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Σπύρος Τσαντήλας

Ο καλός πωλητής
είναι αυτός που
προσαρμόζεται

Φτωχομάρκετινγκ

>>

Εσχάτως διαβάζω διαρκώς φήμες για
ανανέωση του Yamaha R6, καθώς και
ειδήσεις για επικείμενο νέο Kawasaki ZX-6R. Το γεγονός πως
οι περισσότερες πηγάζουν από βρετανικά έντυπα ουδόλως
με εκπλήσσει – από το 2009 κάθε χρόνο “έρχεται νέο R6”,
κάποια στιγμή θα πέσουν μέσα. Θα έχετε προσέξει πάντως
ότι το supersport της Yamaha δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά
από το 2008, όντας εν πολλοίς βασισμένο στο μοντέλο του
2006.
Λιγότερο από μια δεκαετία πριν τα SS άλλαζαν με τόσο
ραγδαίο ρυθμό που έπρεπε να προσέξει κανείς πολύ πριν
αγοράσει για να μη βρεθεί με το “προηγούμενο” μοντέλο

λίγους μήνες μετά την παρθενική βόλτα. Όλες οι ιαπωνικές
εταιρείες είχαν άτυπα συμφωνήσει σε πρόγραμμα ριζικής
ανανέωσης των μοντέλων τους ανά διετία, μοιράζοντας τη
μια σεζόν στο 600 και την άλλη στο 1000, με ενδιάμεσο
“facelift” για το μοντέλο στη σκιά της επικαιρότητας.
Προφανώς είχαν τις πωλήσεις να στηρίξουν μια κούρσα
εξοπλισμών, έναν καταιγισμό μοντέλων συνοδευόμενο
από τεχνολογική εξέλιξη τόσο γρήγορη που ενίοτε
δυσκολευόμασταν να παρακολουθήσουμε. Άλλες φορές
πάλι έβλεπες το πρόγραμμα του τμήματος marketing
ξεδιάντροπα μπροστά στα μάτια σου, μακάρι να το ήξερες
εξαρχής. Είχες τρέξει λ.χ. να αγοράσεις το πρώτο CBR600RR
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και λίγους μήνες αργότερα παρουσιάζεται ανανεωμένο μοντέλο που είναι ουσιαστικά
ίδιο αλλά με ανεστραμμένο πιρούνι αντί για το συμβατικό του δικού σου, δε θα νιώσεις
κορόιδο; Η μόλις λίγων μηνών μοτοσυκλέτα σου έχασε ξαφνικά ένα σεβαστό κομμάτι
μεταπωλητικής αξίας…
Τώρα λοιπόν που η παγκόσμια κρίση έχει φρενάρει την εξέλιξη ακόμη και σε κολοσσούς
όπως οι Honda και Yamaha, ανακαλύπτουμε πως δεν πειράζει και τόσο πολύ που
το R6 και το CBR παραμένουν απαράλλαχτα εδώ και μερικά χρόνια. Η μοτοσυκλέτα
μας παραμένει στην κορυφή του κύματος τώρα που δεν έχουμε τα χρήματα να την
αλλάζουμε κάθε δύο χρόνια. Για φαντάσου, το R6 σου του 2008 θα ήταν τώρα δύο
και οσονούπω τρία μοντέλα πίσω, σε λίγο δε θα πουλιόταν. Άλλωστε αν μπορούν τα
MotoGP να τρέχουν τρία και τέσσερα χρόνια με το ίδιο RCV και M1, σίγουρα μπορώ να
αντέξω κι εγώ να κυκλοφορώ το ίδιο SS στην καφετέρια ή το track day.
Εξακολουθούμε να βλέπουμε καταπληκτικούς αγώνες με τις ίδιες μοτοσυκλέτες σε
WSBK και WSS. Το γεγονός επέτρεψε στους Ευρωπαίους να απαντήσουν με σπουδαίες
μοτοσυκλέτες, ενώ πριν το τριπάκι της φρενήρους ανάπτυξης τους έπεφτε δύσπεπτο.
Ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι δεν τρέχει τίποτε να πάρουμε κινητήρες CBR600RR σε πολύ
κατώτερο επίπεδο επιδόσεων από το WSS και με αυτούς να τρέξουμε μια νέα κατηγορία
στα GP. Απεναντίας μάλιστα, η Moto2 μας έβαλε τα γυαλιά σε επίπεδο θεάματος από
την πρώτη μέρα.
Διότι τελικά, όταν το διαθέσιμο χρήμα έγινε λιγότερο, προσαρμόστηκε και το ίδιο το
marketing, πουλώντας μας τώρα τα φτηνότερα ή λιγότερα προϊόντα ως καλύτερα.
Αυτό είναι το marketing, δεν το είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια; Ο καλός πωλητής είναι
αυτός που προσαρμόζεται.
Θα έρθει λοιπόν το νέο R6 αργά ή γρήγορα, γιατί αναπόφευκτα η Yamaha θα
πρέπει να προλάβει τις εξελίξεις. Σε λίγα χρόνια, ίσως και από το 2014, το ABS θα
γίνει υποχρεωτικό σε όλα τα δίκυκλα της Ε.Ε., η Honda έχει ήδη τέτοιο στο CBR της
και η Kawasaki το έχει έτοιμο στο ZX-10R, μοιραία θα προσαρμοστεί σύντομα και η
Yamaha. Έχοντας όμως ήδη ένα κορυφαίο supersport, μην εκπλαγείτε αν οι Ιάπωνες
επιλέξουν να μην κάνουν άλματα στο νέο τους μοντέλο και προτιμήσουν να κάνουν πιο
περιορισμένες επεμβάσεις.
Ίσως είναι καιρός κι εμείς να ανακαλύψουμε πως το να έρχονται όλες οι εταιρίες με
60 καινούργια μοντέλα κάθε χρόνο δεν είναι de facto πρόοδος, συχνά μπορεί να
ήταν απλώς φλύαρη σπατάλη. Κι όταν οι γίγαντες της βιομηχανίας τρέχουν το ίδιο
supersport τέσσερα και πέντε χρόνια χωρίς αλλαγές δεν είναι απαραιτήτως “φτώχεια”.
Μπορείς να το πεις και “λογική”. Διότι τελικά όλα είναι θέμα οπτικής, εσύ το βλέπεις
μισοάδειο ή μισογεμάτο.
Επιστροφή στην Ελλάδα όπου δεν έχουμε τέτοιες απορίες γιατί δεν παράγουμε τίποτα,
πόσο μάλλον μοτοσυκλέτες.
Ειλικρινά σας εύχομαι αυτό το τεύχος να μην το διαβάζετε κοντά στην ημερομηνία
έκδοσής του. Μακάρι να πλησιάζει το τέλος του Αυγούστου, να έχετε πάει τις
διακοπούλες σας, να έχετε γυρίσει με σοκολατί χρωματάκι και γεμάτες μπαταρίες και
να έρχεστε αντιμέτωποι με τα email που συσσωρεύτηκαν εν τη απουσία σας, μεταξύ
αυτών και το ειδοποιητήριο για το νέο τεύχος μας.
Σε αυτό λοιπόν θα βρείτε ένα ωραίο σκούτερ, μια όμορφη κλασική μοτοσυκλέτα και
πολλές, μα πάρα πολλές σελίδες γεμάτες τετράχρονα 125άρια. Όταν ήμουν πιτσιρικάς
δεν υπήρχαν τετράχρονα 125, μόνο δίχρονα, έβγαζαν εύκολα 20+ άλογα και η τελική
τους ξεπερνούσε συχνά τα 150 km/h. Τα σημερινά ήπια 125 για τα διπλώματα των 15
ίππων δεν τα πρόλαβα σε ηλικία σχετικού ενδιαφέροντος.
Έτσι κι αλλιώς είναι μάλλον άσχετα με την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ ο Νόμος δε
θεωρεί τους 16χρονους ικανούς να τα οδηγήσουν, έτσι μετά από ολιγοετή πειραματισμό
με τα διπλώματα Α1 των 15 ίππων περάσαμε στα Α1 των 34 ίππων, όπου οι επιλογές
είναι πολύ περισσότερες και περιλαμβάνουν μοτοσυκλέτες που μπορούν να ανέβουν
μια καλή ανηφόρα χωρίς να χρειαστεί προσευχή, γερανός ή και τα δύο μαζί.
Επειδή όμως από τη μια η τσέπη έχει αρχίσει να ανάγει αυτά τα 125άρια σε επίκαιρες
αγορές πια στην Ελλάδα, από την άλλη ποτέ δεν είναι αργά να γνωριστούμε με μια
γενιά που μας διέφυγε, οπότε παίρνουμε επτά μοτοσυκλέτες 125 κυβικών, πάμε για
τουρισμό κι οι θεοί μαζί μας.
Καλές βουτιές πρώτα και μετά καλή ανάγνωση!<<
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Τα 250άρια
ανανεώνονται, η
κάθοδος στην Ινδία
συνεχίζεται και η BMW
παρουσιάζει μια High
Performance έκδοση
που στα χαρτιά δεν
είναι πιο γρήγορη...
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Husqvarna TR650 Terra & Strada
Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή του Nuda από τον διεθνή
Τύπο, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα πρωτότυπο της Husqvarna
να βρει τον δρόμο του για κανονική παραγωγή.
Ο λόγος για το TR650 που, παρότι βασισμένο σε κινητήρα BMW,
όπως και στην περίπτωση του Nuda έχει δεχτεί αρκετές αλλαγές
για να αναμένουμε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
Ο μονοκύλινδρος κινητήρας της Rotax που κινεί το G650GS και
είχαμε πρωτογνωρίσει στο Funduro διαθέτει νέο πιστόνι, διαφορετικούς εκκεντροφόρους, επανασχεδιασμένη κεφαλή, αυξημένη
συμπίεση, νέο ψεκασμό και νέο ανοξείδωτο σύστημα εξαγωγής.
Το αποτέλεσμα; 58 ίπποι και 6.1 κιλά ροπής, σε συνδυασμό με
χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένους ρύπους σύμφωνα με
την εταιρεία.
Το TR650 θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, Terra και Strada με
χωμάτινο και ασφάλτινο προσανατολισμό αντίστοιχα με το όνομα.
Τα δύο TR μοιράζονται το ίδιο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο που
συνεργάζεται με 46άρι ανεστραμμένο μπροστινό και μοχλικό για
το μονό αμορτισέρ, ενώ διαφοροποιούνται πέρα από τα πλαστικά
και στους τροχούς, με τους αλουμινένιους του Strada να δίνουν τη
θέση τους σε ακτινωτούς για το πιο περιπετειώδες Terra.
Και οι δύο εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες με ABS, στάνταρ στο
Strada και προαιρετικό στο Terra, ενώ όπως είναι το σύνηθες αυτές
τις εποχές υπάρχει και μια ικανών διαστάσεων γκάμα προαιρετικού
εξοπλισμού για να το φέρετε στα μέτρα σας.
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επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας

BMW HP4
Έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε τα αρχικά HP – ή High Performance για τους φίλους – με εντελώς
διαφορετικές μοτοσυκλέτες από αυτές στις οποίες βασίζονται, αλλά με το HP4 η BMW αποφάσισε να μας
δώσει μια διαφορετική ερμηνεία.
Βασισμένο εμφανέστατα στο S1000RR, το HP4 δεν απευθύνεται σε αυτούς που αναζητούν μεγαλύτερη ιπποδύναμη
αλλά σε όσους αρέσκονται να περνούν το χρόνο τους στις πίστες, ψάχνοντας εκείνο το πολύτιμο δεκατάκι.
Οι αλλαγές στα μηχανικά μέρη του κινητήρα είναι απλά ανύπαρκτες, αλλά αυτό αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τα νέα ηλεκτρονικά: Για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα της Βαυαρικής εταιρείας έχουμε launch control, νέο
traction control με επτά διαφορετικές θέσεις και βελτιωμένο wheelie control, ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις
και νέο ABS σχεδιασμένο για να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά με σλικ ελαστικά.
Αφού έμειναν ικανοποιημένοι από τις αλλαγές στα ηλεκτρονικά, οι τεχνικοί της BMW έριξαν την προσοχή τους στη
μείωση του βάρους, με ελαφρύτερη μπαταρία, νέους τροχούς και εξάτμιση τιτανίου της Akrapovic. Το αποτέλεσμα
είναι η ελαφρύτερη τετρακύλινδρη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας, ζυγίζοντας 199.2 κιλά με 90% γεμάτο ρεζερβουάρ
ή, με άλλα λόγια, 8.8 κιλά ελαφρύτερη από πριν.
Οι αλλαγές ολοκληρώνονται με τη νέα διάσταση
του πίσω ελαστικού, τώρα
200/55-17 και ειδικά τακάκια στις μονομπλόκ ακτινικές δαγκάνες της Brembo,
ενώ για όσους δεν πολυπροσέχουν τέτοιες λεπτομέρειες το HP4 έρχεται με
διαφορετικά γραφικά και
φιμέ ζελατίνα.
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Kawasaki Ninja 250 2013
Το Ninja 250 είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες παγκοσμίως στην κατηγορία της, αλλά με τον
ανταγωνισμό να αυξάνεται συνεχώς η Kawasaki αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να βάλει ξανά τα πράγματα
στη θέση τους.
Αυτή τη φορά, η σχεδιαστική
έμπνευση δεν έρχεται από το
er6-f αλλά κατ’ ευθείαν από τη
ναυαρχίδα της KHI, το ΖΧ-10R
και μας ετοιμάζει για το όπουνα’ναι-θα-το-δούμε ZX-6R.
Η σαφώς πιο μοντέρνα και
αιχμηρή σχεδίαση συνεχίζεται
και στα όργανα, με το μεγάλο
αναλογικό στροφόμετρο να
συνοδεύεται από LCD οθόνη,
ενώ παρά τα φαινόμενα η
εργονομία είναι σχεδιασμένη
για άνετες και καθημερινές
μετακινήσεις.
Κάτω από τα πλαστικά βρίσκουμε εξίσου μεγάλες αλλαγές. Το πλαίσιο παρότι παραμένει σωληνωτό και ατσάλινο είναι επανασχεδιασμένο
ώστε να μειώνει τους κραδασμούς, ενώ συνεργάζεται με
νέες αναρτήσεις και τροχούς.
Διαφορετικά είναι και τα φρένα που πλέον έρχονται με
προαιρετικό ABS.
Φυσικά, με τόσες αλλαγές
δεν υπήρχε περίπτωση να
μείνει ανέπαφος ο δικύλινδρος κινητήρας. Έχουμε και
λέμε: Νέοι κύλινδροι πακέτο με καινούργια πιστόνια,
διαφορετικός στροφαλοθάλαμος και ψεκασμός με δύο
πεταλούδες – ανάλογα την
αγορά απ’ ότι φαίνεται, καθώς σε κάποιες το Ninja 250R
θα είναι διαθέσιμο με καρμπυρατέρ όπως παλιά.
Καθώς όλες οι πληροφορίες
προέρχονται αυτή τη στιγμή
από το Γιαπωνέζικο site που
είναι κομματάκι φειδωλό στις
λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε
ακόμα την απόδοση του ανανεωμένου δικύλινδρου. Αναμένεται να παραμείνει γύρω
στους 33 ίππους, παραπάνω
από ικανοί να κινήσουν με
άνεση τα 172 κιλά του μικρού Ninja.
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Yamaha R250
Ολοένα και αυξάνονται οι φήμες που θέλουν τη Yamaha να ετοιμάζει όχι ένα αλλά σειρά από 250άρια
για την αγορά της Ινδίας. Με δεδομένο το υπάρχον καθεστώς πωλήσεων, δεν τις βλέπουμε καθόλου μα
καθόλου αβάσιμες.
Η ναυαρχίδα της εταιρείας των τριών διαπασών στην Ινδία είναι το εικονιζόμενο R150 που θυμίζει το πρώτο R1 στο
fairing αλλά όχι φυσικά και στην απόδοση.
Παρότι σαφώς υποδεέστερο μηχανικά από
το YZF-R125 που έχουμε στην Ευρώπη,
το R150 διακρινόταν στην Ινδία όχι μόνο
για τις πωλήσεις του, αλλά για τις υψηλές
επιδόσεις και τον σπορ χαρακτήρα του. Ο
χάρτης όμως της αγοράς έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με την κάθοδο όλο
και περισσότερων μεγάλων εταιρειών που
εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας
για να έχουν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικές τιμές σε μοτοσυκλέτες που στέκονται
άριστα στα ευρωπαϊκά στάνταρ – όπως το
CBR250R.
Το R250, που κατά πάσα πιθανότητα στην
Ευρώπη θα συνοδεύεται από τα αρχικά
YZF, αναμένεται να είναι μονοκύλινδρο και
υδρόψυκτο, μοιραζόμενο τον νέο κινητήρα
με μια πιο οικονομικά προσιτή on-off μοτοσυκλέτα.

the
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Έχοντας μπουχτίσει να ρίχνουν πρόστιμα στους
οδηγούς αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν τα κινητά
τους χωρίς hands free, οι αρχές στο Cape Town πέρασαν έναν νόμο όπου πλέον πέρα του προστίμου
κατάσχεται και το κινητό του παραβάτη για 24 ώρες.
Λέτε να αλλάξει τίποτα;
Λένε πως το Star Wars πάει με τα πάντα. Ομολογουμένως δεν έχουμε επίσημη θέση στο θέμα,
αλλά δε μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι έχει
το γέλιο του να βλέπεις Storm Troopers να κάνουν
φιγούρες με enduro στην έρημο. http://youtu.be/cFsx2_Z7cU
Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν είσαι στάντμαν και ο
Σλοβενός Tadej Dolenc το ξέρει πολύ καλά. Παρότι μόλις 21 ετών ετοιμάζεται για την επιστροφή του
στο χώρο μετά από ένα διάλειμμα. Και ο καλύτερος
τρόπος ως γνωστόν είναι το σωστό προμοτάρισμα
του εαυτού σου: http://youtu.be/ta1P-NItbf8
Πονάει η μέση σας με τα Supersport; Καλοβλέπετε ένα μεγάλο σκούτερ ή κάτι πιο on-off στην όψη
τουλάχιστον και δικύλινδρο για μικρές βόλτες και
ταξιδάκια; Ξεπεράσατε αυτό το ‘παιδικό’ στάδιο και
ζητάτε μια πιο ώριμη επαφή με τη μοτοσυκλέτα;
Μάλλον έχετε γεράσει πολύ για να κάνετε παρέα
με τον 85άχρονο Mathyas Balint από την Ουγγαρία
που παρέλαβε μόλις την Panigale 1199S του. Δείτε
τον και συγκρίνετε. http://youtu.be/d1tXDya9dcs
Σας αρέσουν τα σπεσιαλάκια; Τα Ducati; Τα μικρά
βιντεάκια με κεφάτη μουσική; Αν η απάντηση είναι
ναι σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, πόσο δε
μάλλον αν είναι θετική σε περισσότερα από ένα,
ρίξτε μια ματιά στο νέο δημιούργημα της Ισπανικής
Radical Ducati, το RAD 02 Imola. http://youtu.be/dacjdP-4xU

more stuff...

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

front
Η ανάπτυξη της
Triumph
Όταν είσαι ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες μοτοσυκλετών που
όχι μόνο δεν ισοπεδώθηκαν αλλά
αναπτύχθηκαν μέσα στην κρίση
των τελευταίων ετών, κάτι κάνεις
καλά.
Και φυσικά μπορείς πάντα να χτίσεις
πάνω σε αυτό. Σήμερα, τα δύο εργοστάσια της Triumph στο Hinckley
και την Ταϊλάνδη παράγουν περίπου
50,000 μοτοσυκλέτες ετησίως, αλλά
σύμφωνα με τα σχέδια της Βρετανικής εταιρείας αυτό το νούμερο μπορεί
εύκολα να δεκαπλασιαστεί μέσα στα
επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν
στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση
της Karnataka της Ινδίας, η ιστορική
εταιρεία αναζητά χώρο για το νέο της
εργοστάσιο στη Narasapur. Το πρώτο
στάδιο περιλαμβάνει την παραγωγή
250,000 μοτοσυκλετών ετησίως με
στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής σε δεύτερη φάση. Με δεδομένες
τις συνθήκες στην εγχώρια αγορά, αναμείνατε την παρουσίαση μιας μικρής
μονοκύλινδρης μοτοσυκλέτας ανάμεσα στα 125 και τα 200 κυβικά, που στα
αχνάρια του KTM Duke θα βρει τον
δρόμο του και για τις πολύπαθες αγορές της Ευρώπης.

- Image : Inefecto

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ
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ΑΠΟ ΤΟ michelin pilot road 2 !!!!

BMW & TVS
Μπορεί η BMW να έχει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα νέα αυτού του μήνα με
τα ηλεκτροκίνητα σκούτερ και την trackday
έκδοση του S1000RR, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν κρατά τα μάτια της ανοιχτά για το
άλλο άκρο της αγοράς.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Βαυαρική
εταιρεία βρίσκεται σε επαφή με την Ινδική TVS για
πιθανή συνεργασία με στόχο την παραγωγή μοτοσυκλετών μικρού κυβισμού για την τοπική και όχι
μόνο αγορά. Η BMW δεν έκρυβε τις προθέσεις της
για την αναπτυσσόμενη αγορά, αλλά τηρεί σιγή
ιχθύος για τις συνομιλίες. Η TVS από την άλλη δια
στόματος Venu Srinivasan που έχει τα ηνία της TVS
δήλωσε ότι “θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών μας
σύντομα”.
Η TVS δεν είναι ακριβώς πασίγνωστη στην Ευρώπη και η γκάμα της, τόσο σε μοτοσυκλέτες όσο
και σε σκούτερ, δεν απευθύνεται στα εκλεπτυσμένα μας γούστα, ωστόσο δεν παύει να είναι η
τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία μοτοσυκλετών της
Ινδίας, ένα εξαιρετικό πάτημα για να μπει η BMW
δυναμικά στην αγορά. Ταυτόχρονα, η TVS που διέκοψε τις σχέσεις της με τη Suzuki το 2001 έχει
να ωφεληθεί σημαντικά από την τεχνογνωσία της
BMW, επιτρέποντάς της να τα βάλει στα ίσια με
τους ανταγωνιστές της που κάνουν τη μία στρατηγική συνεργασία μετά την άλλη. Πώς το λέγανε; Α
ναι, win-win.

Ή ΕΧΕΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

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

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

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

X

www.michelinpilotroad3.com
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Ducati & Audi
Ακολουθώντας την επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της εξαγοράς της Ducati από την Audi, ο
CEO της Γερμανικής εταιρείας Rupert Stadler επισκέφτηκε το εργοστάσιο της Ducati παρέα με τον Thomas
Sigi, υπεύθυνο προσωπικού της Audi AG.
Μετά από τις απαραίτητες επαφές με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών, ο Stadler μίλησε στο συγκεντρωμένο
προσωπικό των περίπου 1,000 ατόμων που αριθμεί η Ducati. “Θα αναρωτιέστε γιατί εμείς, μια εταιρεία αυτοκινήτων
ενδιαφερθήκαμε να αγοράσουμε τη Ducati τη στιγμή που δεν υπάρχουν εμφανή κοινά σημεία. Αλλά αυτό είναι μόνο
με την πρώτη ματιά. Η Ducati εκφράζει το πάθος, την τέχνη, την ακρίβεια της κατασκευής και τη χαρά της ζωής. Χαρακτηριστικά και επιτυχίες που μας εντυπωσιάζουν.”
Ο Stadler συνέχισε εξηγώντας πως οι άνθρωποι της Ducati είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τα επιτεύγματά της
και πως οι δύο εταιρείες ενώνονται από το κοινό τους πάθος. Μίλησε για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, έμπνευσης και
για τις ευκαιρίες κοινής ανάπτυξης που υπάρχουν, ενώ έκλεισε με μια υπόσχεση που όλοι περίμεναν: “Η Ducati θα
παραμείνει Ducati.”
Η Audi έχει δείξει και στο παρελθόν με τη Lamborghini ότι ξέρει πώς να στηρίζει τις εταιρείες που αποκτά για να
αποδώσουν το μέγιστο του δυναμικού τους.
Αλλά και πώς να κερδίζει και η ίδια από
αυτό, με τρανό παράδειγμα το R8 που είναι
μια πιο οικονομικά προσιτή και πιο ολοκληρωμένη Gallardo με άλλο κουστούμι. Μην
περιμένετε να δείτε ένα Panigale με το σήμα
της Audi, καθώς τα πρώτα δείγματα της συνεργασίας αναμένεται να είναι στην αναβίωση ενός project που όλο σταματούσε γιατί
δεν ταίριαζε με τη φιλοσοφία της εταιρείας.
Ένα Mega Scooter με δικύλινδρο κινητήρα
που υπό την αιγίδα της Audi θα μπορεί να
τα βάλει κατά μέτωπο με τα Yamaha T-MAX
530, Aprilia SRV850 και φυσικά το C600
Sport της BMW.
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Roskva
Μπορεί το όνομά του να μην είναι ό,τι πιο εύκολο
για τους μη Νορβηγούς, αλλά αν μη τι άλλο πέρα
από ενδιαφέρον τεχνολογικά είναι και όμορφο.
Το Roskva είναι παιδί πέντε φοιτητών στο University of
Life Sciences του Όσλο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο αποκλειστικά από αυτούς. Πέρα από το εντυπωσιακό
της σχεδίασης με τις απλές, καθαρές και πάνω απ’ όλα
επιθετικές γραμμές του, το Roskva αποκτά περισσότερο
ενδιαφέρον κάτω από το κουστούμι του.
Για να κρατήσουν το βάρος χαμηλά, οι Νορβηγοί φοιτητές απέρριψαν την αρχική επιλογή του αλουμινένιου
πλαισίου. Αντ’ αυτού επέλεξαν να κάνουν το κουστούμι
δομικό στοιχείο, κατασκευάζοντάς το εξ’ ολοκλήρου από
Carbon και ενισχύοντας τα κρίσιμα σημεία. Το αποτέλεσμα; 25 μόλις κιλά. Η κινητήρια δύναμη είναι φυσικά
ηλεκτρική και για την ακρίβεια διπλή, καθώς επιλέχτηκε η λύση δύο ηλεκτροκινητήρων των 36 KW για τελική
απόδοση 96.6 ίππων.
Η τελική ταχύτητα του Roskva είναι γύρω στα 180 km/h,
ενώ παρά την επιλογή των παλαιότερης τεχνολογίας μπαταριών Lithium Iron Phosphate αντί για τις πιο αποδοτικές
αλλά ακριβότερες και εκτός budget Lithium Ion, το πρωτότυπο έχει αυτονομία 100 χιλιομέτρων. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας που
δεν ξεπερνά τα 160 κιλά βοηθώντας ακόμα περισσότερο
τόσο στις επιταχύνσεις που είναι από τα δυνατά σημεία
των ηλεκτρικών, όσο και σε περιβάλλον πίστας που δεν
είναι ως τώρα ανάμεσα στα κορυφαία τους στοιχεία.
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BMW Motorrad
GS Series

BMW Hellas A.E.
bmw-motorrad.gr

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΑΣΦΑΛΩΣ.
Η ασφάλεια και η διασκέδαση με μία GS είναι δεδομένη. Για την απόκτησή της, η BMW Motorrad σε επιβραβεύει
και σου κάνει δώρο το ABS. Εσύ απλά επίλεξε ανάμεσα σε 11 διαθέσιμους χρωματισμούς, όπως Alpine White
για την F800GS και Triple Black για την R1200GS και νιώσε ακόμα περισσότερη ασφάλεια χάρη στο ABS.
Για περισσότερες πληροφορίες έλα στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της BMW Motorrad Hellas.
Επιπλέον, όπως και σε όλα τα μοντέλα BMW, σου προσφέρουμε:
• 2 Χρόνια Δωρεάν Οδική Βοήθεια BMW Motorrad Mobile Care.
• Υπηρεσίες Χρηματοδότησης και Ασφάλισης από την BMW Financial Services.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟΥ GS ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ABS ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ €1.320.
Kέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: Tηλ.: 210 9118000 bmw-motorrad.gr www.facebook.com/BMW.Motorrad.Hellas

H BMW Μοtorrad συνιστά

The Ultimate
Riding Machine

the

BMW C Evolution
Το είδαμε σαν πρωτότυπο, το ξαναείδαμε καμουφλαρισμένο και τώρα η BMW συνεχίζει την εξέλιξη του ηλεκτρικού
της mega scooter παρουσιάζοντας τη νέα του έκδοση με το
πιασάρικο όνομα C Evolution.
Δείχνει έτοιμο για παραγωγή, αλλά το ίδιο θα μπορούσαμε να
πούμε και για τις προηγούμενές του εμφανίσεις. Φαίνεται ότι η
BMW έχει πάρει το θέμα της ηλεκτροκίνησης σοβαρά και δε σκοπεύει να βγάλει κάτι στην παραγωγή μέχρι να είναι ικανοποιημένη
απολύτως από τη χρηστικότητά του. Στόχοι κατά τις δηλώσεις της
οι επιδόσεις που οφείλουν να είναι αντίστοιχες των ‘κανονικών’
mega scooter και φυσικά η αχίλλειος πτέρνα των ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι σήμερα, η αυτονομία.
Με σταθερή απόδοση 14 ίππων και μέγιστη 45 δε θα κάνει τους
βενζινοκίνητους ανταγωνιστές να ιδρώσουν, αλλά η τελική των
120 χιλιομέτρων με αυτονομία που φτάνει τα 100 χιλιόμετρα το
φέρνουν άμεσα στο άνω άκρο των ηλεκτρικών προσφορών. Για
να το επιτύχεις αυτό χρειάζεσαι μεγάλες μπαταρίες που η BMW
τοποθέτησε όσο πιο χαμηλά γίνεται για καλύτερο κέντρο βάρους
και συμπεριφορά, ενώ φρόντισε να φορτίζουν όταν ο αναβάτης
κλείνει το γκάζι ή φρενάρει.
Φυσικά, πέρα από το χτυπητό του χρωματισμού, όλα τα πέντε
πρωτότυπα που έχει κατασκευάσει η BMW είναι εφοδιασμένα με
οθόνες TFT, ABS και επικοινωνία Synergy με τα αυτοκίνητα της
εταιρείας. Καμία κουβέντα ακόμα για κανονική παραγωγή, οπότε
αναμείνατε την επόμενη έκδοση που θα είναι ακόμα πιο προηγμένη. Σίγουρα βρίσκονται σε καλό δρόμο.
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Φτιάξ’ το μόνος σου
Τι κάνεις όταν αγαπάς τις μοτοσυκλέτες, έχεις κέφι
και μεράκι αλλά όχι τα χρήματα που θα ήθελες;
Αν σκέπτεσαι σαν τον Steven Lawver παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου και φτιάχνεις τη δική σου, προσωπική
μοτοσυκλέτα από το μηδέν – ή σχεδόν. Ο Steven ανακάλυψε ότι ένας γείτονάς του είχε στο ράντσο του ένα πλαίσιο X-Motos XB-30T, πλήρες με αναρτήσεις και τροχούς
αλλά χωρίς κινητήρα. Αφού το απέκτησε με συνοπτικές
αλλά νόμιμες διαδικασίες, έπρεπε να βρει την κατάλληλη κινητήρια δύναμη. Και όταν βρήκε ένα διαθέσιμο
κινητήρα 200cc και 6.5 ίππων από μηχανή του γκαζόν
ήταν προφανές τι έπρεπε να κάνει.
Αφιερώνοντας μερικά Σαββατοκύριακα σε κολλήσεις και
κατασκευές, ταίριαξε τον κινητήρα με μια CVT μετάδοση
από καρτ και τα στρίμωξε μέσα στο πλαίσιο, τοποθετώντας όλα τα ηλεκτρικά στο αλουμινένιο κουτί που ντουμπλάρει ως βάση κινητήρα και προστατευτική ποδιά.
Κρίνοντας δε ότι το δημιούργημά του θα έπρεπε να είναι
ακόμα πιο ξεχωριστό οπτικά, προσπέρασε την εύκολη
λύση των έτοιμων πλαστικών και δημιούργησε ο ίδιος το
κουστούμι που βλέπετε από ανοξείδωτο ατσάλι.
Καθόλου μα καθόλου άσχημα για κάτι που κόστισε περίπου 600 δολάρια σε ανταλλακτικά, ειδικά αν είσαι της
σχολής Mad Max...
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SM 630
€ 6.490

TE 449 / 511 (11')
€7.000 / €7.200

SM 125
€ 3.200

TC 449 (11')
€ 6.900

SM 125 2T (11')
€ 3.900

TE 250 (11')
€ 6.900

TE 125
€ 3.100

Η ΗUSQVARNA συνιστά

TE 630
€ 5.990

Οι ως άνω τιμές ισχύουν για ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό μοτοσικλετών και έως εξαντλήσεως
των μοτοσικλετών που βρίσκονται ετοιμοπαράδοτες στις εκθέσεις του Επισήμου
Δικτύου Εμπόρων Μοτοσιλετών Husqvarna. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τελικές λιανικές με φόρους.

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Μέλη Επίσημου Δικτύου Εμπόρων Μοτοσικλετών Husqvarna στην Ελλάδα
Β.Α. Ανδριόπουλος Α.Ε. Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 129α, ΤΚ 26441, Πάτρα Τηλ: 2610-425900, FAX: 2610-425755
Ντόλλας Ιωάννης 4 χλμ Ξάνθης-Λάγος, ΤΚ 67100, Ξάνθη Τηλ: 25410-29430, FAX: 25410-83018
Super Bike Γεωργαλάς Ι. Α. Παπαναστασίου 95, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-921705, FAX: 2310-921705
Ι. Μυλωνάκης ΑΕ 4ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Χανίων-Καστελίου, ΤΚ 73100, Κρήτη-Χανιά Τηλ: 28210-23944, Fax: 28210-33699
Παναγιωτόπουλος Α.Ε. Γέρακας Κανάρη 9, ΤΚ 15344, Αθήνα Τηλ: 210-6046940, FAX: 210-6046942
Παναγιωτόπουλος Α.Ε. Μαρούσι Κηφισίας 1, ΤΚ 15123, Αθήνα Τηλ: 210-6850141, FAX: 210-6850211
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών BMW Hellas Τηλ: 210 9118000
www.husqvarna-motorcycles.gr www.facebook.com/Husqvarna.Motorcycles.Hellas
Husqvarna Motorcycles a BMW Group Company
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Υπάρχουν μοτοσυκλέτες που τις μετράς με τη μεζούρα του ρεαλισμού και άλλες
που απλά τις οσφραίνεσαι, τις βιώνεις. Όπως η Bonnie για παράδειγμα.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης
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" "
η μοτοσυκλέτα με την

οποία θα κάνεις τα πάντα

χαμογελώντας

>>

Προς το τέλος της δεκαετίας του ’50 και
ως τις αρχές της επόμενης η Bonneville
ήταν γνωστή ως “η ταχύτερη μοτοσυκλέτα του κόσμου”
καθώς τρεις διαφορετικές εκδόσεις της έσπασαν ισάριθμες
φορές το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στην ομώνυμη
έρημο από αλάτι στην πολιτεία της Utah στις Η.Π.Α. Αυτή
η μοτοσυκλέτα, εκτός από μάλλον πιο φημισμένη, είναι
πιθανότατα και η μακροβιότερη στη γκάμα της Triumph,
από το 1959 που πρωτοπαρουσιάστηκε πωλείτο σχεδόν
αδιάλειπτα ως το 1988. Επανεμφανίστηκε στην υπό τον John
Bloor νέα εποχή της αγγλικής εταιρείας το 2001, με έναν
νέο αερόψυκτο κινητήρα 790 cc, απέκτησε τη μεγαλύτερη
έκδοσή του με 865 cc στην έκδοση Τ100 και τελικά από
το 2007 φόρεσε αυτόν τον κινητήρα σε όλη τη γκάμα των
Bonnie.
Σήμερα απέχει πολύ, πάρα πολύ από το να χαρακτηριστεί
ταχύτερη του κόσμου, αλλά παραμένει μια μοτοσυκλέτα που
συμβάλλει τα μέγιστα στην εμπορική πορεία της σύγχρονης
Triumph όντας ένα από τα πιο καλοπουλημένα της μοντέλα.
Η όμορφη γαλάζια με τον αριθμό 604 στην τιμονόπλακα
που δοκιμάζουμε σήμερα ανήκει στην εκλεκτή κάστα των
Τ100 και διαφέρει από τις υπόλοιπες Bonneville κυρίως
σε εμφάνιση: Ως Τ100 φορά ακτινωτές ζάντες με 19άρα
μπροστινή, τα κλασικά peashooter τελικά και ξεχωρίζει
ακόμη από τον αποκλειστικό χρωματισμό. Τέλος, η μικρή
πλάκα στο κέντρο του τιμονιού, πάνω από την τιμονόπλακα,
θα σας υπενθυμίσει πως αυτή είναι μια Limited Edition
έκδοση με τον αριθμό της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας να
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μην υπερβαίνει το 650, το σύνολο των Limited Edition T100
που βγήκαν από το Hinckley. Κατά τα λοιπά πρόκειται για
μια παραδοσιακή σύγχρονη Bonneville, με τον ίδιο κινητήρα,
αναρτήσεις, φρένα, πλαίσιο όπως και όλες οι υπόλοιπες
εκδόσεις της.
Μη βιάζεσαι
Είναι κάπως δύσκολο να ταυτοποιήσεις τι ακριβώς είναι
αυτή η μοτοσυκλέτα. Πατώντας στο πιο προφανές είναι ένα
σύγχρονο κλασικό, μια ρέπλικα μιας ιστορικής μοτοσυκλέτας
με τεχνολογία του σήμερα. Αν θες ντε και καλά να τη δεις
από πλευράς χρηστικότητας, μπορώ να το πω με τις ελάχιστες
λέξεις:
Είναι η μοτοσυκλέτα με την οποία θα κάνεις τα πάντα
χαμογελώντας.
Δεν έχει κανένα πρόβλημα να σε εξυπηρετήσει καθημερινά,
μπορεί να κινείται άνετα στην πυκνή αστική κυκλοφορία.
Όπλο της εδώ είναι ο εξαιρετικά ελαστικός κινητήρας και η
άφθονη ροπή. Σηκώνει οποιαδήποτε σχέση στο κιβώτιο από
τόσο χαμηλά που αρχίζει να γίνεται γοητευτικότερο απ’ το
να προσπαθείς να τη βάζεις στις ροπές της. Αυτό το γάργαρο
και υπόκωφο πατ-πατ-πατ της κρεμασμένης σχέσης είναι
το κάτι άλλο και ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ
για να γίνει καλύτερο είναι με τις πιο ελεύθερες peashooter
εξατμίσεις που ακούγονται σαφώς χορταστικότερες.
Θα σε κεράσει τις ομορφότερες βόλτες που μπορείς να
φανταστείς, χαλαρά και νωχελικά, απολαμβάνοντας τη
διαδρομή και το τοπίο, όσο μακριά κι αν θες να πας.
Δοκίμασε μια βόλτα ως το Σούνιο μαζί της και θα καταλάβεις
πως γι’ αυτό ακριβώς φτιάχτηκε. Τολμώ μάλιστα να πω ότι
η πεισματάρα Εγγλέζα θα σου επιβάλλει σύντομα τον νόμο
της, θα κάνει όλες σου τις διαδρομές βόλτα, σουλάτσο
απολαυστικό. Αυτή είναι μια δικτατορία που δέχομαι μετά
χαράς.
Μόνο ένας όρος υπάρχει: μη βιάζεσαι. Όσο κρατάς έναν ήπιο
ρυθμό όλα δουλεύουν ρολόι, κράτα τη μέσα στη ζώνη που
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αισθάνεται άνετη και θα απολαύσεις μια μοτοσυκλέτα που
στρίβει απολαυστικά, κάθεται άνετα στη γραμμή της, χαρίζει
χαμόγελα και στο στροφιλίκι. Με τον 19άρη μπροστινό τροχό
δεν έχει την ίδια γρήγορη είσοδο με το βασικό μοντέλο και
τη 17άρα χυτή ζάντα, πάντως είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της
μοτοσυκλέτας που δεν της φαίνεται άσχημα η διαφορά. Θα
έλεγα μάλιστα πως κατά την προσωπική μου γνώμη προτιμώ
την πιο ράθυμη γεωμετρία των 19 ιντσών, τη βρίσκω πιο
ταιριαστή. Ο Μάνος Κάττουλας που είχε δοκιμάσει τη βασική
έκδοση παλιότερα επιμένει πως θα προτιμούσε τις 17 ίντσες
για τον εαυτό του. Καταλαβαίνετε πως είναι λίγο-πολύ
υποκειμενικό το ζήτημα, η ουσία ωστόσο λέει πως σε μια
μοτοσυκλέτα που φτιάχτηκε για να οδηγείται αισθησιακά και
χαλαρά την κάπως πιο αργή γεωμετρία στο μπροστινό δεν
τη λες και μειονέκτημα, ενώ κάποιοι –όπως εγώ λ.χ. – θα το
πουν ως και πλεονέκτημα.
Αυτό που σίγουρα δε θες να κάνεις είναι να αρχίσεις τις
σφαλιάρες στις στροφές και να ψάχνεις τα όρια κλίσης της,
σύντομα θα σε επαναφέρει στην πραγματικότητα ενός
πιρουνιού με λιγοστή πληροφόρηση και δύο αμορτισέρ με
μαλακές αποσβέσεις και μηδανιμές ρυθμίσεις, θα σε βγάλει
η ίδια εκτός παιχνιδιού. Μη μου πεις τώρα ότι τη θες για να
κυνηγιέσαι, ας είμαστε σοβαροί.
Ο κόσμος αυτού του δικύλινδρου κινητήρα είναι οι μεσαίες
του, κράτα τον από τις 3,000 ως τις 5,000 και θα καταλάβεις τι
εννοώ. Εκεί είναι η απόλαυση. Ακολουθούν άλλες δύο πολύ
ωφέλιμες χιλιάδες στροφές και μετά, όσο απομακρύνεσαι
από τη μέγιστη απόδοση, αρχίζουν οι υψίσυχνοι κραδασμοί,
ο κινητήρας δουλεύει ολοένα και πιο τραχιά, χάνεται το
νόημα. Μην ψάχνεις να βρεις την τελική της, μετά τα 160 έτσι
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κι αλλιώς δε δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να φορτώσει κι άλλο
το κοντέρ της, τουλάχιστον όχι με αυτό το γρανάζωμα που
διαθέτει. Και αυτό δεν πειράζει καθόλου.
Κάνεις και ταξίδι άμα θες, κανένα πρόβλημα, αρκεί να μη
σε ενοχλεί που δεν πρόκειται να περάσεις τα 140. Αφενός
γιατί ο δικύλινδρος βρίσκει την ισορροπία του γύρω από
αυτήν την ταχύτητα, το πολύ με τόσα θα πηγαίνεις κάθε
φορά που δε θα κοιτάς το κοντέρ καθώς το χέρι αφήνεται
στους αυτοματισμούς του μυαλού όπως προκύπτουν
από την αίσθηση που λαμβάνεις μέσω του σώματός σου.
Αφετέρου γιατί μπορείς να φανταστείς την αεροδυναμική
της κάλυψη, ανύπαρκτη. Μην το πάρεις στραβά, γυμνή
μοτοσυκλέτα είναι, τι περίμενες; Ο υπομονετικός, ο μη
πυραυλοκίνητος μοτοσυκλετιστής θα κάνει μια χαρά ταξίδι
με τη Bonnie, απολαυστικό, χαλαρό και θα κάψει και λίγη
βενζίνη με αυτή τη διαδικασία, μένοντας εύκολα κοντά
στο όριο των 7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Με αυτόν τον
τρόπο βγαίνει και μια αξιοπρεπέστατη αυτονομία από το
σχετικά μικρό ρεζερβουάρ των 16 λίτρων.
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Τι θα άλλαζα;
Ελάχιστα πράγματα. Το πρώτο που θα ήθελα θα ήταν τα
ελεύθερα peashooter τελικά, γιατί ο ήχος τους είναι κάτι
παραπάνω από απαραίτητος: είναι τόσο ωραίος που θα
έπρεπε να είναι υποχρεωτικός!
Θα ήθελα ακόμη μια τάπα βενζίνης που να κλειδώνει, δεν
έχουμε όλοι κλειστό πάρκινγκ. Εδώ σημειώνω μια σοβαρή
έλλειψη.
Μετά θα ήθελα μια ιεροσυλία, ένα ABS. Το μπροστινό
φρένο της Bonneville είναι ισχυρότερο απ’ όσο θα περίμενε
κανείς από μια μόνη διπίστονη δαγκάνα σε μια βαριά
μοτοσυκλέτα 800 cc, αλλά όλα αυτά ισχύουν όσο κινείσαι
χαλαρά και ήμερα. Αν ανεβάσεις λίγο τον ρυθμό και
χρειαστεί ένα φρενάρισμα πανικού, τότε το μπλοκάρισμα
έρχεται μάλλον ξαφνικά. Το πιρούνι δουλεύει καλά, αλλά
δε σου δίνει και πολλή αίσθηση στο χέρι. Τώρα πέστε να με
φάτε, ABS σε ένα τέτοιο κλασικό στολίδι; Πιθανότατα αυτός
είναι και ο λόγος που δεν το έχει, αλλά αν προσφερόταν
ως επιλογή εγώ θα το ήθελα, έστω για τις βροχερές μέρες
και τους γλιστερούς παλιόδρομους της Ελλάδας.
Η αλήθεια είναι πως δε θα με πείραζε κι ένα εξάρι κιβώτιο.
Ως έχει και με την ισχύ που υπάρχει διαθέσιμη οι πέντε
ταχύτητες φτάνουν. Δεν περισσεύουν όμως. Αν τη σχεδίαζα
εγώ, με κριτήριο τα απολύτως προσωπικά μου βίτσια, θα
έβαζα και μια overdrive έκτη για να ρολάρω στις εθνικές
οδούς με μια αξιοπρεπέστατα χαλαρή μουαγιέν και 3,000
rpm, καίγοντας ακόμη λιγότερη βενζίνη και προσομοιάζοντας
τη λογική μιας μεγάλης custom. Μια έκτη σχέση που θα
ήταν πρακτικά άχρηστη οπουδήποτε αλλού εκτός από τον
αυτοκινητόδρομο, ναι, θα την ήθελα πολύ.
Για την χωριστή κλειδαριά του λαιμού που αρκετοί φίλοι
μου γκρίνιαξαν δεν έχω να πω και πολλά. Ναι, είναι λίγο
σπαστικό να έχεις ένα δεύτερο κλειδί μόνο γι’ αυτή, αλλά
αυτές τις ιδιοτροπίες τις συγχωρώ πολύ εύκολα σε τόσο
ξεχωριστές μοτοσυκλέτες.
Θα ήθελα τέλος να ήταν και λίγο φτηνότερη, τα λεφτά που
ζητάει είναι κάπως αλμυρά, ειδικά αν τα δεις με ένα καθαρά
τεχνικό κριτήριο, λ.χ. συγκρίνοντας τι άλλο μπορείς να
πάρεις στα ίδια χρήματα. Προς υπεράσπιση της Bonneville
– και όχι της Triumph – έχω μόνο να πω ότι αυτή τη
μοτοσυκλέτα δεν την επιλέγεις επειδή είναι πιο γρήγορη,
πιο δυνατή ή ξέρω ’γω πιο ταξιδιάρα από άλλες ανάλογων
τεχνικών χαρακτηριστικών και χρημάτων. Την επιλέγεις
επειδή τη γουστάρεις για τη ρετρό διαφορετικότητά της, για
τη μοναδικότητά της αν θες, οπότε υπό αυτό το πρίσμα η
τιμή τιμή δεν έχει. Υπ’ όψη πως η συγκεκριμένη έχει και τη
δικαιολογία της συλλεκτικής της βαφής, αν αυτό σημαίνει
κάτι παραπάνω για σένα.
Στην τελική, περισσότερο χαμένη μοιάζει να βγαίνει η
Triumph από αυτή τη διαδικασία, καθώς σε κάποιον
βαθμό αποκλείει από το πελατολόγιό της αυτούς που
ψωνίζουν δίχως να έχουν μια ξεκάθαρη προτίμηση και
απλά ζυγίζουν “με το κιλό” αυτά που προσφέρει η κάθε
μάρκα. Αυτοί δύσκολα θα τα δώσουν τα δέκα μισό όταν
με αρκετά λιγότερα λεφτά μπορούν να κάνουν ακριβώς
την ίδια δουλειά σε όρους χρηστικότητας.
Το μόνο που ξέρω σίγουρα όμως είναι πως, αν ξέρεις γιατί
τη θες αυτή τη μοτοσυκλέτα, δε θα μετανιώσεις καθόλου
που την επέλεξες. <<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

2,230 mm
740 mm
1,100 mm
1,500 mm
775 mm
230 kg
4Τ, δικύλινδρος σε σειρά,
αερόψυκτος, 2ΕΕΚ,
8 βαλβίδες
90 x 68 mm
865 cc
Δ.Α.
67/7,500 hp/rpm
6.9/5,800 kg.m/rpm
Ατσάλινο σωληνωτό
28o
110 mm

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

Δύο αμορτισέρ
106 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		

2.50 x 19 in
Metzeler Lazertec,
100/90 R19
Δίσκος 310 mm,
δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

3.50 x 17 in
Metzeler MEZ2, 130/80 R17
Δίσκος 255 mm,
δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων

Triumph Bonneville
T100 Limited Edition
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ
€10,490

90 – 60 – 30

S2
NEW
ΝΕΟΣ

90 χρόνια εμπειρίας , 60 χρόνια εξέλιξη κρανών μοστοσικλέτας, 30 χρόνια έρευνα σε αεροσήραγγα.
Αποτέλεσμα: Το νέο full face κράνος της Schuberth, S2. Η τέλεια αναλογία βάρους, μεγέθους ,
αεροδυναμικής αερο-ακουστικής, άνεσης – κατασκευασμένο για την μέγιστη ασφάλεια.
Πλήρες, με ενσωματωμένη ζελατίνα ηλίου. Μάθετε περισσότερα για το νέο S2 στην
Schuberth.com/s2 ή στον κοντινότερο σας dealer.

Το νέο S2.

racing

sports

touring

cruising

Safety and Comfort made in Germany
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Fun is back

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Θυμάστε όταν τα μικρά δίκυκλα συμβόλιζαν την ανεξαρτησία
και την ανεμελιά μιας ανερχόμενης γενιάς;
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Οι ως γνωστόν σοφοί, προηγμένοι
και ξεχωριστοί προγονοί μας έλεγαν
“ουδέν κακόν αμιγές καλού”. Τι περίεργο λοιπόν που
τελευταία φαίνεται να ισχύει το αντίθετο. Πάρτε τα σκούτερ
για παράδειγμα. Χάρη στην ευκολία χρήσης και την
πρακτικότητά τους έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τους
δρόμους. Είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων νέων
αναβατών, έχουν ανοίξει τον δρόμο του δικύκλου σε όσους
πριν από αυτά έπηζαν στην κίνηση μέσα στα αυτοκίνητά τους
αλλά δεν ήταν διατεθειμένοι να λερώσουν το κουστουμάκι
τους ή να χαλάνε τα παπούτσια τους αλλάζοντας ταχύτητες.
Και, last but not least, σιγά-σιγά μπήκαν στον στόλο
σκληροπυρηνικών μοτοσυκλετιστών που πριν μερικά χρόνια
τα κορόιδευαν αλλά τώρα καλοβλέπουν την οικονομία τους
όσο η ‘καλή’ μοτοσυκλέτα αναπαύεται περιμένοντας εκτός
πόλης εξορμήσεις.
Για να κερδίσουν όμως όλο αυτό τον κόσμο, τα σκούτερ
έγιναν όλο και πιο politically correct. Η έμφαση ήταν στη
σοβαρή εμφάνιση, την προστασία, την πρακτικότητα, με τη
διασκέδαση να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω στη λίστα των
προτεραιοτήτων μέχρι που σταδιακά εξαλείφθηκε τελείως.
Δε χρειάζεται παρά μια ματιά για να καταλάβεις ότι το BW’s
ξεχωρίζει από την πεπατημένη, μια ματιά που αρκεί για να
σου φέρει ένα χαμόγελο σχεδόν παιδικό.
Πιάσε το αλλιώς
Τα αρχικά BW αντιστοιχούν στο Big Wheel, αλλά με εντελώς
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διαφορετική λογική απ’ ότι χρησιμοποιείται σήμερα. Αντί για
16άρηδες τροχούς που είναι όντως μεγάλοι για σκούτερ, το
BW’s αρκείται σε 12άρηδες που έρχονται όμως εξοπλισμένοι
με φαρδιά τρακτερωτά ελαστικά.
Το υπόλοιπο είναι όσο πιο μινιμαλιστικό γίνεται, με εξωτερικό
περιμετρικό πλαίσιο αντί για τα συνήθη τετραγωνικά
πλαστικών. Ακόμα και το τιμόνι είναι “κανονικό” με
καβαλέτα και το μαύρο πολύγωνο των οργάνων να
στηρίζεται σε μια μεταλλική βάση, ενώ σε πλήρη συμφωνία
με το τρακτερωτό των ελαστικών το εμπρός φτερό παρότι
μικρό είναι τοποθετημένο ψηλά όπως ταιριάζει σε ένα
σκούτερ που δεν τρέμει όταν δει χωματόδρομο. Πέρα από
το οπτικά διαφορετικό της υπόθεσης, που τονίζεται ακόμα
περισσότερο χάρη στα διπλά στρογγυλά φανάρια εμπρός
και πίσω, αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση σημαίνει ότι το
BW’s είναι κατασκευασμένο για να αντέχει τις πτώσεις και
να μη διαλύεται ή γρατζουνιέται έντονα με το παραμικρό.
Άλλωστε, αν πας για παιχνίδι σε παραλία ή χωματάκι όλο
και κάποια φορά θα το ξαπλώσεις λίγο για να αναπαυτεί από
τη διαδρομή.
Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται ότι θα ξαπλώσεις και εσύ μαζί
να του κάνεις παρέα – χάρη στο μικρό του μέγεθος και το
εξαιρετικά χαμηλό ύψος σέλας, είναι σαφώς πιο πιθανό να το
αφήσεις απ’ το να σε πλακώσει. Παρά το μακρύ της ανάλυσης
όμως, το BW’s θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τα
πλαστικά του και την αυτοπεποίθησή σου αλώβητες.
Οι αναρτήσεις έχουν μικρές διαδρομές αλλά πολύ σωστές
αποσβέσεις και η ακαμψία του πλαισίου ικανή να κάνει τους
κατόχους παλιών δίχρονων BW να βάλουν τα κλάμματα.
Ο κινητήρας βάζει και αυτός το λιθαράκι του στην αντοχή
και τον χαρακτήρα του BW’s. Φυσικά τετράχρονος και
μονοκύλινδρος, έρχεται εφοδιασμένος με τετραβάλβιδη
κεφαλή και εξαιρετικό ψεκασμό παρά την αποχή του από
την υδρόψυξη. Η έλλειψη ψυγείου μειώνει τόσο το κόστος
όσο και τα ευπαθή περιφερειακά, ενώ μια εισαγωγή αέρα
στο πίσω μέρος της ποδιάς φροντίζει τα συνεισφέρει στην
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σπιρτόζικο απ’ ότι

περιμένεις

αποτελεσματικότερη ψύξη του κινητήρα. Παρά τα μόλις 125
κυβικά, χάρη στο χαμηλό βάρος και την κλιμάκωση του
φυγοκεντρικού το μικρό Yamaha αποδεικνύεται σαφώς πιο
σπιρτόζικο απ’ ότι περιμένεις. Επιταχύνει σβέλτα και καθαρά
με την καλή απόκριση του γκαζιού να συνεισφέρει στη θετική
σου ψυχολογία. Φυσικά υπάρχει ένα λογικό όριο από το
τι μπορείς να περιμένεις σε θέματα τελικής από ένα μικρό
αερόψυκτο σκούτερ και το BW’s συναντά το δικό του όταν η
βελόνα φλερτάρει με τα 105 km/h. Παρά το μικρό μεταξόνιο
είναι σταθερό και αρκούντως ακλόνητο από τις ανωμαλίες
ακόμα και όταν αυτές έρθουν να σε συναντήσουν υπό κλίση,
δείχνοντας πόσο καλοζυγισμένο είναι. Το ρεζερβουάρ έχει
μόλις έξι λίτρα χωρητικότητα αλλά χάρη στη λογικότατη
κατανάλωση, όταν υπάρχει αντίστοιχα λογική χρήση, μπορείς
να ξεπεράσεις τα 200 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα.
Δε θα μπορέσεις όμως να εντυπωσιάσεις τον βενζινά σου με
το υδραυλικό άνοιγμα της σέλας ή τον άπλετο χώρο για ένα
full face κράνος που βρίσκεται κάτω από αυτή. Σε αντίθεση
με την πεπατημένη, η τάπα βενζίνης βρίσκεται στο εμπρός
μέρος της σέλας, ακριβώς ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη.
Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ προτίμησα να σηκώνομαι
στους ανεφοδιασμούς.
Παρά το μικρό μέγεθος του BW’s η σέλα είναι αρκετά φαρδιά
και άνετη σε λογικής διαρκείας διαδρομές για δύο άτομα,
ενώ η μικρή χειρολαβή αποδεικνύεται αρκετά χρήσιμη για
το συνεπιβάτη.
Τα φρένα του μικρού παντός εδάφους σκούτερ δεν
εντυπωσιάζουν με τις προδιαγραφές τους, αλλά όπως και το
υπόλοιπο σύνολο αποδεικνύονται ιδιαίτερα καλά ζυγισμένα
για την απόδοση του. Η κόκκινη μονοπίστονη δαγκάνα
εμπρός και το πίσω ταμπούρο δεν είναι συνδυασμένα ούτε
έρχονται με ABS, προσφέρουν όμως αρκετή αίσθηση και
δύναμη για τις ταχύτητες του BW, ενώ τα φαρδιά τακουνάτα
ελαστικά της Kenda δεν υπολείπονται καθόλου σε θέματα
πρόσφυσης.
Παίζοντας μόνος σου
Μπορεί οι Ελληνικοί δρόμοι να μην είναι ακριβώς ξέχειλοι
από BW, αλλά το μικρό Yamaha είναι από τα πιο δημοφιλή
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σκούτερ στον Καναδά, τόσο σε πωλήσεις όσο και σε
οπαδούς με εξειδικευμένα φόρουμ που ασχολούνται με
όλων των ειδών τις μετατροπές και βελτιώσεις.
Το BW παίζει ουσιαστικά σε μια κατηγορία μόνο του.
Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του στη θεωρία είναι το
αισθητά φθηνότερο Typhoon 125 της Piaggio, αλλά
ουσιαστικά οι ομοιότητές τους εξαντλούνται στα φαρδιά για
τις ίντσες τους τρακτερωτά ελαστικά και το μικρό μέγεθος
– σε όλους τους άλλους τομείς είναι απλά ένα κλασικό
σκούτερ σε ελαφριά σμίκρυνση.
Τα €2,490 ακούγονται ομολογουμένως τσιμπημένα για
μικρότροχο σκούτερ αυτή την εποχή και το φάρδος των
ελαστικών του BW δεν αρκεί για να αλλάξει αυτό το
γεγονός. Αυτό όμως που μπορεί να γείρει την πλάστιγγα
είναι η νοοτροπία του. Είναι μικρό, ευέλικτο, διαφορετικό
και επιθετικό σε μια εποχή που δείχνει να κυριαρχείται από
τον όγκο και τη νωχελικότητα. Ξέρεις ότι θα δουλεύει για
πάντα, δε θα σε φέρει σε δύσκολη θέση στο βενζινάδικο
άπαξ και σηκώνεσαι και θα σου φέρνει ένα χαμόγελο
χωρίς άγχος σε κάθε βόλτα. Όχι άσχημος συνδυασμός.<<
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ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
€2,490

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Yamaha YB125 WB’S

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

1,910 mm
715 mm
1,110 mm
1,290 mm
715 mm
6
121 kg (πλήρες υγρών)

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

Αερόψυκτος μονοκύλινδρος,
SOHC τετραβάλβιδος
52.4 x 57.9 mm
125 cc
10:1
8.98 hp / 7,500 rpm
0.97 kg.m / 7,500 rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πηρούνι
-/78 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αμορτισέρ
71 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

12΄΄
Kenda 51L 120/70-12
Δίσκος 189 mm,
μονοπίστονη δαγκάνα
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:

12΄΄
Kenda 56L 130/70-12
Ταμπούρο 150 mm
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Ούτε λίτρο
δεγεμίζουμε

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης Special Guest Star: Παναγιώτης Αρχοντίτσης
Team ebike: Κωνσταντίνος Δάλλας, Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Μάνος Κάττουλας, Σάββας Κουρίδης, Mike Wood

Επτά μοτοσυκλέτες, συνολική χωρητικότητα 875 cc, ούτε καν ένα λίτρο. Ποια
χιλιάρια και χιλιοδιακοσάρια και πράσινα άλογα, εδώ είναι οι μοτοσυκλέτες που
σηκώνει ακόμη η τσέπη μας – και γι’ αυτό το τελευταίο δεν παίρνουμε κι όρκο…
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Εν αρχή ην τα μεγάλα on/off, ξέρεις, τα
1200άρια που κάνουν από 15 χιλιάρικα και
πάνω. Παραδοσιακά σκεπτόμενοι περιμέναμε την κατάλληλη
στιγμή να κάνουμε το γκράντε, το ανεπανάληπτο, το αξεπέραστο,
το διάβασε-και-εκσπερμάτωσε συγκριτικό με τα μαστόδοντα.
Μετά θυμηθήκαμε πού ζούμε. Τα βάλαμε κάτω και είδαμε
πόσα φράγκα θέλουμε σε βενζίνες για να κάνουμε μια διαδρομή
της προκοπής ως οφείλει κανείς με αυτές τις μοτοσυκλέτες.
Συνυπολογίσαμε πως τα 1200 θα πουλήσουν αθροιστικά καμιά
100αριά κομμάτια πανελλαδικά στις μέρες των ανορεξικών
αγελάδων που ζούμε, έτσι είπαμε να το παίξουμε (οικονομικώς)
εναλλακτικοί και να ασχοληθούμε γι’ αλλαγή με τις μοτοσυκλέτες
που μιλούν την ίδια γλώσσα με τη μέση ελληνική τσέπη. Ναι,
μιλάμε για τα 125. (Κι αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, του χρόνου
τέτοια εποχή παίζει να κάνουμε συγκριτικό 50άρια. Ή ποδήλατα.)
Το σκεπτικό λοιπόν δεν είναι να βρούμε το καλύτερο 125 της
αγοράς. Αυτό θα ήταν αδύνατον, αφενός γιατί υπάρχουν τόσα
πολλά που θα χρειαζόμασταν έναν στρατό ανθρώπων για να τα
δοκιμάσουμε όλα, αφετέρου γιατί τα περισσότερα δεν υπάρχουν
διαθέσιμα – ως ανακαλύψαμε.
Ήταν εξαρχής επιλογή μας να πάρουμε μόνο μοτοσυκλέτες με
κιβώτιο, ούτε σκούτερ ούτε παπιά, και να εξερευνήσουμε κάτι
διαφορετικό από τη συνήθη χρήση αυτών των μοτοσυκλετών. Η
εμπειρία έχει δείξει πως όταν έχεις δουλειά στο κέντρο και λίγα
λεφτά για να την κάνεις, ό,τι και να πάρεις θα βγάζει το πολύ
δέκα άλογα και θα σου κάνει μια χαρά. Κοινώς μια συγκριτική
δοκιμή στην πόλη με αυτές τις μοτοσυκλέτες δε θα είχε και
πολύ νόημα, διότι θα έπρεπε να διυλίσουμε τον κώνωπα για να
βρούμε διαφορές και όπου και να καταλήγαμε θα ήταν απλώς
έρμαιο σε απόψεις του στυλ “εμένα αυτό μου αρέσει και να πάτε
να πνιγείτε”. Και πολύ καλά θα μας έλεγες φίλε μου.
Γι’ αυτό και εδώ βλέπεις ένα συνονθύλευμα ετερόκλητων
μοτοσυκλετών που εκ φύσεως δε συγκρίνονται μεταξύ τους.
Στόχος αυτού του τεστ είναι να μας δείξει τι άλλο μπορεί κανείς
να κάνει με ένα 125, εκτός από το να κατέβει στο Σύνταγμα μια
Δευτέρα πρωί. Στήσαμε λοιπόν μια διαδρομή που είχε ελάχιστο
αυτοκινητόδρομο, πολύ επαρχιακό, ανεβοκατέβασμα δύο
βουνών και παραλία, ένα σύνολο περίπου 500 χιλιομέτρων.
Θα μπορούσε κάποιος να πει πως τα πάντα μπορείς να κάνεις
ανάλογα με το πόσο πειραγμένος είσαι. Ίσως λοιπόν και να
τεστάρουμε να δούμε εμείς πόσο μας την έχει βαρέσει και θα το
κάνουμε με 125άρια, εντάξει;
Πριν φύγουμε ο Κωνσταντίνος Δάλλας – παίζει να είναι ο πιο
βαρεμένος όλων μας – ευγενώς φόρεσε τη φόρμα του και έκανε
με όλα μερικούς γύρους στην πίστα καρτ. Δεν είναι ο λογικός
προορισμός αυτών των μοτοσυκλετών, αλλά σε ένα τέτοιο
περιβάλλον μπορεί κανείς σε λίγο χρόνο να βγάλει συμπεράσματα
για τη συμπεριφορά τους σε όρια που δύσκολα θα πλησιάσουν
στον δρόμο και να σκιαγραφήσει το τεχνικό τους προφίλ άμεσα
και με σιγουριά. Έπειτα οι φωτογραφίες τους με φόρμες και βιράζ
έχουν την πλάκα τους.
Στο μεταξύ να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Νίκο Μπέκα για
τη φιλοξενία στην πίστα του (www.kartspata.gr), καθώς και τον
Παναγιώτη Αρχοντίτση που μας ανέχτηκε. Όταν έλεγε πως θα του
άρεσε να λάβει μέρος σε ένα μεγάλο συγκριτικό για να θυμηθεί
τα παλιά μάλλον δεν είχε αντιληφθεί που έμπλεξε. Στο τέλος του
υποσχέθηκα πως το επόμενο θα είναι με 50άρια. Δε μου έχει
ξαναμιλήσει έκτοτε.
Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τις επτά μοτοσυκλέτες.

125ccBeta Urban 125
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Μέση Κατανάλωση: 3.41 lt/100km
Ταχύτερος γύρος:
H Beta το αποκαλεί City Scrambler, μοιάζει με Trial
που του προσέθεσαν εξοπλισμό δρόμου και, όταν το
πρωτοσυναντήσεις από κοντά, σου φέρνει περισσότερο
σε ποδήλατο με κινητήρα παρά σε μοτοσυκλέτα. Το
μικρό Urban φτιάχτηκε γι’ αυτό ακριβώς που αποκαλύπτει
το όνομά του και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από εκείνους
που αντιμετωπίζουν το αστικό περιβάλλον ως μια
διαδρομή εντούρο. Ομολογουμένως κάπως έτσι είναι η
πραγματικότητα, στενά περάσματα κατάφυτα με εμπόδια
όπως προφυλακτήρες, πόρτες και καθρέπτες, ανωμαλίες
στο έδαφος να εμφανίζονται ξαφνικά σε οποιοδήποτε
σημείο, συχνές απαιτήσεις σκαρφαλώματος σε πεζοδρόμια
και λοιπά πρανή ή κράσπεδα.
Η επιλογή ενός κινητήρα με μακρά ιστορία αξιοπιστίας
στην αγορά, εν προκειμένω την αερόψυκτη μονάδα της
Yamaha, είναι ατού. Μη γελάτε, ούτε στιγμή δεν πρέπει
να ξεχνάμε πως τα 125 για να κινηθούν αξιοπρεπώς θα
οδηγιούνται πρακτικά τέρμα γκάζι σε όλη τους τη ζωή,
οπότε όσο λίγα άλογα και να βγάζουν η αξιοπιστία τους
δοκιμάζεται πολύ περισσότερο από ότι σε μια μοτερούκλα
150 ίππων που θα περάσει το 90% της ζωής της με μισό
γκάζι (και βγάλε).
Το θεόστενο Urban θα χαρείς να το στριμώχνεις εκεί
που νομίζεις πως ούτε πεζός δε χωρά, θα απολαύσεις
την αυτονομία που ποτέ δεν περίμενες να βγει από ένα
μικροσκοπικό εξάλιτρο ρεζερβουάρ και θα καταλάβεις
τι ρόλο πραγματικά βαράει αυτή η μοτοσυκλέτα την
πρώτη φορά που θα σηκωθείς όρθιος στα μαρσπιέ
της και θα πατήσεις λίγο τιμημένο ελληνικό χωματάκι.
Ακόμη κι αν αυτό το προσομοιάζει ένας τυπικά ελεεινός
ασφαλτόδρομος στο κέντρο της πόλης.
Εδώ που τα λέμε, η όρθια οδήγηση είναι μονόδρομος
για το μικρό Beta μετά από κάποια ώρα, καθώς η σέλα
του πρέπει να έχει σχεδιαστεί από κάποιον Ιταλό ειδικό
στα μεσαιωνικά βασανιστήρια. Εντάξει για διαδρομές
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πόλης, αλλά βγες παραέξω και στο μισάωρο αρχίζεις να
μοιράζεις τον πόνο στα κωλομάγουλα, λίγα λεπτά με το
ένα, λίγα με το άλλο και τούμπαλιν εναλλάξ, ώστε να μην
πονάει όλος ο ποπούλης ταυτόχρονα. Κάτι που εν τέλει
θα είναι αναπόφευκτο όταν η διαδρομή που επέλεξες είναι
μεγαλύτερη των 1.5-2 ωρών. Όπως κάναμε εμείς δηλαδή.
(Υπάρχουν και οι σιδερόκωλοι πάντως, ο Χρήστος
“Σέρλοκ” Θεοδωρόπουλος που το γύρισε μονοκοπανιά
από Ιτέα ως Αθήνα το βρήκε “μια χαρά”!)
Πέραν της πρακτικότητας και της οικονομίας πάντως, το
Urban έχει αυτή την ιταλική αύρα που συνήθως προσδίδει
μια δόση ποιότητας παραπάνω από το Μ.Ι.Π. (Μέσο
Ιαπωνικό Προϊόν). Τη βλέπεις στο ζύγισμα του πλαισίου,
στη συγκριτική ποιότητα των αναρτήσεών του, τον τρόπο
με τον οποίο στρίβει σε ασφάλτινη ορεινή διαδρομή έτσι
που με τίποτε δε θα περίμενες από μια μοτοσυκλέτα με
αυτήν την όψη. Ο Δάλλας από τα βάθη τις πίστας δοκιμών
το επιβεβαιώνει:
“Αποκάλυψη, ωραίο! Έχει ωραίο πλαίσιο, ωραίες
αναρτήσεις, το μοτέρ του είναι καλύτερο από της Suzuki,
είναι πιο δυνατό κι έχει πιο καλές μεσαίες. Το γρανάζωμά
του είναι το καλύτερο απ’ όλα, πιάνει τον λιγότερο κόφτη
στο ευθειάκι. Τα φρένα του είναι αστεία (βελτιώθηκαν
πολύ μετά από μια εκ του προχείρου εξαέρωση που
κάναμε αργότερα στον δρόμο). Από λάστιχα πάσχει, αν
του βάλεις λάστιχα πάει και πιο κάτω σε χρόνο.”
Συνολικά δε θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε πως
το Beta Urban ήταν η ευχάριστη έκπληξη του τεστ, η
μοτοσυκλέτα που κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο καλή.
Και φανταστείτε πως η διαδρομή μας δεν είχε χώμα, πού
να το βάζαμε και στο πεδίο του δηλαδή…
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Beta Urban 125
The Fuoristrada Co.
€3,390

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

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

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4Τ, αερόψυκτος,
		μονοκύλινδρος,
		
1 ΕΕΚ, 2 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
54 x 54 mm
Χωρητικότητα:
124 cc
Σχέση συμπίεσης:
10:1
Ισχύς:
Ροπή:
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πιρούνι Paioli
37/170 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ, μοχλικό
185 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

1.85 x 19 in
Vee Ruber V354F 100/80-19
Δίσκος 245 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.15 x 16 in
Vee Ruber V354R 120/90-16
Δίσκος 220 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
με γλίστρα
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Μέση Κατανάλωση: 3.39 lt/100km
Ταχύτερος γύρος:
Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ο κύριος Mike Wood, ο
υπεύθυνος για την εμφάνιση του ebike, είναι κλασικός
Yamahάκιας, εμφανίζει όλα τα συμπτώματα. Μολαταύτα,
τα τελευταία χρόνια τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου
να εκφράζεται κολακευτικά για δύο Honda. Το ένα
είναι ένα παπί Supra που απέκτησε πέρυσι και τον έχει
κάνει να ξεχάσει τι θα έκαιγε το R1 του στις καθημερινές
μετακινήσεις εντός Αθήνας – με τη βενζίνη εκεί που έχει
φτάσει και τα εκατομμύρια που του δίνουμε. Το δεύτερο
είναι το εικονιζόμενο CBR, το οποίο είχε “κλεισμένο” από
την πρώτη στιγμή που κανονίστηκε αυτό το τεστ (και αφού
ξεκαθαρίστηκε πως δε θα είχαμε Yamaha R125 μαζί μας,
γιατί, ως είναι προφανές, αυτό ήταν το πρώτο που ζήτησε).
Ο λόγος για τη δεύτερη συμπάθεια είναι προφανής νομίζω.
Είναι ο ίδιος λόγος που δε βρέθηκε ένας συμμετέχων να
πει μια κακή κουβέντα γι’ αυτό. Διότι, πολύ απλά, δεν
υπάρχει ένα πράγμα να γκρινιάξεις.
Το ολοκαίνουργιο CBR125Ri μοιράζεται τον ίδιο κινητήρα
που διέθετε και ο προκάτοχος CBR125 “σκέτο” από
το 2004 και φυσικά δεν υπήρχε κανένας λόγος για να
αλλάξει. Αυτό που έκανε η Honda ήταν να αναβαθμίσει
την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας σε βαθμό που όλοι στον
δρόμο ψαρώνουν πως είναι κάτι σαφώς μεγαλύτερο,
μένουν άφωνοι όταν ακούσουν πως είναι το ταπεινό 125
και οι περισσότεροι περνούν άμεσα στο παρασύνθημα,
“πόσο κάνει”; Για να μη συζητήσουμε πόσο ανώτερο και
πολυτελέστερο δείχνει δίπλα στο CBR που αντικαθιστά.
Στόχος της Honda ήταν να δώσει στο μικρό supersport της
την αύρα των μεγάλων αδελφών και ομολογουμένως το
έχει καταφέρει. Δε μιλώ μόνο για εμφάνιση, συνολικά αυτή
η μοτοσυκλέτα λειτουργεί πιστά στο δόγμα SS, ο κινητήρας
για παράδειγμα αποδίδει τα καλύτερά του εκεί πάνω
ψηλά, σε δυσθεώρητα πενταψήφια νούμερα στροφών.
Από πλευράς ισχύος δεν έχει κανένα θέμα ανταγωνισμού,
ίσα-ίσα που με το μακρύ του γρανάζωμα και τον ταιριαστό
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τρόπο απόδοσης έγινε η μοναδική μοτοσυκλέτα που
όλοι ήθελαν στο ταξίδι γιατί, απλούστατα, είχε άνετα
τουλάχιστον +20 km/h απ’ όλους τους υπόλοιπους. Η
κατανάλωσή του παραμένει στα ίδια επίπεδα με όλους,
έχει το γκάζι, τα φρένα και τις αναρτήσεις που πρέπει, η
ποιότητα κατασκευής του είναι πραγματικά κορυφαία και
στον δρόμο στρίβει αξιοπρεπέστατα δίχως να έχει τίποτε
να φοβηθεί από οποιοδήποτε άλλο 125.
Ακούμε τον αναβάτη δοκιμών από την πίστα όπου
δοκίμασε τη μοτοσυκλέτα στο όριό της:
“Το περίμενα χειρότερο γιατί είναι βαρύ και μακρύ
από γρανάζωμα για εδώ μέσα, αλλά έχει πολύ ωραίο
μοτεράκι, είναι πολύ στιβαρό και σταθερό, γενικώς είναι
smooth σε όλα, αναρτήσεις, φρένα, συνολική λειτουργία.
Έχει ωραία απόκριση στο γκάζι, είναι όλο πάρα πολύ
γλυκό, είναι πάρα πολύ… Honda. Από κει και πέρα χάνει
μόνο επειδή είναι πολύ πιο βαρύ από τα άλλα και δεν
έχει καλά λάστιχα. Με καλύτερα λάστιχα και πιο κοντό
γρανάζωμα θα πλησίαζε αρκετά τον ταχύτερο χρόνο (που
έκανε το Husqvarna), 1 και 1.5 δευτερόλεπτο εδώ μέσα
είναι πολύς χρόνος γιατί είναι πολύ μικρή η πίστα. Το CBR
δε χωράει καλά εδώ, νιώθει στριμόκωλα γιατί είναι πιο
μεγάλο μηχανάκι από τα άλλα. Κατά τ’ άλλα, άνετη θέση,
θεσάρα, κάθεσαι πάνω, κάνει τα πάντα, έχει χώρο, είναι
συνολικά μια πάρα πολύ καλή μοτοσυκλέτα.”
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Honda CBR 125Ri
Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ
€3,570
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

1,946 mm
704 mm
1,089 mm
1,310 mm
795 mm
13 lt
137 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4Τ, υγρόψυκτος,
		μονοκύλινδρος,
1 ΕΕΚ, 2 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
58 x 47.2 mm
Χωρητικότητα:
124.7 cc
Σχέση συμπίεσης:
11:1
Ισχύς:
13.14 hp / 10,000 rpm
Ροπή:
1.06 kg.m / 8,000 rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πιρούνι
31/120 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ Monoshock
126 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
με γλίστρα
ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.50 x 17 in
Road Winner 100/80-17
Δίσκος 276 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων

3.50 x 17 in
Road Winner 130/70-17
Δίσκος 220 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
με γλίστρα
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Μέση Κατανάλωση: 3.75 lt/100km
Ταχύτερος γύρος:
Οφείλω να ομολογήσω πως η συμμετοχή του Husqvarna
στο τεστ αυτό δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, η αλήθεια είναι
πως δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, όταν όμως μάθαμε
πως υπήρχε διαθέσιμο το SM το πήραμε ακαριαία, παρότι
δε γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα γι’ αυτό. Φεύγοντας από την
αντιπροσωπεία της BMW Hellas στη Γλυφάδα και κάνοντας
τα πρώτα μέτρα πάνω στο Husky κατάλαβα πόσο λάθος
θα είχαμε κάνει αγνοώντας το.
Η Husqvarna επέλεξε τον σύγχρονο κινητήρα της
Yamaha που φοράει στο WR125X, ο οποίος συνδυάζει
υποτετράγωνες διαστάσεις με υγρόψυξη και τετραβάλβιδη
κεφαλή. Αν και δεν ανακοινώνονται νούμερα απόδοσης
από τη Husqvarna, δε χρειάζεται παρά ελάχιστη ώρα στη
σέλα του για να αντιληφθείς πως πρόκειται για το μακράν
ισχυρότερο μοτέρ της υπό δοκιμή επτάδας.
Παράλληλα όμως η μοτοσυκλέτα είναι “αλλού” και σε
επίπεδο περιφερειακών, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με
ένα καθημερινό όχημα μεταφοράς αλλά με αυτό που
πολύ εύστοχα ο Δάλλας απεκάλεσε το superbike των 125
με το που το καβάλησε. Αλλού από γκάζι, αλλού από
αναρτήσεις, αλλού από φρένα, αλλού από πλαίσιο και,
φυσικά, αλλού κι από άνεση. Αυτό το τελευταίο φυσικά
το εννοώ ανάποδα, δηλαδή το SMS είναι σκληρό και
κουράζει σχετικά γρήγορα, όχι λόγω άστοχης επιλογής
υλικών, αλλά γιατί η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρα πιο
αγωνιστική. Δεν έχει αντίπαλο σε στροφιλίκι, από τον
ήχο του και μόνο φτιάχνεσαι ενώ μέσα στην πόλη μοιάζει
περισσότερο με 250 παρά με τα υπόλοιπα 125.
Είναι σαφές βέβαια πως το γκάζι δεν έρχεται τζάμπα,
συνοδεύεται από την ανάλογα αυξημένη κατανάλωση.
Στη μέση τιμή της αυτό απεικονίζεται ελάχιστα, αλλά σε
ενδιάμεσα κομμάτια της διαδρομής το Husky πλησίασε
ακόμη και τα 4.5 lt/100 km κινούμενο με τέρμα γκάζι
συνεχόμενα. Λογικό βέβαια, αν θες το δυνατότερο, θα το
πληρώσεις. Ανάλογα λογικά είναι και το ακριβότερο στη
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απόκτηση.
Ανταπόκριση από πίστα:
“Αυτό είναι σα superbike, σα 250 μπροστά στα άλλα.
Έχει τεράστια διαφορά σε δύναμη, δηλαδή αυτό γκαζώνει
και εξαφανίζεται, είναι αρκετά άλογα δυνατότερο από τα
υπόλοιπα. Σε αυτό τα λάστιχα είναι μια χαρά, που είναι
ίδια με το DR, προφανώς είναι πιο φρέσκα, σε πιο καλή
κατάσταση. Οι αναρτήσεις του είναι πάρα πολύ καλές, το
μηχανάκι φρενάρει δυνατά, έχει τον χώρο που δεν έχει το
Duke να κουνηθείς πάνω του να πάρεις όποια θέση θέλεις,
είναι το καλύτερο από όλα. Έχει τις καλύτερες μεσαίες απ’
όλα, μπροστά του όλα τα υπόλοιπα ψοφάνε εκεί. Ένα
δευτερόλεπτο ταχύτερο και από τον Δούκα, δε νομίζω
ότι υπάρχει άλλο που να μπορεί να γυρίσει σε αυτόν τον
χρόνο, όχι από αυτά που έχουμε εδώ, με τίποτα.”
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Husqvarna SMS 125
BMW Hellas
€3,990

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

2,200 mm
800 mm
1,170 mm
1,465 mm
900 mm
9.5 lt
117 kg

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

4Τ, υγρόψυκτος,
μονοκύλινδρος, 1 ΕΕΚ,
4 βαλβίδες
52 x 58.6 mm
124.5 cc
11.2:1
-

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
πιρούνι Paioli
40/260 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ
Sachs Soft Damp
282 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.50 x 17 in
Pirelli Sport Demon 110/70-17
Δίσκος 260 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

3.50 x 17 in
Pirelli Sport Demon 140/70-17
Δίσκος 220 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
με γλίστρα

125ccKawasaki D-Tracker 125

cover story

SuperDuperUltraMaxiUber Test 125

Μέση Κατανάλωση: 3.27 lt/100km
Ταχύτερος γύρος: 36.67
Για να ξεκινήσεις να προσεγγίζεις το D-Tracker πρέπει
πρώτα να αφιερώσεις λίγη ώρα στην αντιμετώπιση της
οπτικής πραγματικότητας. Το κοιτάς, το ξανακοιτάς, το
γυροφέρνεις και δε μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου
πως αυτό είναι ένα παιδικό μηχανάκι, τι δουλειά μπορεί να
έχει με όλα τα υπόλοιπα, γιατί μου το φέρατε αυτό εδώ;
Αφού κάνεις το (όχι και τόσο) λογικό βήμα και ξεπεράσεις
τις μικροσκοπικές του διαστάσεις, αφού το δεις ως μια
κανονική μοτοσυκλέτα για κανονικούς αναβάτες, τότε
μπορείς να το κρίνεις καλύτερα.
Κατά βάση το D-Tracker δε διαφέρει και πολύ από τις
υπόλοιπες μοτοσυκλέτες πλην των μικρών τροχών, οι
οποίοι “στιγματίζουν” και την εντύπωσή σου γι’ αυτό. Αν
το δεις λίγο παραπέρα, το ύψος σέλας λ.χ. είναι ως και
ψηλότερο από άλλες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας. Απλά
φοράει αυτούς τους 14ρηδες τροχούς. Το οποίο είναι
προφανώς μια πολύ συνειδητή επιλογή, η οποία σε κάνει
αυθόρμητα να απορείς ποιος φωστήρας είχε αυτή την ιδέα
εκεί στην Ιαπωνία και πώς διάολο κατάφερε να τους πείσει
όλους να το εφαρμόσουν.
Αυτά τα σκέφτεσαι πριν το καβαλήσεις. Πέρνα ένα πόδι
από πάνω του όμως μέσα στην πόλη και ξαφνικά το μέχρι
πριν λίγο παιδικό μηχανάκι μετατρέπεται σε έναν διάολο
αστικής διασκέδασης και οι μικρές του ζάντες κάνουν την
αίσθηση της ταχύτητας μεγαλύτερη απ’ όση είναι στην
πραγματικότητα – που δεν είναι, άλλο ένα τετράχρονο
125 είναι, ποια ταχύτητα; Κάπου εδώ καταλαβαίνεις πως
το D-Tracker 125 φτιάχτηκε για να κλέψει πελάτες που θα
έπαιρναν σκούτερ και παπιά, για να ικανοποιήσει ακόμη και
τον πιο μικρόσωμο δίχως να αποκλείει την πρόσβαση σε
ψηλούς, για να δώσει νέο νόημα στην έννοια “ευελιξία”.
Είναι επαρκώς εξοπλισμένο για την καθημερινότητά σου,
έχεις νεύρο στο γκάζι εκεί που μετράει, στις μεσαίες,
έχεις ένα όμορφο ανάποδο πιρούνι για να ζηλεύουν οι
υπόλοιποι και δίσκους-μαργαρίτες για να συμπληρωθεί το
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μπάνικο της υπόθεσης.
Αυτό που δεν έχεις είναι οι ίδιες δυνατότητες να βγεις εκτός
πόλης. Κοντό γρανάζωμα και ο κινητήρας με τη μικρότερη
τελική από τις επτά του συγκριτικού, συν τις μικρές ρόδες
που όσο βολεύουν στην αλλαγή λωρίδας στην κίνηση
άλλο τόσο δε βολεύουν στο στροφιλίκι στο βουνό. Ωραίο
αστικό εργαλείο, αλλά μέχρι εκεί.
Ας δούμε όμως τι αποκρίνεται και το σπορ βαρόμετρο της
ιστορίας:
“Με αυτό το πράγμα πήγα να σκοτωθώ! Πήγα να φάω ένα
μπροστινό στην 1, μετά πήγα να φάω μπροστινό πάνω,
μετά μπροστινό στη δεξιά εκεί και στην αριστερή… Λέω
εντάξει, να κάνω λίγο υπομονή ίσως αργούν να ζεσταθούν
τα λάστιχα. Έκανα υπομονή, αλλά μετά πάλι άρχισαν τα
μπροστινά, δεν τελειώνουν τα μπροστινά και μετά έρχονται
και τα πίσω. Είναι το πιο αστείο από αναρτήσεις, δεν έχει
αναρτήσεις. Και το DR δεν έχει αναρτήσεις, μα αυτό είναι
ακόμη χειρότερο και τα λάστιχά του είναι για πέταμα.
Τα φρενάκια του είναι μέτρια, μια μέση οδός, όπως και
ο κινητήρας του, μου φαίνεται πως έχει λιγότερο γκάζι κι
από τα Suzuki. Ο χρόνος που έκανα είναι σαν του Van
Van! Σου κάνει λίγο σαν κινέζικο, κατάλαβες τι εννοώ, με
την έννοια ότι καβαλάς ένα γιαπωνέζικο παπί και μετά ένα
κινέζικο και ναι μεν είναι ίδια αλλά το κινέζικο σου κάνει
λίγο, ξέρω γω, αστείο. Κατά τ' άλλα μια χαρά, καλή θέση
οδήγησης, έχει χώρο. Με τις 14άρες δεν έχω πρόβλημα,
άμα δε σφίγγεσαι και τους φέρεσαι απαλά μια χαρά θα
πάνε.”
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Kawasaki D-Tracker 125
ΤΕΟΜΟΤΟ ΑΕ
€3,590

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

1,900 mm
770 mm
1,060 mm
1,255 mm
805 mm
7 lt
114 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4T, αερόψυκτος
		μονοκύλινδρος,
		
1 ΕΕΚ, 2 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
54 x 54.4 mm
Χωρητικότητα:
125 cc
Σχέση συμπίεσης:
9.5:1
Ισχύς:
10/8,000 hp/rpm
Ροπή:
1.0/6,400 kg.m/rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
		πιρούνι
Διάμετρος/Διαδρομή:
35/150 mm
Ρυθμίσεις:
Καμία
ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ, uni-trak
180 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		

14΄΄
Dunlop TT 900F
GP 100/80-14
Δίσκος 240 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

14΄΄
Dunlop TT 900 GP 120/80-14
Δίσκος 190 mm,
δαγκάνα 1 εμβόλου
με γλίστρα

125ccΚΤΜ 125 Duke
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Μέση Κατανάλωση: 3.49 lt/100km
Ταχύτερος γύρος:
Είναι η μοναδική μοτοσυκλέτα της δοκιμής που δε φορά
γιαπωνέζικο μοτέρ, αν και το ινδικό μονοκύλινδρο της
ΚΤΜ δείχνει να αντέχει καλά στις συνεχείς επιθέσεις που
δέχεται. Η μοτοσυκλέτα που πήραμε υπόκειται εδώ και
έναν χρόνο σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα δοκιμών
από περιοδικά, ατελείωτα test rides και διεκπεραιωτικά
χιλιόμετρα στο ενδιάμεσο, δεν έχει ηρεμήσει ούτε μια
μέρα από το “τέρμα γκάζι” κι όμως συνεχίζει να δουλεύει
ως καινούργιο. Καλό σημάδι αυτό.
Ο κινητήρας αυτός είναι ο πιο πρόσφατος της παρέας,
ο ένας από τους τρεις υγρόψυκτους (Honda και
Husqvarna/Yamaha οι άλλοι δύο) και ένας από τους δύο
τετραβάλβιδους. Παρότι τα έχουμε πει πρόσφατα για
το Duke 125, αξίζει να θυμηθούμε πως το μεγάλο του
ατού είναι η ποιότητα των περιφερειακών που δένει με το
υπόλοιπο αυστριακό Δουκάτο. Ποιο άλλο 125 έχει 43άρι
WP ανάποδο μπροστά;
Περίεργη σε αυτή τη μοτοσυκλέτα μου φάνηκε η θέση
οδήγησής της, σε πακτώνει μέσα και δεν αφήνει καθόλου
χώρο να κινηθείς. Είναι πάντως άνετο και θα παραμείνει
έτσι τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής.
Ένα πολύ ενδιαφέρον αφορά στα λάστιχα που φορούσε
αυτή τη φορά ο μικρός Δούκας. Άλλο πράγμα τα ασιατικά
πειράματα της αρχικής τοποθέτησης και άλλο τα Pilot
Power, αναδεικνύουν το καλό σύνολο σε κάτι που
συνεργάζεται μαζί σου ακόμη καλύτερα και το εμπιστεύεσαι
περισσότερο. Προσωπικά τα λάστιχα αυτά μου έδειξαν και
κάτι ακόμη: ότι το πιρούνι του δεν έχει την πληροφόρηση
που θα περίμενα βάσει βιογραφικού, γεγονός που αρχικά
νόμιζα πως οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα αστεία
λάστιχα, μα τώρα αποδείχθηκε πως όχι. Παρόλα αυτά
το μικρό Δουκάκι παίζει ωραία στο στροφιλίκι και αν το
πετύχεις και λίγο κατηφορικό να μαζεύει φόρα… μούρλια!
Στην πίστα τι κάνει κύριε Δάλλα;
“Έχει πολύ περισσότερη δύναμη σε σχέση με το Suzuki

125ccΚΤΜ 125 Duke
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που οδήγησα πριν, δηλαδή αυτό γκαζώνει τρελά στα
ευθειάκια. Σα θέση οδήγησης όμως δε μου άρεσε, δε με
βολεύει. Είμαι μεγαλόσωμος και εδώ δεν έχω χώρο πάνω
να κουνηθώ, έχει τη σέλα πίσω και με φρενάρει, πολλές
φορές ήθελα να κάτσω στην πίσω σέλα. Τα φρένα του είναι
καλά αλλά μετά από 5-6 γύρους, να ζεσταθούν. Όσο είναι
κρύα δε φρενάρει με τίποτα. Τα λάστιχα αυτά που φοράει
εδώ το κολακεύουν πολύ, είναι φρέσκα, είναι supersport,
δε γλιστράει πουθενά, δεν κουνάει. Από αναρτήσεις είναι
πολύ καλό επίσης, έχουν αποσβέσεις, κάτι που δεν έχουν
τα περισσότερα άλλα 125.”

125ccΚΤΜ 125 Duke
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ΚΤΜ 125 Duke
KTM Southeast Europe SA
€3,890

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

1,361 mm
810 mm
10.5 lt
125 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4T υγρόψυκτος
		μονοκύλινδρος,
		
2 ΕΕΚ, 4 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
58 x 47.2 mm
Χωρητικότητα:
124.7 cc
Σχέση συμπίεσης:
12.8:1
Ισχύς:
15/10,500 hp/rpm
Ροπή:
1.22/8,000 kg.m/rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
ΠΙΣΩ
Ένα αμορτισέρ WP
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
πιρούνι WP
43/150 mm
Καμία

150 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
17΄΄
Ελαστικό:
Michelin Pilot Power
		110/70R17
Φρένο:
Δίσκος 280 mm,
		
ακτινική δαγκάνα ByBre
		
4 εμβόλων
ΠΙΣΩ
Ζάντα:
17΄΄
Ελαστικό:
Michelin Pilot Power
		150/60R17
Φρένο:
Δίσκος 230 mm,
		
δαγκάνα Bybre 1 εμβόλου
		
με γλίστρα

125ccSuzuki DR 125 SM
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Μέση Κατανάλωση: 3.29 lt/100km
Ταχύτερος γύρος: 35.01
Το DR είναι μια από τις πιο αφανείς μοτοσυκλέτες
αυτής της βόλτας. Κανείς δεν είχε διθυράμβους γι’ αυτό
μετά το τέλος του διημέρου, ουδείς παραπονέθηκε
για κάτι στη σέλα του. Όλοι μιλούσαν για το ΚΤΜ
και το Husky, για την τελική του CBR που όποιος το
καβαλούσε αυτομάτως γινόταν αρχηγός της πορείας
και εξαφανιζόταν στον ορίζοντα, για το Van-Van και
την περίεργη γοητεία που ασκεί στα πλήθη, αλλά η
αλήθεια είναι πως το DR πέρασε εντελώς σε δεύτερη
μοίρα.
Εξίσου αλήθεια είναι πως το DR 125 SM είναι η
φτηνότερη μοτοσυκλέτα μεταξύ των επτά και σε καμία
περίπτωση δεν είναι εξίσου “φτηνή” στην ουσία της.
Όλα πάνω της κινούνται στη φιλοσοφία του μέσου
όρου, λειτουργούν επαρκώς για ένα τυπικό 125 πόλης,
κάνουν τη δουλειά τους κι ας μην αριστεύουν πουθενά.
Το γκάζι του είναι σχετικά λίγο, δεν έχει και πολύ ψωμί
μετά τα 100 πριν χτυπήσει κόφτη. Οι αναρτήσεις του
δεν πολυξέρουν τι σημαίνει απόσβεση, αλλά θα στο
δείξουν μόνο υπό κάμποση πίεση, από φρένα είναι μια
χαρά, είναι και άνετο, είναι και οικονομικό, ε τι άλλο
θες δηλαδή από μια μοτοσυκλέτα που δεν κάνει ούτε
τρία χιλιάρικα;
Η μεγαλύτερη αλήθεια για το DR πάντως είναι πως
κάνει το Van-Van (και όχι μόνο αυτό…) να δείχνει
αδικαιολόγητα ακριβό.
Για το τι συμβαίνει όταν το οδηγήσεις παρά φύση,
Δάλλας:
“Πολύ δυνατά φρένα, πολύ καλό. Τα λάστιχά του
όμως δεν το αφήνουν να πάει παρακάτω, αρχίζει και
γλιστράει αν το πιέσω κι άλλο, όχι λόγω δύναμης
αλλά γιατί το λάστιχό του δε σηκώνει άλλο στην
παρατεταμένη. Αυτά τα Sport Demon είναι από την
εποχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821… Οι
αναρτήσεις του είναι σα να έχει μόνο ελατήρια μέσα,
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κάνει σα σούστα, χοροπηδάει όλο, δεν έχει καμία
απόσβεση, πώς το λένε; Το γρανάζωμά του κάθεται
ωραία εδώ, δεν περίμενα ότι θα κάνει τέτοιο χρόνο εδώ
να πω την αλήθεια. Είναι ευχάριστο, ωραίο μηχανάκι
και μου έκανε εντύπωση το φρένο του. Παίζει να είναι
καλύτερο από του Δούκα!”

125ccSuzuki DR 125 SM
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Suzuki DR 125 SM
Σφακιανάκης ΑΕΒΕ
€2,895
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,035 mm
1,135 mm
1,340 mm
836 mm
9 lt
130 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4Τ αερόψυκτος
		μονοκύλινδρος,
		
1 ΕΕΚ, 2 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
57 x 48.8 mm
Χωρητικότητα:
124 cc
Σχέση συμπίεσης:
9.2:1
Ισχύς:
12/9,000 hp/rpm
Ροπή:
1/7,500 kg.m/rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Tηλεσκοπικό πιρούνι
35/Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Ένα αμορτισέρ
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

Pirelli Sport Demon 110/80-17
Δίσκος 250 mm,
δαγκάνα Nissin 2 εμβόλων
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

Pirelli Sport Demon 130/70-17
Δίσκος 222 mm,
δαγκάνα Nissin 1 εμβόλου
με γλίστρα

125ccSuzuki RV125 Van-Van
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Μέση Κατανάλωση: 3.46 lt/100km
Ταχύτερος γύρος:
Ένα θα σας πω για να καταλάβετε τι έγινε με το Van Van στο
τεστ αυτό: ήταν η μοτοσυκλέτα που όλοι ήθελαν μονίμως
να καβαλούν. Ακόμη ομολογουμένως δυσκολεύομαι να
το εξηγήσω, πάντως νομίζω πως η διαφαινόμενη άνεση
είναι ένας τέτοιος λόγος. Όταν έχεις περάσει ένα ταξίδι
από τη σέλα του Beta σε αυτή του Husqvarna, ξαφνικά
ο θρόνος του RV125 μοιάζει με προορισμό ζωής, έχει και
όλη αυτή την πλαδαρότητα που υπόσχονται τα λάστιχαμπαλόνια και δένει το γλυκό.
Ένας άλλος λόγος έχει να κάνει με την ποιότητα κατασκευής.
Η βαφή του ρεζερβουάρ και η συνολική εμφάνιση με το
στρογγυλό γυαλιστερό φανάρι το κάνουν να δείχνει πολύ
πιο πολυτελές από τα “πλαστικά” μοντέλα τριγύρω του,
να ξεχωρίζει.
Στην ουσία το Van Van μοιράζεται με το DR έναν αρκετά
παλιό αερόψυκτο κινητήρα της Suzuki και, πέραν της
εμφάνισης, δε θα ξεχωρίσει σε κάτι μέσα σε αυτήν την
ετερόκλητη ομάδα μοτοσυκλετών, τουλάχιστον όχι
μιλώντας για τεχνικές προδιαγραφές. Το γεγονός πως
γύρισε σε σχεδόν τον ίδιο χρόνο στην πίστα με το Kawasaki
είναι περισσότερο κακό για το Kawasaki παρά καλό για το
Suzuki. Η προσωπική μου εμπειρία από αυτό έχει να κάνει
με το απρόβλεπτο της συμπεριφοράς του αν του φερθείς
απότομα. Όσο είναι γλυκό και όμορφο στις χαλαρή σου
βολτίτσα, προσπάθησε να το στριμώξεις με πολλά στη
στροφή και ζήτα του να αλλάξει γρήγορα γραμμή και θα
χάσεις μπροστινό πριν προλάβεις να πεις “Van”! Ο ίδιος
λόγος που το κάνει τόσο απολαυστικό στη ράθυμη βόλτα
είναι η αιτία της ασάφειας όταν το ζορίζεις: η πλαδαρότητα
αναρτήσεων και ελαστικών.
Ακολουθεί τώρα και η ανταπόκριση από Σπάτα:
“Εντυπωσιάστηκα! Πρώτα απ’ όλα έχει θέση που χωράω
να κάνω τα πάντα. Για 125 το πράγμα είναι σα λιμουζίνα.
Το μοτέρ του μου φάνηκε λίγο πιο κοντό από το DR,
δηλαδή για να κάνω τον ταχύτερό μου γύρο στο πίσω
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ευθειάκι έβαλα τρίτη και μετά ξανάβαλα δευτέρα. Ένα
δευτερόλεπτο πιο αργά από το DR το motard είναι μεγάλη
υπόθεση γι’ αυτό το μηχανάκι. Τα λάστιχά του δουλεύουν
καλύτερα από του DR, θέλει προσοχή το μπροστινό γιατί
δε μπορείς να μείνεις πολλή ώρα με κλειστό το γκάζι,
θέλει να κάνει μούτρα συνέχεια. Τα φρένα του είναι καλά,
δεν είναι τόσο καλά όσο του DR, ούτε του ΚΤΜ, αλλά μια
χαρά είναι. Μου έκανε πολλή εντύπωση το ότι δε φαίνεται
το βάρος του. Περίμενα ότι θα είναι πλοίο μπροστά τα
άλλα, μα όχι, είναι μια χαρά. Ωραίο παιχνιδάκι, πολύ
ευχάριστο, έχει περιθώρια κλίσης. Έχει περιθώρια να το
πας σβέλτα και να γουστάρεις.”

125ccSuzuki RV125 Van-Van
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Suzuki RV125 Van-Van
Σφακιανάκης ΑΕΒΕ
€3,995
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

2,140 mm
860 mm
1,120 mm
1,385 mm
770 mm
6.5 lt
118 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4Τ αερόψυκτος
		μονοκύλινδρος,
		
1 ΕΕΚ, 2 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
57 x 48.8 mm
Χωρητικότητα:
124 cc
Σχέση συμπίεσης:
9.2:1
Ισχύς:
12/9,000 hp/rpm
Ροπή:
1/7,500 kg.m/rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
Tηλεσκοπικό πιρούνι
Διάμετρος/Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
ΠΙΣΩ
Ένα αμορτισέρ
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		
ΠΙΣΩ
Ελαστικό:
Φρένο:

Καμία

Προφόρτιση ελατηρίου

Dunlop K180 130/80-18
Δισκόφρενο,
δαγκάνα Tokico 2 εμβόλων
με γλίστρα
Metzeler Feelfree 180/80-14
Ταμπούρο

cover story

SuperDuperUltraMaxiUber Test 125

Part 2...

ΑΠΟ

15

ΙΟΥΛΙΟΥ
(ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

-50%

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
μ ε σ ύ ν τρ ο φ ο το μ ε γ α λύ τ ε ρ ο δ ί κ τ υ ο κα τα σ τ η μ ά τ ω ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α
w w w. m o t o m a r k e t . g r | w w w. m o t o r s h o p. g r

Αθήνα
Καλλιρόης 43 - 45 - 210 92 22 349

Θεσσαλονίκη
Κ. Καραμανλή 145 - 2310 946 800
Factory Shop Σίνδος - 2310 795 052
Πάτρα
Κορίνθου 131 - 2610 454 501
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Όχιάλλη
ανηφόρα!

Καλά τα τουριστικά χιλιόμετρα στο ίσιωμα με 100-110 στο κοντέρ,
η γλύκα όμως δεν έρχεται παρά μόνο όταν αρχίζουν τα βουνά
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>>

Είπαμε ήδη πως η διαδρομή που
σχεδιάστηκε ήταν κυρίως επαρχιακή.
Ας γίνω πιο αναλυτικός. Ξεκινήσαμε από Σπάτα, βγήκαμε
Αττική Οδό και την πήραμε όλη σβάρνα μέχρι την
Ελευσίνα. Μαρτύριο πρώτο. Μετά βγήκαμε στην παλιά
εθνική οδό για Θήβα, ανασυγκρότηση και μετά επαρχιακός
για Λιβαδειά, νέα ανασυγκρότηση και μετά πορεία για Ιτέα
μέσω Διστόμου και Δεσφίνας. Εν ολίγοις δηλαδή, για να
σας εξηγήσω τον πόνο σε ελάχιστες λέξεις, είχαμε δύο
βουνά να ανεβοκατέβουμε: Όρος Πατέρας αρχικά, από
Μάνδρα ως Ερυθρές και Παρνασσό μετά, από Λιβαδειά ως
Ιτέα για μπάνιο- φαγητό και Δελφούς για διανυκτέρευση.
Με τα 125άρια. Μην ξεχνιόμαστε.
Το slipstream, το σαμποτάζ και η Δύναμη
Από τη στιγμή που μπήκαμε στην Αττική Οδό η όποια
έννοια ομαδικής οδήγησης έλαβε τέλος. Ο καθένας
οδηγούσε με την τελική που του επέτρεπε το όχημά
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του, οπότε ελάχιστα λεπτά μετά την είσοδό μας στον
αυτοκινητόδρομο απλά χαθήκαμε. Αν εγώ πήγαινα με 109
και ο άλλος με 111, αυτό σήμαινε πως θα απομακρυνόταν
από μένα δύο χιλιόμετρα κάθε ώρα και δε μπορούσα να
κάνω τίποτε γι’ αυτό. Ευτυχώς δεν είχαμε να καλύψουμε
περισσότερα από 20 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου μέχρι
την Ελευσίνα, αν και στη σέλα του Beta μου φάνηκε ως
κάτι περισσότερο από μια αιωνιότητα. Καλά που είχα κοντά
μου τον Θεοδωρόπουλο με το D-Tracker σε παραπλήσια
τελική και έπαιρνα κουράγιο. Κι αυτός μια αιωνιότητα μου
περιέγραψε μετά.
Βγαίνοντας από την Αττική Οδό και βρίσκοντας τους
υπόλοιπους ενημερώθηκα για τις δικές τους αιωνιότητες.
Μια από τα ίδια όλοι. Πίστεψα πως από κει και πέρα θα
πηγαίναμε πιο μαζεμένοι ως ομάδα. Μοιραίο λάθος.
Αφού ξεμπερδέψαμε από την κίνηση της Μάνδρας και
βγήκαμε σε πιο ανοικτό δρόμο η κατάσταση επανήλθε στα
πρότερα γνωστά.
Σε κάθε υποψία ανηφοριάς τα σκόρπια 125άρια αρχίζουν
να φθίνουν από τα 100 στα 50-60 km/h, τα κατεβάσματα
πέφτουν βροχή δίχως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα,
βλέπω στον ορίζοντα νταλίκες στον δρόμο και προσχεδιάζω
χιλιόμετρα πριν πού θα τις πετύχω γιατί η προσπέραση
στην ανηφόρα έχει λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας κι από
επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου.
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Αυτό που έχω παρατηρήσει ωστόσο είναι πως υπάρχει
εκεί μπροστά ένα γκρουπ που πηγαίνει συνεχώς μαζί,
Δάλλας, Αρχοντίτσης και Mike Wood κυνηγιούνται σα
σχολιαρόπαιδα και είμαι πολύ περίεργος να μάθω πως
το κάνουν. Στην επόμενη ανασυγκρότηση στη Θήβα είναι
ώρα να αλλάξω (επιτέλους) μηχανάκι και συζητώντας
μαθαίνω το μυστικό τους.
“Είναι σαν την ποδηλασία, πρέπει να πηγαίνουν όλοι μαζί
και να τραβάει ο ένας τον άλλο με slipstream. Αν χάσεις το
γκρουπ πάει, τέλος, δεν τους ξαναπιάνεις. Όπως πάνε στους
ποδηλατικούς γύρους δηλαδή,” εξηγεί ο Κωνσταντίνος.
“Στον δρόμο δεν έβλεπα τις στροφές, ακολουθούσα έναν
κώλο όλη την ώρα για να του κλέψω τον αέρα. Ακόμη και
στις νταλίκες το μόνο που με ένοιαζε ήταν να τους κάνω
slipstream μπας και βγάλω κάνα χιλιόμετρο παραπάνω.”
Ο Παναγιώτης πάλι μάλλον έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί
πού έμπλεξε όταν δήλωνε ναι στην πρόταση για guest
star:
“Πηγαίνουμε ζω-πεθαίνω, ταυτότητα στο στόμα, περνάμε
τις νταλίκες όπως ερχόμαστε και κάποια στιγμή κοιτάζω στον
καθρέπτη μου και βλέπω κολλημένο από πίσω μου ένα
Beverly 200…”
“Ναι, αυτόν τον πέρασα 4 φορές στον δρόμο, σε κάθε ευθεία
άνοιγε το γκάζι και με κατάπινε,” συμπληρώνει ο Μάνος
που μόλις έχει φτάσει τελευταίος και καταϊδρωμένος με
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το DR.
Αλλάζουμε μοτοσυκλέτες και ξαναξεκινάμε. Επόμενος
στόχος ανασυγκρότησης είναι η Λιβαδειά, βενζίνη και μετά
πλαγιές Παρνασσού.
Ο δρόμος από Θήβα για Λιβαδειά είναι ανοικτός
επαρχιακός, πολύ γρήγορος για τα 125άρια. Για να είμαι
ειλικρινής δεν πρέπει να υπάρχει δρόμος που να μην είναι
πολύ γρήγορος για αυτές τις μοτοσυκλέτες. Μέχρι τώρα
όπου και να βρισκόμασταν είχα την αίσθηση πως μου
λείπουν τουλάχιστον άλλα τόσα άλογα. Μάλλον επειδή
όντως λείπουν.
Έχω πάρει πια το Duke, αλλά εξακολουθώ να μην
καταφέρνω να βρεθώ μαζί με τους άλλους στο κυνηγητό.
Το μόνο που καταφέρνω είναι να εκμεταλλεύομαι τη
μεγαλύτερη τελική που έχει για να τους μαζεύω από
μακριά, αλλά εδώ τα κιλά μου δε με βοηθούν καθόλου.
Στον δρόμο έχω καταφέρει κάποια στιγμή να διπλαρώσω
τον Δάλλα ο οποίος ξαφνικά μου σπρώχνει το τιμόνι και
βρίσκομαι στο αντίθετο ρεύμα. Τι κάνει; Λίγο αργότερα
στο βενζινάδικο ανακαλύπτω ένα ακόμη μυστικό όπλο
στον πόλεμο των 125.
“Στον δρόμο τους έκλεινα το kill switch. Το έκλεισα στον
Κουρίδη που μας κυνηγούσε με το DR και μετά δε μπόρεσε
να μας ξαναπιάσει ποτέ. Σε ένα από αυτά τα εκατομμύρια
slip stream είμαι δίπλα του, του κλείνω το κουμπί και
εκτινάχθηκε προς τα πίσω, πάει. Αυτό πήγα να σου κάνω,
αλλά αστόχησα,” Δάλλας, δε θα μεγαλώσει ποτέ.
Μπορεί να μην πέτυχε το κουμπί, αλλά με έβγαλε
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αρκετά από την πορεία μου ώστε μου πήρε μισή μέρα
να τον ξαναφτάσω. Τώρα ήμασταν πια στη Λιβαδειά και
ετοιμαζόμαστε για έναν πολύ πιο σφικτό επαρχιακό προς
Δίστομο κι από κει Ιτέα.
Αυτή η διαδρομή έχει σαφώς πολλή περισσότερη πλάκα.
Ο δρόμος είναι πιο στριφτερός, πιο σφικτός και έχει
διαρκή ανεβοκατεβάσματα, οπότε μια κρεμάς από γκάζι
και μια επιταχύνεις σαν τρελός. Στο εξαιρετικό κατηφορικό
στροφιλίκι που πάει από τη Δεσφίνα προς την Ιτέα έχω
την τύχη να καβαλώ το ΚΤΜ και κυνηγιέμαι με τον Δάλλα
στο Van Van και τον Αρχοντίτση στο Beta. Οι τύποι
οδηγούν σαφώς πολύ πιο γρήγορα από μένα, δεδομένου
ότι πασχίζω να μείνω μαζί τους έχοντας μια μοτοσυκλέτα
σαφώς πιο δυνατή και πιο καλοστημένη. Έχω δε και τον
Mike να γεμίζει τους καθρέπτες μου με το CBR, γνωρίζοντας
πως το Χοντάκι έχει τη μεγαλύτερη τελική απ’ όλους και
όποτε γουστάρει μας καταπίνει με 130+, ταχύτητες που δε
βλέπουμε ούτε με τυφώνα ευνοϊκό να πνέει στα πανιά μας.
Να την πω την αμαρτία μου. Δεν το αισθάνομαι 100%
το μικρό Duke να κυνηγιέμαι με όσα μπορεί να πιάσει.
Κάπου δεν καταλαβαίνω τι κάνει μπροστά και απλά ορμώ
στη στροφή με την ελπίδα πως θα με βγάλει. Με βγάζει,
πουθενά δε γλίστρησε, απλά δε μου το έδινε ως αίσθημα
ασφάλειας. Την ίδια ώρα βλέπω δίπλα μου Van Van και
Urban να στρίβουν με τις ίδιες ταχύτητες και κλίσεις και
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απορώ τι διάολο αισθάνονται. Απαντούν οι ίδιοι οι οδηγοί
τους:
Δάλλας: “Το Van Van είναι ωραίο, αρκεί να το μάθεις. Το
μπροστινό του είναι πιο αδύναμο απ’ τα άλλα, έχει και αυτό
το λάστιχο, οπότε όταν το πιέζεις στην έξοδο περπατάει λίγο,
πρέπει να το μάθεις. Άμα του πάρεις τον αέρα όμως…”
Αρχοντίτσης: “Ναι, είναι πολύ καλό. Ωραίο φρένο και
πλαγιάζει ωραία. Αν και μου άρεσε καλύτερα ο κινητήρας
του Beta σε σχέση με το Suzuki.”
Κατάλαβα, “may the Force be with you” πάνε κι αυτοί.
Κοφτολόγιον
Λίγη ώρα μετά καθόμαστε στην παραθαλάσσια ταβέρνα
στην Ιτέα και αναπολούμε την ημέρα. Οι τεχνικές μας
αναλύσεις είναι σε πλήρη αρμονία με τις μπύρες που
συνοδεύουν το μεσημεριανό. Ξεκινάμε με τη βασική
σούμα της ημέρας, που κοφτάρει το κάθε ένα μηχανάκι, ο
πόνος της ζωής μας.
Σημειώνουμε: 131 km/h το ΚΤΜ, Husky 129, DR και
D-Tracker 111, Van Van 118. To CBR; Απ’ ότι φαίνεται
κανείς δεν το κόφταρε αυτό ή δεν πρόσεξε πού χτυπάει
κόφτη. Η ουσία βέβαια είναι πως αυτό συμβαίνει πάνω από
τα 135 km/h στο κοντέρ του Honda, το οποίο σύμφωνα
με τον Κάττουλα, “πρέπει να κλέβει πολύ. Εντάξει, είναι
σαφώς πιο γρήγορο σε τελική από τα άλλα, μα και όταν το
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είχα τελικιασμένο βαριόμουν το ίδιο όσο και το Van Van
στην ανηφόρα”.
“Κοίτα, είμαι Αττική Οδό τελικιασμένος με τον Δούκα, 131
και μετά τοίχος. Τότε με περνάει δίπλα ο Μάικ με το CBR με
άνεση, είχε 6-7 παραπάνω χιλιόμετρα εύκολα. Πόσο ακριβές
είναι το όργανο του Δούκα βέβαια είναι ένα άλλο ερώτημα,”
συμπληρώνει ο Δάλλας.
Πάντως όλοι συμφωνούν πως το Honda έχει πολύ μακρύ
γρανάζωμα και αυτό του δίνει σημαντικό ταξιδιωτικό
πλεονέκτημα, βγάζει χιλιόμετρα.
Κάπως έτσι περνάμε στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο
μηχανάκι βραβεύει ο καθένας ως καλύτερο και γιατί;
Ακολουθεί μπάχαλο.
Mike: “Εμένα μου άρεσαν Husky και Honda, γιατί είναι
πετυχημένες μινιατούρες από τα ίδια μηχανάκια μεγαλύτερης
κατηγορίας. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις μοτοσυκλέτες
που μιμούνται αλλά σε σμίκρυνση. Τα Suzuki δε μου έκαναν
καμιά εντύπωση. Το πιο αργό είναι το D-Tracker. Και το DR
είναι απίστευτα αργό.”
“Δεν έχουν και τόση δύναμη, αλλά είναι και τα πιο κοντά
γραναζωμένα.” Στην υπεράσπιση ο Μάνος.
“Τι λέτε ρε, όταν το έδωσα στον Κουρίδη το DR με έσκιζε!”
Χρήστος Θεοδωρόπουλος
“Είναι τα μισά κιλά από σένα ο Σάββας, τι περίμενες;”
Δάλλας και Κάττουλας ταυτόχρονα.
“Εγώ πάντως το DR δε μπορούσα να το πάω με τίποτα.
Δηλαδή άμα πάρω το Van Van πάλι 800 χιλιόμετρα πίσω
θα μείνω;” Το δράμα του γραφίστα Mike.
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Ναι!
“Εμένα μου άρεσε η κοπέλα που οδηγούσε το Octavia στη
μικρή ευθεία στη Θήβα...”
O Σάββας προφανώς παρακολουθεί τη συζήτηση από
πολύ κοντά.
“Ναι, γιατί είχες όλον τον χρόνο να τη χαζεύεις καθώς
περνούσε και περνούσε και περνούσε δίπλα σου!”
Το τελευταίο σχόλιο του Μάνου μάλλον επανέφερε τον
φωτογράφο στην πραγματικότητα της συζήτησης.
“Βασικά σε αυτές τις μοτοσυκλέτες ο σημαντικότερος
σύμμαχός σου είναι το κιβώτιο ταχυτήτων.”
“Ναι και μιας και το ανέφερες, αυτός που σχεδίασε τον
λεβιέ ταχυτήτων στο ΚΤΜ θα πρέπει να έχει κάποιο θέμα
στον εγκέφαλο. Ο λεβιές είναι τόσο δα μικρός και είναι
και χωμένος μέσα! Πονάει το πόδι σου μετά από ώρα στο
ΚΤΜ προσπαθώντας να τον χρησιμοποιήσεις,” θυμάται ο
Δάλλας.
Και το πόδι του Κωνσταντίνου τεράστιο, να συμπληρώσω.
Μιας και μιλάμε για πόνο, ένα θέμα έχει καρφωθεί στο
δικό μου μυαλό.
“Ωραία ήρθαμε. Πρέπει να γυρίσουμε κιόλας ε;
“Γενικώς παρατηρώ ότι όλοι τείνουμε να συμπαθήσουμε
τη μοτοσυκλέτα που οδηγήσαμε σε στροφιλίκι και όχι αυτή
που είχαμε στην εθνική. Διότι πολύ απλά στις ευθείες κανένα
από αυτά δεν παλεύεται.”

cover story

SuperDuperUltraMaxiUber Test 125

Ο Κωνσταντίνος σπεύδει να συμφωνήσει:
“Έχει δίκιο. Κι αυτός ο κακομοίρης είχε το Beta σε όλη
την εθνική, από την αρχή μέχρι τη Θήβα. Πρέπει να έγινε ο
κώλος του σα σάπιο αχλάδι!”
“Συμφωνώ. Κι εγώ πήρα το D-Tracker στη Θήβα και μετά
είχε όλο ευθείες μέχρι τη Λειβαδιά. Ευθείες και ευθείες και
ευθείες. Αυτό το κακόμοιρο όμως είναι γραναζωμένο μέχρι
τα 100, με 5άρι κιβώτιο. Δεν πάει. Στο μεταξύ σηκωνόμουν
κι όρθιος για να ξεπιάνομαι και έχανε κι άλλο,” συνεπικουρεί
ο Μάνος.
“Ναι ρε, έπεφτε από τα 10 στα 8 άλογα!”
“Κοιτάξτε, ένα πράγμα που ξέρω είναι πως δε γίνεται να
χάσεις κάτι που δεν έχεις.”
Εγώ είχα δυο μέρες στην πόλη το D-Tracker και έχω να
πω ότι είναι άλλο πράγμα εκεί, πολύ βολικό και οι μικρές
ρόδες μου άρεσαν πολύ σε τέτοιες συνθήκες.
Για τον Παναγιώτη, “είναι αυτό που έλεγα στην αρχή για τα
σκούτερ.”
“Αλήθεια, ποιος παραπληγικός Ιάπωνας έβαλε 14άρες στο
D-Tracker;” Απορίες Δάλλα.
“Ναι αλλά έχει ψεκασμό και ανάποδο.” Ο εμπορικός
Θεοδωρόπουλος μετρά εξαρτήματα.
“Αυτό το έφτιαξαν για μικρόσωμους Ιάπωνες.” Με λένε
Μάνο και συμπαθώ το D-Tracker.
“Εγώ πάντως θα ντρεπόμουν να το δείξω αυτό στη γκόμενά
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μου, όταν ο φίλος μου δίπλα θα είχε το Husky και να της
πω ότι πλήρωσα τόσα λεφτά για να το πάρω.” Ο δίμετρος
Δάλλας αντεπιτίθεται.
Ο Χρήστος επαναφέρει τη συζήτηση στην κατάταξη του
καθενός, ξεκαθαρίζοντας πως πρώτη του επιλογή θα
ήταν το ΚΤΜ και μετά το Van Van. Για κάποιον λόγο
δεν τα βρήκε και τόσο με το Husqvarna. Εγώ το βρίσκω
λογικό αυτό, το οδήγησε κυρίως στο κομμάτι από Θήβα
ως Λειβαδιά, σε επίπεδες ευθείες δηλαδή όπου το γκάζι
του ήταν όσο λίγο ήταν όλων και επιπλέον υπό τoν πολύ
θόρυβο από την εξάτμισή του και τη σέλα-σανίδα. Αν το
είχε οδηγήσει στη Δεσφίνα είμαι σίγουρος πως θα έλεγε
άλλα πράγματα.
Το Van Van της παρέας
Τι μάθαμε λοιπόν από αυτό το τεστ; Πολλά και
ενδιαφέροντα.
Για κάποιον λόγο όλοι βρίσκουν καλύτερο το Husqvarna,
αλλά στην πράξη το Van Van μνημονεύουν, οι
περισσότεροι αυτό θα αγόραζαν και σχεδόν όλοι αυτό
κοιτούν όποτε τους ρωτάνε με ποια μοτοσυκλέτα θέλουν
να συνεχίσουν η διαδρομή. Καλό το πολύ γκάζι και το
ανώτερο πακέτο πλαισίου και περιφερειακών, αλλά στην
τελική επιλογή πάμε σε μια μοτοσυκλέτα που και ακριβή
τη βρήκαμε και με τον πιο αδιάφορο κινητήρα μεταξύ
των επτά και με περίεργο μπροστινό. Από όλους τους
συμμετέχοντες μόνο ο Mike είναι αυτός που ξεκάθαρα θα
επέλεγε το Husky μεταξύ των επτά.
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Από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι ευθέως θα
αγόραζαν το Van Van, πλην του Χρήστου που θα ήθελε
το ΚΤΜ (με δεύτερο το Van Van) και του Παναγιώτη που
δεν ξεκαθαρίζει τι θα αγόραζε από τα επτά, αλλά σίγουρα
το ξεχωριστό αυτό Suzuki είναι πολύ ψηλά στη λίστα του.
Όπως αυτολεξεί δήλωσε μετά, “το Husqvarna είναι σαφώς
το καλύτερο, αλλά δε σημαίνει πως αυτό θα αγόραζα,” και
συνέχισε εκθειάζοντας το Van Van.
Μάθαμε όμως και κάτι άλλο, κάτι σημαντικότερο, κάτι που
ο Χρήστος περιγράφει άριστα σε δυο μόλις προτάσεις:
“Είσαι 18 ετών, μόλις έχεις βγάλει δίπλωμα. Με 11 ευρώ
φτάσαμε σε 2:30 ώρες από την Αθήνα στην παραλία της
Ιτέας, εγώ θα το έκανα κάθε βδομάδα αυτό αν ήμουν σε
αυτή τη φάση και ηλικία.”
Νομίζω πως αυτό είναι και το ζουμί της όλης υπόθεσης, γι’
αυτό ήρθαμε με επτά 125άρια εδώ, για να θυμηθούμε πώς
ήταν την εποχή που βλέπαμε τα μεγάλα μονοκύλινδρα και
μας έτρεχαν τα σάλια, όχι τώρα που θέλουμε ένα mega
scooter για κάθε μέρα, ένα superbike μόνο για πίστα και
ένα τουριστικό για να πάμε για καφέ στη Χαλκίδα την
Κυριακή. Για να ξανανιώσουμε λιγάκι και στην πορεία να
θυμηθούμε πως η μοτοσυκλέτα είναι μέσο, όχι σκοπός.
Για να δούμε ξανά πως και με ένα ταπεινό 125, με
οποιοδήποτε ταπεινό 125 μπορείς να διασκεδάσεις και να
ταξιδέψεις και να περάσεις όμορφα.
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Ο Παναγιώτης αντιστέκεται λιγάκι.
“Οπότε παίρνεις ένα μεταχειρισμένο 250 και κάνεις το ίδιο…”
“Ας πούμε πως θες να πάρεις καινούργιο, είναι μεγάλη η
διαφορά στο οικονομικό,” συμπληρώνει ο Δάλλας.
“Και στην πόλη, με ένα σκούτερ πας καλύτερα στα ίδια
λεφτά.”
“Ναι ρε φίλε, αλλά αν θες μηχανάκι; Συμπλέκτη, κιβώτιο;
Κοιτάτε, εγώ αυτά τα οικονομοτεχνικά τα έχω γραμμένα ξέρετε
πού. Σήμερα έμαθα κάτι, έμαθα πως αν έχεις παρέα πας
παντού με αυτά. Μόνος μου θα είχα κόψει φλέβες σήμερα.
Ας πηγαίνεις με 40, με παρέα σίγουρα περνάς καλά.” <<

Προσαρμογή:

Ατελείωτες Μεταμορφώσεις
Multistrada 1200 ABS.

4 μοτοσυκλέτες σε 1. Ένα όνειρο που η Ducati έκανε πραγματικότητα. Με το πάτημα ενός κουμπιού έχεις στην διάθεση σου μια μοτοσυκλέτα που μεταμορφώνεται σε touring μακρινών αποστάσεων, σε On - Off
για δύσβατες διαδρομές, σε μέσο αστικής μετακίνησης ή σε μια υψηλών αποδόσεων sport μοτοσυκλέτα. Τα μόλις 189 κιλά ωθεί ο
μοναδικός 150 ίππων κινητήρας Testastretta 11º, κάνοντας την Multistrada ένα αριστούργημα ευελιξίας, άνεσης, δύναμης και ασφάλειας. Η Multistrada είναι πάντα έτοιμη να μεταμορφωθεί ανάλογα με την κάθε επιθυμία σου.

Έλα σήμερα να την οδηγήσεις στο Ducati Store Athens
ή ζήτησε να την δεις στο ΕΠΊΣΗΜΟ ΔΊΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΤΗΣ DUCATI:
ΑΤΤΙΚΗ: DUCATI STORE ATHENS, ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4-6, ΓΚΑΖΙ, 210 9248 996, FAN_MOTORCYCLES, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,
210 9955 451, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ 117, ΠΑΤΡΑ, 2610 451052, ΘΡΑΚΗ: ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚ. ΖΩΊΔΗ 60, ΚΟΜΟΤΗΝΉ, 25310 33683, ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΧΑΧΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΕΩΡΊΟΥ 16 Β, ΕΡΜΟΎΠΟΛΗ, ΣΎΡΟΣ, 22810 80340

Πληροφορίες Πλαταιών 4-6 Γκάζι, τηλ.: 210 9248 996
Technical Partner

www.helinmoto.gr
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Φήμες πως, από
τη στιγμή που
ανακοίνωσε ότι
εγκαταλείπει
τη Yamaha, με
αυτό θα τρέχει ο
Spies κρίνονται
ως κακοήθεις και
ανυπόστατες
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Αυγουστιάτικο διαζύγιο
“Η Ducati ανακοινώνει πως η συνεργασία της με τον Valentino Rossi θα
ολοκληρωθεί με το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP του
2012.”
Απλά, λιτά και αναμενόμενα τελικώς η Ducati εξέδωσε σήμερα, 10 Αυγούστου, την ανακοίνωση που
πολλοί περίμεναν, ευχαρίστησε τον αναβάτη για τη συνεργασία τους και επέστρεψε στις αναφορές για το
αγωνιστικό της DNA που θα συνεχιστεί με μπροστάρη τον Nicky Hayden, ο οποίος έχει ήδη ανανεώσει το
συμβόλαιό του για άλλον έναν χρόνο.
Περίπου δύο ώρες μετά ήρθε η ανάλογη ανακοίνωση από την πλευρά της Yamaha, στην οποία ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή για δύο χρόνια δίπλα στον Jorge Lorenzo.
Ως γνωστόν ο Rossi είχε ουσιαστικά δύο επιλογές εκτός Ducati. Η μια ήταν η σέλα του Ben Spies στη
Yamaha και η δεύτερη μια εργοστασιακή RCV στην ομάδα του Gresini. Ο ίδιος ουσιαστικά έχει ξεγράψει το
ενδεχόμενο της Honda, αφού θεωρείται δεδομένο πως όσο “εργοστασιακή” και να είναι η μοτοσυκλέτα
του, μάλλον δε θα είναι ποτέ εξίσου εργοστασιακή με τις εργοστασιακές. Αυτό το τελευταίο, αν σας μπερδεύει, μεταφράζεται ως εξής: πολύ δύσκολα θα δεχτεί η Repsol να χάνουν οι δύο αναβάτες της από ένα
δορυφορικό. Τελευταία φορά που αυτό συνέβη ήταν το 2005 όταν ο Marco Melandri είχε τερματίσει 2ος
στο πρωτάθλημα πίσω από τον Rossi, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα στην πορεία τους εργοστασιακούς Sete
Gibernau και Max Biaggi, προκαλώντας την οργή της Repsol (παρόλα αυτά ο Melandri δεν πήρε ποτέ το
πορτοκαλί Honda που τόσο άξιζε).
Τις τελευταίες μέρες μάθαμε πως ο Masao Furusawa, ο Ιάπωνας υπεύθυνος για την αγωνιστική μεταμόρφωση της Yamaha και στενός φίλος του Rossi, είχε επισκεφτεί μυστικά την Ιταλία για να συζητήσει πρόταση
να συνεργαστεί με τη Ducati, ωστόσο ο ίδιος απέρριψε την πρόταση καθώς έχει αποσυρθεί από την ενεργό
δράση και θα είχε και θέμα ηθικής τάξης έχοντας περάσει πάρα πολλά χρόνια με τη Yamaha. Αυτή η πράξη μας δείχνει πως οι Ιταλοί θα έφταναν στα άκρα προκειμένου να κρατήσουν τον Rossi στην ομάδα τους,
ενώ κυκλοφορεί και σχετική είδηση πως ο Furusawa δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ανιδιοτέλεια του
Filippo Preziosi που προτιμά να χάσει τη δουλειά του προκειμένου να δει τη Ducati να ξανανικά (δήλωση
που δεν έχουμε διασταυρώσει πάντως).
Τώρα βρίσκομαι με την απορία: ποιος θα πληρώσει το συμβόλαιο του Rossi; Η Yamaha πιθανότατα δεν
έχει τα χρήματα να καλύψει τα δύο ακριβότερα συμβόλαια των MotoGP, οπότε προκύπτει ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στο εμπορικό κομμάτι. Φυσικά η πρώτη ανακοίνωση δεν κάνει λόγο σε τέτοια ζητήματα, αλλά
με την πάροδο των ημερών είναι βέβαιο πως πολλοί θα ψάξουν το ζήτημα σε βάθος, καθώς από καιρό
τώρα διαβάζω σενάρια και απορίες. Θεωρείται δεδομένο από τους περισσότερους δηλαδή πως ο Lorenzo
θα παίρνει περισσότερα από τον Rossi, αλλά και πως ο Ιταλός μόνο φθηνός δεν είναι και κάπου εδώ
μπαίνει στο παιχνίδι η Marlboro. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ιστορίες πως εθεάθη ο πρόεδρος της Phillip
Morris (Marlboro) με τον Carmelo Espeleta της Dorna και τον Valentino Rossi να τα λένε σε απόμακρα
γραφεία, λέτε οι τσιγαράδες να εγκαταλείψουν τη Ducati για τη μεγάλη επιστροφή στη Yamaha μετά από
τρεις δεκαετίες;

Σπύρος Τσαντήλας

theraceeditorial

race

ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Θρίαμβος Honda και Rea στη Suzuka
Στις 27 Ιουλίου ολοκληρώθηκε ο 8ωρος αγώνας αντοχής στην ιαπωνική πίστα της Suzuka, ο τρίτος
κατά σειρά στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.
Στην ιστορική πίστα ιδιοκτησίας της η Honda θριάμβευσε καθώς στην πρώτη δεκάδα του αγώνα οι έξι μοτοσυκλέτες ήταν CBR1000RR. Νικήτρια αναδείχθηκε η F.C.C. TSR Honda με αναβάτες τους Jonathan Rea, Kosuke

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

Akiyoshi και αναπληρωματικό τον Tadayuki Okada. Ο Rea μάλιστα έγινε ο πρώτος Βρετανός που κατακτά τη νίκη στη
Suzuka. Δεύτερη τερμάτισε η ομάδα Toho Racing with Moriwaki, επίσης με Honda και αναβάτες τους Yuki Takahashi,
Tetsuya Yamaguchi, Yusuke Teshima, ενώ τρίτη κατετάγη η Yamaha GMT94 Michelin Yamalube με αναβάτες τους David
Checa, Kenny Foray και Matthieu Lagrive.
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WORLD SUPERBIKE, SILVERSTONE
Ένα αστέρι γεννιέται
Για πολλοστή φορά φέτος ο απρόβλεπτος καιρός μας χάρισε δύο αξέχαστους αγώνες.
Στο Α’ Σκέλος ο αγώνας διεκόπη πριν καν ξεκινήσει. Δύο ομαδικές πτώσεις γέμισαν την πίστα μοτοσυκλέτες
και εξαρτήματα, οδήγησαν σε κόκκινη σημαία. Ως την επανεκκίνηση ο ουρανός έδειχνε έτοιμος να βρέξει,
αλλά οι περισσότεροι μπήκαν με σλικ, πλην ελαχίστων που ρίσκαραν, όπως ο Sylvain Guintoli. Ατυχώς
γι’ αυτούς η βροχή δεν ήρθε και γρήγορα όσοι φορούσαν σλικ είχαν εξαφανιστεί, με τον Leon Haslam να
διεκδικεί τη νίκη και τον Marco Melandri να έχει στο μυαλό του να βρίσκεται μπροστά από τον Max Biaggi.
Τότε οι ουρανοί άνοιξαν και, περίπου επτά γύρους πριν το τέλος, οι μοτοσυκλέτες άρχισαν να πέφτουν σαν
τις μύγες, κανείς όμως δεν τολμούσε να σκεφτεί τα πιτς. Οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος προτίμησαν
να οδηγήσουν συνετά με στόχο τους όποιους βαθμούς μπορούσαν να σώσουν, έτσι ξαφνικά στην κεφαλή
του αγώνα βρέθηκαν αναβάτες όπως οι Loris Baz (Kawasaki), Michel Fabrizio (BMW) και Ayrton Badovini
(BMW), οι οποίοι ρίσκαραν και κέρδισαν – ή έπεσαν, όπως ο λ.χ. Leon Camier.
Χαμένος του αγώνα πάντως ήταν ο Max Biaggi, ο οποίος έπεσε στον τελευταίο γύρο όταν αφαιρέθηκε και
πάτησε τη λευκή γραμμή στην άκρη της πίστας, επιτρέποντας στον Melandri να του μειώσει σημαντικά τη
διαφορά.
Το highlight του σκέλους αναμφίβολα ήταν το παρθενικό βάθρο του Badovini (στη φωτό) στο WSBK: ο
Ιταλός τερμάτισε σερνόμενος τρίτος, αυτός στο γρασίδι και η μοτοσυκλέτα του στην πίστα, καθώς λίγο πριν
υπό την πίεση του Jonathan Rea είχε πατήσει τη διαγράμμιση της πίστας και έπεσε, παρασύροντας και τον
Rea που επίσης τερμάτισε οριζοντίως τέταρτος!
Στο Β’ Σκέλος ο καιρός ήταν βροχερός εξαρχής. Πάλι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές προτίμησαν τη συνετή
οδήγηση, έτσι γρήγορα οι Ducati των Sylvain Guintoli και Jakub Smrz χάνονταν στον ορίζοντα κρατώντας
έναν ρυθμό που λίγοι είχαν το θράσος να επιχειρήσουν. Σύντομα τους ακολούθησε ο Eugene Laverty, o
Loris Baz αλλά και ο Carlos Checa που είδε μια καλή ευκαιρία να καλύψει χαμένο έδαφος.
Προς το τέλος του αγώνα ωστόσο, με την πίστα να έχει γεμίσει λίμνες νερού σε πολλά σημεία, άρχισε ο
χορός των πτώσεων. Αφού είχαν πέσει σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών οι Checa, Sykes, Rea,
τελικά βγήκε κόκκινη σημαία και ο αγώνας διεκόπη –αργότερα έγινε δε γνωστό πως σε κάποιο σημείο της
πίστας υπήρχε και βενζίνη χυμένη!
Στο μεταξύ με βάση τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο η νίκη πήγε στον Guintoli, η δεύτερη θέση στον Baz
(που στο μεταξύ πρόλαβε να περάσει πρώτος και μετά να πέσει!) και η τρίτη στον Srmz. Ο Melandri για μια
φορά ακόμη τερμάτισε έξυπνα μπροστά από τον Biaggi και η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε στους 10.5
βαθμούς!
Δυο κουβέντες για τον πρωταγωνιστή του Silverstone: Ο Baz προσελήφθη αρχικά από την Kawasaki με συμβόλαιο για δύο αγώνες, μέχρι να δουν τι θα έκαναν για την αντικατάσταση του άτυχου Juan Lascorz. Όμως
ο Γάλλος από το πουθενά έκανε συνεχείς καλές εμφανίσεις και με αποκορύφωμα το βάθρο στον πέμπτο του
μόλις αγώνα κέρδισε με το σπαθί του την εργοστασιακή σέλα ως το τέλος της χρονιάς.
Βαθμολογία: Biaggi 274, Melandri 263.5, Sykes 222.5, Checa 220.5. Αναλυτικά στο www.worldsbk.com.

WORLD SUPERSPORT, SILVERSTONE
Σώμα με σώμα
Ξανά πρωταγωνιστής ο καιρός, ξανά κόκκινη σημαία
στον αγώνα των Supersport που έγινε ανάμεσα στα δύο
σκέλη των Superbikes. O πρώτος γύρος του αρχικού
αγώνα συνοδεύτηκε από τις πρώτες σταγόνες βροχής
και μερικές πτώσεις που πανικόβαλαν τους διοργανωτές – αναμενόμενα μετά τα όργια που είχαν συμβεί στο
πρώτο σκέλος του WSBK – έτσι αμέσως διέκοψαν τον
αγώνα. Κατά την επανεκκίνηση λίγη ώρα αργότερα το
πρώτο θύμα των περίεργων συνθηκών ήταν ο πρωτοπόρος της κατάταξης, Kenan Sofuoglu (Kawasaki),
καθώς είχε μια έξοδο από την οποία επέστρεψε στη
μάχη πολύ μακριά από την κορυφή. Αυτό σήμαινε μια
σπουδαία ευκαιρία για τον Sam Lowes (Honda) να κόψει πολλούς βαθμούς από τον Τούρκο, μόνο που υπολόγιζε χωρίς τον εικονιζόμενο Jules Cluzel (Honda). Οι
δυο τους επιδόθηκαν σε μια λυσσαλέα μάχη για όλη τη
διάρκεια του αγώνα, η οποία στον τελευταίο γύρο πήρε
μια μάλλον άγρια μορφή όταν οι δύο μοτοσυκλέτες
τους συγκρούστηκαν στην τελευταία στροφή, ευτυχώς
δίχως θύματα ή άλλες απώλειες.
Ο τελικός απολογισμός ωστόσο ήταν νίκη για τον Cluzel,
δεύτερη για τον Lowes και τρίτη για τον ησύχως παρακολουθούντα από κοντά τα τεκταινόμενα Broc Parkes
(Honda). Ο δε Sofuoglu κατάφερε να ελαχιστοποιήσει
τις απώλειές του από την αρχική έξοδο στον αγώνα ανεβάζοντας την Kawasaki του ως την πέμπτη θέση.
Βαθμολογία: Sofuoglu 148, Lowes 134, Cluzel 120,
Foret 118. Αναλυτικά στο www.worldsbk.com.
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Χυλόπιτα Spies σε Yamaha
Κι ενώ όλοι περίμεναν να δουν αν και πότε θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τεξανού από τους Ιάπωνες, να
που το αγόρι δε θέλει!
Λίγες μέρες πριν το GP της Laguna Seca ο Ben Spies έριξε τη βόμβα του, ανακοινώνοντας μέσω email πως δε
θα ανανεώσει στη Yamaha και πως το μέλλον του περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές από του χρόνου. Δίχως
να λέει περισσότερα μέχρι να έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις, όπως είναι φυσικό προκάλεσε ένα τσουνάμι.
Αφενός είναι η επιλογή χρόνου. Ακριβώς πριν τον αγώνα της πατρίδας του, όπου η Yamaha θα είχε ένα σκασμό δημοσιοσχεσίτικες εκδηλώσεις προγραμματισμένες, η ανακοίνωση αναμφίβολα προκάλεσε κακή δημοσιότητα. Χώρια που ουσιαστικά απορρίπτει στα ίσια την πιο ποθητή εργοστασιακή σέλα των GP, αυτή που έχει
κάνει τους αναβάτες της Tech3 να παρακαλούν σε κάθε ευκαιρία και όλον τον κόσμο των MotoGP να πλέκει
σενάρια με τον Valentino Rossi κι ένα στρατό
χορηγών. Δεν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολή να θεωρήσουμε πως ο Spies πρέπει να είναι πολύ δυσαρεστημένος με τη Yamaha και
τους τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο.
Η δε δήλωσή του πως “το έχω συζητήσει
εκτενώς με τους χορηγούς μου και είναι μαζί
μου” αφήνει πολλά ερωτηματικά, δεδομένου
ότι η Yamaha USA πληρώνει μέρος του συμβολαίου του και έχει μεγάλη συμμετοχή στην
πορεία του στους αγώνες τα τελευταία χρόνια.
Όσον αφορά στο μέλλον του λίγα γνωρίζουμε.
Η βασική φημολογία τον μπλέκει με τη BMW
και το WSBK, δίπλα στον Marco Melandri σε
μια ομάδα που, εφόσον όντως προκύψει, θα
έχει ως κύριο στόχο τον τίτλο. Ο ίδιος πάντως
κρατά το στόμα του κλειστό, ομοίως και η
Yamaha, οπότε ας περιμένουμε για κάτι επισημότερο.

Edwards vs BMW
“Yeah. My bike is a piece of shit…”
Χρειάζεται κάτι πιο εύγλωττο; Η συνέντευξη Τύπου της Laguna Seca ήταν μια ευκαιρία να ξεσπαθώσει ο Colin
Edwards κατά της μοτοσυκλέτας του, εξηγώντας πως δεν έχει πάρει τίποτε από αυτά που του είχαν υποσχεθεί,
ενώ κάνει μόνος του το 100% της εξέλιξής της. Ως αποτέλεσμα έφτασε στο σημείο να λέει πως το Suter-BMW
του είναι χειρότερο από το Aprilia RS3 Cube που το 2001 παραλίγο να τον κάψει ζωντανό στις απαρχές των
τετράχρονων GP, τη μοτοσυκλέτα που ως τώρα
μνημόνευε ως τη χειρότερη που είχε καβαλήσει
στην καριέρα του. Ως τώρα…
Το πρόβλημα δεν είναι σίγουρα σημερινό
και ήδη ο Τεξανός έχει κάνει κάποια βήματα.
Στην τελευταία επίσημη δοκιμή στο Mugello ο
Edwards δοκίμασε δύο άλλες CRT, τη Honda
της Gresini και την Aprilia της Avintia, αποκάλυψε μάλιστα πως ίσως και από την Indianapolis
περιμένει η μοτοσυκλέτα του να φοράει κινητήρα Aprilia. “Κανένας κινητήρας CRT δεν είναι αρκετά καλός για να φτάσει τα πρωτότυπα,
αλλά αν πάρω το Aprilia τουλάχιστον θα έχω
τον καλύτερο κινητήρα των CRT, είναι κι αυτό
μια πρόοδος…”
Εν ολίγοις φαίνεται πως η πορεία του κινητήρα
από BMW S1000RR στα MotoGP δε θα συνεχίσει για πολύ ακόμη, ίσως και καθόλου για
φέτος.

Συγχώνευση ομάδων BMW στο WSBK
Οι Γερμανοί αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους για το 2013 και προαναγγέλλουν λιγότερες μοτοσυκλέτες.
Η επίσημη ανακοίνωση της BMW λέει πως του χρόνου θα έχει μια ομάδα μόνο στα WSBK και όχι δύο όπως
φέτος, η οποία θα τρέχει υπό τη BMW Italia. Αυτή θα έχει την ευθύνη της εξέλιξης του πλαισίου, ενώ ο κινητήρας θα παραμείνει στις αρμοδιότητες του Μονάχου.
Δεν έχει γίνει κανένας λόγος για αναβάτες, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε πως αναμένεται να γίνει ένας
μικρός χαμός. Αφενός υπάρχουν οι τρέχοντες εργοστασιακοί Marco Melandri Leon Haslam, ακολουθούν οι
Michel Fabrizio και Ayrton Badovini της δεύτερης ομάδας, ακούγεται πως ο Carlos Checa έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεργαστεί με τη BMW, αλλά ας μην ξεχνάμε και τις τελευταίες φήμες που θέλουν τον Ben Spies
να έχει ήδη συμφωνήσει με τους Γερμανούς για μια εργοστασιακή σέλα δίπλα στον Melandri.
Οι Γερμανοί αποδεικνύονται συνεπέστατοι στα λόγια τους. Το 2009 ήθελαν να πάρουν τη μυρωδιά τους, το
2010 να αρχίσουν να παίζουν σταθερά στη δεκάδα, το 2011 το σποραδικό βάθρο και από το 2012 να αρχίσουν οι νίκες. Το πρόγραμμά τους τηρήθηκε κατά γράμμα και τώρα φαίνεται πως έρχεται το επόμενο βήμα:
τίτλος. Μια ομάδα με δύο δυνατούς αναβάτες, βλέπε Melandri και Checa ή Spies με τα σημερινά δεδομένα
έχει όλα τα φόντα να χτυπήσει πρωτάθλημα πολύ δυνατά. Ήδη ο Melandri παίζει φέτος, μόλις μια δεκαριά
πόντους πίσω από τον Biaggi είναι…

race

EUROPEAN SUPERSTOCK, SILVERSTONE
Νέα νίκη για την Panigale
Superstock 1000: Η κατηγορία των μεγάλων Superstock ήταν πραγματικά η μόνη που έτρεξε δίχως προβλήματα από τον καιρό στο
Silverstone. Ούτε κόκκινες σημαίες, ούτε απρόβλεπτες καταιγίδες στη
μέση του αγώνα ούτε τίποτα το περίεργο. Μόνο μια μάχη, μια γερή
μονομαχία ανάμεσα στο Ducati 1199 Panigale του Eddi La Marra και
το Kawasaki ZX-10R του Jeremy Guarnoni, η οποία έληξε υπέρ του
Ιταλού και σηματοδοτεί την πρώτη νίκη του La Marra με το νέο Ducati
στο Ευρωπαϊκό Superstock. Μέχρι τώρα είχε μετρήσει μία δεύτερη και
τρεις τρίτες θέσεις, ενώ στο μεταξύ την παρθενική νίκη της μοτοσυκλέτας στο πρωτάθλημα είχε πάρει στη Monza ο Luca Savadori. Για τον
La Marra ωστόσο αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς είναι ο
αναβάτης που προηγείται στην κατάταξη και διεκδικεί τον φετινό τίτλο
για λογαριασμό της Ducati.
Τρίτος τερμάτισε ο Bryan Staring (Kawasaki) μετά από μια ακόμη
σκληρή μάχη με τον Sylvain Barrier (BMW), περίπου 3.5 δευτερόλεπτα πιο πίσω από τους δύο πρώτους.
Βαθμολογία: La Marra 119, Barrier 88, Staring 86, Guarnoni 82. Αναλυτικά στο www.worldsbk.com.
Superstock 600: Σε αντίθεση με τη μεγάλη Superstock κατηγορία
και σε πλήρη αρμονία με τις υπόλοιπες αγωνιστικές κατηγορίες στο
Silverstone, ο αγώνας των STK600 ξεκίνησε σε περίεργες συνθήκες,
διεκόπη και επανεκκίνησε για πέντε μόλις γύρους που έκριναν τα
πάντα. Σε αυτό το σύντομο διάστημα λοιπόν νικητής αναδείχθηκε ο
Riccardo Russo (Yamaha), με δεύτερο μετά από συναρπαστική μάχη
τον Michael van der Mark (Honda) και τρίτο τον wild card συμμετέχοντα Lee Jackson (Kawasaki).
Στη βαθμολογία προηγείται ο Russo με 147 βαθμούς, ακολουθούμενος από τους van der Mark 144, Duwelz 78. Αναλυτικά στο www.
worldsbk.com.

KTM Moto3 Production Racer
Τα πάει καλά στο Παγκόσμιο, γιατί να μη φτιάξουμε και μια βάση για ιδιώτες αγωνιζόμενους ανά τον κόσμο;
Πολύ σωστά το σκέφτεται η ΚΤΜ. Επί τη ευκαιρία του Γερμανικού GP στο Sachsenring οι Αυστριακοί παρουσίασαν
μια έκδοση αγωνιστικού παραγωγής στη λογική της Moto3, δηλαδή με τετράχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα 250 cc
βασισμένο εν πολλοίς στην αγωνιστική μοτοσυκλέτα που τρέχει το ίδιο το εργοστάσιο στη μικρή κατηγορία των GP.
Αυτή ουσιαστικά η μοτοσυκλέτα θα εξοπλίζει και την κατηγορία Red Bull Rookies Cup που υποστηρίζεται από τα
MotoGP αναδεικνύοντας νέα ταλέντα.
Με κόστος €45,000 και απόδοση σχεδόν 50 ίππων το KTM Moto3 250 GPR βρίσκεται ένα κλικ κάτω από τις
προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας που τρέχει ο Sandro Cortese στη Moto3 και με
την οποία προηγείται στη γενική κατάταξη. Στην έκδοση παραγωγής λοιπόν δε θα
βρείτε τις ζάντες μαγνησίου, αλλά αλουμινένιες ΟΖ, ενώ ο κινητήρας στροφάρει ως
τις 13,500 και όχι τις 14,000 του εργοστασιακού. Πέραν αυτών όμως θα συναντήσετε το ίδιο επίπεδο περιφερειακών με την
ομάδα του Παγκοσμίου.
Η ΚΤΜ δέχεται παραγγελίες μέχρι τον
Οκτώβριο του 2012 και θα αρχίσει να παραδίδει μοτοσυκλέτες από τον Φεβρουάριο του 2013. Αυτά φυσικά για χώρες με
προηγμένο μοτοσυκλετιστικό αθλητισμό,
όπου τα εθνικά τους πρωταθλήματα περιλαμβάνουν κατηγορία Moto3.

race

Μια ακόμη κόκκινη
χρονιά για Hayden
Αυτό που θα περιμέναμε από τη Yamaha για τον
Ben Spies έκανε η Ducati για τον Nicky Hayden.
Πριν τον αγώνα της Laguna Seca ανακοινώθηκε
η ανανέωση της συνεργασίας του Hayden με την
εργοστασιακή ομάδα της Ducati για έναν ακόμη
χρόνο. Η επιλογή μέρους και χρόνου είναι μάλλον
προφανέστατη, καθώς ο Hayden είναι δημοφιλέστατος στις Η.Π.Α. και κάνει πάρα πολλή δουλειά
στο εμπορικό κομμάτι της Ducati στη σημαντικότερη για τους Ιταλούς αγορά του κόσμου.
Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι να απορούμε για την
ανανέωση, άλλωστε οι Ιταλοί εκφράζονται με τα
καλύτερα λόγια και για την άφθονη δουλειά που
κάνει ο αναβάτης στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως βαθμολογικά τα
πάει εξίσου καλά με τον έτερο αναβάτη της ομάδας,
Valentino Rossi, οπότε γιατί να φύγει;
Στην ουσία τώρα οι Ιταλοί κλείνουν μια εκκρεμότητα για το 2013, αν και όλοι αυτό που περιμένουν
είναι η απάντηση του Rossi στο πού θα πέσει η υπογραφή του μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Κέντρο διερχομένων η σέλα της Desmosedici
Η Ducati έδωσε στο Mugello τη μοτοσυκλέτα της σε κάμποσους νεαρούς αναβάτες για να δει ποιος
μπορεί να την πάει.
Σημειώστε ονόματα: Andrea Iannone, Scott Redding, Danilo Petrucci. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις; Πέρασαν τις
πρώτες μέρες του Αυγούστου στο Mugello καβαλώντας τη GP12 σε εκτενείς δοκιμές. Δε μιλάμε για βόλτες, αλλά
για μια πλήρη δοκιμή που ας πούμε στην περίπτωση του Iannone ξεπέρασε τους 80 γύρους.
Επισήμως δεν ξέρουμε κάτι για χρόνους, ανεπισήμως ακούμε πως ο Redding κινήθηκε γύρω στο 1:49 και ο
Iannone λίγο ψηλότερα
προς το 1:50, ενώ για
τον Petrucci τίποτε πέραν
του ότι αναμένεται να ξανακαβαλήσει σύντομα.
Πρόθεση των Ιταλών
είναι η αναδιοργάνωση της δορυφορικής
ομάδας για το 2013 σε
φυτώριο μελλοντικών
εργοστασιακών αναβατών, ένα σχέδιο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με δηλώσεις
στελεχών της Ducati,
πλάνο τους είναι μια
ομάδα στη λογική της
Tech3 με σχεδόν εργοστασιακές μοτοσυκλέτες
και όχι περσινά μοντέλα,
όπως είναι τώρα οι δορυφορικές Ducati.
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Κλασικό σιρκουί Τατοΐου
Η Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας και η ΦΙΛΠΑ ετοιμάζουν μια εκδήλωση στο Τατόι που θα συγκινήσει πολύ κόσμο! Ακολουθεί αυτούσιο το δελτίο Τύπου:
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για ένα ιστορικό γεγονός που θα δούμε και θα συμμετάσχουμε μετά από
πάρα πολλά χρόνια, πρόκειται για την αναβίωση του Σιρκουί Τατοΐου για κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
Η διεκδίκηση και ανάληψη της συνολικής οργάνωσης ήταν μια πρωτοβουλία της ΦΙΛΠΑ η οποία αναγνωρίζοντας
της σημαντικότητα της Λέσχης μας, μας ανέθεσε τον συντονισμό των εκδηλώσεων των μοτοσυκλετών.
Στο Σιρκουί θα συμμετάσχουν λοιπόν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες όπως γινόταν παλιά και μάλιστα σε επιμέρους
κατηγορίες δηλαδή αυτοκίνητα των κατηγοριών α) Super Classic και β) Regularity και βεβαίως μοτοσυκλέτες κατηγορίας α) Super Classic και β) Regularity.
Ήδη το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και δυστυχώς δε θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις συμμετοχών, υπάρχει όριο για 60 μοτοσυκλέτες (συμπεριλαμβανομένων των καθαρόαιμων εποχής που θα είναι βεβαίως
παρούσες) οπότε μπορεί να τεθεί και διαδικασία επιλογής.
Γενικός και ειδικός κανονισμός ετοιμάζονται, ετοιμαστείτε και εσείς κρατώντας από σήμερα την ημερομηνία που
θα είναι 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2012 (η ετήσια συγκέντρωσή μας μαζί με τις Μελωδικές μετατίθενται για 14-15-16
Σεπτεμβρίου).
Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 6 Θησείο,
105 54, Aθήνα, 210 3250445, fax 210 3221834, www.classicbike.gr, email: info@classicbike.gr.
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Τρεις νικητές σε
τρεις αγώνες και,
ναι, το πρωτάθλημα
έχει ξανά παλμό
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>
> Jorge Lorenzo
Ο μήνας δε φαινόταν να ξεκινά καλά για τον Ισπανό. Στο
Sachsenring έβλεπε για 30 γύρους τα δύο εργοστασιακά
Honda να απομακρύνονται δίχως να μπορεί να βρει απάντηση. Με δεδομένο ότι πριν το Γερμανικό GP αυτός και ο
Stoner ήταν ισόβαθμοι σήμαινε πως θα έχανε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη από τον Αυστραλό. Κάπου εκεί,
στον τελευταίο γύρο του αγώνα στο Sachsenring ωστόσο η
τύχη του χαμογέλασε. Πτώση για τον Stoner και μια ανέλπιστη δεύτερη θέση για τον Lorenzo που ξαφνικά βρέθηκε με 20 βαθμούς δώρο στη διαφορά από τον βασικό του
αντίπαλο!
Με την καλή αυτή ψυχολογία στην τσέπη ο πρωταθλητής
του 2010 πήγε στο Mugello όπου παρέδωσε ένα δωρεάν
σεμινάριο κυριαρχικής οδήγησης. Ο Pedrosa είχε την pole,
μα το όφελος από αυτήν κράτησε μόνο μερικές εκατοντάδες
μέτρα. Από τη στιγμή που ο Lorenzo πέρασε πρώτος απλώς
άρχισε να ανοίγει τη διαφορά του από τους υπόλοιπους και
έφτασε σε μια πειστικότατη νίκη, η οποία μάλιστα είχε και
ως έξτρα δωράκι τη δεύτερη συνεχόμενη κακή εμφάνιση
του Stoner.
Ο Ιούλιος έκλεισε με την επίσκεψη στη Laguna Seca, όπου
επιτέλους είδαμε μια στα ίσια αναμέτρηση με τον Stoner.
Μαζί με τον Pedrosa, αναμενόμενα, οι τρεις τους ξέκοψαν
από τον υπόλοιπο πληθυσμό και από τη μέση του αγώνα
και μετά οι Lorenzo και Stoner μετέτρεψαν τον αγώνα σε μια
μονομαχία. Αυτή τη φορά κερδισμένος ήταν ο Αυστραλός,
παίρνοντας στα ίσια μια δυνατή νίκη επί του αντιπάλου του,
ωστόσο για τον Ισπανό και η δεύτερη θέση ήταν ένα καλό
αποτέλεσμα που σημαίνει καλοκαιρινές διακοπές με ένα
υγιές προβάδισμα στη βαθμολογία.
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>
> Dani Pedrosa
Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που θυμόμαστε μια χρονιά
δίχως τραυματισμούς για τον κοντόσωμο Ισπανό και φέτος
– φτου να μην τον ματιάσουμε – ο Dani Pedrosa έχει φτάσει
υγιέστατος στη μέση του πρωταθλήματος, έχει προσπεράσει τον ομόσταυλό του και βρίσκεται σε απόσταση βολής
από την κορυφή της βαθμολογίας.
Όλα αυτά συνέβησαν σε έναν μαγικό Ιούλιο για τον Ισπανό,
που ξεκίνησε με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμές
επισκέψεις στο Sachsenring. Άπιαστος ο Pedrosa στη συγκεκριμένη πίστα, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη: παρότι ήταν
παρών σε όλα τα βάθρα της χρονιάς πλην ενός (4ος στο Le
Mans) αυτή ήταν μόλις η πρώτη του πρωτιά φέτος.
Το δεύτερο σπουδαίο νέο για τον Dani αφορά τον Stoner
που με δύο κακές εμφανίσεις σε Γερμανία και Ιταλία του
επέτρεψε να περάσει δεύτερος στη βαθμολογία και με 23
βαθμούς να απέχει λιγότερο από έναν αγώνα από τον
Lorenzo. Δεδομένου ότι ως τον Ιούνιο θεωρούσαμε τον τίτλο υπόθεση για δύο, η προσθήκη ενός ακόμη διεκδικητή
ουδόλως μας χαλάει, τουναντίον.
Υπό τον ήλιο της Καλιφόρνια ο Pedrosa δεν είχε την ίδια
τύχη, αδυνατώντας να παλέψει μέχρι τέλους με τους έτερους διεκδικητές του τίτλου. Ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως εδώ ο Ισπανός είχε ένα ολοκαίνουργιο RCV,
απέναντι στον Stoner που δεν έτρεχε και το νέο πλαίσιο μα
μόνο τον κινητήρα. Έτσι δεν αποκλείεται η όποια διαφορά
ανάμεσα στους δύο να οφείλεται στο πλαίσιο και την όποια
εξελικτική δουλειά μπορεί να έκανε ο Pedrosa στη Laguna
Seca. Όπως και να έχει, το χαμηλό σκαλί του βάθρου τον
κράτησε δεύτερο στην κατάταξη και μέσα στο παιχνίδι.
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>
> Casey Stoner
Μέχρι να φτάσει στη Laguna Seca ο Casey Stoner θα πρέπει
να καταριόταν την τύχη του. Στη Γερμανία είχε καταφέρει
να βάλει τον μεγάλο του αντίπαλο από πίσω και ουσιαστικά εκτός μάχης στη διεκδίκηση της νίκης, ενώ μπροστά του
είχε τον Dani Pedrosa τον οποίο “μετρούσε” για προσπέραση. Τουλάχιστον έτσι δήλωσε ο ίδιος μετά τον αγώνα του
Sachsenring, πως είχε σκοπό να κάνει την κίνησή του στην
τελευταία στροφή, την αριστερή με την ανηφορική είσοδο.
Ωστόσο δύο στροφές πιο πίσω συνέβη το μοιραίο. Σύμφωνα με τον Αυστραλό, προετοίμαζε την κίνησή του παίρνοντας πιο ανοικτή γραμμή για να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα
στην έξοδο και να είναι έτοιμος για την προσπέραση, ωστόσο βρέθηκε στο έδαφος δίχως να καταλάβει το γιατί. Το
θέμα είναι πως ο Stoner έχασε εκεί μια σπουδαία ευκαιρία
να βρεθεί πρωτοπόρος της βαθμολογίας και ο εκνευρισμός
του ήταν έκδηλος μετά. Μάλιστα κατηγόρησε τους ανθρώπους της πίστας πως δεν τον βοήθησαν να ξαναμπεί στον
αγώνα, παρότι η μοτοσυκλέτα του δεν είχε σπάσει πουθενά
και πιθανώς θα μπορούσε να περισώσει μερικούς βαθμούς
– “άλλους αναβάτες τους βοήθησαν, εμένα όχι…”
Η κακοτυχία συνεχίστηκε και στην Ιταλία όπου, μετά από
μια κάκιστη πρόκριση στα χρονομετρημένα, ο Stoner πίεσε
πολύ για να φτάσει κοντά στους πρωτοπόρους. Είχε φτάσει
ως την πέμπτη θέση, μπροστά από τον Hayden, όταν έχασε
τα φρένα σε μια στροφή και έκανε μια βόλτα στην άμμο
δίχως να πέσει, ωστόσο ήταν αρκετή να τον στείλει πίσω
στη δέκατη θέση. Από κει και μετά ο αγώνας ήταν απλά μια
προσπάθεια να σωθεί ό,τι σωζόταν, ήτοι να προσπεράσει
τους Bautista και Barbera για την όγδοη θέση. Πλέον όμως
η πρωτιά αλλά και η δεύτερη θέση της κατάταξης είχαν κάνει φτερά.
Ο Stoner πήρε πίσω το αίμα του στη Laguna Seca. Κυνήγησε λυσσαλέα τον Lorenzo και παρά την προσπάθεια
του Ισπανού να ανοίγει τη διαφορά του αυτός επέμεινε και
κρατήθηκε πίσω του. Δέκα γύρους πριν το τέλος πήρε τον
αέρα του Yamaha – ενδεχομένως και χρησιμοποιώντας την
επιπλέον ισχύ του νέου κινητήρα της Honda που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εδώ – προσπέρασε στην ευθεία
και μετά κράτησε τον αντίπαλό του πίσω του οριστικά και
αμετάκλητα.
Ο Casey Stoner επέστρεψε λοιπόν διότι, όπως δήλωσε μετά
τον αγώνα, “είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής και δεν τα παρατάω έτσι εύκολα”.
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>
> Andrea Dovizioso
Τέσσερα βάθρα έχει αισίως μαζέψει φέτος ο Dovi κατά την
αναγέννησή του με τη Yamaha. Τα δύο από αυτά ήρθαν
αναπάντεχα σε Γερμανία και Ιταλία και οφείλονται πρωτίστως στις ισάριθμες κακοτυχίες του Casey Stoner. Εδώ που
τα λέμε, σε κανονικές συνθήκες τα δύο Μ1 της Tech3 δε
βλέπουν με άνεση από κοντά τα εργοστασιακά Yamaha και
Honda, με αποτέλεσμα το συνηθέστερο αποτέλεσμα των
δύο μαύρων Tech3 να είναι στα πέριξ της τέταρτης θέσης,
επιβεβαιώνοντας πως συνιστούν μακράν την ισχυρότερη
δορυφορική ομάδα.
Το καλό για τον Dovizioso είναι ωστόσο διπλό: από τη μια
δείχνει να επικρατεί του ομόσταυλού του, από την άλλη
βρίσκει βήμα για να ακούγεται καλύτερα όσο ζητά επειγόντως ένα εργοστασιακό Μ1. Το κακό είναι πως και ο ίδιος
έχει αρχίζει να μην το πολυπιστεύει. Μετά τις Η.Π.Α. από
μόνος του δήλωνε σε διάφορα Μ.Μ.Ε. πως αξίζει μεν ένα
εργοστασιακό Yamaha μα ήδη βλέπει τον εαυτό του θύμα
του κατεστημένου, βλέπε Valentino Rossi.
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>
> Cal Crutchlow
Για περίπου το πρώτο μισό του πρωταθλήματος ο Άγγλος
ήταν η θετική έκπληξη και όλα έδειχναν να πηγαίνουν με
το μέρος του. Τον μήνα που πέρασε η κατάσταση είχε ήδη
αλλάξει άρδην.
Αφενός στη Yamaha δεν εκτίμησαν καθόλου την απόφασή
του να μιλήσει δημοσίως για την πρόταση που δέχτηκε από
τη Ducati. Η αλήθεια είναι πως ούτε οι Ιταλοί το βρήκαν και
τόσο χαριτωμένο. Εκεί που το μυαλό του έβλεπε να περνά
το καλοκαίρι του με μια εργοστασιακή σέλα εξασφαλισμένη, είτε μπλε ή κόκκινη, τώρα ξέρει πως η μοτοσυκλέτα
του Hayden δεν είναι πλέον διαθέσιμη, ενώ για τη δεύτερη
Yamaha είναι μάλλον ο τρίτος στη σειρά, πίσω από τους
Rossi και Dovizioso.
Η εμπειρία του Dovi μέτρησε πολύ τον τελευταίο καιρό
και όταν ένα δορυφορικό ανεβαίνει τέσσερις φορές σε έξι
αγώνες στο βάθρο είναι δεδομένο πως θα κάνει τον σχετικό
ντόρο. Κάτι που ο Crutchlow δεν έχει καταφέρει ακόμη, καθώς δεν έχει ανέβει ακόμη βάθρο. Ο Ιταλός λοιπόν τον έχει
κερδίσει κατά κράτος στους τελευταίους αγώνες και μάλιστα
στα ίσια, αφού συνήθως οι δυο τους κάνουν μοναχικούς
αγώνες, πίσω από τους τρεις εξωγήινους Lorenzo, Pedrosa,
Stoner και μπροστά από τους υπόλοιπους. Άντε καμιά
φορά να συναντηθούν με κάποιο εργοστασιακό Ducati ή
τον Spies που με κάτι θα χαροπαλεύει στη ζώνη έξω από
την πραγματική δυναμική της μοτοσυκλέτας του.
Θα είναι πραγματικά κρίμα να χάσουν τα MotoGP έναν
αναβάτη με το ταλέντο, τη μεθοδικότητα και το πείσμα του
Crutchlow και, πρωτίστως, θα είναι άδικο αυτό να συμβεί
εξαιτίας πολιτικών λόγων. Ας κρατήσει κι αυτός λίγο κλειστό το στόμα του κι ας κυνηγήσει τα αποτελέσματα που θα
μιλήσουν αντ’ αυτού.
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>
> Stefan Bradl
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο πρωταθλητής της Moto2 και
σίγουρος Rookie της Χρονιάς στα MotoGP. Στον αγώνα της
πατρίδας του οδήγησε με κρύο αίμα και αφού απέφυγε τις
απονενοημένες προσπάθειες να εντυπωσιάσει τους συμπατριώτες του επανέλαβε τον καλύτερο τερματισμό του ως
τώρα στη μεγάλη κατηγορία, την πέμπτη θέση.
Καλύτερο ως τον επόμενο αγώνα βέβαια, διότι στο Mugello
ο Bradl προχώρησε ένα βήμα παραπέρα σκαρφαλώνοντας
στην τέταρτη θέση. Αυτή τη φορά μάλιστα το κατάφερε
έχοντας πίσω του δύο εργοστασιακά Ducati και το Yamaha
του Crutchlow να εποφθαλμιούν τη θέση του, ενώ εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο με την ψυχραιμία που επέδειξε
όταν ο Hayden αποφάσισε να δοκιμάσει ένα “Hail Mary κι
ό,τι γίνει”, όπως ο ίδιος ο Αμερικανός γλαφυρά το περιέγραψε μετά τον αγώνα. Είναι το τέλος του ιταλικού GP, οι
δύο πρώτοι είναι μακριά, τα δύο Ducati επιδεικνύουν ικανότητες που ουδείς είχε προβλέψει ως τότε και ξαφνικά ο
Dovi και το βάθρο μοιάζουν εφικτοί στόχοι. Στη μέση είναι
ο Bradl όταν ο Hayden αποφασίζει να ορμήξει μπας και βγει
το ο,τιδήποτε. Περνάει τον Γερμανό αλλά βγαίνει ανοικτά
και ο πιτσιρικάς του ξαναπαίρνει την εσωτερική με θράσος,
βγάζοντάς τον υποχρεωτικά εκτός γραμμής. Η τέταρτη θέση
είναι όλη μα όλη δική του, το ίδιο και οι εντυπώσεις, για μια
φορά ακόμη.
Αν δεν πειστήκατε, μετρήστε πόσες εξόδους είχε στις ημέρες δοκιμών στη Laguna Seca ο νεαρός – που έβλεπε την
πίστα για πρώτη φορά στην καριέρα του – και θυμηθείτε
μετά πόσο μετρημένα και στρωτά οδήγησε ως την έβδομη
θέση του αγώνα.
Γι’ αυτό τώρα έχει σκαρφαλώσει μέσα σε έναν μήνα από
την ένατη στην έκτη θέση της κατάταξης, πάνω από τρείς
εργοστασιακούς αναβάτες!
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>> N
 icky Hayden
Valentino Rossi

Δε μιλάει, δε γκρινιάζει, κάνει τους περισσότερους γύρους
δοκιμών απ’ όλους, όλοι οι συναθλητές του λένε τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν, τρέχει αγόγγυστα σε όποια εκδήλωση
τον στείλουν οι χορηγοί, είναι ίσως το μεγαλύτερο εμπορικό πλεονέκτημα της Ducati στην αγορά των Η.Π.Α., τη
σημαντικότερη για τους Ιταλούς. Πολλά ειπώθηκαν για το
μέλλον του, πολλοί έσπευσαν να τον συγκρίνουν με νέους,
φερέλπιδες αναβάτες, ξεχνώντας ίσως πως ο Αμερικανός είναι Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2006. Όπως και να έχει, λίγο
πριν τον αγώνα της πατρίδας του ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ducati για άλλον έναν χρόνο.
Πίσω από τα συμβόλαια και τις απόψεις, υπάρχει και η αλήθεια των αριθμών, η οποία λέει πως μετά την τούμπα Rossi
στη Laguna Seca ο Hayden τον προσπέρασε στη βαθμολογία. Ούτως ή άλλως στο GP της πατρίδας του, που έχει
κερδίσει δύο φορές, ο Hayden γύρισε πολύ πιο γρήγορα
από τον ομόσταυλό του για μιαν ακόμη φορά.
Για τον Ιταλό πολυπρωταθλητή όλα είναι γνωστά. Στο
Mugello έκανε τον καλύτερο στεγνό αγώνα του με τη
Ducati, έδωσε ελπίδες πως κάτι άρχισε να βρίσκει στη μοτοσυκλέτα του. Αξίζει να σημειωθεί πως στο Mugello και οι
δύο εργοστασιακοί της Ducati γύριζαν σε ρυθμό βάθρου
για περίπου μισό αγώνα, ενώ ο Rossi ήταν η πρώτη φορά
φέτος που δεν τερμάτιζε 25 και 30 δευτερόλεπτα μετά τους
πρώτους αλλά μόνο 11 – και χωρίς να βρέχει. Βέβαια ήρθε
μετά η Laguna Seca να μας γυρίσει στο κοντινό παρελθόν
και τη μεταγραφολογία που θέλει τον Rossi να μην ανανεώνει με τους συμπατριώτες του. Η δίχως εξήγηση τούμπα
στον τελευταίο αγώνα ίσως να μην είναι τίποτα περισσότερο
από ένα σημάδι της μοίρας.
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>
> Ben Spies
Τι να πει κανείς για τον Αμερικανό; Το ρεσιτάλ κακοτυχίας
που τον κυνηγά δεν έχει προηγούμενο και είναι τόσο απίστευτα μακρύς ο κατάλογος των συμβάντων που κάποιος
θα πει ότι είναι αδύνατο να συμβαίνουν όλα αυτά, μάλλον
τα επινοούν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Έλα
μου όμως που πρέπει να είναι αλήθεια.
Αφού έχει πάθει ό,τι ήταν ανθρωπίνως (και μη) δυνατόν να
πάθει σε μισή σεζόν, προσέξτε τι γκίνια ακολουθεί τον Spies
ακόμη και τώρα. Στην Ιταλία έπαθε τροφική δηλητηρίαση
της προηγούμενη του αγώνα και, εύλογα, έτρεξε σε κακό
χάλι, τερμάτισε τελευταίος των πρωτοτύπων και πάλι καλά
να λέμε που έτρεξε – γιατί εμείς στη θέση του δε θα πηγαίναμε ούτε θεατές στον αγώνα την επομένη δηλητηρίασης.
Περίμενε πώς και πώς να εξιλεωθεί επιτέλους στον αγώνα
της πατρίδας του, προφανώς πίεσε λίγο περισσότερο και
έφαγε έναν εντυπωσιακό όσο και τρομακτικό βρόντο στις
δοκιμές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη φτέρνα και
να τριγυρίζει με πατερίτσες την ημέρα του αγώνα. Παρόλα
αυτά αγνόησε τον πόνο και έτρεξε κανονικά. Στον αγώνα
έχασε γρήγορα επαφή με το γκρουπ των τριών πρωτοπόρων, έδωσε μάχες με τα δύο Tech3 και τελικά επικράτησε αυτών, όταν όμως άρχισε να απομακρύνεται από τους
διώκτες του (και της μοτοσυκλέτας του για το 2013, μην
ξεχνιόμαστε) έπεσε αδικαιολόγητα στην δεξιά κατηφορική
έξοδο της Corkscrew. Όπως έδειξε η νεκροψία της μοτοσυκλέτας του μετά το ατύχημα, αιτία ήταν το ψαλίδι της Μ1 του
το οποίο… κόπηκε ξαφνικά! Γι’ αυτό έφυγε η μοτοσυκλέτα
από κάτω του στα καλά καθούμενα. Σπασμένο υποπλαίσιο,
κομμένα καλώδια, ηλεκτρονικά με δική τους άποψη, διαλυμένα λάστιχα, μόνο επίθεση από εξωγήινους δεν έχει δεχτεί
ακόμη – αν υπάρχει κάποιος να του συμβεί κι αυτό, να είστε
σίγουροι πως θα είναι ο Ben Spies…
Ναι, μέσα σε όλα αυτά ο Spies έχασε και μια μάχη στα ίσια
από τον Dovizioso για το βάθρο του Sachsenring, αλλά αν
το ψάξουμε σε βάθος όλο και κάτι κουφό παίζει να βρούμε,
ξέρω γω καμιά σαύρα στις εισαγωγές του M1 του, ποιος
ξέρει τι θα του συνέβη εκείνη τη μέρα.
Λέτε γι’ αυτό να φεύγει οικειοθελώς από το Yamaha, για να
γλιτώσει από την κατάρα;
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>> C
 RT
Colin Edwards

Πάλι καλά που έχουμε τις εμπρηστικές δηλώσεις του από
καιρό σε καιρό γιατί τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα
τον Colin Edwards. Ο Τεξανός τον τελευταίο μήνα επανήλθε στη δημοσιότητα για εξωαγωνιστικούς λόγους.
Στη δοκιμή που έγινε στο Mugello την επομένη του αγώνα έγινε γνωστό πως ο Edwards θα δοκίμαζε τόσο τα CRT
με κινητήρα Aprilia όσο και αυτό με CBR της ομάδας του
Gresini. Αν και επισήμως δεν έχουν λεχθεί πολλά, αυτό
που φαίνεται είναι πως ο Edwards θα γίνει ο πρώτος αναβάτης που θα κάνει χρήση του ειδικού κανονισμού που ισχύει
για τις CRT ομάδες, δηλαδή να ζητήσει να αγοράσει τον
κινητήρα άλλης ομάδας για να τρέξει.
Στη συνέντευξη Τύπου της Laguna Seca λοιπόν ο Edwards
ήταν αποκαλυπτικά λάβρος εναντίον του κινητήρα BMW
που τρέχει ως τώρα με καθόλου επιτυχία. “Piece οf shit”
είναι η αυτολεξεί περιγραφή του από τον ίδιο, θεωρώντας
στη συνέχεια πως “είναι χειρότερο κι από το Aprilia RS3
Cube” που τον ταλαιπώρησε έναν χρόνο στις αρχές των
τετράχρονων MotoGP μέχρι που προσπάθησε να τον κάψει
εν κινήσει με πολλά-πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ του. Φανταστείτε τι του έχει κάνει δηλαδή αυτός ο κινητήρας. Αυτό
που μαθαίνουμε τώρα είναι πως ο Edwards θα πάρει το μοτέρ της Aprilia γιατί “αυτό είναι το καλύτερο CRT ως τώρα”.
Η αλλαγή δεν είναι σίγουρο πότε θα συμβεί, αν προλάβει η
ομάδα του να έχει έτοιμο το πλαίσιο εντός των καλοκαιρινής
διακοπής μπορεί να τον δούμε με νέο κινητήρα και στην
Indianapolis.

Moto 2

race

MotoGP Sachsenring, Mugello, Laguna Seca

race

MotoGP Sachsenring, Mugello, Laguna Seca

>> M
 arc Marquez
Andrea Iannone

Οι δυο τους μοιράστηκαν νίκες και εντυπώσεις τον μήνα
που μας πέρασε στη Moto2. Αδιαμφισβήτητη και κυριαρχική νίκη από τον Ισπανό στη Γερμανία, άλλα μια δύσκολη
και οριακή επικράτηση για τον μαχητικό Ιταλό στην πατρίδα
του.
Στο Sachsenring ο Marquez (#93) σάρωσε τα πάντα κερδίζοντας με άνεση έναν αγώνα όπου οι υπόλοιποι σχεδόν δεν
τον είδαν καθόλου, πλην των αρχικών γύρων. Έκπληξη του
γερμανικού αγώνα ήταν ο Mika Kallio (#36) που επέστρεψε στα βάθρα παίρνοντας μια αναπάντεχη δεύτερη θέση.
Ο Andrea Iannone (#29) δεν είχε τον ρυθμό, πάλεψε στην
αρχή αλλά μετά υποχώρησε και στην προσπάθειά του να
πιέσει για να ξανανέβει είχε μια πτώση και τερμάτισε τελικώς
16ος, εκτός βαθμών.
Η κατάσταση αντιστράφηκε στην Ιταλία, όπου αυτή τη φορά
ήταν ο Marquez εκτός ρυθμού και ανίκανος να πλησιάσει
τους πρωτοπόρους. Στην προσπάθειά του να τους πλησιάσει μάλιστα είχε ένα τρομακτικό χάσιμο του μπροστινού του
το οποίο έσωσε με μαγικό τρόπο και αρκέστηκε τελικά στην
πέμπτη θέση.
Μπροστά ωστόσο ο Pol Espargaro οδηγούσε τον αγώνα
και ο Iannone τον κατεδίωκε με μανία. Με το ιταλικό κοινό
να τον σπρώχνει με τις ιαχές του ο Iannone κατάφερε στο
τέλος να περάσει τον Ισπανό παίρνοντας μια εκστατική νίκη
με 0.09 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Ισπανό που μέχρι
τον τελευταίο γύρο ήταν σχεδόν σίγουρος νικητής. Η σπουδαιότητα αυτής της νίκης για τον Iannone ξεπερνά το θεαματικό του αγώνα της πατρίδας του, έχει και ουσία καθώς
τώρα με τον Espargaro ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της
κατάταξης.

Moto 3
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>> S
 andro Cortese
Maverick Vinales

Ο Maverick Vinales (#25) δεν οδηγεί πια την κατάταξη της
μικρής κατηγορίας! Μπορεί να έχει τον νεανικό ενθουσιασμό, να συνοδεύεται από την ταμπέλα του “επόμενου
μεγάλου αναβάτη” και να προέρχεται από ένα σερί νικών,
όμως αρκούσε μια κακή εμφάνιση μέσα στον Ιούλιο για να
δει την πλάτη του σαφώς εμπειρότερου Sandro Cortese
(#11) στη βαθμολογία.
Στους δύο αγώνες του μήνα που πέρασε οι δυο τους μοιράστηκαν τις νίκες, με τον Cortese να ξεκινά με μια σπουδαία νίκη στον αγώνα της πατρίδας του στο Sachsenring. Ο
Vinales ουδέποτε μπήκε στο πνεύμα του αγώνα και εκκίνησε από την απελπιστικά μακρινή 24η θέση, καταφέρνοντας
να φτάσει ως τη 17η στον τερματισμό. Οι περίεργες συνθήκες της πίστας, η οποία στέγνωνε μετά από μια δυνατή
πρωινή βροχή, ενδεχομένως να μην τον βοήθησαν, σίγουρα πάντως δεν πτόησαν τον Cortese απ’ το να φέρει την
ΚΤΜ του στην κορυφή και να περιγράψει το συναίσθημα της
νίκης μέσα στην πατρίδα του ως “ανεπανάληπτο”.
Κάπως έτσι ο Ισπανός πήγε στο Mugello για να πάρει το
αίμα του πίσω και να επιστρέψει στην κορυφή. Δεν υπολόγιζε βέβαια σε δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι για να προσπεράσει τον Cortese ο Γερμανός θα έπρεπε να μην πάρει
και πολλούς βαθμούς και, δεύτερον, τον τοπικό απρόβλεπτο παράγοντα Romano Fenati. Ο Ιταλός που τρέχει με την
υποστήριξη της Ιταλικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας και
την Team Italia φυσικά ήθελε να ξεσηκώσει το κοινό της
πατρίδας του και το κατάφερε οδηγώντας τον αγώνα για ένα
μεγάλο μέρος του, παίζοντας δε για τη νίκη ως το τέλος.
Ως είθισται στο θρίλερ που ονομάζεται Moto3, ο Vinales
κατάφερε να κερδίσει τον Fenati για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου στη γραμμή!
Έτσι ο Ισπανός μείωσε τη διαφορά του από τον Γερμανό
στους 9 βαθμούς, ωστόσο ο δεύτερος έχει την ψυχραιμία
να γνωρίζει πως η σταθερότητα και η σύνεση μπορούν να
τον κρατήσουν στη διεκδίκηση ως το τέλος, άλλωστε έχει
ανέβει στο βάθρο στους 8 από τους 9 αγώνες της σεζόν ως
τώρα. Ο ίδιος ο Cortese άλλωστε είπε μετά τον αγώνα πως
η στρατηγική του ήταν να μείνει κοντά στον Vinales και να
προσπαθήσει να τον περάσει μόνο αν δει τις κατάλληλες
συνθήκες, δηλαδή χωρίς να ρισκάρει την πτώση. Κάτι που
δεν κάνει ο θερμόαιμος ισπανός πιτσιρικάς, απαντώντας
στην ίδια ερώτηση πως δεν έχει στρατηγική, απλά μπαίνει
μέσα και ορμάει…
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43'45.961
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+50.246
+1'18.993
+1'22.076
1 γύρος
1 γύρος
1 γύρος
1 γύρος
3 γύροι
11 γύροι
13 γύροι
14 γύροι
21 γύροι
31 γύροι
0 γύροι

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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Red Bull KTM Ajo (KTM)
San Carlo Gresini Moto3 (FTR Honda)
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επιμέλεια: Σπ

Είδα την εικόνα δύο Repsol στο έδαφ

Dani
αναβάτης Repsol Honda

Crutchlow hasn't been on th

πρώ

Νέο πλαίσιο η Honda, εμε

«

αναβά

»

Μήπως χρειαζόμαστε άλλο διαβατήριο;

«

Colin Edwards,
αναβάτης NGM Forward Racing MotoGP

»

It’s hard when some dickhead pulls a stunt like this…
Cal Crutchlow,
αναβάτης Monster Yamaha Tech3 MotoGP

πύρος Τσαντήλας

»

φος…

Silverstone GP, ο Lorenzo καλπάζει
προς τη νίκη, ο Pedrosa κυνηγά τον
Stoner. Τελευταίος γύρος, τελευταίο
σικέιν, ο Ισπανός σκέφτεται να χωθεί
στον Αυστραλό για τη δεύτερη θέση
όταν του έρχεται στο μυαλό μια εικόνα από το παρελθόν. Estoril το 2006,
προτελευταίος αγώνας και στο δεύτερο Repsol ο Nicky Hayden… Αμέσως
μετά ο Pedrosa έκλεισε το γκάζι.

i Pedrosa,
MotoGP

he frickin' podium

»
»

yet…

“Ο Nick δεν αξίζει να αντικατασταθεί από κάποιον που λέγεται
Crutchlow και ισχυρίζεται πως
αν είχε εργοστασιακή μοτοσυκλέτα θα κέρδιζε.” Ο Schwantz
δε μασάει τα λόγια του ενώπιον στο ερώτημα Hayden ή
Crutchlow. Αμερικανός κι αυτός
βέβαια, ποιον θα υποστήριζε,
αλλά άδικο δεν του δίνεις.

Kevin Schwantz,
ώην πρωταθλητής GP500

είς προφανώς είμαστε

οκ…

“Χτες [στο Assen] η Honda, η οποία είναι
ήδη πολύ δυνατή όπως φαίνεται, έφερε
ένα νέο πλαίσιο γιατί θέλει να βελτιωθεί
κι άλλο. Εμείς προφανώς είμαστε οκ…”
Η πλήρης δήλωση Rossi σε σχετική ερώτηση στάζει ειρωνική χολή για τη Ducati
και λίγο αργότερα πλαισιώνεται από καθαρή αιχμή: “Όσα λέμε εμείς οι αναβάτες δε λαμβάνονται υπ’ όψη.” Ούτε μέλι
ούτε γάλα στην κόκκινη ομάδα.

Valentino Rossi,
άτης Ducati Team MotoGP

»

;

Μόλις έχει ανακοινωθεί η κατάργηση του περιορισμού των Rookies στα
MotoGP και οι κ.κ. Edwards και Spies
στήνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα στο Twitter. Για τον μεν Spies
ξεκάθαρα “οι κανονισμοί δεν ισχύουν
για τους Ισπανούς” εφόσον “όλοι ξέρουμε για ποιον καταργήθηκε ο περιορισμός”. Η παραπάνω απάντηση του
Texas Tornado ήταν αναμενόμενη.

“It’s hard when some DICKHEAD pulls
a stunt like this, risking the careers
and lives of everyone around him. The
fucking guy was still changing gears
when everyone else was on the brakes.”
Το μοιραίο λάθος του Bautista στο
Assen, εκτός του Lorenzo, πήρε σβάρνα και τον Crutchlow, ο οποίος μετά τον
αγώνα δεν είχε ακόμη ξεθυμάνει. Δήλωση σε ζωντανή τηλεόραση παρακαλώ!

the back
Αν ακόμη δεν έχετε
πάει για μπάνιο,
ακολουθεί οδηγός
αγοράς. Ναι, με
βάρεσε η ζέστη, ούτε
εγώ έχω πάει για
μπάνιο.

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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ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ VJF 250R
Να τι κάνουν οι Κορεάτες όταν έχουν κέφια και
τώρα τελευταία τους κόβω ολοένα και πιο κεφάτους.
Η Daelim λοιπόν με την παρουσίαση του νέου
VJF250R μπαίνει πλέον δυναμικά και στην κατηγορία
των 250cc street μοντέλων. Με τον νέο υγρόψυκτο
injection κινητήρα 250cc, ισχύος 25hp/9,000rpm και
με την εξαιρετική για την κατηγορία του λιανική τιμή,
το νέο VJF250R θα πρωταγωνιστήσει στις καρδιές των
νέων αλλά και των έμπειρων αναβατών που αναζητούν μια οικονομική και αξιόπιστη λύση.
Η τιμή του νέου μοντέλου είναι €3,680 μόνο, ενώ τα
χρώματα του νέου μοντέλου VJF 250R είναι Μαύρο,
Λευκό και Κόκκινο.

BERING ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Bering είναι μια από τις λίγες εταιρίες στον κόσμο που έχει δώσει έμφαση τόσο πολύ στην καλοκαιρινή της κολεξιόν.
Αυτό οφείλεται στο τμήμα ανάπτυξης που διαθέτει η
εταιρία, κατασκευάζοντας ξεχωριστά ρούχα για τις ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά. Έτσι, έχοντας για χρόνια
μεγάλη απήχηση στην Ελληνική αγορά, κατασκευάζει
για αυτήν κάθε χρόνο νέα προϊόντα με γνώμονα τις
κλιματολογικές συνθήκες του τόπου μας. Μπουφάν,
γάντια, παντελόνια αλλά και ισοθερμικά ειδικά για την
Ελλάδα λοιπόν, μόνο από τη Bering.
Δείτε την νέα κολεξιόν και τις τιμές της στο www.
spiliotis.gr, την ιστοσελίδα του επίσημου αντιπροσώπου Spiliotis Α.Ε., 210 5777906.

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝO
Από την πολύ γνωστή Bering γυναικείο διάτρητο
μπουφάν, με κωδικό όνομα Aero.
Σε μαύρο και γκρι χρώμα, full αεριζόμενο και full καλοκαιρινό. Διαθέτει διακριτικά προστατευτικά σε ώμους
αγκώνες και πλάτη, τα οποία προσδίδουν και ένα φινετσάτο “φιδίσιο” κορμί, αλλά και φυσικά προστατεύουν
σε περίπτωση πτώσης ή κοπανήματος αριστερά και δεξιά
από το έτερον ήμισυ αν το έχεις απατήσει.
Όλη τη γκάμα της Bering μπορείτε να την δείτε εξονυχιστικά στο site του επίσημου αντιπροσώπου Spiliotis Α.Ε.,
www.spiliotis.gr, 210 5777906.

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ KOSO
Το πολυόργανο KOSO RXN2+ GP Style διαθέτει κοντέρ, στροφόμετρο,
ένδειξη βενζίνης (αν υπάρχει μετρητής ρεζερβουάρ), ρολόι, υπολογιστή
ταξιδιού και ένδειξη θερμοκρασίας.
Με την αδιάβροχη LCD οθόνη έχετε την απόλυτη ενημέρωση για τις στροφές και
την ταχύτητα σας και κατά τις νυχτερινές σας εξορμήσεις.
Οι εκδόσεις του KOSO RXN2+ GP Style καλύπτουν το φάσμα των 0-20,000 rpm
και έχουν δυνατότητα ένδειξης μέγιστων ταχυτήτων μέχρι και τα 360 km/h! Ενδεικτικά το μέγιστο που μπορούν να φτάσουν οι μηχανές που τρέχουν σε αγώνες είναι
μέχρι και τις 18,000 rpm. Επιπλέον το KOSO RXN2+ GP Style διαθέτει φωτεινή
ένδειξη shift light που σας ενημερώνει όταν οι στροφές σας ξεπεράσουν το όριο.
Η σειρά των προϊόντων KOSO είναι διαθέσιμη από όλο το δίκτυο συνεργατών του
αποκλειστικού αντιπροσώπου Μotoway Γ. Καμπράνη ΑΕ., 2310515557, www.
motoway.gr.

690 SM ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ: SM 690
Θέλεις απεριόριστες γνήσιες μοτοσυκλετιστικές συγκινήσεις; Τότε άρπαξε την
ευκαιρία όσο πιο γρήγορα μπορείς γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα είναι για πραγματικές συγκινήσεις και κανιβαλισμούς.
Τσακίσου… ε θέλω να πω πήγαινε στο κατάστημα KTM DownUnder by Hellinmoto
και θα βρεις την τελευταία – και έχεις μια μόνο – ευκαιρία για να την αποκτήσεις στην
εκπληκτική τιμή των €6,590.
Τεχνολογία αιχμής με ιπποδύναμη 64hp στον τροχό, μόλις 154kg βάρος, κορυφαία
φρένα της Brembo με ακτινικές δαγκάνες, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις WP-USD 48mm,
πανίσχυρο πλαίσιο χωροδικτύωμα εγγυώνται ότι οι στιγμές που θα ζεις θα εναλλάσσονται με ταχύτητα και κάθε διαδρομή θα είναι μοναδική εμπειρία!
Για περισσότερες πληροφορίες: KTM DownUnder by Hellinmoto, Πλαταιών 4-6 Γκάζι,
210 3423122, e-mail: ktm@hellinmoto.gr.

market

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ HELD TROPIC
Κατασκευασμένο από HEROS-TEC 600D (δηλαδή
από τεχνολογικούς ήρωες;).
Διαθέτει προστασία σε ώμους, αγκώνες και πλάτη, η
οποία είναι και αφαιρούμενη. Είναι 100% διάτρητο και
100% αεριζόμενο με δύο εξωτερικές και δύο εσωτερικές τσέπες. Επίσης διαθέτει ρυθμιστές στα μανίκια για
μεγαλύτερη αντιανεμική προστασία στα πολλά χιλιόμετρα και σύνδεση με παντελόνι.
Η τιμή του είναι μόνο €129 και διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 210 8547681, www.motofashion.gr.

ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όπως θα είδατε στο τεύχος που ήδη διαβάζετε,
υπάρχει test του νέου Honda NC 700X.
Και βρε καλοί μου άνθρωποι, θα σας άφηνα εγώ χωρίς νέα
για το συγκεκριμένο μοντέλο; Το έχω κάνει ποτέ φίλοι μου;
(Καλά μπορεί κάνα-δυο φορές).
Λοιπόν έχω καταπληκτικές μπάρες προστασίας για το νέο
Honda από τη Hepco & Becker και βάση κεντρικής βαλίτσας από την ίδια εταιρεία. Η τιμή τους είναι τσάμπα πράμα,
δηλαδή μόνο €165 και €134 αντίστοιχα για τη βάση της
βαλίτσας.
Διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 210 8547681 και
www.motofashion.gr.

ΚΤΜ SUPER DUKE ΜΕ 6.490…
Πάνω που λέω να κάνω οικονομία γιατί έχω κι ένα παιδί να
ταΐσω, έρχεται η κυρά-ΚΤΜ και μου κάνει το μυαλό κιμά…
Επειδή σας αγαπώ όμως και θέλω να μοιράζομαι μαζί σας τον πόνο
μου, σας βάζω ατόφιο το δελτίο τύπου της ΚΤΜ…
Το KTM 990 Super Duke τα έχει όλα: Αγωνιστικών προδιαγραφών
πλαίσιο, βάρος μόλις 186kg, αναρτήσεις WP, εκπληκτικά φρένα
με δαγκάνες και τρόμπα από τη Brembo, φοβερός V2 κινητήρας με
118hp και επιδόσεις που σοκάρουν. Αρκεί να προσθέσεις τη μοναδικά εντυπωσιακή του εμφάνιση για να νιώσεις ότι πρόκειται για μια
μοτοσυκλέτα μοναδικής σύλληψης. Τώρα σε τιμή που ξεκινά από
€6,490 δεν έχεις καμία δικαιολογία να μην το κάνεις δικό σου!
Διαθέσιμο τώρα στον τοπικό σου αντιπρόσωπο ΚΤΜ. Για περισσότερες πληροφορίες:
KTM SEE A.E., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 500 Άλιμος, 210 9927212,
e-mail: info@ktm.gr.

SEBIMOTO MADE IN… RACE
Η εταιρεία Sebimoto ιδρύθηκε το 1991 από δυο αδέλφια, τους Jiří και
Radek Šembera, στην περιοχή που γειτονεύει με την πίστα Brno στην Τσεχία.
Η εταιρεία κατασκευάζει αγωνιστικά φέρινγκ μοτοσυκλέτας και άλλα εξαρτήματα,
με βάση τη ρητίνη πολυεστέρα, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού (Fiberglass), αραμιδίου (Kevlar) και ίνες άνθρακα (Carbon Fiber). Η Sebimoto ήταν για περισσότερα
από 10 χρόνια προμηθευτής εξοπλισμού της Ten Kate Racing, ομάδας του παγκόσμιου πρωταθλήματος Superbike (WSB), κατέχοντας εμμέσως 8 παγκόσμιους τίτλους στη κατηγορία SBK και SSP 600. Εκτός από την Ten Kate προμηθεύει επίσης
πάρα πολλές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα SBK, SSP, BSB και επίσης το
AMA στις ΗΠΑ.
Φυσικά, τα προϊόντα Sebimoto δεν έχουν ως στόχο μόνο τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά επίσης τον κάθε αγωνιζόμενο ή και απλό αναβάτη. Τα προϊόντα
είναι έτοιμα να δεχθούν μετατροπές με αξεσουάρ φώτα, κλπ.
Μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα, στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη
Νικόλαο, www.mouratisgp.gr και 2104954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα
στέλνει παντού).

ΝΕΟ GTS 300i

Το GTS 300i θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από το τέλος Ιουνίου, σε
ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.
Το σχεδιασμένο από “λευκό χαρτί” ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο προσφέρει
160% μεγαλύτερη ακαμψία, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την άνεση. Ο νέος
κινητήρας F4 προσφέρει περισσότερη ιπποδύναμη, μεγαλύτερη ροπή και υψηλότερη τελική ταχύτητα. Το GTS 300i αποδίδει 29 ίππους, έχει κατά 24% αυξημένη
ιπποδύναμη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και παράλληλα μειώνει τη
θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα. Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερα χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου του νέου GTS300i (2.6 l/100km με 50km/h).
Ο νέος κινητήρας F4, το ενισχυμένο σωληνωτό πλαίσιο και το ιδανικό κράτημα
από τους τροχούς 14” εμπρός και 13” πίσω, συνδυάζονται τέλεια με τη νέα δυναμική εμφάνιση του μοντέλου καθώς και την πολυτέλεια και την άνεση που ήδη
έχουν καθιερώσει το GTS. Διαθέτει μεγάλο χώρο αποσκευών που φιλοξενεί 2 full
face κράνη και ευρύχωρο ντουλαπάκι κάτω από το τιμόνι με παροχή ρεύματος
και έξοδο USB. Ο πλούσιος εξοπλισμός του GTS διακρίνεται επίσης από τα LED
φλας που είναι ενσωματωμένα στους καθρέφτες, τα φώτα ομίχλης αλλά και την
αυτόματη λειτουργία των προβολέων πορείας που ανάβουν με τη βοήθεια ειδικού
αισθητήρα.
Στην ποδιά, ανάμεσα από τα πόδια του αναβάτη, υπάρχουν αεραγωγοί που κλείνουν ή ανοίγουν κατ’ επιθυμία, ενώ η μεγάλη ζελατίνα και η άνετη ρυθμιζόμενη
σέλα είναι μόνο κάποια από τα υψηλά πρότυπα που θέτει στον τομέα της άνεσης των
αναβατών το νέο GTS.
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ΝΕΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΤΙΓΡΗΣ
H Ηλιοφίλ ΑΕ ανακοινώνει την άφιξη της νέας
Triumph Tiger 1050, μοντέλου 2012.
Η μοτοσυκλέτα διατίθεται μόνο σε χρώμα μαύρο, για να μάθετε... Οι διαφορές της από το μοντέλο 2011 είναι οι εξής: Βαμμένοι τροχοί μαύροι, τιμόνι oversided μαύρο, βάσεις μαρσπιέ
σε μαύρο χρώμα, αναβαθμισμένες αναρτήσεις και ανανεωμένα
γραφικά. Η τιμή λιανικής του είναι €10,490 και για τους πρώτους πελάτες που θα κλείσουν τη μοτοσυκλέτα σε ένα από τα
καταστήματα του δικτύου θα υπάρξει επιδότηση ανταλλαγής
αξίας €500. Ο αριθμός μοτοσυκλετών είναι περιορισμένος.

ΝΕΟ TRIUMPH TROPHY
Όχι για πες αλήθεια, δε θα ήθελες να έχεις τόσα
φράγκα που να είχες ένα δικό σου γκαράζ με μηχανάκια για διάφορες επιχειρήσεις μέσα; Ε, τότε
για να κάνεις τρελό τουρισμό θα είχες ένα τέτοιο,
ένα Triumph Trophy 1200 δηλαδή.
Το μικρό θηρίο διαθέτει ride-by-wire,134hp και
12.2kg.m ροπής στις 6,450 rpm. Όπως βλέπεις δεν
πρόκειται για μία ακόμα τουριστική μοτοσυκλέτα, αλλά
για πολυθρόνα που από κάτω της κρύβει πολλές εκπλήξεις.
Επίσης το super “πράγμα” διαθέτει ισχυρό άξονα με
ελάχιστη ανάγκη συντήρησης, σύστημα ρύθμισης ταχύτητας ταξιδιού, ηλεκτρονική ανάρτηση, ενσωματωμένο
σύστημα ήχου με λειτουργίες Bluetooth, διασυνδεδεμένο ABS και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Και
σε πληροφορώ φίλε μου αναγνώστη ότι αυτά είναι λίγα
από τα πολλά καλούδια που διαθέτει το νέο Triumph.
Η παγκόσμια παρουσίαση των Trophy και Trophy SE
στον τύπο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου,
με τις πρώτες μοτοσυκλέτες να καταφτάνουν στα καταστήματα τον Οκτώβριο του 2012. Οι τιμές θα επιβεβαιωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
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1

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

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑ HONDA INTEGRA 700
Από την Hepco & Becker και ειδικά κατασκευασμένη για το νέο Honda Integra, βάση κεντρικής βαλίτσας.
Είναι πολύ ελαφριά και κάθεται σε τέτοιο σημείο, που
δεν ενοχλεί τον συνοδηγό. Σηκώνει βαλίτσα έως 52 λίτρα
και διαθέτει αναμονές για πλαϊνές βάσεις, μπας και θες
τριπλέτα στο μέλλον. Η τιμή του είναι κομπλέ στα €134
και διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 210 8547681
και www.motofashion.gr.

ΝΕΟ SITE ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – MOTORSTOCK.GR
Παλικάρια μου τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ψάχνετε τσάμπα στα Site του εξωτερικού για φθηνά αξεσουάρ
και ένδυση… Η Ελληνική αγορά πλέον είναι φθηνότερη από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη αυτή
τη στιγμή.
Οι άνθρωποι του www.motorstock.gr ψάχνουν και βρίσκουν για εσάς τα καλύτερα μπουφάν, κράνη, αναρτήσεις,
γάντια και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή
σας σε αξεσουάρ αναβάτη και μοτοσυκλέτας στην καλύτερη δυνατή
τιμή.
Αν πάλι δεν υπάρχει μέσα στο
εν λόγω site μπορείτε να το παραγγέλλετε και τα παλικάρια του
MotorStock, θα ψάξουν και θα σας
το βρουν άμεσα, στην τιμή που θέλετε. Ψάχνε εσύ στο ebay…

KIT ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ DR. PULLEY
Το έχεις νιώσει αυτό το πατινάρισμα που κάνει το
Scooter σου και κάνεις την πάπια γιατί ξέρεις ότι η
ζημία είναι μεγάλη και φοβάσαι να πας στον μηχανικό; Ε λοιπόν όχι κύριέ μου…
Η εταιρία Dr. Pulley ήρθε για να καλύψει όλα τα κενά σε
όλα σχεδόν τα scooter της αγοράς.
Μπίλιες κίνησης και κλιπς κόπερ ειδικά σχεδιασμένα,
αλλά και σιαγώνες φυγοκεντρικού μαζί με την καμπάνα
από την πιο παλιά εταιρία κατασκευής αναλώσιμων και
βελτίωσης scooters. Με ενισχυμένα ελατήρια και βελτιωμένο υλικό τριβής που αποτελούν την ιδανική αντικατάσταση του γνησίου. Επίσης βελτιώστε το βάρος του
βαριατέρ σας, δίνοντας μακρύτερη ή κοντότερη τελική,
πάντα με προϊόντα Dr. Pulley.
Από τη Μotoway Γ. Καμπράνη ΑΕ και το δίκτυο συνεργατών της, 2310 515557, www.motoway.gr.
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Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό
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Προστατευτικά κάγκελα
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Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ BEL RAY KAI MOTOWAY
To Bel-Ray EXS Full Synthetic Ester είναι πλήρες συνθετικό
λάδι εστερικής βάσης ειδικά σχεδιασμένο για τις υψηλές
απαιτήσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος Superbike και
τις υψηλές θερμοκρασίες.
Είναι κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες αερόψυκτους ή υδρόψυκτους. Κύριο πλεονέκτημα του είναι η μέγιστη μείωση των τριβών και η υποδειγματική σταθερότητα του ιξώδους του στις υψηλές
δυνάμεις διάτμησης και ακραίες θερμοκρασίες. Προστατεύει στο
μέγιστο τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και αποτρέπει την ολισθηρότητα του συμπλέκτη ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.
Το EXS Full Synthetic Ester διατίθεται σε 10W-40, 10W-50 και
15W-50 και υπερβαίνει τις απαιτήσεις απόδοσης API SM & JASO
MA2.
Από τη Μotoway Γ. Καμπράνη ΑΕ και το δίκτυο συνεργατών της,
2310 515557, www.motoway.gr.

SCOOTER KAI AVON
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.

KTM POWER WEAR 2013
Η νέα ολοκληρωμένη συλλογή αξεσουάρ & ειδών ένδυσης της ΚΤΜ παρουσιάστηκε με απόλυτη επιτυχία στο Επίσημο Δίκτυο Συνεργατών της KTM SEE A.E.
Το ραντεβού δόθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου στο KTM Racing Center 500, όπου το
δίκτυο Συνεργατών της εταιρίας είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την Collection για
το 2013. Η καινούρια Collection περιλαμβάνει τις σειρές Style, Race Girl, Race Kid, Off
Road, Street, Kini & φυσικά αξεσουάρ. Η σειρά Style είναι μια συλλογή που απευθύνεται σε άνδρες, η Race Girl σε γυναίκες και αμφότερες περιλαμβάνουν φούτερ, t-shirts,
πουκάμισα, ζακέτες, παντελόνια τζιν και υφασμάτινα, σορτς, εσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια, γυαλιά ηλίου, βραχιόλια, ρολόγια, σακίδια, τσάντες, βαλίτσες και πολλά ακόμα. Φορμάκια, πιτζάμες, καλσόν, σαλιάρες, καλτσάκια, φούτερ, τζιν, t-shirt, καπέλα,
σκούφους, πιπίλες, μπιμπερό, ονειροπαγίδα, ποδήλατο, γυαλιά, ξύλινα εργαλεία, kite
και πολλά αξεσουάρ συνθέτουν τη σειρά Race Kid. Φυσικά εκτός από τις παραπάνω
σειρές υπάρχουν και ειδικά είδη ένδυσης, ασφάλειας και υπόδησης τόσο για Off Road
όσο και για Street, καθώς και η γνωστή σε όλους μας σειρά Kini.
Η καινούρια Collection αναμένεται τέλος Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο
Πωλήσεων της εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες: Racing Center 500, Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 500 Άλιμος, 210 9927212 & e-mail: info@ktm.gr , www.ktm.com.
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δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την Ελλάδα
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ΑΚΤΙΝΙΚΑ MONOBLOCK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΡΕΝΩΝ ACCOSSATO
Ο Όμιλος Accossato αποτελείται από πέντε μονάδες
παραγωγής σε δύο βιομηχανικά κτίρια 31.000 τ.μ.,
οι οποίες χρησιμοποιούν ρομποτική νανοτεχνολογία κατά τη συγκόλληση των προϊόντων της.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό (για την υλοποίηση των προϊόντων), την παραγωγή
εξαρτημάτων για τις πιο σημαντικές Ιταλικές και διεθνείς
κατασκευάστριες εταιρίες μοτοσυκλετών και το R&D τμήμα αγωνιστικού σχεδιασμού προϊόντων Accossato για
την προμήθεια αγωνιστικών ομάδων παγκοσμίου επιπέδου, όπως Moto GP, SBK, τοπικά πρωταθλήματα κ.ά.
Τα προϊόντα της εταιρίας Accossato μπορείτε να τα βρείτε
στην Ελλάδα στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη
Νικόλαο: www.mouratisgp.gr, 2104954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει παντού).

FI TUNER PRO
Για όλα τα Suzuki και όχι μόνο, νέο σύστημα διαχείρισης καυσίμου από την Heal Teach.
Το σύστημα τοποθετείται με ένα απλό “κούμπωμα” στο
σύστημα ελέγχου όλων σχεδόν των ψεκαστών Ιαπωνικών
μοτοσυκλετών. Δε χρειάζεται καμία άλλη μετατροπή γιατί από μόνο του διαθέτει 3 προεπιλεγμένα προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης του 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
σε τρία επίπεδα ρύθμισης της απόδοσης: Μπούνια, πολύ
μπούνια, τέντωμα χεριών.
Η τιμή του είναι μόνο €192 και το τοποθετείτε μόνοι σας
κάτω από τη σέλα. Δες όλα τα νέα εγχειρήματα της Heal
Tech στο κατάστημα Παπασταύρου Shops στην Καλλιρρόης ή πάρε στο 2109249350 για να το παραγγείλεις.
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Για ελαστικά υψηλών επιδόσεων
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H υγεία της... πανω απ’όλα!

Ο ταχύτερος στις αλλαγές...

Το ποδήλατο στα καλύτερα του!

clubs

yourclubs

Έχετε λέσχη, club ή forum που θα θέλατε να προβάλετε; Στείλτε μας το λογότυπο και τη διεύθυνση
της σελίδας σας στο internet στο info@ebike.gr για να περιληφθείτε εντελώς δωρεάν από την επόμενη έκδοση

clubs

yourclubs

Έχετε λέσχη, club ή forum που θα θέλατε να προβάλετε; Στείλτε μας το λογότυπο και τη διεύθυνση
της σελίδας σας στο internet στο info@ebike.gr για να περιληφθείτε εντελώς δωρεάν από την επόμενη έκδοση
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38(T),40(Σ)
20(F)
35(F)
36(C),42(T)
38(F)
37(F)
27(F)
37(F)
41(F)
4(T)
7(F)
16(T)
22(F)
17(F)
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15(F)
20(Σ)
25(F)
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11(T)
41(F)
36(F)
1(F)
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12(T)
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37(Σ)
43(F)
21(F)
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Harley-Davidson
Blackline		
Fat Boy Special
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
FLSTSB Softail Cross Bones
FLS Softail slim
Forty-Eight		
Road King		
Super Glide		
XL 1200V Seventy Two
XR 1200		
Honda		
CB 1000R		
CBF 125		
CBF 600		
CBF 1000		
CBF 1000 (’10)
CBR 250 R		
CBR 600 F 		
CBR 600 RR
CBR 600 RR Ready 2 Track
CBR 600 RR ABS
CBR 1000 RR
DN-01		
Hornet 600		
Integra		
Lead 110		
NC700X ABS
PCX 125		
SH 150i '09		
SH 300i		
S-Wing 150i
Transalp 700
Varadero 		
VFR 800X Crossrunner ABS
VFR 1200F		
VFR 1200X Crosstourer
Vision 110		
VTR 250		
Husaberg		
FS 570		
Husqvarna
Nuda 900R		
Kawasaki		
D-Tracker 125
ER6-f		
ER6-n		
KLX 250		
Ninja 250		
Versys 650		
Versys 650 ABS ΄10
Versys 1000
W800 ’11		
Z750		
Z750R		
Z1000 ’10		
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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		
Gas-Gas		
EC250F		
Gilera		
GP 800		
Runner ST200

Τεύ
χος

ο
ντέ
λ

Μο

Ετα
ι

ρεί

α

issues

35(C)
35(C)
23(F)
25(F)
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23(F)
34(F)
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we have issues...

Z1000 SX		
ZX6R		
ZX10R		
KTM		
250 EXC ’12
450 EXC ‘10
500 EXC ’12
990 Adventure T
990 Adventure R
990 SM		
990 SMT		
990 SMT ABS
Duke 125		
Duke 690		
Duke 690 ’12
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		
Beverly 350 Sport Touring
Beverly 350 ST ABS/ASR
MP3 400 LT
MP3 Yourban 300
X7 250ie		
Quadro		
3D			
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

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.

46(F)
44(F)
42(F)
14(F)
17(C) ,41(Σ)
39(C),40(Σ)
22(F),33(C),37(Σ)
41(F)
30(F)
2(Σ)
9(T),33(Σ)
19(F)
32(F),34(T)
32(F),39(F)
24(Σ)
47(F)
28(F)
39(F)
7(F)
3(F)
33(Σ)
6(F)
27(T)
10(F)
4(F)
2(F)
27(F)
49(F)
14(T)
18(F)
8(F)
23(Π),29(T)
6(F)
10(T),41(Σ)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
2
9
31
42
8
30
40
43
19
43
28
29

Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (4/3)
Long Term
ΚΤΜ 690 SuperMoto
ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager
Suzuki Burgman 400
Suzuki GSXR 600 K9
eCycle		
Αγοράζοντας MTB
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
Αγοράζοντας ελαστικά (ά)
ANTI Chain Reaction
Βασικά αξεσουάρ
Βασικές γνώσεις
Bike Parks		
Brevet		
BMW Mountain Bike
Γιατί ποδήλατο;
Γρανίτης Δράμας
Γυναίκα και ποδήλατο
Dirfis Downhill
Ενυδάτωση		
Επισκευή σαμπρέλας
Freeday		
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Η νύχτα πριν τον αγώνα
Ηλεκτρικά ποδήλατα
Ημέρα περιβάλλοντος 2010
Ιστορία ενός ποδηλάτου
Λεξικό ορεινής ποδηλασίας
Μεσαία Τριβή
Maribor Downhill
Όλυμπος Free ride
Πετάλια με κλείδωμα
Ποδήλατο και Ηλεκτρικός
Ποδηλατόδρομοι
Ποδηλατοπορεία Αθήνας
Πόνοι στο γόνατο
Ρύθμιση σέλας
Σπαστό ποδήλατο
Συνέντευξη: Μ. Χαϊδεμενάκης
Τζουμέρκα ή θάνατος
Giro d' Italia 2009
Rohloff speedhub 500/14
Συμμετέχοντας σε αγώνα ΜΤΒ
Tech News		
Η επιστροφή του Lance Armstrong
Φεγγάρι στη Ρόδα 2010
X-Poros		
eCycle Tests
Bianchi Methanol SL 9500
Dura Ace Di2
Futura Napoli
Futura Roma
Gitane Real E-bike3
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V-Strom 650 Desert
V-Strom 650 ’12
Sixteen 150		
SYM		
HD2 200i		
MaxSym 400
Wolf 250		
Triumph		
Bonneville SE
Daytona 675
Daytona 675R
Speed Triple
Speed Triple ABS
Sprint GT		
Street Triple
Street Triple R
Thunderbird
Tiger 800		
Tiger 800 XC
Tiger SE		
Tiger Explorer 1200
Vespa		
GTS 300 SuperSport
GTS 300 Touring
GTV 250i Navy
Yamaha		
FZ1 Fazer ABS
FZ8			
T-Max 500		
V-Max		
WR 250 R		
WR 250 X		
X-City 250		
X-Max 250		
Xenter 150		
XJ600		
XJ600 Diversion
XT660Z Tenere
XT1200Z Super Tenere
YZF-R 125		
YZF-R6		
YZF-R1		
Σαλόνια		
Έκθεση Μοτοσυκλέτας '08
EICMA '08		
EICMA ’10		
EICMA ’11		
Intermot '08
Intermot ’10
Moto Weekend 2011
Paris Moto et Scooter Show ’11
Tokyo Motor Show ’09
Tokyo Motor Show ’11
Ταξιδιωτικά
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3)
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4,5,6,8,9,11
4,5,6,7,9,11
40
16,20
5
9
10
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35
15
8
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16
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18
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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
24H Enduro
80 Χρόνια Μ.Ο.Β.Ε.
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
Χωματοβόλτα στα Γεράνεια Όρη
Yamaha Serow
Racing Feature
Ashley Fiolek
Athens Supercross ’11
Bikenet Carting
Bol ‘d Or 2009
Dakar '09		
Dakar ’10		
Dakar ’11		
Dakar ’12		
Isle of Man 2009
Isle of Man 2010
Isle of Man 2012
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
44
49
9
11
16
30
21
26
19
18
30
30
1
12
16
2
6
20
46
6,8,10,17,20,27,35
23
43
4
18
11
21
33
44
15
26
49
20
17
1
19
28(C)
9
20
5
9
12
16
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