτάνε στα πλάγια.
Του χρόνου όμως

>>

Όλα ξεκίνησαν κάποια στιγμή στο
Θησείο, σε μια καφετέρια όπου ο
Κώστας (ο Δάλλας) και άλλοι δύο φίλοι (Βαλάντης και
Γιώργος) είχαμε μαζευτεί όπως κάνουμε μία στις τόσες (και
είναι πολλές αυτές οι... τόσες ... ) να πούμε τα νέα μας.
Εκεί λοιπόν που γίνεται διαλογική συζήτηση για το πώς
ήταν ο εξάωρος πριν τρία χρόνια που είχαμε συμμετάσχει
τελευταία φορά και οι αγώνες αντοχής και τα μηχανάκια
και οι οδηγοί και και και... Έρχεται στον Κώστα ξαφνικά
στο μυαλό ότι είχε μιλήσει με κάποιον γνωστό του ότι θα
γίνει φέτος 24ωρος αγώνας δομημένος για πρώτη φορά
ώστε μπορούν να λάβουν μέρος και μηχανές. Είναι γνωστό
ότι για κάτι τέτοια πετάω την σκούφια μου και δήλωσα
αμέσως τη συμμετοχή μου (στην παρέα δηλαδή) ...
Έκτοτε ευλαβικά ξεκίνησα και διάβαζα ότι πληροφορίες
μπορούσα να βρω για τους αγώνες αντοχής στο χώμα με
μηχανές. Από το τι πρέπει να φοράς, πως να μη χάνεσαι
με τα συστήματα πλοήγησης, τι πρέπει να προσέχεις στον
δρόμο, τι εξοπλισμό θα χρειαστεί ο αναβάτης, η μηχανή
κλπ. Ξεκίνησα τη μελέτη μου τέλος πάντων ...
Κρίνω τα έξοδα εν τω μεταξύ και καθώς η συμμετοχή είναι
στα €80 (40 πριν κάποια ημερομηνία) βλέπω ότι με ένα
σέρβις στη μηχανή θα είμαι έτοιμος για τον αγώνα άσχετα
με το τι θα κάνουν οι άλλοι. Ο Γιώργος και ο Βαλάντης
δεν ήταν και πολύ ζεστοί από την αρχή, ο Κώστας αν
μπορούσε θα συμμετείχε αλλιώς θα έκανε τον support (θα
δούμε παρακάτω την προσπάθειά του ... ).
Το καλοκαίρι περνάει και βρίσκομαι ήδη προ των πυλών
οπότε αποφασίζω ότι έστω και μόνος θα πάω. Θα πάω
γιατί μου αρέσει κι έστω και χωρίς κανέναν γνωστό μέσα
στον αγώνα θα πάω και θα προσπαθήσω να τερματίσω.
Τουλάχιστον θα έχω προσπαθήσει. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται
ο Βαγγέλης, κάτοχος DT του εξηντατέσσερω, πιτσιρικάς
-‘ντάξει, δεν με πήραν και τα χρόνια ακόμα, εξάλλου
μικροδείχνω… Του Βαγγέλη λοιπόν βράζει το αίμα του.
“Δημήτρη θα έρθω. Με Transalp.” Κοφτός, λιγομίλητος,
σταράτος. Και λίγο τρομακτικός, θα συμπλήρωνα...
- Μα το Transalp ρε Βαγγέλη δεν...
- Δεν έχει ‘δεν’ . Θα έρθω και θα Αρμαγεδδωνιστώ.
Οκ λοιπόν, βρήκαμε την παρέα που θέλαμε και τώρα πρέπει
να προχωρήσουμε στην προετοιμασία της μηχανής... Η
μηχανή θα ήταν αυτή που με συντροφεύει τα τελευταία
τρία χρόνια στην καθημερινότητά μου, ένα 640 Adventure
του ’02 με 78,000 km, ένα βούλιαγμα σε μία λίμνη που ως
αποτέλεσμα εκτός άλλων είχε μια αλλαγή σε καρμπυρατέρ
(έχω τους λόγους μου που σας τα λέω αυτά). Εκτός από
το service όμως ήθελε και εξοπλισμό για αγώνες τέτοιου
τύπου όπως ο 24ωρος. Αποφάσισα λοιπόν ότι ήθελα
εκτός των HID για το βράδυ (ούτως ή αλλιώς το ζήταγε ο
κανονισμός), δεύτερο βεντιλατέρ με ξεχωριστό διακόπτη,
παροχή ρεύματος 12V, διακόπτη για το Roadbook και το
IMO, διακόπτη για να ανάβουν η μεσαία και η μεγάλη
σκάλα ταυτόχρονα και τέλος διακόπτη για alarm.
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Εργαλεία και άλλα αξεσουάρ που θα μπουν
στην βαλίτσα μου προκειμένου να τα μεταφέρει η οργάνωση

Φαρμακείο με τα απαραίτητα το οποίο τοποθετήθηκε πίσω από τα
όργανα

Βαριά εργαλεία, λάδι
για τη μηχανή και ηλεκτρικά

Εργαλεία που τοποθετήθηκαν πάνω στο
μπροστινό φτερό

Προετοιμασία
Αφήνω λοιπόν τη μηχανή για service και ξεκινάω πάλι
εντατικό διάβασμα για την πλοήγηση η οποία μου είναι
κάτι τελείως άγνωστο. Υπολογίζω ότι είναι άγνωστη και σε
σας λοιπόν και ξεκινάω να σας πω ότι έμαθα και δεν έμαθα πριν τον αγώνα. Είναι σημαντικό αυτό γιατί; Γιατί μετά
τον αγώνα κατάλαβα τι δεν έμαθα και είδα τι λάθη έκανα
όσον αφορά την προετοιμασία της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα.
To Roadbook είναι ένας χάρτης της διαδρομής. Χάρτης ο
οποίος επιγραμματικά μας πληροφορεί για την πορεία που
πρέπει να πάρουμε. Από μόνος του ένας χάρτης γενικά
δεν μας λέει τίποτα αν δεν συνοδεύεται από χιλιομετρικές αποστάσεις. Υπάρχουν παράλληλα κάποια σχόλια
από τον συγγραφέα που βοηθούν και προστατεύουν τον
οδηγό και το όχημα από ατυχήματα. Για παράδειγμα όταν
από χώμα βγαίνεις σε άσφαλτο ή το αντίθετο, όταν έχεις
όρια ταχύτητας που πρέπει να τηρηθούν, επικίνδυνα σημεία στον δρόμο κλπ. Έτσι λοιπόν στην εικόνα θα δείτε
στην αριστερή πλευρά να φαίνεται ότι είμαστε στο 0.00
χιλιόμετρο (ενώ στην αμέσως επόμενη είμαστε στο ένα
χιλιόμετρο και τετρακόσια μέτρα), έχουμε να περάσουμε
το εκκλησάκι τοιουτοτρόπως και έχουμε και το σχόλιο ότι
είμαστε στο τέλος της 5ης ειδικής (άρα ξεκινάμε από τον
τερματισμό της 5ης). Τα σχεδιαγράμματα ονομάζονται τουλίπες. Το γιατί είναι όπως όλα συνήθως τα πράγματα σε
αυτή την ζωή. Γιατί πρωτοεμφανίστηκαν στο Tulpen Rally
στην Ολλανδία...
Αυτός ο χάρτης λοιπόν δίνεται σε ρολό (όχι τουαλέτας
όμως) και πρέπει να μπει σε μια θήκη η οποία μπορεί να
είναι χειροκίνητη ή ηλεκτρική. Εμείς είμαστε εξοπλισμένη
με την ηλεκτρονική version του Roadbook οπότε μέχρι
εδώ είμαστε μια χαρά.
Καθώς ο χάρτης έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια (δέκα μέτρα)
είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο (τουλάχιστον στο μυαλό
το δικό μου τουλάχιστον) να βγάλεις τον αγώνα χωρίς τα
ειδικά όργανα μέτρησης της απόστασης (IMO ή ICO).
Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το ICO στην πάνω μεριά
των οργάνων και το IMO ακριβώς από κάτω του. Τα ΙΜΟ
είναι συνήθως πιο πλήρη όσον αφορά λειτουργίες αλλά
θεωρούνται λίγο αναξιόπιστα σε σχέση με τα ICO τα οποία
ναι μεν δεν έχουν πολλές λειτουργίες αλλά θεωρούνται
η πρώτη επιλογή στο Ντακάρ. Και τα δύο παίρνουν σήμα
από μαγνήτες, τοποθετημένους στη ζάντα, στο δισκόφρενο κλπ και η ακρίβειά τους φτάνει τα 10 m.
Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν (ΙΜΟ και Roadbook) θα
πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στη μηχανή, να πάρουν
παροχή ρεύματος, να μπουν οι διακόπτες που τα ελέγχουν
κλπ. Είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και το ήδη ταλαιπω-
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Εργαλεία που μπήκαν
στην εργαλειοθήκη

Δύο μανέτες και λεβιές
ταχυτήτων σε ένα. Ο
πύρος που τα κρατάει
χρησιμεύει στον λεβιέ
ταχυτήτων

Το κράνος γεμάτο αυτοκόλλητα… Μπορεί
να μην είμαι ο Cyril
Despres, αλλά έτσι
ένοιωθα…

ρημένο ΚΤΜ δε βοηθάει... Η ταλαιπωρημένη πλεξούδα
του ΚΤΜ χάνει 2 με 3 βόλτ από τη μπαταρία μέχρι τα όργανα με αποτέλεσμα όταν ανάβεις πάνω από δύο πράγματα να γίνεται Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάτι που ήταν
κοντά στο πνεύμα των Χριστουγέννων αλλά μιας και στον
αγώνα δεν προτείνεται να παίζεις το στολισμένο μπαλκόνι
θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Τη μηχανή αναλαμβάνει
λοιπόν ο Κώστας και ο Μάνος οι οποίοι επί δύο εβδομάδες μέρα (και πολλές φορές νύχτα...) έκατσαν και την έλυσαν όλη, άλλαξαν ό,τι καλώδια χρειαζόταν, την έκαναν
τεστ, τη γύρισαν πίσω στο συνεργείο, ο Κώστας πήγε της
έβαλε λάστιχα, σαμπρέλες, την ξαναγύρισε, την ξαναρύθμισε και την Πέμπτη (Σάββατο ο αγών) το πρωί την έχω
κάτω από το σπίτι μου, βάζω αυτοκόλλητα και τελευταίες
πινελιές και την κάνω βόλτα (φιου, ανάσα... ).
Σβήνει πεισματικά σε κάθε πάτημα του συμπλέκτη και
κλείσιμο του γκαζιού όμως... Φωνάζω support (Κώστα
δηλαδή...) ο οποίος έρχεται σπίτι με βαλίτσα με όλα τα εργαλεία και ξεκινάμε. Κοιτάμε ξανακοιτάμε και όταν εντοπίζουμε το πρόβλημα στη βίδα που ελέγχει το ρελαντί είναι
πια αργά και η βίδα έχει γίνει τόσο ίσια πλέον που δεν την
πιάνεις με κατσαβίδι... Τον λόγο έχει πλέον ο Μάνος και η
Παρασκευή με βρίσκει να πηγαίνω να βρω τρίτο προβολέα καθώς ο κανονισμός στην αρχή έλεγε για περιορισμό
σε φωτεινότητα. Τώρα έπρεπε να έχεις έναν προβολέα ο
οποίος να παίρνει ρεύμα κατευθείαν από την μπαταρία για
λόγους ασφάλειας. Εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα το
πρόβλημα και συμφωνώ απολύτως με την απόφαση καθώς να μείνεις από φώτα το βράδυ στο βουνό είναι ότι
χειρότερο αλλά αυτό θα έπρεπε να αναγράφεται καθαρά
στον κανονισμό εξαρχής. Αγοράζω προβολέα, πηγαίνω το
απόγευμα στον Μάνο και εκεί έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα με το καρμπυρατέρ. Ξεκινάει δεύτερο πρόβλημα
όπου χάνουμε νερό από τον θερμοστάτη. “Το μηχανάκι δε
θέλει να πάει στον αγώνα,” μου λέει ο Κώστας , “είσαι σίγουρος ότι θες να πας εσύ;” Είναι δεν είναι έτοιμο, θα πάει
και θα τον βγάλει. Του απαντάω κοφτά και συνεχίζουμε ο
καθένας τη δουλειά του. Ο Κώστας δηλαδή να βάζει τον
προβολέα κι εγώ να τον κοιτάω...
Τη μηχανή την πηγαίνω στο σπίτι και εκεί πρέπει να ετοιμάσω τα πράγματά μου, να είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεχάσω
τίποτα και να ξεκουραστώ όσο προλάβω γιατί 24 ώρες
είναι πολλές...
Για τα πράγματα που χρειάζομαι έχω δύο επιλογές. Μπορώ πάρω μαζί μου τα πάντα και να είμαι φορτωμένος μέχρι τις μασχάλες ή να δώσω στην οργάνωση μία βαλίτσα
και να έχω μία στην πλάτη μου. Τα πράγματα που πρέπει
να έχω βάσει κανονισμού είναι μία αλουμινοκουβέρτα,
μία φωτοβολίδα και νερό. Αυτά είναι λίγα για το μηχανο-
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Το Tenere του αγώνα.
Οι παρατηρητικοί θα
προσέξουν το μπροστινό από ΚΤΜ …

– Αυτό το BMW πρέπει
να πήγαινε εύκολα
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
(και πίσω και πάλι λέει
Θεσσαλονίκη… ) με
τη βενζίνη που κουβάλαγε… Εγκατέλειψε
δυστυχώς στην πρώτη
ειδική

Οι προβολείς του πρέπει να έκαιγαν λαγό στα
δέκα μέτρα. Κάθε φορά
που ήταν πίσω μου το
βράδυ νόμιζα ότι ερχόταν Τζιπ

Ο υπογράφων και ο
Βαγγέλης πριν την εκκίνηση

Οκτώ ώρες ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Τόσο περίπου μας πήρε να
τελειώσουμε την πρώτη ειδική

λογικό μυαλό μου και ξεκινάω να σκέφτομαι τί πρέπει να
έχω αν πάθω κάτι στην άκρη του δρόμου... Αποφασίζω
λοιπόν να πάρω μαζί μου στο μηχανάκι τα παρακάτω:
• Εργαλειοθήκη μικρή
• Φακό κεφαλής
• Ανταλλακτικά εσωτερικά βαλβίδων
• Κλειδιά για εξαγωγή τροχών
• Φυσιολογικό ορό για τα μάτια (λόγω φακών επαφής…)
• Γερμανοπολύγωνα
• Πάστα πολυεστερική (σαν πλαστελίνη)
• Πάστα μεταλλική (επίσης σαν πλαστελίνη)
• Δεματικά
• Αναπτήρα
• Μονωτική ταινία βαρέως τύπου
• Ασφάλεια για την αλυσίδα
• Γαλλικά κλειδιά (2)
• Κόφτη και μυτοτσίμπιδα πρόχειρα
• Βίδες Μ8 και παξιμάδια ασφαλείας
• Allen
• Αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα
• Χημικά φώτα κίτρινα και κόκκινα
• Χρονόμετρο
• Καταγραφικό θερμοκρασίας
• Ποδηλατικό GPS για υπολογισμό μέσης ωριαίας
• Ιμάντες
• Τρόμπα ποδηλάτου
• Μανέτες φρένου και λεβιέ συμπλέκτη
• Ασφάλειες για την μηχανή (x2 ότι φόραγε και x2 +5 Amp
παραπάνω ούτως ώστε αν τις καίει για κάποιο λόγο συνέχεια να συνεχίσω μέχρι το τέλος της ειδικής με τις μεγαλύτερες).
• Μαγνήτες για το ΙΜΟ ανταλλακτικούς (2x)
• Αδιάβροχο
• Σφυρίχτρα ορειβατική
• Ισοθερμική μπλούζα
• Fluorescent marker για το Road book
• Φωτογραφική και αδιάβροχη θήκη
• GPS Tracker (x2) με ανταλλακτικές μπαταρίες
• Μπαταρίες για την GoPro που είχα στο κράνος μου
• Μανόμετρο για τη ρύθμιση πίεσης στα ελαστικά
• Φαρμακείο το οποίο θα είχε
o
Mεφεναμικό οξύ (ponstan δηλαδή, ούτε κι εγώ
ήξερα ότι το λένε έτσι...)
o Betadin
o Γάζες
o Imodium
o Hansaplast spray
o Depon
o Niflamol
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Στάση στο Olympus
Plaza για ανασυγκρότηση. Red Bull και συνέχεια για άλλες 14 ώρες

Ό,τι και να μου άφηνε
ο Βαγγέλης πάνω στο
κρεβάτι, πάλι θα κοιμόμουνα

Ο άλλος ‘αδερφός’
ΚΤΜ. Με κάποιες απώλειες μετά τον αγώνα
αλλά ήταν ένα από τα
καλύτερα προετοιμασμένα μηχανάκια του
αγώνα

Θήκη Roadbook Βαγγέλη και ποδηλατικό
κοντέρ. Το δεύτερο
παρέδωσε πνεύμα πριν
την πρώτη ειδική, η δε
θήκη είναι σχεδιασμένη
όπως βλέπετε για να
χωράει Α4. Το πολύ
καλό ήταν ότι βλέπεις
4 τουλίπες ενώ στις
κλασσικές θήκες βλέπεις 3 το πολύ

o Norgesic
o Σουλφαμιδόσκονη

Τι βλέπουμε στο ειδικόν όργανον;
Στις δέκα και τέταρτο έχουμε 5.6
βαθμούς Κελσίου και είναι μία νύχτα
χωρίς φεγγάρι… Όποιος έχει τα πιο
δυνατά φώτα βλέπει

Όλα τα παραπάνω θα έμπαιναν στην μηχανή ό,τι μπορούσα και στην πλάτη μου ότι έπρεπε να μείνει στεγνό σε μία
τελείως αδιάβροχη τσάντα καθώς δεν ήξερα τις διαθέσεις
του καιρού…
Μπορεί τα παραπάνω να φανούν άπειρα σε κάποιον, όμως
είναι κρίμα να εγκαταλείψεις μετά από τόσες προετοιμασίες
γιατί ας πούμε χάνει η μία βαλβίδα ή γιατί τρύπησε το καπάκι και δε μπορείς να μπαλώσεις την τρύπα.
Καθώς το ΚΤΜ έχει ένα θέμα με τους κραδασμούς και πετάει αρκετές βίδες από πάνω του, άλλαξα ότι μπορούσα
με κοινές βίδες (οκτάρες κυρίως) ούτως ώστε αν χρειαστεί
να μπορώ να κανιβαλίσω απ’ όπου δεν χρειάζονται άμεσα
για να μπαλώσω κάτι.
Αποφασίζω επίσης ότι αν μου τύχει οποιαδήποτε στραβή
που δε μπορώ να μαζέψω στη διαδρομή θα πρέπει να
έχω ό,τι χρειάζεται στα Bivouac για να μην ψάχνω. Στην
βαλίτσα μου λοιπόν βάζω τα παρακάτω.
• Προσωπικά είδη
o Ένα ζευγάρι κάλτσες για κάθε ειδική σε περίπτωση
βροχής.
o
Δυο ζευγάρια γάντια σε περίπτωση που γίνομαι
μούσκεμα.
o Ισοθερμικό παντελόνι.
o Δεύτερο παντελόνι σε περίπτωση που γίνει μούσκεμα το πρώτο.
o Εσώρουχα για τον ίδιο λόγο
• Εργαλεία για τη μηχανή
o Φορτιστής μπαταρίας
o Μπαλαντέζα
o Πάγο μίας χρήσης
o Ενυδατική για τα χέρια
o Ταλκ
o Φορτιστές κινητού και φωτογραφιών
o Μεγάλη κασετίνα με εργαλεία
o Καθαριστικό για τα χέρια που δε χρειάζεται νερό
o Λάμπες για τη μηχανή
o Ασφάλειες
o Λάδια
o Λιπαντικό αλυσίδας
Πίστευα ότι με τα παραπάνω ό,τι και να μου τύχει θα το καλύψω είτε στον δρόμο είτε σε κάποιο Service Park, οπότε
όταν τα έχω έτοιμα όλα κάνω μπάνιο πηγαίνω ευλαβικά
στο γκαράζ και δοκιμάζω να περάσω ένα παλιό Roadbook
στη θήκη του για να δω πώς γίνεται και τί παίζει να αντιμετωπίσω και το βράδυ κοιμάμαι κατά την μία...
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Η ημέρα του αγώνος
Το πρωί ξυπνάω πριν το ξυπνητήρι, κλασικό πλέον άγχος
πριν κάποια βόλτα στο χώμα, φόρτωνα τα πάντα και πηγαίνω στην πλατεία Κοτζιά όπου ήταν και η εκκίνηση.
Φτάνω κατά τις 9.30 (εκκίνηση 12.00 αλλά είχαμε και να περάσουμε τεχνικό έλεγχο) και παίρνω όλα τα Roadbook και
τα απαραίτητα χαρτιά. Φτάνει και ο Βαγγέλης και με βρίσκει
την στιγμή που προσπαθώ να περάσω το Roadbook στη
θήκη του. Όλοι οι μεγάλοι αγωνιζόμενοι (και εγώ φυσικά...
) χρησιμοποιούν τα γνωστά φθορίζοντα μαρκαδοράκια για
να σημειώσουν πάνω στο Roadbook διάφορα πράγματα.
Εδώ έρχεται στο μυαλό μου η προεργασία που είχα κάνει.
Θα σημείωνα με πράσινο τις αριστερές στροφές, με μπλε
τις δεξιές, με πορτοκαλί όπου έπρεπε να προσέξω είτε χιλιομετρική απόσταση είτε κίνδυνο και με ότι ήταν ευθεία θα
μάρκαρα μόνο την χιλιομετρική απόσταση για να τσεκάρω
αν το ΙΜΟ μου γράφει σωστά. Έτσι όταν κοιτάς κάτω και
βλέπεις το αντίστοιχο χρώμα ξέρεις περίπου προς τα πού να
κοιτάς χωρίς να σκέφτεσαι και πολύ. Έτσι είχα διαβάσει τουλάχιστον. Αυτό όμως θέλει ώρα. Ώρα που σε άλλους αγώνες την έχεις καθώς παίρνεις το Roadbook το προηγούμενο
βράδυ. Μιας λοιπόν και δε μου έφτανε η ώρα, το έκανα
τίγκα στο πορτοκαλί και όπου υπήρχε κίνδυνος σημείωνα
και την χιλιομετρική απόσταση και τα σχόλια… Αγοράζω
και δύο μισόλιτρα νεράκια και είμαι κύριος…
Εκεί η καταστροφή χτυπάει το Roadbook μου. Σπάει το καπάκι με αποτέλεσμα να μη στεγανοποιεί πια με τη θήκη του
και αγχωμένος όπως είμαι τραβάω και μία καλή για να το
κλείσω και σκίζω το Roadbook… Το μπαλώνω με μονωτική
και ρωτάμε την Μαρία από το Makan αν είχε ανταλλακτικό
μαζί της. Ως εκ θαύματος είχε και τους ευχαριστώ απίστευτα
γι αυτό καθώς θα ήμουν μόνιμα αγχωμένος μην γίνει κάτι,
πάρει νερά και γίνουμε βούκινο.
Στην εκκίνηση ήρθαν και γνωστοί και φίλοι όπου μας έδωσαν τις τελευταίες συμβουλές. Να πιάσουμε έναν σταθερό
ρυθμό, να μη βραχούμε, αποφεύγεις λάσπες, δεν ακολουθάς για κανέναν λόγο κανέναν άλλον καθώς αυτός μπορεί
να είναι περισσότερο χαμένος από σένα κλπ…
Ο αγών ξεκινάει και πρέπει να πάμε μία απλή διαδρομή με
τον Βαγγέλη από την πλατεία Κοτζιά στο Κρυονέρι όπου και
ξεκίναγε η πρώτη ειδική. Τα καταφέρνω όμορφα μέχρι την
Εθνική όπου και βλέπω δυο άλλα ΚΤΜ μπροστά μου και τα
ακολουθώ. Πάμε όλοι στο ίδιο σημείο οπότε δεν πιστεύω
ότι θα έχουμε διαφορετική διαδρομή. Το Roadbook μου
λέει να ανέβω πάνω από την γέφυρα της Εθνικής, τα ΚΤΜ
πάνε ευθεία. Ακολουθάω τα ΚΤΜ (λάθος νούμερο 1). Τα
ΚΤΜ είχαν GPS και όχι Roadbook και έτσι δε χρειαζόταν να
καλιμπράρουν τίποτα. Εμείς όμως έπρεπε. Πήγαινες κανονικά λοιπόν στον παράδρομο και η οργάνωση είχε μετρήσει
1000 ακριβώς μέτρα και πήγαινες, ρύθμιζες το ΙΜΟ σου και
συνέχιζες. Γυρνάμε, πηγαίνουμε εκεί και εκεί έχει χαλάσει το
ΙΜΟ του Βαγγέλη (γκαντεμιά νούμερο 1). Το δικό μου είναι
τελείως εκτός και ρυθμίζω κάτι, έχω αγχωθεί και φεύγουμε
για την ειδική. Θα βρω το παλικάρι με το άλλο 640, σκέφτηκα, και θα τον ρωτήσω τι ρυθμίσεις έχει βάλει να βάλω
κι εγώ. Όλοι εξ άλλου 21 ίντσες φοράμε μπροστά, θα δω
και τι απόκλιση έχω και το ρυθμίζω στην πορεία αν χρειάζεται. Δε φτάνουμε με τίποτα στην ειδική και χανόμαστε με το
καλημέρα. Βρίσκουμε την ειδική αφού ακολουθάμε όποιον
βρούμε και το άγχος είναι εκτός ορίων πλέον…
Αφού περιμένουμε τη σειρά εκκίνησης έχω ρυθμίσει το ΙΜΟ
βάσει άλλων δύο μηχανών (βγάζοντας τον μέσο όρο) έχω
ρυθμίσει πιέσεις στα λάστιχα, ξέρω ότι ο Βαγγέλης δεν έχει
ΙΜΟ, είμαι πανέτοιμος για την πρωτόγνωρη εμπειρία μου…
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Αυτό είναι το Jimny με
το οποίο διασταυρώθηκα και, όχι, δεν του
έκανα εγώ το βούλιαγμα στον προφυλακτήρα

Τα όργανα πλοήγησης
του ΚΤΜ, το IMO στην
επάνω θέση, από κάτω
ακριβώς το roadbooκ
και αριστερά χρονόμετρο, στην μέση ποδηλατικό GPS για να
βγάζει την μέση ωριαία
και δεξιά ένα ρολόι το
οποίο κατέγραφε την
θερμοκρασία ανά μισή
ώρα για τις 24 ώρες του
αγώνα. Χημικά φώτα
δεμένα στο τιμόνι σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

1η ειδική: Ο ατελείωτος Αρμαγεδδώνας
Περιμένω να μου κάνουν σήμα να φύγω, αισθάνομαι λες
και είμαι σε ηλεκτρονικό παιχνίδι εκείνη την ώρα, πιστεύω
ότι δεν το έχω με την καμία με την πλοήγηση, δεν έχω
καταλάβει καθόλου για πιο τέμπο και ρυθμό μου έλεγαν
οι προηγούμενοι έχω στον νου μου τον Βαγγέλη ο οποίος
δεν έχει IMO και μου δίνουν το σύνθημα για να φύγω...
Φεύγω λοιπόν και κάνω το εξής λάθος. Αφήνω δύο μηχανές να περάσουν μπροστά μου για να δω τον δρόμο. Στρίβουν λάθος. Δεν ακολουθώ όμως αλλά στέκομαι και το
σκέφτομαι για να δω αν η διαφωνία που έχω στο μυαλό
μου ισχύει. Δεν ίσχυε και μιλώντας με τον Βαγγέλη λύνω
γρήγορα την απορία μου και συνεχίζουμε. Δεν αργούμε
να χαθούμε για κάνα 10λεπτο το οποίο σημαίνει ότι μόλις βρίσκουμε τον κεντρικό βλέπω γουρούνες να έρχονται
άρα μας έχουν περάσει όλες οι μηχανές όταν ήμασταν χαμένοι στο διάστημα. Συνεχίζουμε σε πολύ χαλαρό ρυθμό
μιας και το Transalp αρνείται πεισματικά να κατέβει κατηφόρες με σαθρό έδαφος. Δε χανόμαστε συνέχεια απλά σε
κάθε στροφή περιμένω κάποιες φορές τον Βαγγέλη και σε
κάποιες το συζητάμε. Εκεί λοιπόν γίνεται το εξής τραγικό
λάθος. Όταν μιλάς για 320 τουλίπες, έστω ότι οι μισές είναι ευθεία και οι άλλες είναι στροφές τις οποίες κάθεσαι
και συζητάς, μιλάς για 160 λεπτά συζήτηση. Συν τα χασίματα και τις επιστροφές και τις διορθώσεις στο ΙΜΟ και
μιλάς για 3 με 3.5 ώρες καθυστέρηση. Στην υγειά μας… Η
πλοήγηση στην αρχή ήταν βουνό για εμένα που δεν είχα
πρότερη εμπειρία. Πρέπει σε κάθε στροφή να βλέπω τι
γράφει το ΙΜΟ, να το συγκρίνω με το Roadbook να βλέπω
το περιβάλλον αν ταιριάζει με το Roadbook, να διορθώνω το ΙΜΟ γιατί λογικά χάνει λίγο και να ρολάρω και το
Roadbook… Παράλληλα πρέπει να κινούμαι με ασφάλεια
καθώς δεν είμαι αυτοκίνητο που και να πέσει σε μια λακκούβα δεν έγιναν και πολλά πράγματα… Μία πτώση για
μένα μπορεί να σήμαινε και το τέλος του αγώνα. Κοιτώντας το χρονόμετρο έχω πάθει πλάκα με το πόσο αργά
πηγαίνουμε και είμαι πλέον σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στην ώρα μας στο Service Park της
πρώτης ειδικής.
Έχει σκοτεινιάσει και πλέον το άγχος για να τελειώνω την
πρώτη ειδική έχει μεγαλώσει και κάπου εκεί μένει ο Βαγγέλης από βενζίνη... Στο μυαλό μου έρχεται η κουβέντα που
κάναμε πριν τον αγώνα για αυτονομία των μηχανών, πόσο
θα χρειαστούμε κλπ. Ωραία, σκέφτηκα μέσα μου... Είναι
βράδυ, δεν ξέρω σε πόση ώρα είναι το τέλος της πρώτης
ειδικής (για εμάς δηλαδή, γιατί κάποιοι λογικά θα την είχαν
τελειώσει... ) και πρέπει να μεταφέρω βενζίνη από το ΚΤΜ
στο Transalp. Κάτι που άλλες φορές ήταν αστείο τώρα μου
φαινόταν βουνό μέσα στο άγχος μου, όμως δεν έπαψα
να το διασκεδάζω καθώς βρήκα την ευκαιρία να πιω μισό
λίτρο νερό για να αδειάσω το μπουκαλάκι προκειμένου
να μεταφέρουμε βενζίνη από την μία μηχανή στην άλλη.
Μπορεί να φανεί αστείο όμως εγώ εκείνη την στιγμή πίστεψα ότι με μισό λίτρο θα τερματίζαμε. Μετά από λίγο μένει
(λογικό βέβαια ...) το Transalp και εκεί που έχω αρχίσει
και βγάζω πάλι τα σύνεργα για μετάγγιση έρχονται δύο
γουρούνες (μεγάλη η χάρη τους) και μας δίνουν βενζίνη.
Τρία; Τέσσερα λίτρα; Κάπου εκεί τέλος πάντων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τους ευχαριστήσω καθώς χωρίς
αυτούς ίσως να είχαμε θάψει το Transalp κάπου εκεί και
να συνεχίζαμε δικάβαλο... Φεύγω λοιπόν μπροστά αφού
ο Βαγγέλης είναι παρέα με τις γουρούνες και δεν αργώ
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πολύ να χαθώ. Το χάσιμο σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ως
εξής. Φτάνεις κάπου και κάτι δεν σου κολλάει με αυτό
που λένε τα όργανα και τον δρόμο μπροστά σου. Ευτυχώς δεν αργεί και πολύ να έρθει τζιπάκι, να το μιλήσουμε και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γενικά είναι από αυτές τις
στιγμές που τώρα, που κάθομαι αναπαυτικά στην καρέκλα
του γραφείου μου με το καλοριφέρ δίπλα, έξω να κάνει
κρύο και να πατάω στο αναπαυτικό χαλάκι μας ξυπόλητος
πίνοντας αναψυκτικό και τρώγοντας καθαρισμένα καρύδια
ενώ ο Περουβιανός παπαγάλος μας... συγνώμην παρασύρθηκα ... είναι λοιπόν από αυτές τις στιγμές που τώρα
ξέρω ακριβώς τι έπρεπε να κάνω. Κανονικά θα έπρεπε να
κάτσω, να ηρεμήσω και να κοιτάξω καλύτερα την τουλίπα
απ’ το να πάρω κατευθείαν την απόφαση ότι είμαι λάθος.
Έχω έναν φίλο λοιπόν, πιλότος ο κύριος που πολύ τον
μελέτησα σε αυτόν τον αγώνα. Μου είχε πει κάποτε ότι
το πιο δύσκολο πράγμα ή από τα πιο δύσκολα τουλάχιστον, είναι να έχει εμπιστοσύνη ένας πιλότος στα όργανα
του ελικοπτέρου. Αυτό το πράγμα το πάθαινα πολύ συχνά στον αγώνα. Αποκλείεται λέω να είναι σωστό το IMO.
Κάτι έπαθε ο μαγνήτης και γράφει λάθος ... Γενικά σε κάθε
τουλίπα είχα κάποιον συγκεκριμένο αριθμό πληροφοριών να επεξεργαστώ αν νόμιζα ότι είμαι λάθος. Ροδιές από
προηγούμενους αγωνιζόμενους, το IMO που είχα εγώ, την
τουλίπα του Roadbook και τους φωτογράφους ή το κοινό
(σε κάποια σημεία υπήρχαν). Τις ροδιές αποφάσισα από
νωρίς να τις αποκλείσω καθώς δεν ήταν και λίγοι αυτοί
που πήγαιναν λάθος στις διασταυρώσεις. Το ΙΜΟ ήταν
πλέον η μόνη μου ελπίδα και όταν έβλεπα ότι δε μπορώ
να καταλάβω την τουλίπα έριχνα το λάθος στο IMO αντί
να προσπαθήσω καλύτερα να δω την τουλίπα. Βλέπεις το
βράδυ η ανάγνωση εν κινήσει ήταν πολύ δύσκολη καθώς
το RoadBook ήταν εκτυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορείς να το διαβάσεις μόνο κολλώντας την μούρη σου
πάνω του. Αν τώρα φόραγες και φιμέ ζελατίνα τότε η χαρά
ήταν όλη δική σου ... Γιατί φόραγες τώρα φιμέ ζελατίνα...
Γιατί ο αγώνας ξεκίναγε 12.οο και η πρώτη ειδική ήταν
υπολογισμένη για 4 περίπου ώρες. Ε, εγώ υπολόγισα πέντε γιατί είμαι αργός και την είδα έτσι. Άρα στο Service Park
θα άλλαζα ζελατίνα στην μάσκα μου και θα ήμουν κύριος.
Αναγκαζόμουν λοιπόν να οδηγάω χωρίς μάσκα άρα αντίο
φακοί επαφής καθώς σε κάποιο σημείο με ενοχλούσαν
τόσο πολύ που από τα νεύρα μου βγήκε ο ένας χωρίς να
το καταλάβω. Συνέχισα με τον άλλον στην θέση του όμως.
Οι ώρες με τα πολλά είχαν γίνει επτά (σαν τα θαύματα...)
και είχαμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Σε κάποιο σημείο
λοιπόν είμαστε πάλι εγώ και ο Βαγγέλης αφού οι γουρούνες δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πτώσης όπως τα
μηχανάκια και έφυγαν μπροστά. Μετά από οκτώ ώρες τερματίζουμε την πρώτη ειδική σε ένα άδειο service park…
Είχαμε μία ώρα για να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε για
την ειδική νούμερο δύο.
Είναι το σημείο που το πρόβατο γίνεται λύκος λοιπόν. Σε
εκείνο το σημείο έβγαλα όλο το άχτι μου. Στη μελέτη που
έκανα, όλα τα Trail Rides με συμμετοχή μηχανών είχαν
σαν μέση ωριαία για μηχανές τα 37 km/h. Με 37 θες πάνω
από έξι ώρες να κάνεις την ειδική η οποία είχε μέση ωριαία για όλα τα οχήματα τα 50. Το πρωί αυτό ήταν εύκολο
να το πετύχεις (απ’ ό,τι είδα αρκετά αργότερα). Το βράδυ
όμως σαν αναβάτης μηχανής εκτός των άλλων έχεις χάσει
πολύ πιο πολύ φως από τα αυτοκίνητα που έχουν πολλαπλάσιους προβολείς από σένα και δεν σκέπτονται ότι
θα πέσουν τ’ ανάσκελα αν βρουν παγωμένο γκαζόν με
λάσπη, λούκια ή ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς... Τα
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Τα θερμαινόμενα γκριπ
είναι στη λίστα μου για
του χρόνου

Από τα λίγα πληρώματα του αγώνα που
έκανα απίστευτο γέλιο
όταν μίλαγα μαζί τους.
Μέχρι και κέικ μας κέρασαν! Rubicon από τα
λίγα… Η μπανάνα είναι
εικαστική παρέμβαση
αντιπάλων

50 γίνονται πολύ εύκολα 30 λοιπόν και όταν κάποιος από
την οργάνωση έρχεται και μου λέει ότι αυτό δεν το περίμεναν από μηχανάκια (ότι θα μας φτάσουν τα αυτοκίνητα
δηλαδή) του είπα αρκετά πράγματα. Και ακόμα και τώρα
δε νομίζω ότι το βράδυ τα 50 χιλιόμετρα είναι μια λογική
μέση ωριαία ταχύτητα για μοτοσυκλέτες. Απολογισμός;
Από τις 17 μοτοσυκλέτες που ξεκίνησαν την πρώτη ειδική δύο δεν την έβγαλαν, πέντε εγκατέλειψαν μετά την συγκεκριμένη ειδική και οκτώ συνέχισαν στην δεύτερη. Ένας
μέσος χρόνος θα έλεγα ότι είναι οι 6 ώρες βλέποντας τα
αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν που καθόμουν και διαφωνούσα, σκεπτόμενος ότι 24 ώρες δεν είναι τελικά πολλές για
τα χιλιόμετρα που έπρεπε να κάνω, έρχεται ένας άλλος κύριος από την οργάνωση και μας λέει ότι θα πρέπει να πάμε
Δίστομο οδικώς (μια ώρα Εθνική) και να ξεκινήσουμε την
4η ειδική από εκεί (την τρίτη ούτως ή αλλιώς οι μηχανές
δεν την έκαναν). Είμαι στο όριο να δηλώσω παραίτηση
και σε εκείνο το σημείο δεν ξέρω αν θα το έκανα αν δεν
ήταν ο Βαγγέλης. Σκεπτόμενος όμως το τι προετοιμασία
έχω κάνει για τον αγώνα αρνούμαι να το βάλω κάτω τόσο
εύκολα. “Θα μείνω από το μηχανάκι αν είναι να μείνω,”
σκέφτομαι σιωπηλά. Εκεί κάπου ο Βαγγέλης μου φωνάζει ότι έχει πρόβλημα με το Transalp. Ok, λέω μέσα μου,
εγκαταλείπουμε τώρα, είναι εννιά το βράδυ, έντεκα είσαι
Αθήνα, δώδεκα έχω κάνει μπάνιο και είμαι τούφα στο κρεβάτι και σηκώνομαι το πρωί Κυριακής φρεσκαδούρα και
πάω στον τερματισμό για τον χαβαλέ. Ο Βαγγέλης με επαναφέρει στην τάξη... “εντάξει, μία βίδα ήταν, τη βιδώνω
και πάμε μέσα να φάμε κάτι...”
Στο Plaza πέρασα πολύ όμορφα. Μίλησα με ανθρώπους
που αγωνίζονται χρόνια στον θεσμό, είπαμε όμορφα και
πράγματα για τον αγώνα, μιλήσαμε για τις όποιες ελλείψεις
υπάρχουν, για τον χαβαλέ που θα γίνεται μέσα στα αυτοκίνητα κλπ. Η ώρα όμως πέρασε και πρέπει να φύγουμε.
Εκεί κάπου συναντώ τον Γιάννη με ο οποίος έτρεχε με ένα
Beta RR φτιαγμένο τελείως Dakar Replica όμως. Είχε εγκαταλείψει λόγω μίας πτώσης που είχε τρυπήσει το αλουμινένιο ρεζερβουάρ... Κρίμα γιατί πραγματικά μέχρι και την
πρώτη ειδική ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και αν συνέχιζε
έτσι θα το ανέβαζε βάθρο το Beta. Παίρνουμε δρόμο λοιπόν και πριν φτάσουμε καν στην μέση έχω δαγκώσει το
πόδι μου από το κρύο. Τα χέρια μου έχουν γίνει κασάτα και όταν φτάνουμε Δίστομο ψηφίζω ενοικίαση φθηνού
δωματίου προς ξεκούραση του καλογυμνασμένου σώματός μου, ζεστό μπάνιο και ανασυγκρότηση.
Η 4η ειδική ήταν κανονικά τρείς ώρες και είκοσι επτά λεπτά. Στο μυαλό μου κυριαρχεί το “ό,τι είπε η οργάνωση
επί δύο,” οπότε επτά ώρες για να είμαστε μέσα. Έχοντας
κλείσει το δωμάτιο, ο Βαγγέλης πάει στις βαλίτσες να φέρει
τα ισοθερμικά μας, τα σάντουιτς που είχαμε για φαγητό και
το άλλο μου παντελόνι (το βραδινό…). Ώσπου να γυρίσει
ο Βαγγέλης, έχω κάνει ντους με κρύο νερό Δίστομου, έχω
γυρίσει στο κρεβάτι και την έχω πέσει για ύπνο. Έχω μισή
ώρα και πρέπει να την εκμεταλλευτώ όπως μπορώ καθώς
στις τρεις το βράδυ πρέπει να φύγουμε για την 4η ειδική. Πιστεύω σε όλους μας έχει τύχει αυτό που την πέφτεις
για ύπνο το βράδυ και χτυπάει το ξυπνητήρι και νομίζεις
πως πέρασε μόνο μισή ώρα. Ε, αυτό μου έτυχε, μόνο που
όντως είχε περάσει μόνο μισή ώρα κάτι που έφερε τα σχετικά μπινελίκια. Προτρέπω τον Βαγγέλη να συνεχίσει μόνος του αλλά δεν το βάζει κάτω, με πείθει να σηκωθούμε
και βγαίνω έξω στο κρύο (5-6 βαθμούς…) για την ειδική.
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4η ειδική: Το παλτό του βρυκόλακα
Είχα βάλει βενζίνη στο Olympus Plaza. Κάνω γρήγορα τα
μαθηματικά στο μυαλό μου και λέω να έχω κάνει περίπου 150 km; Κάπου εκεί. Έχω εύκολα άλλα 250 με το
ΚΤΜ στη χειρότερη των χειροτέρων και άλλα 350 στην
καλύτερη που μπορεί να μου συμβεί στο χώμα. Η ειδική
είναι μόνο 190 km οπότε δε γεμίζω και ξεκινάμε... Πάμε
στην εκκίνηση της ειδικής, μπαίνουμε χώμα και ξεκινάω
την όμορφη πλοήγησή μου. Στην τρίτη στροφή χάνομαι.
Πέφτει το σχετικό σιχτίρι, γυρνάω πίσω, βρίσκω τον δρόμο, συνεχίζουμε σε έναν ωραίο ρυθμό μέχρι που βλέπω
πίσω μας φώτα. Είναι γουρούνες αν δεν κάνει λάθος ο
τρεμάμενος καθρέπτης μου...
Το έδαφος είναι γκαζόν, με παγωνιά, λάσπη, λούκια και
γενικά είμαι με τα πόδια κάτω καθώς στην παραμικρή λάθος κίνηση το ΚΤΜ θέλει να φύγει κάτω από τα πόδια
μου. Τα λάστιχα δεν είναι από αυτά που βοηθάνε σε τέτοιο
έδαφος, ο Βαγγέλης είναι πίσω μου με το Transalp οπότε σιγά-σιγά μας φτάνουν ένα Tenere 660 και ένα άλλο
640 Αdventure (πορτοκαλί όμως) . Μας περνάνε πολύ
εύκολα και συνεχίζουμε την πλοήγησή μας σε πολύ καλύτερο ρυθμό με ελάχιστα χασίματα. Στον δρόμο ξαφνικά ο Χρήστος με το άλλο Adventure πηγαίνει ανάποδα. “Από εδώ σας δείχνει εσάς;” μας ρωτάει. Απαντάω
καταφατικά και γυρνάμε όλοι μαζί προς την πορεία που
πηγαίναμε. Στον δρόμο πετυχαίνουμε και το Tenere όπου
για κάποια ώρα πηγαίνουμε παρέα. Σε κάποιο σημείο αν
δεν ήταν τα παιδιά θα ήμουν ακόμα εκεί καθώς δεν υπήρχε περίπτωση να πιστέψω ότι θα Αρμαγεδδωνιζόμασταν
έτσι μέσα στον δρόμο. Γενικά είχα το εξής πρόβλημα, ή
μάλλον δύο προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα. Όταν
υπάρχει ένα θαυμαστικό στα σχόλια (!) σημαίνει προσοχή. Συνήθως δεν είναι πρόβλημα για τα μηχανάκια. Δυο
και τρία θαυμαστικά όμως ( !! ἠ !!!) σημαίνει ότι μπορεί
να σκοτωθείς. Αυτά στο Dakar. Αν κάποια σημεία λοιπόν
πρέπει να τα περάσω με το όχημά μου κάτω από πενήντα χιλιόμετρα που είναι η μέση ωριαία που έχει δώσει ο
διοργανωτής, είτε για να μην τραυματισθεί το όχημα είτε
για να μην τραυματισθώ εγώ, τότε θα ήθελα τα αντίστοιχα
σχόλια. Για παράδειγμα. Όταν γράφει ‘DITCHES!! MANY,
KEEP ON MAIN ROAD’ στα σχόλια, θα το ήθελα όπως
πραγματικά πρέπει να είναι. Συνήθως τα σχόλια, αν δει κανείς Roadbook του Dakar, είναι με σχέδια ακριβώς για να
μην πρέπει να κάτσεις να τα διαβάζεις σαν κείμενο. Έχουν
συντομεύσεις για έδαφος με πέτρες ή βράχους. Συνολικά
για το ‘λεξικό’ του Lisboa-Dakar (2008) μέτρησα μέχρι 96
σύμβολα. Εντάξει, δε λέω ότι θα έπρεπε να γίνουν copy
όλα αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποια τετράτροχα
πέρναγαν με 50 πάνω από κάποια βράχια κάτι θα άφηναν
επάνω τους... Όπως κι εγώ αν πέρναγα με 50 το βράδυ
πάνω από κάποια κομμάτια της 4ης ειδικής, θα ήμασταν
ακόμα εκεί να μαζεύουμε. Από την άλλη δεν ξέρω αν τα
σχόλια πρέπει να τα λένε όλα αλλά πιστεύω στον τομέα
της ασφάλειας θα έπρεπε. Κι ας χρειαζόταν εγώ να μάθω
ας πούμε 50 σύμβολα προκειμένου να είμαι πιο ασφαλής.
Θα τα μάθαινα. Δε θέλω να παρεξηγηθεί το σχόλιό μου,
ήταν πολύ καλό το Roadbook σαν πλοήγηση για τα αυτοκίνητα όπου διαβάζει ο συνοδηγός με τον φακό στο κεφάλι. Για μοτοσυκλέτες και νυχτερινή πλοήγηση δεν ήταν
όμως εντάξει.
Έχω μείνει λοιπόν με τον Βαγγέλη και φτάνω σε κάποιον
δρόμο που μπορώ να πάω δεξιά ή ευθεία. Βγαίνω όμως
σε αυτόν τον δρόμο ο οποίος φαίνεται μεγαλύτερος από
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Κάποιοι έτρεξαν με
GPS. Πιο δύσκολο;
Πιο εύκολο; Δεν ξέρω.
Απλά χάνεις τη μαγεία
του αγώνα πιστεύω
έτσι

αυτό που ήδη ήμουν. Πιο κεντρικός να το πω έτσι… Και
βλέπω το άλλο 640 να έχει κάνει δεξιά. Εκεί θυμάμαι πάλι
τον πιλότο. Εμένα τίποτα δε μου έλεγε από τα όργανά μου
να πάω δεξιά. Είχε πάει όμως ο άλλος Adventure οπότε
θεώρησα (και ήταν η τελευταία φορά) ότι πρέπει να κάνω
το ίδιο. Και μπαίνουμε αδερφέ στον πλανήτη από λάσπη...
Λες και είχα μπει σε λούκι μεγέθους θερμοσίφωνα ... Ο
Βαγγέλης με το Transalp να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανέβει την ανηφόρα και στο τέλος της ανηφόρας
βρίσκουμε και το Tenere… Γίνεται διαλογική συζήτησης
και πέφτουν τα σχετικά Γαλλικά γιατί έχουμε πάει όλοι λάθος. Είναι το σημείο που τρέχει ο ιδρώτας μέσα στο κράνος, μιλάω με τον Βαγγέλη ο οποίος μου λέει ότι πλέον
θέλει να εγκαταλείψει αλλά δε θέλω να χάσω και τους
άλλους από μπροστά μου. Χαιρετιόμαστε με τον Βαγγέλη
και εν τέλει φτάνουμε στη διασταύρωση που είχα κάνει το
λάθος, διορθώνουμε λίγο τα IMO μας και συνεχίζουμε.
Όπου εκεί καταλαβαίνω άλλο ένα πράγμα όσον αφορά
τα όργανα πλοήγησης και την ψυχολογία των αναβατών.
Μπροστά το Tenere πίσω το Adventure και τρίτος εγώ.
Δύο κάθετοι δρόμοι σε απόσταση δέκα μέτρων ο ένας
από τον άλλον. Το Tenere στρίβει στον δεύτερο και το
Adventure στον πρώτο. Έτσι απλά χωρίς στάσεις και ερωτήσεις. Νομίζω ότι στρίβω εδώ, εσύ νομίζεις ότι στρίβεις
εκεί, καλή τύχη... Εγώ έστριψα με το Adventure. Έτσι μου
έδειχνε το IMO τουλάχιστον. Εκατό μέτρα αργότερα είμαστε ανάμεσα σε κάτι ελιές, σ’ ένα χωράφι. Στις λούμπες
πέφτει και το σχετικό σπρώξιμο και γυρνάω πίσω, πηγαίνω από τον σωστό, το Tenere άφαντο... Ο ρυθμός μου
έχει ανέβει πολύ σε σχέση με πριν, πηγαίνω δηλαδή στο
70% όπου μπορώ και γίνεται το μαγικό χάσιμο. Βγαίνω
σε έναν κεντρικό δρόμο όπου πρέπει να κάνω αριστερά.
Κάνω αριστερά λοιπόν. Μετά από κάποια (αρκετά) μέτρα
πέρναγες δυο τρείς τουλίπες που ήταν όλες ευθεία με κάποιες κάθετους και μετά έστριβες δεξιά. Δεξιά δεν έβρισκα
όμως, οπότε τώρα πρέπει να πάω πίσω στην τουλίπα που
έστριψα. Πως θα την βρω όμως; Γυρνάω λοιπόν προς τα
πίσω, περνάω τις τουλίπες που πήγαινα ευθεία και μετά
βρίσκω ένα στενό, παρακάτω άλλο, παρακάτω άλλο, από
ποιο να έστριψα άραγε; Φτιάχνω το IMO γυρνάω πίσω,
τίποτα. Κάθομαι για λίγο ακίνητος και περιμένω... τίποτα.
Ο κεντρικός πρέπει να είναι σωστός αλλά δεν έρχεται και
κανένας από δω ούτε μπορώ να δω κάποιον στο βάθος,
άρα είμαι λάθος. Να πάρω να πω ότι παραιτούμαι, χάθηκα και θέλω την μαμά μου; Έτσι είναι ο αγών, σκέφτηκα,
μέσα στο παιχνίδι είναι και η χασούρα... Άρα περιμένω. Το
περίμενε όμως είναι μαγικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Νιώθεις τελείως μόνος… Δε μπορείς να ρωτήσεις κάποιον,
είσαι στην μέση του πουθενά και ψάχνεις. Τις σκέψεις μου
διακόπτει ο ήχος ενός τζιπ στο βάθος... σε κάθε κλείσιμο
του γκαζιού τα κλασικά μπαμ μπαμ, το ακούω για λίγο και
μετά το χάνω. Είμαι τελείως λάθος, είπα από μέσα μου
και γύρισα γρήγορα προς τα πίσω. Εκεί διασταυρώνομαι
με ένα κόκκινο Jimny του οποίου ο οδηγός έκανε μαγικό χειρισμό καθώς οι δύο αποφύγαμε ο ένας τον άλλο.
Εκεί θέλω να ευχαριστήσω την Bridgestone για τα λάστιχα
καθώς αν γινόταν αλλιώς θα γύρναγα μέσα στο Jimny ...
Γυρνάω επί τόπου, τον βλέπω που στρίβει, διορθώνω το
IMO και φεύγω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δε μπορώ να είμαι μπροστά από το Jimny όμως γιατί σε κάποια κομμάτια
τα αυτοκίνητα είναι αναγκαστικά πιο γρήγορα (δεν έχουν
την καθυστέρηση της πλοήγησης που έχουν οι αναβάτες
μηχανών αφού πλοηγός είναι ο συνοδηγός και διαβάζει
τον δρόμο συνέχεια). Αν κάτσω πίσω τους τρώω όλη τη
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σκόνη. Με τις υγείες μου λοιπόν... Λόγω κούρασης υπάρχει εκνευρισμός, δε μπορώ να κάτσω πίσω από αυτοκίνητο πολύ ώρα, αν το περάσω δεν είμαι τόσο γρήγορος
για να του φύγω οπότε αναγκαστικά κόβω και περιμένω
να φύγει αρκετά μπροστά για να μην τρώω την σκόνη.
Μαθαίνω πλέον να μην κοιτάω πολύ τις τουλίπες που δείχνουν ευθεία. Έτσι αν δυο συνεχόμενες τουλίπες έδειχναν
ευθεία για παράδειγμα δεν πείραζα το Roadbook, απλά
κοίταζα λίγο το ΙΜΟ για να τσεκάρω τα χιλιόμετρα και μετά
που πέρναγα τις τουλίπες τότε προχωρούσα το Roadbook
μια και καλή. Έτσι μπορούσα να συγκεντρωθώ πιο πολύ
ώρα στον δρόμο. Κυνηγιέμαι πολύ ώρα με ένα Grand
Cherokee το οποίο πηγαίνει αρκετά γρήγορα και σε κάποιο σημείο τον αφήνω να περάσει μπροστά μου. Είμαι
κουρασμένος μετά από τόσες ώρες πάνω στην μηχανή και
μου είναι πλέον πολύ δύσκολο να περάσω αυτοκίνητο
στον επαρχιακό αν δεν με δει και με αφήσει να περάσω.
Τα περισσότερα τζιπάκια που πέτυχα πηγαίνουν σε όλο
το πλάτος του δρόμου, ‘παίζουν’ με το τιμόνι και άλλα
διάφορα που εύκολα γίνεσαι μπαλάκι του golf σε καμιά
παρακείμενη λίμνη αν δεν προσέξεις. Στο μυαλό μου έχω
το παιχνίδι με τις τελείες που ενώναμε μικροί στα περιοδικά. Μόλις πέρναγα μία τουλίπα, ήταν σαν να είχα ενώσει
άλλη μία τελεία και να πήγαινα στην επόμενη. Η κούραση
όμως είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και αν τα μάτια μου
βλέπουν τα νούμερα, αργώ χαρακτηριστικά να τα επεξεργαστώ έτσι σε πολλές διασταυρώσεις αν και μετράω αντίστροφα (στρίβεις ας πούμε σε 30 m, 20, 10, τώρα) κάνω
λάθος και περνάω τους δρόμους οπότε πρέπει να γυρίσω,
να διορθώσω το ΙΜΟ και να συνεχίσω. Πράγμα που εδώ
θέλει μια πρόταση, εκεί κάποιες φορές ήθελε να κατέβεις
από την μηχανή και να ρίξεις τα σχετικά σιχτίρια…
Τελειώνω την 4η ειδική πανευτυχής (κουρασμένος βέβαια…) και πηγαίνω πάλι στο Olympus Plaza όπου συναντώ το Adventure και το Tenere να αλλάζουν τα Road
Book τους. Μιλάμε για λίγο, αλλάζω Roadbook, τα λέω
με τον Βαγγέλη ο οποίος με περιμένει εκεί, βάζω βενζίνη
και ξεκινάω την 5η ειδική...

Παγκοσμίου επιπέδου
συμμετοχή με Pajero

5η ειδική: Επιτέλους τέλος;
Ξεκινάω χαρούμενος καθώς είναι πλέον μέρα για τα καλά,
έχω βρει ωραίο ρυθμό για την πλοήγηση και δε χάνομαι
συχνά. Τα κομμάτια είναι βατά, ανοιχτά και όπου χάνομαι με
περνάνε το άλλο ΚΤΜ με το Tenere. Όπου χάνονται αυτοί
τους περνάω εγώ. Γενικά είναι πολύ αστείο να μην τους
βλέπεις όταν σε περνάνε. Τους αφήνεις για παράδειγμα
πίσω σου, χάνεσαι, σε περνάνε και δεν τους βλέπεις και
μόλις ξαναβρίσκεις τον δρόμο τους βρίσκεις μπροστά σου.
Χάνονται λοιπόν τώρα αυτοί, κι ενώ τους είχες μπροστά
σου τους βλέπεις πίσω σου…
Αφού μου πηγαίνουν όλα καλά σε κάποια σφιχτά κομμάτια
το ΚΤΜ ξεκινάει να κάνει διακοπές. Αποκλείεται να μένει
από βενζίνη καθώς είχα γεμίσει πριν από λίγο αλλά χωρίς
να το σκεφτώ γυρνάω ρεζέρβα. Συνεχίζει τις διακοπές
και πρέπει πλέον να κρατάω το γκάζι στις 4,000 στροφές
για να μη σβήσει. Σβήνω τα φώτα μήπως το ενοχλεί κάτι
στα ηλεκτρικά, ανάβω τα βεντιλατέρ γιατί έχει αρχίσει και
ζεσταίνεται και κάνω (πολλές φορές) την προσευχή μου για
να τερματίσω… Στο μυαλό μου είναι το καρμπυρατέρ όπου
κάτι δεν πάει καλά γιατί σε πολλά σημεία μύριζα βενζίνη
αλλά δεν ξέρω κιόλας και ούτε έχω τον χρόνο να κάτσω
να το ψάξω. Όποτε μου σβήνει παίρνει μπροστά σχετικά
εύκολα οπότε δεν το συζητάω. Αν σταματήσει και δεν
παίρνει τότε θα βγάλω εργαλεία, αλλά μέχρι να παραδώσει
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Τα λάστιχα μετά τον
αγώνα πραγματικά σε
άψογη κατάσταση. Οι
παρατηρητικοί θα δουν
δύο Γαλλικά κλειδιά
στο κεντρικό stand.
Μετά από 24 ώρες ήταν
ακόμα στην θέση τους

πνεύμα όμως δε σταματάω για κανέναν λόγο. Πολλές
φορές διασταυρώθηκα με τα άλλα δύο μηχανάκια, έπεσα
και άλλες δύο φορές και τελικά τερμάτισα τρία λεπτά πίσω
τους… Ο πρώτος είχε βγάλει την ειδική μισή ώρα πριν από
μένα, ενώ απείχα μόλις 18 λεπτά από τον βέλτιστο χρόνο.
Ο Βαγγέλης με περίμενε υπομονετικά στον τερματισμό
για να γυρίσουμε παρέα, το άλλο 640 έχει διώξει όλα τα
πλαστικά της ουράς από πάνω του από τους κραδασμούς το
Tenere απτόητο. Ξεκινάμε όλοι μαζί για την πλατεία Κοτζιά
όπου εκεί είμαστε 7 μηχανές από τις 17 στον τερματισμό, 5
γουρούνες από τις 15 και 25 Jeep διαφόρων κατηγοριών.
Συνολικά δηλαδή από τις 118 συμμετοχές, τερμάτισαν
μόνον 37 οχήματα…
And the winner is…
Όλοι αυτοί που συμμετείχαν. Άσχετα με το αν τερμάτισαν,
άσχετα με το τι θέση πήραν. Η συμμετοχή σε έναν τέτοιο
αγώνα είναι από μόνη της αρκετή για να είσαι νικητής.
Νικητής για μένα δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο άνθρωπος
που οδήγησε το ΚΤΜ. Νικητές είναι όλοι οι υπόλοιποι
που το ετοίμασαν. Και το ΚΤΜ και εμένα. Έτσι λοιπόν θα
ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους αυτούς
που με βοήθησαν είτε με συμβουλές είτε με πράξεις. Ο
Νίκος Περιστεράς για τα λάστιχα, πραγματικά ένα σπάνιο
ελαστικό (Bridgestone ED77, ED78) κι όμως τα βρήκε,
τα έφερε εντός του χρονικού ορίου και πραγματικά μετά
τον αγώνα μπορούν να βγάλουν άλλον ένα άνετα. Ο
Γιώργος Στεργιόπουλος και ο Κώστας Δροσόπουλος για
τις πολύτιμες συμβουλές πριν τον αγώνα, πολλές φορές
τους σκέφτηκα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευχαριστώ τον
Γιάννη από το speedjunkies.gr για όλα τα αυτοκόλλητα που
υπήρχαν στην μηχανή, τον Μάνο από το Hypermotos στον
Πειραιά που έκανε το ηλεκτρονικό μου όνειρο πάνω στο
ΚΤΜ πραγματικότητα και τώρα το έχει για να το ‘μαζέψει’
από τον αγώνα και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Κώστα. Ο Κώστας έκατσε δύο εβδομάδες να το ετοιμάσει,
να βγει να το οδηγήσει να του βάλει λάστιχα να έρθει στο
σπίτι σαν παθολόγος την Πέμπτη να το δει για τον βήχα του
και τέλος να μου πει το μαγικό ‘Εγώ το ετοίμασα και όλες
οι εργατοώρες μου είναι η χορηγία μου και το δώρο μου
σε σένα. Έτσι και δεν τερματίσεις σε γ…. ‘. Τερματίζοντας
γλιτώσαμε κάτι τουλάχιστον… Του χρόνου, όπου και να
είμαι, θα είμαι πάλι εκεί, στην εκκίνηση πολύ πιο έτοιμος
από φέτος… <<
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Thumbs down…
• Δε μου άρεσαν από την αρχή τα 50 km/h μέσης
ωριαίας για τα μηχανάκια. Σημαίνει ότι σε κάποιες
δυσκολίες που κόβω στα 30 με το ζόρι για να τις
περάσω θα πρέπει να πάω 70 σε άλλες για να
μαζέψω τη διαφορά. Όταν φτάσαμε στο Olympus
Plaza έκανε εντύπωση στην οργάνωση που οι
μηχανές είχαν μείνει πίσω. Θεωρώ ότι το ωράριο
των μηχανών θα πρέπει να βγει διαφορετικά του
χρόνου. Μιας και οι περισσότεροι ήταν +1 ώρα από
τον πρώτο στην καλύτερη ο οποίος πρώτος ήταν
ήδη καθυστερημένος κατά 15 λεπτά.

Thumbs up…
• Μου άρεσε το Road book, θεωρώ ότι είχε ελάχιστες
ελλείψεις που του χρόνου θα έχουν διορθωθεί, σαν
πλοήγηση όμως τα σημεία ήταν πολύ καλά.
• Σ τον Χρήστο με το άλλο Adventure για τη βοήθειά
του.
• Μου άρεσε το πνεύμα αλληλεγγύης στον αγώνα,
πολλές φορές ρωτάγαμε ο ένας τον άλλον τα για
επιβεβαίωση πορείας.
•Μ
 ου άρεσε ο αγώνας αντοχής από την αρχή ως το
τέλος.
•Μ
 ου άρεσε η οργάνωση, όποτε ήθελα να μιλήσω
σε κάποιον ήταν εκεί, είχα το GPS tracker που μου
έδωσαν το οποίο έμεινε φορτισμένο σχεδόν για 10
ώρες και μπήκε στην πρίζα στο Δίστομο.
•Μ
 ου άρεσε που οδηγούσα επιτέλους το μηχανάκι
μου σε διαδρομές για τις οποίες αρχικά είχε
προσδιοριστεί και περιμένω του χρόνου να είναι
ακόμα καλύτερα.
•Μ
 ου άρεσε που ήταν συνεχόμενες 24 ώρες. Αν και
ήμουν κουρασμένος στο τέλος, αν ποτέ γίνει ακόμα
μεγαλύτερης διάρκειας θα τον ακολουθήσω χωρίς
δεύτερη σκέψη.
•Μ
 ου άρεσε που ήταν όλοι φιλικοί και όχι “θα σου
φάω την μούρη”.

• Δε μου άρεσε που το Roadbook το πήρα μισή
ώρα πριν τον αγώνα και ενώ στη θεωρία και μετά
βλέποντας το και στην πράξη όντως το μαρκάρισμα
με marker είναι πολύ χρήσιμο, δεν πρόλαβα να
το κάνω για όλα. Θα ήθελα να το πάρω αρκετά
νωρίτερα.
• Δε μου άρεσε που δεν υπήρχε περίπτωση να
διαβάσω τα σχόλια το βράδυ, θα ήθελα καλύτερα
να έχω κάποιες συντομεύσεις με μεγάλα bold
γράμματα.
• «Δε μου άρεσε που δεν έβλεπα τους παράδρομους
το βράδυ στο Roadbook. Χρειάστηκε αρκετές
φορές να σταματήσω για να δω αν όντως είχα δει
σωστά και να κολλήσω κυριολεκτικά το κράνος στο
Roadbook.
• Δε μου άρεσε που ο τεχνικός έλεγχος έγινε στην
πλατεία Κοτζιά και μετά στο Κρυονέρι έβγαλαν οι
μισοί κλειδιά και ξήλωσαν καθρέπτη. Το βράδυ
ήταν απίστευτα χρήσιμος. Δε λέω να έχεις 2ο μαζί
σου (αν και θα έπρεπε) αλλά να ξηλώνεις είναι
κάπως.
• Θα ήθελα τέλος έναν τεχνικό έλεγχο με τα όλα του.
Να ανάψουν φώτα, κόρνες, φλάς και λοιπά. Από τη
στιγμή που τα απαιτεί ο αγώνας θα ήθελα να δούμε
ότι δουλεύουν. Κανονικά οι μηχανές θα έπρεπε
να είναι από πολύ νωρίς για να περάσουν τεχνικό
έλεγχο ή να περάσουν τεχνικό έλεγχο Παρασκευή
απόγευμα ας πούμε.
• Στον εαυτό μου. Τα GPS έμειναν και τα δύο κλειστά
και η κάμερα έγραψε μόνο την εκκίνηση. Την άλλη
φορά θα είμαι πιο έτοιμος…

Το

σας καλεί σε μια χωμ
Με πλοηγό τον Θανάση Μουρίκη
και την παρέα του ebike.gr*
σε διαδρομές του Ράλι Ακρόπολις,
κατάλληλες για κάθε είδους on-off

*θα ακολουθήσει παραθαλάσσιο γεύμα για γερά πιρούνια

μάτινη βόλτα στα Γεράνεια Όρη

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΩΣ; Ο,ΤΙ ΦΑΣ ΚΑΙ ΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΨΕΙΣ!
ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ; ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ!

μέχρι τότε, περισσότερες πληροφορίες στο:
MOTO MOURIKIS - www.motomourikis.gr
Λ. Βουλιαγμένης 54, Τηλ. 2109240868

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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ροσφορές της αγοράς
ολουθούν...
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C’ EST MAGNIFIQUE (ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ)
Απίστευτη νέα γκάμα γαντιών, από την ολοκαίνουργια νέα εταιρεία που ήρθε και στην Ελλάδα
μέσα από τη Moto Market.
Πρόκειται για τα γάντια που εμπιστεύεται ο γνωστός μας
Andrea Dovizioso από τα MotoGP. Η Γαλλική εταιρία
5 παράγει γάντια και μόνο, εξασφαλίζοντας εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε ένα προϊόν. Υπάρχουν όλων των
ειδών, από καθημερινής χρήσης ως αγωνιστικά ίδια με
αυτά που φοράει ο Dovi.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της εν λόγω εταιρίας είναι η
πολύ χαμηλή τιμή που λανσάρονται στην Ελληνική αγορά, ενώ η μεγάλη γκάμα της 5 θα ενθουσιάσει και τον
πιο αδιάφορο… αλήθεια λέμε. Μπές στο Site της εταιρείας www.five-gloves.com και δες τη μεγάλη ποικιλία.
Moto Market, 210 9222349, www.motomarket.gr.

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TRIUMPH
ΣΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Γιώργος Πιερράκος και η παρέα του δημιούργησαν μετά από πολλή σκληρή δουλειά μία κάθετη
μονάδα Triumph στο κέντρο της Αθήνας.
Το νέο κατάστημα Triumph Πιερράκος στη Μιχαλακοπούλου 167 διαθέτει Πωλήσεις και Ανταλλαγές καινούργιων και μεταχειρισμένων Triumph μοτοσυκλετών,
ενώ κολλητά δίπλα παρέχει Service εξουσιοδοτημένο
και γνήσια ανταλλακτικά της εν λόγω εταιρίας.
Για όσους δε βολεύονται με την περιοχή, ο Γ. Πιερράκος
διαθέτει και μία ακόμα κάθετη μονάδα Triumph στα Νότια παράλια του Φαλήρου.
Μιχαλακοπούλου:
2107755545,
Καλαμακίου:
2109824821, www.pierrakos-moto.com.

STOCK PARTY ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
Όχι δεν κλείνει, απλώς του την βάρεσε του ανθρώπου να βλέπει τόσα πολλά πράγματα στο μαγαζί του,
και αποφάσισε να κάνει ένα τριήμερο Stock Party.
Στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου, τουτέστιν παρασκευοσαββατοκύριακο, πρέπει όλοι να ανοίξουμε το σεντούκι
μας, γιατί τέτοιες ευκαιρίες δεν ξανάρχονται εύκολα.
Τα “δόλια” εκθέματα προς σφαγή απαρτίζονται από
ρούχα Dainese, κράνη Arai, Suomy και Dainese, ενώ μία
πολύ μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα εσωθερμικά, Casual
μπουφάν για σκι και άλλα καλούδια από τη Dainese θα
ντύσουν και τους πιο απαιτητικούς.
Αφήστε λοιπόν τα κλάμματα και πάρτε μέρος σε ένα από
τα μεγαλύτερα πάρτι του Φεβρουαρίου. Ραντεβού από
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο Bike accessories στην
Καλλιρρόης 25-27, 2109220152.

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

FI TUNER PRO, ΓΙΑ ΤΕΝΤΩΜΑ ΧΕΡΙΩΝ
Για όλα τα Suzuki και όχι μόνο, νέο σύστημα διαχείρισης καυσίμου από
την Heal Tech που τοποθετείται με ένα απλό “κούμπωμα” στο σύστημα
ελέγχου όλων σχεδόν των ψεκαστών Ιαπωνικών μοτοσυκλετών.
Δε χρειάζεται καμία άλλη μετατροπή, γιατί από μόνο του διαθέτει τρία προεπιλεγμένα προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης του κινητήρα. Εσείς με ένα
απλό κουμπί ρυθμίζετε το μείγμα που σας βολεύει και το Tuner Pro θα κάνει τα
υπόλοιπα μόνο του.
Το Tuner Pro εξασφαλίζει από τις 500 στροφές του κινητήρα έως και τα κόκκινα
αύξηση της ιπποδύναμης με αυξημένη κατά πολύ γραμμικότητα, δίνοντας τη
δυνατότητα τριών επίπεδων ρύθμισης της απόδοσης: Μπούνια, πολύ μπούνια,
τέντωμα χεριών.
Η τιμή του είναι μόνο €192 και το τοποθετείτε μόνοι σας κάτω από τη σέλα. Δες
όλα τα νέα εγχειρήματα της Heal Τech στο κατάστημα Παπασταύρου Shops στην
Καλλιρρόης, ή πάρε στο 2109249350 για να το παραγγείλεις.
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ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΩ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ SYM
Άμα ο άλλος είναι μεγαλόψυχος, δε μπορείς να
πεις τίποτα ρε παιδάκι μου…
Δες τώρα. Χωρίς να έχει ιδιαίτερη ανάγκη η εταιρεία
Γκοργκόλης ΑΕ, κατεβάζει κι άλλο τις τιμές στα Best
Seller της. Έτσι μας βοηθάει να αποκτήσουμε και εμείς
ένα Scooter της προκοπής, συγκεκριμένα:
HD2 200i: €2,795 από 2,995 , Citycom 300i: €3,595
από 3,795, GTS 250i EVO: €3,495 από 3,595. Πάνε
λοιπόν σε ένα κατάστημα SYM (δηλαδή παντού) και μη
σε ξανακούσω να παζαρεύεις τιμή, γιατί όπως βλέπεις το
πράγμα πάει από μόνο του. Και με άτοκο χρηματοδοτικό
παρακαλώ. Μην είσαι αχάριστος τι άλλο θες… www.
gorgolis.gr

ΗΡΘΕ ΤΟ ΝΕΟ SUZUKI GW 250
Το νέο 250άρι της Suzuki είναι εδώ. Πρόκειται για
ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο της Ιαπωνικής εταιρίας, σχεδιασμένο εξολοκλήρου από λευκό χαρτί.
Μοιάζει βέβαια με το μεγάλο αδερφάκι του το GSR 600,
πράγμα πολύ λογικό, αλλά πρόκειται για έναν δικύλινδρο κινητήρα υδρόψυκτο παρακαλώ, που θα αποδίδει
κατά Suzuki 26 αλόγατα. Το νέο Suzuki έρχεται να χτυπήσει μία πληγωμένη αγορά, η οποία έχει ανάγκη από
χαμηλού κυβισμού καθημερινής μετακίνησης μοτοσυκλέτες, οικονομικές και ως προς την αγορά τους.
Τα 250 κυβικά είναι σε έξαρση πλέον και η Suzuki δε θα
μπορούσε να λείπει από το παιχνίδι. Μάθετε για το νέο
Suzuki στα κάθετα καταστήματα της Suzuki και στο Site
της εταιρίας, www.suzuki.gr.

ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ €90
Η τσέχικη RD κατασκευάζει μεταλλικά προστατευτικά για πολλές μοτοσυκλέτες παραγωγής και φυσικά για το αγαπητό μας V-Strom 650 αλλά και 1000.
Ειδικά κατασκευασμένα για κάθε ένα ξεχωριστά τύπο μοτοσυκλέτας, χωρίς περίπου ή αν κατά την τοποθέτηση.
Η τιμή τους είναι πολύ χαμηλή γιατί και στην περίοδο κρίσης οι χαζοτούμπες δε λείπουν και δυστυχώς τότε είναι
που κοστίζουν περισσότερο. Μόνο με €90 μπορείς να
έχεις για να προσέχεις. Έφυγες στο κατάστημα KostPart,
του Σταμάτη Κοντογιάννη στο Κουκάκι, 2109241400,
www.kostpart.gr.

OΦΕΛΟΣ EΩΣ ΚΑΙ €220 ΣΤΑ ΜΟΝΤEΛΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑΣ LIBERTY
Η νέα χρονιά αρχίζει με νέες προσφορές από την Piaggio… εύκολες
και οικονομικές καθημερινές μετακινήσεις με το Liberty, το αγαπημένο
μοντέλο στην κατηγορία των ελαφρών σκούτερ με μεγάλους τροχούς!
Οι τέσσερεις εκδόσεις Liberty διατίθενται πλέον σε νέες μειωμένες τιμές και
υπόσχονται σε όλους ευελιξία και λειτουργικότητα: Liberty 50 2Τ: €1,720 από
1,780, Liberty 50 4Τ: €1,790 από 1,910, Liberty 125: €1,890 από 1,995 και
Liberty 150: €1,995 από 2,215.
Τώρα η λύση που αναζητάτε για τη μετακίνησή σας, γίνεται ακόμα πιο προσιτή!
Επισκεφθείτε σήμερα ένα σημείο πώλησης Piaggio για να δείτε από κοντά τα
δημοφιλή μοντέλα Liberty και να επωφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές, έως
31/03/2012. Ενημερωθείτε και για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και
το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης για δύο επιπλέον χρόνια! www.gr.piaggio.
com.

ΤΣΑΜΠΑ, ΤΣΑΜΠΑ, ΤΣΑΜΠΑ…
Τις Αγγλικές εξατμίσεις Scorpion τις ξέρετε φυσικά. Προσωπικά τις έχω
δοκιμάσει στο GSXR μου και σας τις προτείνω ανεπιφύλακτα.
Εγώ βέβαια πιάστηκα κορόιδο γιατί την είχα πληρώσει χρυσή, επειδή βλέπετε
τότε δεν υπήρχε κάποιος στο ebike να μου τα δίνει όλα έτοιμα στο πιάτο…
Τέλος πάντων δε μου κρατάω κακία και για να σας το αποδείξω σας δίνω την
πληροφορία τσάμπα.
Τις εξατμίσεις Scorpion μπορείτε να τις αποκτήσετε από €260 τις μονές για GSXR
για παράδειγμα και από €480 τις διπλές, για TDM το αντίστοιχο παράδειγμα.
Τσάμπα; Καλά δεν τα λέω; Α ρε πλεονέκτες. €1 για κάθε τέτοια πληροφορία να
μου δίνατε, θα ήμουν πλούσιος.
Βρείτε όλη την γκάμα στο www.mouratisgp.gr και στο 2104954121. (Δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει παντού).
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ΤΣΑΜΠΑ ΜΠΟΤΕΣ… ΜΕ €90
Βαρύς ο χειμώνας έ; Και εσύ χωρίς λεφτά πάλι έ;
Λοιπόν πούλα τα σπίρτα που κουβαλάς και πήγαινε στο νούμερο ένα κατάστημα σε προσφορές, το
Moto Fashion.
Ένας όροφος γεμάτος προσφορές σε περιμένει στο εν
λόγω κατάστημα για να μην ξαναγκρινιάξεις ποτέ για τα
λεφτά. Από φόρμες, κράνη, μπουφάν και γάντια όλα
επώνυμα, και όλα σε τιμές ευκαιρίας. Εμείς για παράδειγμα και μόνο αναφέρουμε τις αδιάβροχες μπότες
Κοchmann Journey II με μεμβράνη D-Τex, ανθεκτικό
κλείσιμο Velcro, προστασία στον αστράγαλο, ύψος 20
cm και αναπνέοντα πάτο KMS-3. Επίσης διαθέτει και
ανακλαστικά και όλα αυτά μόνο με €90.
Βελλής Αναστάσιος, 2108547681, www.motofashion.
gr.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ COLLECTION ΣΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ…
Είναι τόσο μεγάλη η προσφορά σε χειμερινά ρούχα
από το κατάστημα Γκουντούφας, που γλωσσέψαμε
τη μπέρδα μας.
Το εν λόγω κατάστημα στη Μιχαλακοπούλου ανακαινίστηκε βρίσκοντας νέο χώρο στο Νο 108 και επί τη ευκαιρία της ανακαίνισης έβγαλε προσφορά πολλά μπουφάν,
αδιάβροχα, γάντια χειμωνιάτικα, αλλά και κράνη έτσι για
το ξεκάρφωμα.
Μπορεί πολλοί να έχουν προσφορές τη σήμερον ημέρα,
αλλά προσφορές σε επώνυμα λίγοι κάνουν. Επίσης στο
κατάστημα Γκουντούφας μπορείτε να βρείτε έως 12 άτοκες δόσεις στις αγορές σας, για να μάθουν οι τράπεζες.
Μπες στο www.goudoufas.gr ή πάρε στο 2107484891
για να δεις.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ F. FABBRI
Οι Ιταλοί το ξέρουν ρε παιδί μου το άθλημα της
προστασίας από τον αέρα. Και όχι μόνο αυτό αλλά
είναι αξεπέραστοι στο Design.
Μέσα σε όλη την πολύ μεγάλη γκάμα της εταιρείας ξεχωρίζει περίτρανα η νέα ζελατίνα για το νέο YAMAHA
T-Max 500, η οποία διαθέτει ειδικό μεταβλητό κουρμπάρισμα έτσι ώστε να δαμάζει τον αγέρα, αλλά να μην χάνεις τίποτα από τη σωστή ορατότητα με τον δρόμο. Στη
γκάμα της εταιρίας θα βρείτε όλων των ειδών τις ζελατίνες, καρίνες under tail κ.ά. Spiliotis moto, 2105777906,
www.spiliotis.gr.

GILERA NEXUS 300 ΤΩΡΑ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €745!
Το Nexus 300 φέρνει στην κατηγορία μεσαίου κυβισμού, το σπορ χαρακτήρα της οικογένειας Gilera.
Σε μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη το Nexus 300 αποτελεί την καλύτερη
πρόταση της κατηγορίας, συνδυάζοντας μοναδικά τη λειτουργικότητα του σκούτερ με τη σπορ οδήγηση. Από σήμερα ο συναρπαστικός κόσμος της Gilera γίνεται
ακόμα πιο προσιτόs… Με τη νέα τιμή του Nexus 300, με όφελος €745 και νέα
τιμή €4,240 μπορείτε κι εσείς να ανακαλύψετε τη σπορ πλευρά του σκούτερ και
να βάλετε μία αγωνιστική σπίθα στις καθημερινές σας μετακινήσεις!
Επισκεφτείτε σήμερα τα σημεία πώλησης Piaggio-Vespa-Gilera για να δείτε από
κοντά όλα τα αγαπημένα σας μοντέλα και επωφεληθείτε από τους καλύτερους
όρους της αγοράς.
Ενημερωθείτε για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, τη δυνατότητα επέκτασης εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια και όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η
Piaggio Hellas σε όλες τις μάρκες που αντιπροσωπεύει. www.gr.gilera.com.
Προαιρετικά μπορούν να εφαρμοστούν και επωμίδες. Η τιμή του είναι €199.
BAFETIS WORKSHOP, Λιοσίων 63 Αθήνα, 2108836754, www.bafetis.gr.

ΘΩΡΑΚΑΣ RXR
Ο θώρακας Strongflex της RXR αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην
προστασία του σώματος χρησιμοποιώντας την πατέντα της ASA (Air
Shock Absorber), της οποίας η τεχνολογία φέρνει επανάσταση και ριζικές αλλαγές στο χώρο του Enduro.
Σε crash tests που έγιναν, με πιστοποίηση CE στο θώρακα STRONGFLEX της RXR,
διαπιστώθηκε ότι απορρόφησε 9 φορές τουλάχιστον περισσότερη ενέργεια απ'
ό,τι οι παραδοσιακοί πλαστικοί θώρακες και 10 φορές περισσότερη από τους θώρακες αφρού.Το μυστικό της προστασίας RXR βρίσκεται στον αέρα που εμπεριέχεται σε ένα πολύ ανθεκτικό και εργονομικό φουσκωτό σύστημα ASA (Air Shock
Absorber), με μια σειρά από αεροθαλάμους που αλληλοεπιδρούν ώστε να διοχετεύεται πιο αποτελεσματικά ο αέρας στο εσωτερικό του θώρακα εξασφαλίζοντας
τη μέγιστη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.
Το σετ αγοράς, περιλαμβάνει ένα θώρακα Strongflex, μία τρόμπα ακριβείας με
ψηφιακή ένδειξη πίεσης, οδηγίες χρήσης και προτεινόμενες πιέσεις. Είναι σχεδιασμένος για αναβάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και επαγγελματίες, αλλά και
γενικότερα για όσους ψάχνουν το πιο προηγμένο τεχνικά.
Διατίθεται σε τρείς χρωματισμούς μαύρο, πορτοκαλί και λευκό, προσαρμόζεται
σε όλους τους σωματότυπους και συνεργάζεται πλήρως με extra προστατευτικά
αυχένα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο αναβάτης.
Προαιρετικά μπορούν να εφαρμοστούν και επωμίδες. Η τιμή του είναι €199.
BAFETIS WORKSHOP, Λιοσίων 63 Αθήνα, 2108836754, www.bafetis.gr.
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JACKET SOFTCELL HELD ΜΕ €90
Κατασκευασμένο από υδατοαπωθητικό (αυτό που
απωθεί το νερό δηλαδής), αντιανεμικό και αναπνέον υλικό Softcell με 95 %nylon και 5% spandex
(ένα ελαστικό πολύ υλικό).
Διαθέτει 3 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ φυσικά και 2
εσωτερικές τσέπες. Τέλος διαθέτει stormcuff στα μανίκια
για να μη σηκώνονται στα πολλά χιλιόμετρα, διατηρώντας πάντα αντιανεμική προστασία.
Είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ που χρησιμοποιείται και
εσωτερικά αντί της επένδυσης του μπουφάν. Βελλής
Αναστάσιος, 2108547681, www.motofashion.gr.

ΝΕΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” ΜΑΡΣΠΙΕ
Από την Gilles και τα καταστήματα Παπασταύρου,
νέα πρωτοποριακά ρυθμιζόμενα μαρσπιέ για μοτοσυκλέτες εκτός πίστας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε για V-Strom, Tiger 800 και 1050,
Bandit 650, 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,
μπρός και πίσω). Πάρτε στο 2109249350 ή περάστε από
ένα κατάστημα Παπασταύρου Shops, για να τα δείτε και
από κοντά. Για να πάρετε μαγική τιμή πείτε την μαγική
λέξη ebike.

ΚΑΘΕΤΟ-ΚΑΘΕΤΟ, ΟΧΙ ΝΑ ΓΕΡΝΕΙ…
Μέσα στην τούρλα της κρίσης, υπάρχει ένα κατάστημα που πάει καλά.
Το Fan Motorcycles φαίνεται ότι μετά από 27 χρόνια
σκληρής δουλειάς, ανταμείβεται από όλους εσάς με τα
καλύτερα. Το 2010 και το 2011 βραβεύεται σαν ο νούμερο ένα Dealer της Ducati, ενώ από φέτος έχοντας ήδη και
την εξουσιοδότηση της ΚΤΜ, γίνεται το πρώτο κατάστημα
κάθετο σε KTM και Ducati στην Αττική. Όπερ σημαίνει
ότι διαθέτει: Πωλήσεις, Service, Ανταλλακτικά και γνήσια
αξεσουάρ των δύο εταιρειών σε ένα πακέτο.
Για να μη γκρινιάζουμε λοιπόν συνέχεια για την κρίση των
τρακοσίων, θα πρέπει να λέμε και να αναφέρουμε και τα
καλά της αγοράς. Και όταν κάποιος με το σπαθί του αντιστέκεται αλώβητος στην κρίση να επικροτείται.
Από εμάς λοιπόν πάντα τέτοια κύριε Φάνη μας. Ηρώων
Πολυτεχνείου 8, Ηλιούπολη, 16431,
210 9955451, Fax: 210 9923890, www.fanmoto.gr.

ΝΕΟ XENTER 150 ΜΕ €3,090 ΜΟΝΟ
Είναι το νέο Yamaha Xenter 150. Νέος κινητήρας, νέο πλαίσιο, νέος
σχεδιασμός μεγάλο μπροστινό δίσκο διαμέτρου 267 mm που συμπληρώνεται από ένα ισχυρό ταμπούρο διαμέτρου 150 mm, εξασφαλίζοντας προβλέψιμη απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Το νέο YAMAHA Xenter 150 διακρίνεται για την άνεση που προσφέρει, τόσο με
τη χαμηλή σέλα των 785 mm, κατάλληλη για όλους τους αναβάτες και αναβάτριες, όσο και με το ευρύχωρο επίπεδο πάτωμα, το μεγαλύτερο στην κατηγορία
του! Στο πακέτο προσφέρεται δωρεάν βαλίτσα (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 είναι ήδη διαθέσιμο σε τρία χρώματα - λευκό, γκρι
και μαύρο - από τον Δεκέμβριο του 2011 στο Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών
ΥΑΜΑΗΑ, 801-11-YAMAHA (926242), http://www.yamaha-motor.eu/gr.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ D-AIR ΑΠΟ ΤΗ DAINESE
Ήρθε μετά από 10 χρόνια εξέλιξης με κόστος πάνω από €30,000,000 το
νέο πρωτοποριακό σύστημα ασφάλειας της Dainese.
Έχετε δει στα MotoGP τα παλικάρια που πέφτουν, όπως ο Rossi ή ο Pedrosa, και
ανοίγει ένας αερόσακος στην πλάτη ή στο σώμα τους;
Αφού λοιπόν τσακίστηκαν επανειλημμένως όλοι αυτοί οι αναβάτες, εξέλιξαν για
όλους εμάς που τα βρίσκουμε όλα έτοιμα το νέο σύστημα D-AIR.
Ο συγκεκριμένος αερόσακος προστατεύει όλα τα ζωτικά σημεία όπως: Θώρακα, σπλήνα, αυχένα, πλάτη και πλευρά και λειτουργεί με ένα πρωτοποριακό
ηλεκτρονικό σύστημα που τοποθετείται πάνω στη μοτοσυκλέτα. Το κοκομπλόκι
αυτό καταγράφει επιτάχυνση, χιλιόμετρα, γυροσκόπιο και άλλες παραμέτρους
σε κλάσματα και ξέρει αν εσείς πάτε να τσακιστείτε ή όχι, έτσι ανοίγει λίγο πριν
την πρόσκρουση ή την πτώση (μακριά από εμάς).
Μάθε παιδί μου πράματα στο 2109249350 ή περάστε από ένα κατάστημα Παπασταύρου Shops, για να το δείτε και από κοντά.
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V-STROM ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Τέλος τα ψέματα παιδιά… H Suzuki παρουσίασε τις
νέες μειωμένες τιμές εδώ και κανα μήνα, και 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 πώ; Ότι είναι για περιορισμένο αριθμό και εξαντλούνται με τάχιστο ρυθμό; Δε θέλω να σας αγχώσω.
Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων μοτοσυκλετών
Suzuki σε όλη την Ελλάδα, που θα βρουν στη διεύθυνση www.suzuki.gr/motos/sales.php και στο τηλέφωνο
24ωρης εξυπηρέτησης 210 99 88 168.

KPS ΜΑΡΣΠΙΕ, ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα μαρσπιέ KPS Racing είναι πλήρως ρυθμιζόμενα,
είναι από ergal ειδικής επεξεργασίας και μελέτης
για μέγιστη ακαμψία, είναι και πολύ οικονομικά.
Και παρόλα αυτά, έρχεται και ο αντιπρόσωπος τους Νίκος Μουράτης και τους δίνει μία στην τιμή και τα πουλάει με 10% έκπτωση. Τι να πω ρε παιδί μου, ζητήσαμε
έκπτωση; Όχι ρε κύριε μην τα ισοπεδώνεις όλα…
Χωρίς πλάκα τώρα, τα KPS Racing είναι από τις πλέον οικονομικές λύσεις σε ρυθμιζόμενα μαρσπιέ, προσφέροντας μέγιστη ακαμψία και λειτουργικότητα. Βρείτε όλη την γκάμα στο www.mouratisgp.gr και στο
2104954121. (Δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει
παντού).

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. Μετρά 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. Βελλής Αναστάσιος, 2108547681,
www.motofashion.gr.

ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ AGV ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ήξερες ότι εδώ και λίγο καιρό η DAINESE αγόρασε την AGV;
Ωραία τώρα μάθε εκ των έσω ότι στους υπεύθυνους της Dainese έχει κατσικωθεί
να φτιάξουν το νούμερο ένα κράνος χωρίς ανταγωνισμό. Πώς; Κρατώντας την
ασφάλεια δεδομένη και δίνοντας έμφαση σε υλικά, άνεση, βάρος, ορατότητα
και αεροδυναμική. Μοντέλο στο όλο εγχείρημα είναι ο συμπαθητικός σε όλους
Rossάκος, που βοηθά στην εξέλιξη. Γι’ αυτό έχει μείνει πίσω από βαθμολογία.
Δες όλα τα νέα εγχειρήματα στο κατάστημα Παπασταύρου Shops στην Καλλιρρόης ή τηλεφώνα στο 2109249350. Επίσης μπορείς να μπεις και στο www.
agv.it.

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

BEL-RAY BLUE TAC, CHAIN LUBE
Είναι κατάλληλο για αλυσίδες τύπου ‘O’, ‘X’ και 'Z' ring, και για κάθε
τύπου μοτό, 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., 2310515557, www.motoway.gr.
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ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TRIUMPH
Η Triumph ενημερώνει όλους τους φίλους της ότι
από 12/12/2011 ισχύει ένα νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλα τα μοντέλα της μάρκας.
Το πρόγραμμα τρέχει σε συνεργασία με τη VOLKSWAGEN
BANK και είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες
του Έλληνα αναβάτη, με ποσοστά προκαταβολής από
30%-50% και διάρκεια δανείου από 36-48 μήνες άτοκα.
Τα πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 29/2/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται
στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Triumph,
για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο
που τους ενδιαφέρει και στην νέα ιστοσελίδα, www.
triumphmotorcycles.gr.

MODENAS GT135 ΜΕ SUPER ΕΚΠΤΩΣΗ!
Τώρα η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε, προσφέρει το παπί της
Modenas GT 135 με σημαντική έκπτωση στη τιμή
Μετρητοίς.
Επωφεληθείτε της προσφοράς και κερδίστε €300 αγοράζοντας σήμερα το Modenas GT135 μόνο με €1,995.
Το νέο GT135 είναι ασφαλές ευέλικτο και σταθερό. Εφοδιάζεται με δύο εργοστασιακά δισκόφρενα της NISSIN
εμπρός και πίσω, με διπίστονες δαγκάνες και το μεγαλύτερο εμπρόσθιο δισκόφρενο στη κατηγορία του, διαμέτρου 234 mm, προσφέροντας άμεσο και προοδευτικό
φρενάρισμα.
Θα το βρείτε στο δίκτυο της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Αθήνα: Θησέως 309, 210 9403880 και Υπόλοιπη Ελλάδα:
24310 56101, www.gorgolis.gr, sales@gorgolis.gr.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ;
Θες αναρτήσεις Ohlins και WP μεταχειρισμένες σε
απίστευτη τιμή; Πολυεστερικά; Μαρσπιέ, ζάντες,
σωληνάκια και άλλα καλούδια σε τιμές παζαριού;
Τότε σου έχουμε τη 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, 210
9955451, Fax: 210 9923890, www.fanmoto.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

market

TRIUMPH TIGER 1050 ATOKA;
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 δεν θα πω “μόνο”).
Μπορείτε να κάνετε και Test Ride και να το αποκτήσετε
με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, των 36 και 48
μηνών.
Tηλέφωνο 2109824821, www.pierrakos-moto.com.

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 mm
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 στην μανέτα.
Ά μην ξεχάσω, οι δισκόπλακες είναι μαργαρίτες, έτσι για
να έχεις να πίνεις κάτι στα φανάρια. KostPart, Σταμάτης
Κοντογιάννης, 2109241400, www.kostpart.gr.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ GB RACING
Τα ψάχνατε που και ποιός; Να ποιος τα έχει: O Μουράτης “ο γιατρός”.
Αυτά τα μανιτάρια είναι θαύμα. Δοκιμασμένα χωρίς να
καταστρέφουν πλαίσια και να τρυπάς πλαστικά, θα προστατέψουν στο ακέραιο τη μοτοσυκλέτα σας από τυχόν
χαζοτούμπες γιατί διαθέτουν βάσεις ειδικά κατασκευασμένες όχι μόνο για τον σκελετό, αλλά και για τα “καπάκια” του κινητήρα. Εξελιγμένα και δοκιμασμένα στο
Παγκόσμιο SBK, αλλά και από τον ίδιο τον αντιπρόσωπο,
ο οποίος ως γνωστός βρόντακας των Σερρών αποφάσισε
να φέρει κάτι σοβαρό για να του προστατεύει τον κινητήρα του επιτέλους.
Βρείτε όλη τη γκάμα στο www.
mouratisgp.gr και στο 2104954121. (Δε χρειάζεται λέμε
διεύθυνση τα στέλνει παντού).
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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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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 Test 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.

MRG ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ
Το κατάστημα του Κωσταντίνου Γιαννακόπουλου
στην Μιχαλακοπούλου (το MRG) , δεν είναι ένα
απλό συνεργείο για Service και μόνο.
Ο συγκεκριμένος “κύριος” λύνει πολλά άλυτα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά προβλήματα στη μοτοσυκλέτα
σας. Επίσης το “χοντρό” μεράκι του είναι η βελτίωση μοτοσυκλετών, κυρίως ιαπωνικών, καθώς και η τοποθέτηση ηλεκτρονικών βοηθημάτων όπως: Traction Control,
τηλεμετρίες, αισθητήρων κ.ά. Βέβαια όπως όλα τα καλά
συνεργεία του κολεγίου, διαθέτει ηλεκτρονικούς αναλυτές και μηχάνημα καθαρισμού μπεκ.
Μιχαλακοπούλου και Φειδιππίδου 30, 2107775834 ή
αλλιώς τρίτη γκαζιά στη Μιχαλακοπούλου δεξιά.

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TRIUMPH
Νέες προσφορές που ισχύουν από 1.2.2012 ως 30.6.2012
και για περιορισμένο αριθμό μοτοσικλετών, ανακοίνωσε η
Triumph.
Συγκεκριμένα: για το TIGER 1050 ABS SE, δωρεάν πακέτο γνησίων
αξεσουάρ αξίας €1,197, αποτελούμενο από: Ανοδιωμένο δοχείο
υγρών εμπρός φρένου, ανοδιωμένο δοχείο υγρών πίσω φρένου,
ψηλή ζελατίνα τουρισμού, θερμαινόμενα γκριπ, σχάρα και κεντρική
βαλίτσα, καπάκι βαλίτσας στο χρώμα της μοτοσικλέτας, μανέτες μαύρες από CNC ρυθμιζόμενες.
Για το TIGER 800 ABS δωρεάν πακέτο γνησίων αξεσουάρ αξίας €939,
αποτελούμενο από: Σχάρα κεντρικής βαλίτσας, κεντρική βαλίτσα, θερμαινόμενα γκριπ, ρυθμιζόμενη ψηλή ζελατίνα, μαξιλαράκι βαλίτσας.
Τέλος για το DAYTONA 675i, δωρεάν πακέτο γνησίων αξεσουάρ αξίας
€1,397, αποτελούμενο από: Ανοδιωμένο δοχείο υγρών εμπρός φρένου, ανοδιωμένο δοχείο υγρών πίσω φρένου, μανέτες μαύρες CNC
ρυθμιζόμενες, Quickshifter, αλουμινένια φλας LED, μετασχηματιστής
φλας LED, τελικό εξάτμισης Arrow. www.triumphmotorcycles.gr.
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γιατί και η Αγία Παρασκευή,
θέλει τον μαστορά της
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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

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.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
Η Ιταλική εταιρεία Biondi, που ειδικεύεται στην
κατασκευή αξεσουάρ για σκούτερ, παρουσιάζει
μια νέα σειρά καλυμμάτων για τα μοντέλα Agility,
People GTi και Downtown της Kymco.
Mε εξαιρετικά προσεγμένη κατασκευή και μοναδικό, ιταλικό φινίρισμα, οι ποδιές αυτές προστατεύουν το σώμα
του αναβάτη από το κρύο και τον αέρα. Διαθέτουν 100%
αδιάβροχη εξωτερική μεμβράνη, καλυμμένες ραφές για
απόλυτη στεγανότητα, μεγάλη αδιάβροχη τσέπη και ανακλαστικά στοιχεία για αυξημένη ασφάλεια. Η τιμή διάθεσης είναι μόλις €93 με ΦΠΑ για όλα τα μοντέλα και
θα τις βρείτε στο δίκτυο αντιπροσώπων της Kymco ανά
την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στο 800-11-20025 ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Kymco www.kymco.gr.

ΝΕΟΣ ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑΔΙ…
Με ένα νέο σύγχρονο κινητήρα, ο “λύκος” της SYM προσφέρει ένα εξαιρετικό πακέτο ιπποδύναμης
και ροπής.
Η ψυχή του Wolf 250i είναι ένας 4βάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 250 κυβικών με αντικραδασμικό στρόφαλο
που αποδίδει 26 hp στις 7500 rpm! Η ειδική κατεργασία κεραμικής επίστρωσης του κυλίνδρου εγγυάται για τη μακροζωία του κινητήρα. Καθαρότερα καυσαέρια και εξαιρετική οικονομία καυσίμου (2.44lt/100km) επιτυγχάνονται
χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου (EFI) και τον τριοδικό καταλύτη με αισθητήρα O2.
Η καλαίσθητη LCD οθόνη που ξεχωρίζει χάρη στον ιδιαίτερο μπλε φωτισμό της διαθέτει ψηφιακό ταχύμετρο και
ψηφιακή ένδειξη ταχυτήτων ενώ παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με μία ματιά.
Το σύστημα φρένων τύπου μαργαρίτα του Wolf 250i αποτελείται από
ένα μεγάλο εμπρόσθιο δίσκο 288mm με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και πίσω δισκόφρενο 222mm, προσφέροντας σταθερή και ελεγχόμενη πέδηση. Επιπλέον, οι μανέτες του συμπλέκτη και του φρένου
διαθέτουν 4 θέσεις ρύθμισης για βελτιστοποίηση του χειρισμού.
Δείτε το και αυτό μαζί με όλη την γκάμα SYM, στο κατάστημα Γκουντούφας στη Μιχαλακοπούλου 108, www.goudoufas.gr ή πάρε στο
2107484891.
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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...

Εγγύηση στα μεσόγεια!
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αν θέλετε κι εσείς να
προβληθείτε στις σελίδες του

επικοινωνήστε μαζί μας
στο: 3chris@ebike.gr
Κιν. 6946120836

Σπύρος Τσαντήλας

xodus

Κάνε τον
Κινέζο
T
Είμαστε
διατεθειμένοι να
δουλέψουμε σαν
τον Κινέζο εργάτη
για το όνειρο του
όποιου iPhone
και της όποιας
Mercedes;

ο 2007, λίγο πριν την επίσημη πρώτη κυκλοφορία του
iPhone από την Apple, ο Steve Jobs κάλεσε μια σύσκεψη
με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας του. Κρατούσε
νευριασμένος το πρωτότυπο iPhone του στο χέρι. Η πλαστική
του οθόνη ήταν γρατζουνισμένη.
“Ο κόσμος θα βάζει το τηλέφωνο στην τσέπη του, εκεί που
έχει και τα κλειδιά του. Δε θα πουλήσω ένα προϊόν που
γρατζουνίζεται. Θέλω γυάλινη οθόνη και τη θέλω τέλεια σε έξι
εβδομάδες.”
Μόλις τέλειωσε η συνάντηση, ένα από τα στελέχη έκλεισε
αμέσως πτήση για το Shenzhen της Κίνας.
Δύο μέρες αργότερα οι νέες γυάλινες οθόνες ήδη
κατασκευάζονταν στο παραδίπλα εργοστάσιο και άρχισαν να
φτάνουν στο εργοστάσιο της Foxconn που συναρμολογεί το
iPhone τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.
Ένας επιστάτης ξύπνησε αμέσως 8,000 εργαζόμενους από τους
κοιτώνες του εργοστασίου, σε καθέναν δόθηκε ένα μπισκότο
και μια κούπα τσάι, οδηγήθηκε στη θέση εργασίας του και μέσα
σε μισή ώρα ξεκίνησαν 12ωρες βάρδιες τοποθέτησης των νέων
οθονών στις συσκευές. Μέσα σε 96 ώρες από την εντολή του
Steve Jobs η μονάδα παρήγαγε 10,000 iPhones τη μέρα.
Για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί όλη η βιομηχανική
παραγωγή έχει μεταφερθεί στην Κίνα, ας ακούσουμε την
πρώην διευθύντρια προμηθειών της Apple, Jennifer Rigoni:
“Μπορούν να προσλάβουν 3,000 ανθρώπους σε μια μέρα.
Ποια αμερικανική εταιρεία μπορεί να προσλάβει 3,000 άτομα
τόσο γρήγορα και να τους πείσει να μένουν σε κοιτώνες εντός
του εργοστασίου;”
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε ένα άρθρο των New
York Times με τίτλο “Γιατί το iPhone δε θα μπορούσε να
κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.”. Το άρθρο αυτό δε θα άλλαζε
και πολύ αν στη θέση του iPhone αναφέραμε ένα σωρό άλλα
προϊόντα και στην θέση της Αμερικανικής οποιαδήποτε άλλη
Δυτική αγορά.
Αυτή είναι η ουσία της οικονομικής κρίσης. Ξεχάστε τους
αερολόγους των ΜΜΕ που μιλούν για λήξη της κρίσης
στην Ευρώπη, γράψτε εκεί που ξέρετε τους χρηματιζόμενους
προπαγανδιστές που υπόσχονται ανάπτυξη μέσω μνημονίου.
Το πρόβλημα εξαρχής ήταν η μεταφορά όλης της βιομηχανικής
παραγωγής στην Ασία, η ραγδαία ανάπτυξη των εκεί αγορών,
άρα η μεταφορά του χρήματος προς Ανατολάς. Αυτή είναι μια
μη αναστρέψιμη –προς το παρόν– διαδικασία η οποία αφήνει
πίσω της ανέργους, φτωχούς, μείωση της κατανάλωσης,
δηλαδή έναν φαύλο κύκλο που αποδυναμώνει διαρκώς τη
Δύση και ισχυροποιεί την Ανατολή.
Το πλάνο της Ε.Ε. είναι σαφές, η “κινεζοποίηση” του εργατικού
δυναμικού κάτω από μια ενιαία ευρωπαϊκή διοίκηση ώστε να
μπορέσουν μια μέρα αυτές οι αγορές να είναι ανταγωνιστικές
προς την Κίνα και την Ινδία. Όλα τ’ άλλα που ακούμε στην
τηλεόραση και διαβάζουμε στις εφημερίδες είναι παπαριές για
να μασάμε ως τις επόμενες εκλογές. Λεφτά υπάρχουν λέει.
Το ερώτημα για μας είναι άλλο: Είμαστε διατεθειμένοι να
δουλέψουμε σαν τον Κινέζο εργάτη της Foxconn μόνο και μόνο
για το όνειρο του όποιου iPhone και της όποιας Mercedes; Και
τι θα κάνουμε γι’ αυτό, θα συνεχίσουμε να το καταπίνουμε
αμάσητο;
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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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13(F)
14(F)
15(F)
20(Σ)
25(F)
28(F)
23(C),25(Σ)
11(T)
41(F)
36(F)
1(F)
1(C)
15(Σ),25(Σ)
38(C)
30(F)
3(Σ)
12(T)
37(F)
19(Π),32(T)
8(Π)
37(Σ)
43(F)

Gas-Gas		
EC250F		
Gilera		
GP 800		
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 Ready 2 Track
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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Aprilia		
Dorsoduro 750
Mana 850 GT
Scarabeo 200 Dual Map
SR Max 300
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		
Urban 125		
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		
Terra 125 Adventure
Rambla 300i
Ducati		
848		
1098R		
1198S		
Diavel		
Hypermotard 796
Hypermotard
Monster 696
Monster 796 ABS
Multistrada 1200
Streetfighter
Streetfighter S
Futura		
Como 800		
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21(F)
11(F)
4(F)
35(C)
35(C)
23(F)
25(F)
35(C)
35(C)
35(C)
13(F)
7(T),37(Σ)
12(F)
10(F)
5(F)
24(F)
7(Π)
41(Σ)
34(F)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
15(F),19(Σ)
4(F)
9(F)
31(F)
16(F)
6(F)
15(F)
3(T)
24(Σ)
18(Π),32(F)
19(F)
24(F)
28(F)
19(F)
21(F)
16(F)
18(F)
1(F)
27(F)
40(F)
2(Σ),33(Σ)
39(F)
26 (T)
36(F)
7(Π),20(T)
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ρεί
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Τεύ
χος
5(T),15(Σ),25(Σ)
26(F)
24(Σ)
27(F)
3(Σ)
22(F)
34(F),39(T)
2(T)
20(F)
31(F)
1(C),25(Σ)
18(F)
37(Σ)
6(T)
20(Σ)
8(F)
13(T)
30(F)
1(F)
20(F)
11(F)
10(F)
32(F)
26(F)
17(F),26(F)
14(F)
40(F)
5(F)
7(F)
3(F)
35(F)
24(F)
17(T)
36(F),37(T)
20(F)
9(F)
41(Σ)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
23(F)
34(F)
2(F)
13(F)
42(F)
14(F)
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we have issues...

ZX10R		
KTM		
450 EXC ‘10
990 Adventure T
990 Adventure R
990 SM		
990 SMT		
990 SMT ABS
Duke 690		
Offroad ’10		
Offroad ’11		
RC8			
RC8R		
Super Duke		
Moto Guzzi
Stelvio 1200 4v
Stelvio 1200 NTX
V7 Classic		
Moto Morini
Corsaro Avio
Peugeot		
Geopolis 300RS
Geopolis 400
LXR 200i		
Satelis 500 RS
Sum Up 125
Tweet 150		
Piaggio		
Beverly 125		
Beverly 300		
MP3 400 LT
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 600 L1
GSX-R 1000 K9
RMX 450Z		
RV 125 VanVan
V-Strom 650 Desert
Sixteen 150		
SYM		
Wolf 250		
Triumph		
Bonneville SE

Ψάχνετε για μια συγκεκριμένη
μοτοσυκλέτα; Αναρωτιέστε
που είναι τα προηγούμενα
μέρη ενός αφιερώματος που
δημοσιεύεται ακανόνιστα και
έχει τον ατελείωτο, σαν το
στοιχειωμένο Serow καλή
ώρα; Αν ναι, τότε ο πίνακας
που ακολουθεί δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς.

Daytona 675
17(C) ,41(Σ)
Suzuki GSXR 600 K9
Daytona 675R
39(C),40(Σ)
eCycle		
Speed Triple
22(F),33(C),37(Σ)
Αγοράζοντας MTB
Speed Triple ABS
41(F)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Sprint GT		
30(F)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
Street Triple
2(Σ)
Αγοράζοντας ελαστικά (ά)
Street Triple R
9(T),33(Σ)
ANTI Chain Reaction
Thunderbird
19(F)
Βασικά αξεσουάρ
Tiger 800		
32(F),34(T)
Βασικές γνώσεις
Tiger 800 XC
32(F),39(F)
Bike Parks		
Tiger SE		
24(Σ)
Brevet		
BMW Mountain Bike
Vespa		
Γιατί ποδήλατο;
GTS 300 SuperSport
28(F)
Γρανίτης Δράμας
GTS 300 Touring
39(F)
Γυναίκα και ποδήλατο
GTV 250i Navy
7(F)
Dirfis Downhill
Yamaha		
Ενυδάτωση		
FZ1 Fazer ABS
3(F)
Επισκευή σαμπρέλας
FZ8			
33(Σ)
Freeday		
T-Max 500		
6(F)
Η επιστροφή του Lance Armstrong
V-Max		
27(T)
Η νύχτα πριν τον αγώνα
WR 250 R		
10(F)
Ηλεκτρικά ποδήλατα
WR 250 X		
4(F)
Ημέρα περιβάλλοντος 2010
X-City 250		
2(F)
Ιστορία ενός ποδηλάτου
X-Max 250		
27(F)
Λεξικό ορεινής ποδηλασίας
XJ600		
14(T)
Μεσαία Τριβή
XJ600 Diversion
18(F)
Maribor Downhill
XT660Z Tenere
8(F)
Όλυμπος Free ride
XT1200Z Super Tenere
23(Π),29(T)
Πετάλια με κλείδωμα
YZF-R 125		
6(F)
Ποδήλατο και Ηλεκτρικός
YZF-R6		
10(T),41(Σ)
Ποδηλατόδρομοι
YZF-R1		
7(Π),15(Σ),25(Σ)
Ποδηλατοπορεία Αθήνας
Σαλόνια		
Πόνοι στο γόνατο
Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08
2
Ρύθμιση σέλας
EICMA '08		
9
Σπαστό ποδήλατο
EICMA ’10		
31
Συνέντευξη: Μ. Χαϊδεμενάκης
EICMA ’11		
42
Τζουμέρκα ή θάνατος
Intermot '08
8
Giro d' Italia 2009
Intermot ’10
30
Rohloff speedhub 500/14
Moto Weekend 2011
40
Συμμετέχοντας σε αγώνα ΜΤΒ
Paris Moto et Scooter Show ’11
43
Tech News		
Tokyo Motor Show ’09
19
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Tokyo Motor Show ’11
43
Φεγγάρι στη Ρόδα 2010
Ταξιδιωτικά
X-Poros		
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3)
28
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3)
29
eCycle Tests
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3)
30
Bianchi Methanol SL 9500
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (4/3)
31
Dura Ace Di2
Futura Napoli
Long Term		
Futura Roma
ΚΤΜ 690 SuperMoto
4,5,6,8,9,11
Gitane Real E-bike3
ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager
4,5,6,7,9,11
Suzuki Burgman 400
40
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16,20
5
9
10
10
35
15
8
24
24
16
25
35
18
26
7
29
28
13
30
28
28
33
22
11
18
25
30
23
32
27
25
16
38
36
16
15
14
37
12
13
27
23
22(F)
15(F)
26(F)
32(Σ)
32(Σ)
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we have issues...

eBooks		
ADeus 2 (Βασίλης Τσακίρογλου)
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
Athens Supercross ’11
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

12
11
21
24
9
11
16
30
21
26
19
18
30
30
1
12
16
2
6
20
6,8,10,17,20,27,35
23
43
4
18
11
21
33
15
26
20
17
1
19
28(C)
9
20
5
9
12
16
13
9
36
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