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editorial

Σπύρος Τσαντήλας

Θερμοκρασιακά
το φθινόπωρο
δεν έχει έρθει
ακόμη, τα σχολεία
όμως άνοιξαν,
οι εργαζόμενοι
είναι στις θέσεις
τους και οι
διαδηλώσεις
ξανάκλεισαν
τους δρόμους.
Γυρίσαμε.

>>

Οι πολιτικοί και οι γίγαντες
της
δημοσιογραφίας
προσπαθούν να μας πείσουν πως το κλίμα
για την Ελλάδα έχει αρχίσει να αλλάζει και θα
πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, αλλά μια
προσεκτικότερη ματιά στη ζωή που εμείς ζούμε
μας ξαναρίχνει αμέσως στην πραγματικότητα
της δημιουργικής λογιστικής. Τα νούμερά
ΤΟΥΣ φτιάχνουν, ακριβώς επειδή τα δικά ΜΑΣ
καταστρέφονται. Επί της ουσίας όμως δεν έχει
μπει χέρι στις πηγές των προβλημάτων, ούτε
προοπτική στον ορίζοντά μας.
Στα ίδια και η αγορά μοτοσυκλέτας, συνεχίζει
σε έναν ρυθμό της τάξης του -31.2% από
πέρυσι και περίπου -200% από μια δεκαετία
πίσω. Ναι, δεν κάνω πλάκα, στο οκτάμηνο του
2012 πουλήθηκαν κάτι παραπάνω από 24,000
μηχανάκια, την ώρα που στο αντίστοιχο διάστημα
του 2000 τόσα είχαν πουλήσει μόνο οι Honda

Καλόφθινόπωρο
και Yamaha αθροιστικά, ενώ σε μια κορυφαία χρονιά όπως
το 2006 στο οκτάμηνο είχαν πουληθεί συνολικά πάνω από
74,000 δίκυκλα, δηλαδή τα τριπλάσια από φέτος. Σε βάθος
δεκαετίας αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δε θα σας κουράσω άλλο με πράγματα που ήδη γνωρίζετε
από πρώτο χέρι, θα σας μιλήσω για το καλοκαίρι μου.
Φυσικά δεν είχε διακοπές, όχι τουλάχιστον με την έννοια που
το έλεγα τα τελευταία 40 χρόνια. Φέτος είχε χωριό, ξάπλα,
καθαρό αέρα και λίγα μπάνια. Δεν είχε εξωτικές παραλίες,
μεγάλες παρέες, νυχτερινή ζωή, σχεδόν ούτε σταγόνα
αλκοόλ, δεν είχε καράβια κι ενοικιαζόμενα δωμάτια, ευτυχώς
όμως είχε ένα πράγμα: Μοτοσυκλέτα.
Το μόνο που έχω να θυμάμαι είναι πόσο ευχαριστήθηκα
βόλτα στα βουνά με τη δική μου μηχανή, ήταν μάλλον οι
μόνες ώρες που αισθάνθηκα αναζωογόνηση, άδειασε το
κεφάλι μου από σκέψεις καθημερινότητας και επιβίωσης,
μακάρι να είχα την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσω να
οδηγώ μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Τελικά αυτό είναι
που μου έχει λείψει περισσότερο απ’ όλα, πώς κατάφερα να

κάνω αυτή τη δουλειά και να έχω να κάνω ένα ταξίδι της
προκοπής στο εξωτερικό από το… προσπαθώ να θυμηθώ…
2006;! Ανεπίτρεπτο, όσο και ανέφικτο αυτή τη στιγμή.
Το τεύχος μας λοιπόν επιστρέφει εν αναμονή των διεθνών
εκθέσεων τον Οκτώβριο στην Κολωνία και τον Νοέμβριο στο
Μιλάνο. Ως τότε οι εταιρείες μας κερνούν μπουκίτσες όπως
το teaser του Kawasaki Z800 ή οι “διαρροές” του νέου
υγρόψυκτου GS της BMW.
Στο μεταξύ συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε ωραία σκούτερ,
όπως το GTS και το Sport City, κάνουμε κι ένα ωραίο
αφιέρωμα στον Valentino Rossi και τον πρώτο τόμο της
ιστορίας του με τη Yamaha. Όπως γνωρίζετε ο δεύτερος
τόμος θα αρχίσει να γράφεται στις 12 Νοεμβρίου 2012
στη Βαλένθια κατά την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν των
MotoGP, όταν ο Ιταλός θα ξανακαβαλήσει το Μ1. Θυμηθείτε
τα κατορθώματά του με το προηγούμενο Μ1 των 800cc και
ως τότε…
…καλή σας ανάγνωση!<<
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Τα Kawasaki τρώνε
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Kawasaki Z800
Άργησε, αλλά έρχεται. Σε αντίθεση με τη συνήθη τακτική της, η Kawasaki καθυστέρησε παραδειγματικά
να παρουσιάσει το ανανεωμένο ‘μικρό’ Ζ.
Άφησε έτσι τον κάποτε κυρίαρχο της μεσαίας κατηγορίας γυμνών απαράλλακτο για αρκετά χρόνια με μοναδική
εξαίρεση την έκδοση R που δεν κατάφερε να εκθρονίσει το Street Triple. Αυτό όμως ίσως να αλλάξει σύντομα: Οι
φωτογραφίες του Ζ800 ‘διέρρευσαν’ σε τοπικό φόρουμ Kawasaki στην Ταϊβάν πριν ‘αναγκαστεί’ η KHI να μας δώσει
ένα teaser που το δείχνει να έρχεται αγριεμένο.
Ο κυβισμός έχει ανέβει από τα 749 στα 806 κυβικά και αυτά είναι όλα τα στοιχεία που έχουμε από την εταιρεία μέχρι
την παρουσίαση στην Κολωνία τον επόμενο μήνα. Ανέβηκε η διάμετρος – κάτι εύκολο καθώς το 750 ήταν υποκυβισμένο ZX-9 – ή άλλαξε η διαδρομή; Αυτό θα χρειαστεί να περιμένουμε για να το μάθουμε, αν και το μόνο σίγουρο
είναι ότι ο αυξημένος κυβισμός θα συνδυαστεί με αντίστοιχες αυξήσεις σε ιπποδύναμη και ροπή έναντι στις προδιαγραφές ρύπων που είχαν μειώσει την απόδοση του τελευταίου 750.
Τα πρώτα οπτικά δείγματα είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους στόχους που έχει βάλει η Ιαπωνική
εταιρεία. Παρότι το 800 δείχνει σαφώς βασισμένο στο τελευταίο Ζ1000, μια πιο προσεκτική ματιά αρκεί για να δείξει
ότι η Kawasaki δεν ακολούθησε τη γρήγορη και εύκολη λύση του ‘γδυσίματος’ που έκανε στο παρελθόν, απαντώντας στα παράπονα ότι το Ζ1000 ήταν πολύ ογκώδες, πολύ αργό σε γεωμετρία για Streetfighter. Δίπλα του το 750
δείχνει σα σπεσιαλάκι Ευρωπαϊκού οίκου. Η μινιμαλιστική μάσκα με τα φανάρια που φέρνουν λίγο στο 636 του ’03
είναι τοποθετημένη χαμηλά τονίζοντας τον όγκο του ρεζερβουάρ. Αυτό, όπως και σχεδόν όλα τα πλαστικά, είναι
διαφορετικά δίνοντας έναν σαφώς πιο δυναμικό χαρακτήρα, ενώ ακόμα και τα καλύμματα του πιρουνιού έχουν εξαφανιστεί κερδίζοντας μερικά ακόμα γραμμάρια.
Το πιρούνι είναι φυσικά ανεστραμένο και ρυθμιζόμενο, ενώ οι χαρακτηριστικοί πλέον δίσκοι μαργαρίτα συνδυάζονται
με τετραπίστονες έστω και μη ακτινικές δαγκάνες. Τα όργανα είναι πλήρως ψηφιακά και διαφορετικά από του 1000 με
τρεις χωριστές οθόνες αφήνοντας την καρατιμόνα να κυριαρχεί στο οπτικό πεδίο του αναβάτη.
Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμείς περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες με ανυπομονησία.
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επιμέλεια: Μάνος Κάττουλας
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Kawasaki Ninja 300
Γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος για το παγκόσμιο Ninja 250 αλλά απ’ ότι
φαίνεται υπολογίζαμε χωρίς τον ξενοδόχο.
Το καρμπυρατεράτο 250 θα είναι διαθέσιμο στις αναπτυσόμενες αγορές κρατώντας το
κόστος χαμηλά, αλλά η Kawasaki έχει άλλα σχέδια για την Ευρώπη, αντίστοιχα με αυτά
του νέου Ζ800: Να διαχωρίσει τη θέση της από τον ανταγωνισμό.
Έτσι το ευρωπαϊκό Ninja όχι μόνο διαθέτει ψεκασμό με διπλές πεταλούδες αλλά η χωρήτικότητα του κινητήρα έχει ανέβει στα 296 κυβικά, με νέα κεφαλή με μεγαλύτερες
βαλβίδες, επανασχεδιασμένες κάσες για καλύτερη ψύξη, νέα ελαφρύτερα και επανασχεδιασμένα πιστόνια και καινούργιο στρόφαλο. Όλα αυτά καθώς η αύξηση του κυβισμού
έρχεται από αλλαγή της διαδρομής και όχι την εύκολη λύση της αυξημένης διαμέτρου.
Το αποτέλεσμα; 39 ίπποι στις 11,000 στροφές και 2.8 kg.m ροπής. Καθόλου μα καθόλου άσχημα.
Και για την περίπτωση που δεν έχετε πειστεί ακόμα ότι η Kawasaki πήρε την ανανέωση
του Ninja σοβαρά, ρίξτε μια ματιά στο συμπλέκτη. Όχι μόνο διαθέτει σύστημα υποβοήθησης για να είναι ελαφρύτερος, αλλά είναι και slipper. Κάτι που δεν είναι καλά-καλά
δεδομένο στις Supersport 600 κυβικών.
Το πλαίσιο είναι επανασχεδιασμένο και πιο άκαμπτο για να ανταπεξέλθει στην αυξημένη
απόδοση του κινητήρα, ενώ διαθέτει πλέον ελαστικές βάσεις εμπρός για μείωση των
κραδασμών που περνούν στον αναβάτη. Το πιρούνι παραμένει 37 mm αλλά με νέα
σωθικά και συνδυάζεται με το παχύ για την κατηγορία ψαλίδι, ενώ τα δύο δισκόφρενα
μαργαρίτα μπορούν προαιρετικά να κάνουν παρέα με το νέο ABS της Nissin που είναι
40% μικρότερο σε όγκο από πριν.
Το πακέτο κλείνουν οι νέοι τροχοί των δέκα
ακτίνων αλά ZZR1400, ενώ το πίσω ελαστικό
έχει ανέβει στα 140mm για να ανταπεξέλθει
καλύτερα στην αυξημένη απόδοση και τον πιο
σπορ χαρακτήρα του Ninja 300. Και μιας και οι
φήμες για ένα δικύλινδρο CBR 400 δίνουν και
παίρνουν στο διαδύκτιο, η Kawasaki φαίνεται
προετοιμασμένη. Τα χαρτιά έγκρισης της EPA
στην Αμερική κάνουν λόγο και για ένα Ninja
400R…
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Lightning electric
Άλλη μια εταιρεία κατεβαίνει στο χώρο των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών παραγωγής, αν και η Lightning
έχει μια κάποια εμπειρία παραπάνω. Βλέπετε, η μοτοσυκλέτα που ανακοίνωσε ότι θα πωλεί σε ιδιώτες
είναι ουσιαστικά η αγωνιστική της ηλεκτρική που έτρεξε στο Isle of Man με διαφορετικό φαίρινγκ, υποπλαίσιο και φώτα.
Τι σημαίνει αυτό; Μόλις 240 ίππους από τον ηλεκτροκινητήρα Remy, ενώ οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν
ανάμεσα σε δύο πακέτα μπαταριών: 12 και 14kWh, με τις μπαταρίες των 22kWh που δοκιμάστηκαν ανεπιτυχώς στο
ΤΤ να βρίσκονται ακόμα υπό εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη Lightning το μοντέλο δρόμου θα κοστίζει $38,000 και θα παραδίδεται στους πελάτες σε 60 με 90
ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας. Το περίεργο
της υπόθεσης είναι ότι ως τώρα το μόνο που έχει
δοθεί σε δημοσιότητα είναι το σκίτσο του Glynn Kerr
που βλέπετε στη φωτογραφία, που όσο εντυπωσιακό και αν δείχνει δεν παύει να απέχει κομματάκι από
μια έτοιμη, χειροπιαστή μοτοσυκλέτα.
Ένα δεύτερο ελαφρώς προβληματικό σημείο είναι
ότι παρά την εντυπωσιακή της ισχύ, η αγωνιστική μοτοσυκλέτα της Lightning δείχνει να πάσχει μονίμως
από προβλήματα που τη βγάζουν εκτός δράσης, κάτι
που δε συνδυάζεται εξαιρετικά ούτε με την ανακοινωμένη τιμή ούτε με τη δήλωση ότι η εξέλιξη έχει
γίνει ολοκληρωτικά στις πίστες.
Άλλωστε, την τελευταία φορά που κοιτάξαμε, οι
απαιτήσεις ανάμεσα στη χρήση δρόμου και πίστας
ήταν κομματάκι διαφορετικές.

the
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Αφού έκαναν την κλασική φωτογράφιση της
Panigale με ένα όμορφο μοντέλο, οι άνθρωποι της
Motocorsa θυμήθηκαν την ισότητα – και έκαναν
την ίδια φωτογράφιση με τους μηχανικούς ντυμένους και ποζαρισμένους σαν την Kylie. Απολαύστε το αποτέλεσμα εδώ: http://motocorsa.com/
post/1199-manigale-photos-released
Υπάρχουν κάποιες φορές που απλά πρέπει να κλείσεις τα κινητά και να πάρεις τους δρόμους να καθαρίσει το κεφάλι σου. Κάτι τέτοιο έκανε και ο φωτογράφος Stan Evans με μια μικρή βολτίτσα 6,500
χιλιάδων χιλιομέτρων με ένα Speed Triple: http://
vimeo.com/stanevansphoto/upforadventure
Μέχρι τις 30/12 πρέπει να περάσουν από τεχνικό
έλεγχο όσες μοτοσυκλέτες είναι ταξινομημένες στην
Αττική με άδεια κυκλοφορίας προ του 1998. Μήπως πρέπει να περάσετε μια βόλτα από τον μηχανικό σας όσο προλαβαίνετε;
Οι αστυνομικές αρχές του Μανχάταν ήταν δικαιολογημένα περήφανες όταν εξάρθρωσαν σπείρα 33
ατόμων που έκλεβαν μοτοσυκλέτες, φωτογραφιζόμενοι με 64 από αυτές που βρήκαν. Δεν ήταν τόσο
χαρούμενοι μερικές μέρες μετά όταν ανακάλυψαν
ότι οι μοτοσυκλέτες εκλάπηκαν ξανά από τη μάντρα
της αστυνομίας όπου φυλάσσονταν περιμένοντας τη
δίκη.
Δικαιολογίες μεθυσμένων οδηγών υπάρχουν πολλές, αλλά η καλύτερη που ακούσαμε τελευταία
ήρθε από αναβάτη στην Αγγλία, που έπεσε μπροστά στην αστυνομία φρενάροντας για μια στροφή:
“Ξέχασα ότι είχα πιεί. Έχω πρόβλημα με τη μνήμη
μου βλέπετε...”
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Μοτοσυκλετισμός;
Είναι στο αίμα!
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης που έκανε η ασφαλιστική
εταιρεία Benetts, η αγάπη για τις
μοτοσυκλέτες, όσο περίεργο και αν
ακούγεται, βρίσκεται χαραγμένη στο
DNA μας.
Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξαν
σε συνεργασία με έναν ψυχολόγο, υπάρχει γενετική προδιάθεση στον μοτοσυκλετισμό χάρη σε ένα Novelty Seeking
γονίδιο που τονίζει τον αυθορμητισμό,
μας κάνει να βαριόμαστε γρήγορα και
να αναζητούμε το ρίσκο. Τα στοιχεία
της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι
μοτοσυκελτιστές έχουν τα χαρακτηριστικά του γονιδίου NS, με το 69% να έχει
αυθορμητισμό, 71% μικρή αντοχή στη
βαρεμάρα και το 72% να αρέσκεται να
ζει επικινδύνως.
Απ’ ότι φαίνεται δε, το γονίδιο είναι και
κληρονομικό καθώς το 85% των ερωτηθέντων μοτοσυκλετιστών δήλωσαν
ότι ήταν συγγενής αυτός που τους έφερε
στους δύο τροχούς με το υπόλοιπο 15%
να είναι φίλοι και συνάδελφοι. Ακόμα
πιο ενδιαφέρον για τους ερευνητές ήταν
το πόσο σημαντική είναι η σχέση των
μοτοσυκλετιστών με τα δίκυκλά τους, με
το 70% να δηλώνει ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους,
το 62% να λέει ότι δε μπορεί να ζήσει
χωρίς τη μοτοσυκλέτα τους, ενώ ένα
εντυπωσιακό 61% τη θεωρεί μέλος της
οικογένειας.
Η ψυχολόγος Donna Dawson δήλωσε
σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας: “γνωρίζουμε από μελέτες σε δίδυμα ότι το 60% της προσωπικότητάς μας
είναι κληρονομικό, με τους εξωγενείς
παράγοντες να καλύπτουν το υπόλοιπο
40%. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι
μοτοσυκλετιστές μπήκαν στον χώρο από
συγγενείς και το πόσο ψηλά είναι τα ποσοστά των χαρακτηριστικών του γονιδίου NS μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
οι περισσότερες οικογένειες μοτοσυκλετιστών θα περάσουν αυτή την αγάπη και
στα παιδιά τους, τόσο γονιδιακά όσο και
μέσω του μοτοσυκλετιστικού περιβάλλοντος. Είναι σίγουρα ‘στο αίμα’!”
Ας τα ακούνε αυτά όσοι προσπαθούν να
κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από
τις μοτοσυκλέτες ενώ περνούν τη ζωή
τους πάνω σε μια σέλα.

- Image : Inefecto

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

Triumph Tiger Explorer XC
Παρότι το ‘μικρό’ Tiger 800 ήταν διαθέσιμο
από την αρχή σε δύο εκδόσεις, την πολιτκή
και την πιο άγρια XC, η γκάμα του μεγάλου
Explorer 1200 αποτελείτο ως τώρα από μια
μόλις έκδοση.
Αυτό όμως αλλάζει για το 2013, με το 1200 να
ακολουθεί τα αχνάρια του επίσης τρικύλινδρου
μικρού αδελφού με την παρουσίαση της έκδοσης
XC. Σε αντίθεση όμως με το 800, το Explorer δε
διαθέτει αλλαγές σε αναρτήσεις. Το ζουμί είναι στις
ζάντες, που παρότι παραμένουν 19 ιντσών εμπρός
και 17 πίσω δεν είναι χυτές αλλά συνδυασμός
αλουμινένιων στεφανιών με μεταλικές ακτίνες. Το
ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι χάρη στη σχεδίαση των στεφανιών μπορούν να εξοπλιστούν
με Tubeless ελαστικά βγάζοντας ένα άγχος από το
κεφάλι όσων αρέσκονται στις εκτός δρόμου εξορμήσεις με μεγαθήρια αυτής της κατηγορίας.
Το ίδιο ισχύει και για το ABS που διαθέτει διακόπτη απενεργοποίησης και το σύστημα αντισπίν
που έχουν μεταφερθεί αυτούσια από τη βασική
πλέον έκδοση του Explorer. Αλλαγές στα μηχανικά μέρη δεν υπάρχουν, με τον τρικύλινδρο των
1,215 κυβικών να αποδίδει 135 ίππους που ελέγχονται μέσω ride by wire γκαζιού. Η έκδοση XC
όμως διαφοροποιείται από τις απλές όχι μόνο από
το νέο χακί χρώμα αλλά και από το σαφώς πιο
πλήρες πακέτο εξοπλισμού που διαθέτει στάνταρ
χούφτες, προβολείς ομίχλης 55w και προστατευτικά κάγκελα που ως τώρα ήταν διαθέσιμα μόνο
ως αξεσουάρ από την Triumph.
Το Explorer 1200 XC θα είναι διαθέσιμο στη χώρα
μας τόσο για πώληση όσο και για test ride από το
Μάρτιο του ’13 σε τιμή που δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμα.

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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Δίμπαλες μοτοσυκλέτες;
Κάποτε οι σκληροπυρηνικοί έλεγαν ότι μοτοσυκλέτα
είναι μόνο ότι είναι δίχρονο και έχει μανιβέλα, αλλά
τα τελευταία χρόνια η μόνη σίγουρη άποψη είναι ότι
μοτοσυκλέτα είναι ότι έχει δύο τροχούς και κινητήρα.
Κάποιοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του San Jose όμως αρέσκονταν ιδιαίτερα στο να βλέπουν ταινίες επιστημονικής φαντασίας και κάποια στιγμή αναρωτήθηκαν: “Γιατί τροχοί κι
όχι μπάλες;”
Αντί να το αφήσουν εκεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι με
αντίστοιχες ιδέες που συνήθως έρχονται υπό την επήρεια
αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αποφάσισαν να το κάνουν project
για το πανεπιστήμιο έχοντας προχωρήσει μετά από κάποια
μοντέλα μικρής κλίμακας στην κατασκευή του πρωτοτύπου.
Οι μπαλοτροχοί είναι κατασκευασμένοι από κάρμπον και
πολυεστέρα, επενδεδυμένοι με βιομηχανικό λάστιχο. Για
να μην αρχίσουν να κυλάνε μόνοι τους είναι τοποθετημένοι μέσα σε κλουβιά με τρεις ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένους περιμετρικά στο άνω μέρος για να δίνουν τη δυνατότητα να γυρίζουν οι μπάλες προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αυτή η διάταξη όπως είναι φυσικό έχει μια έμφυτη ροπή
στην αστάθεια, την οποία οι φοιτητές σκοπεύουν να λύσουν
με την τοποθέτηση γυροσκοπικού επιταχυντή για να ελέγχει
τις απαραίτητες κινήσεις ώστε η μοτοσυκλέτα όχι μόνο να
παραμένει όρθια αλλά να πηγαίνει και προς τη σωστή κατεύθυνση.
Παρότι η επιλογή της μπάλας φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει – φανταστείτε τη χαρά
του λαστιχά σας για αρχή – δεν παύει να είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή από το κατεστημένο. Για περισσότερα πηγαίντε
στο http:// www.sphericaldrivesystem.com/
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Classified Moto ΚΤ600
Τα περισσότερα σπεσιαλάκια που βλέπουμε είναι είτε βασισμένα σε καινούργιες μοτοσυκλέτες, είτε σε παλαιότερες Harley είτε εντυπωσιακά ακριβά.
Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος δρόμος όπως αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο η
KT600 που κατασκεύασε η Classified Moto για την ηθοποιό και ορκισμένη μοτοσυκλετίστρια Katee Sackhoff, ή για τους φίλους Starbuck από το re-imagining του
Battlestar Galactica.
Η βάση; Ένα ταπεινό XL600R του 1987 από αυτά που σαπίζουν ξεχασμένα σε αποθήκες και πεζοδρόμια στη χώρα μας.
Η Katee έδωσε πλήρη ελευθερία στην Classified, με μόνο όρο να παραμείνουν τα
μαρσπιέ στη θέση τους καθώς ήταν συνηθισμένη σε Harley και δεν ήθελε να κλείνουν
τα γόνατα προς τα πίσω. Και έτσι άρχισε το Project.
Αφότου ανακατασκεύασαν τον κινητήρα άρχισαν τα μαγικά. Το εμπρός μέρος ήρθε
αυτούσιο από ένα ZX-6R του 2005, μαζί με τον τροχό και τα φρένα του, αλλά οι αλλαγές στο πίσω μέρος ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρουσες. Για να αποκτήσουν το σωστό
λουκ οι άνθρωποι της Classified Moto ήθελαν μονόμπρατσο που τελικά απελευθέρωσαν από ένα Triumph Sprint 1050 του 2006. Καθώς το πλαίσιο του XL δεν ήταν
σχεδιασμένο για τέτοια πράγματα δέχτηκε τις αντίστοιχες μετατροπές με νέες τετράγωνες βάσεις, ενώ αλλαγές έγιναν και στη
μετάδοση λόγω του φαρδύτερου ελαστικού. Το υποπλαίσιο
μας άφησε χρόνους δίνοντας τη θέση του σε ένα μινιμαλιστικό
πίσω μέρος που καλύπτει το νέο ανοξείδωτο τελικό της εξάτμισης, ενώ το μικρό οργανάκι και τα χαρακτηριστικά διπλά
φανάρια ολοκληρώνουν την εικόνα και δένουν άριστα με το
κλασικής σχεδίασης τεπόζιτο.
Πέρα από το αν σας αρέσει ή όχι το αισθητικό αποτέλεσμα –
το ψαλίδι μας φαίνεται κομματάκι μακρύ αλλά αυτά είναι που
αρέσουν στην Αμερική – το σημαντικότερο ατού του KT600
είναι η χαρακτηριστική άνεση με την οποία αποδεικνύει ότι δε
χρειάζεσαι τρελό budget για να φτιάξεις μια ξεχωριστή μοτοσυκλέτα.

the

Garry Nixon Tribute Z1000
Τον Garry Nixon μπορεί να μην τον έχετε
ακουστά, ειδικά αν οι αγώνες των δεκαετιών
‘60 και ’70 δεν είναι στα αγαπημένα σας θέματα
συζήτησης.
O Nixon είχε κερδίσει τα AMA το 1967 και ’68, ενώ
το 1976 τερμάτισε δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 750 με ένα δίχρονο Kawasaki
KR750 στημένο από τον Erv Kanemoto.
Ο Garry πέθανε πέρυσι, αλλά η μνήμη του ζει και
βασιλεύει στον 36άχρονο αγωνιζόμενο AMA Eric
Bostrom που όχι μόνο ήταν φίλος του Nixxon αλλά
τρέχει και με Kawasaki. “Ηταν ένας ήρωας, θρύλος
της εποχής του” λέει ο Eric, που σε συνεργασία με
την Lossa Engineering κατασκεύασε το Z1000 Café
Racer των φωτογραφιών προς τιμή του.
Το κουστούμι του Z1000 τοποθετήθηκε ευλαβικά
στο ράφι, δίνοντας τη θέση του σε ένα χειροποίητο μεταλλικό ρεζερβουάρ, ενώ ο κοκκοβιός και το
εμπρός φτερό είναι από fiberglass. Μετά, τοποθετήθηκαν νέοι τροχοί που να θυμίζουν το KR, αλλάχτηκε η πλεξούδα που δεν καλυπτόταν πλέον από
πλαστικά και επιλέχτηκαν μια σειρά αξεσουάρ εποχής όπως τo στροφόμετρο, οι μανέτες, η τρόμπα και
το μικρότερο ρεζερβουάρ για να ολοκληρώσουν
το λουκ της δεκαετίας του ’70 παρότι επιλέχτηκε η
λύση μικρού φαναριού αντί για το dustbin φαίρινγκ
της KR.
Το πιο εντυπωσιακό σημείο όμως είναι η χειροποίητη εξάτμιση της Leo Vince με τα τρία τελικά ώστε το
τετρακύλινδρο Z να φέρνει περισσότερο στο τρικύλινδρο KR750. Είπαμε, προσοχή στη λεπτομέρεια.
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Unit BMW R120 GS
Μπορεί οι δρόμοι να έχουν αδειάσει από μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού αφήνοντας επί το πλείστον το χώρο ελεύθερο στα ολοένα αυξανόμενα
σκούτερ, αλλά υπάρχει μια μοτοσυκλέτα που συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα συχνό θέαμα: H R1200GS.
Είναι τόσο συχνό που είναι δύσκολο να κάνεις κάποια
να ξεχωρίζει ανάμεσα στις αναρίθμητες full extra δίδυμες
που κυκλοφορούν. Αν έχετε μια GS και έχετε αυτό το
πρόβλημα τότε έχουμε τη λύση προερχόμενη εξ’ Ιταλίας,
είδικά αν σας αρέσει το πιο κλασικό λουκ. Ιδού η R120
GS, κατασκευασμένη ως φόρος τιμής στην R80 GS του
’70 από το εργαστήρι του Fabio Marcaccini. Αν δεν τον
ξέρετε ας πούμε επιγραμματικά ότι είναι πρώην αγωνιζόμενος επί τρεις δεκαετίες, έχει τρέξει σε 5 Paris-Dakar και
ήταν επίσημος δοκιμαστής της Bimota. Όπως και να το
κάνουμε κάτι ξέρει από μοτοσυκλέτες.
Η πανέμορφη μετατροπή που κάνει στην GS είναι διαθέσιμη ως κιτ, τοποθετείται σε όλες τις R1200 GS από το
2004 έως το 2012 χωρίς καμία απαιτούμενη αλλαγή στη
βασική μοτοσυκλέτα και μειώνει το βάρος κατά 6 κιλά.
Το βασικό κιτ που βλέπετε κοστίζει €3,920 και είναι
πλήρως αναστρέψιμο, με την αλλαγή από το μοντέρνο λουκ στο παλιό να απαιτεί γύρω στις 4 ώρες κατά
τον κατασκευαστή. Πέρα από τις διάφορες επιλογές
σε χρωματισμούς ετοιμάζεται και μια ολόκληρη σειρά
από αξεσουάρ ‘εποχής’ για πιο ολοκληρωμένο λουκ,
δίνοντας την αισθητική μιας κλασικής μοτοσυκλέτας με
μοντέρνα αξιοπιστία και οδική συμπεριφορά. Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και για να χαζέψετε τις άλλες δημιουργίες του Fabio περάστε από το http://www.
unitgarage.com.
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BTR Big Twin
Αν κάποτε ήθελες μια σπορ μοτοσυκλέτα με
μεγάλο αερόψυκτο δικύλινδρο κινητήρα πήγαινες και αγόραζες ένα Buell. Μετά η H-D
έκλεισε τη Buell και ο Eric τράβηξε τον δρόμο
του προσπαθώντας να καλύψει το κενό.
Τι γίνεται όμως για όσους έβρισκαν τα Buell πολύ
εκκεντρικά; Σύμφωνα με τον Curt Winter της BTR
Moto καλό είναι να παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου. Ο Curt αποφάσισε ότι αυτό που ήθελε
πραγματικά ήταν μια μοτοσυκλέτα με γεωμετρία
Supersport και την ατελείωτη ροπή ενός βελτιωμένου δικύλινδρου της H-D και ξεκίνησε να κάνει το
όνειρό του πραγματικότητα. Κατασκεύασε το δικό
του σωληνωτό πλαίσιο βασισμένος στα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά ενός Yamaha R1 του 12 και μετά
στρίμωξε μέσα του έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα
Harley αφού τον φόρτωσε με τα απαραίτητα καλούδια από την S&S κάνοντας τη ροπή να ξεπερνά τα 14 κιλά. Κάπου εκεί αντιμετώπισε ένα μικρό
προβληματάκι όμως, καθώς η μετάδοση δε χώραγε στο πλαίσιο σχεδιασμένη όπως ήταν για σαφώς
μεγαλύτερα μεταξόνια.
Κανένα πρόβλημα. Ο Curt κατασκεύασε τη δική
του μετάδοση με αλυσίδα για να διατηρήσει τη γεωμετρία όπως ήθελε και μετά συνέχισε κατασκευάζοντας το δικό του ψαλίδι και ντεπόζιτο. Το πολυεστερικό κουστούμι για τα track day προέρχεται
από ένα GSX-R με μικρομετατροπές για να δέσει
στο χειροποίητο πλαίσιο, ενώ ο Curt ετοιμάζει κουστουμάκι δρόμου για να ξεδιπλώσει το δημιούργημά του τις Sport Τouring δυνατότητές του. Και οι
υπόλοιποι γκρινιάζουν.
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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

Panigale in Japan
Μπορεί ακόμα να μην έχουμε καταφέρει να
το οδηγήσουμε, αλλά υπάρχουν ελάχιστες
αμφιβολίες παγκοσμίως για το Ducati 1199
Panigale, τόσο για τη συμπεριφορά του, όσο
για την απόδοση του ολοκαίνουργιου δικύλινδρου και την εμφάνιση που κερδίζει βραβεία παγκοσμίως.
Αυτά βέβαια για όσους δε μένουν στην Ιαπωνία,
καθώς ο τοπικός αντιπρόσωπος της Ducati ανακάλυψε ότι η κορυφαία μοτοσυκλέτα της Bologna δε
συνδυαζόταν ιδανικά με τις τοπικές προδιαγραφές
θορύβου. Έτσι, για να μπορέσουν να πουλήσουν
το διάμαντι της Ducati στη χώρα του Ανατέλλοντος
Ηλίου αναγκάστικαν να κάνουν κάποιες μικρομετατροπές. Τίποτα το σημαντικό: Ένα πλαστικό καπάκι
καμπάνας συμπλέκτη, ένα δεύτερο τελικό που πετάει κανένα μέτρο πίσω από τη μοτοσυκλέτα και
κουμπώνει στο υπάρχον τελικό της 1199 που είναι
κάτω από τον κινητήρα και μια ελαφρά επαναρυθμισμένη ηλεκτρονική που ρίχνει ελαφρά την ισχύ
από τους 192 ίππους στους 135. Μικρή διαφορά,
δε νομίζουμε να την καταλάβει κανένας. Ρίξτε μια
ματιά στο
http://youtu.be/cbsko1WoSz0 και στείλτε και εσείς
τα συλλυπητήρια σας στους Ιάπωνες μοτοσυκλετιστές – ή τουλάχιστον σε όσους δεν κάνουν παράλληλη εισαγωγή από την Ευρώπη.

>>

blog.ebike.gr

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

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Kawasaki

Με τους υπόλοιπους Ιάπωνες να κρατούν τα 600άρια τους στάσιμα,
η Kawasaki ξανανεβάζει το ΖΧ-6R στα 636 κυβικά
με στόχο την απόλυτη κυριαρχία στους δρόμους
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Ουδέν κρυπτόν υπό του Ηλίου
Με την αισθητική να ακολουθεί κατά πόδας τον μεγάλο αδελφό κατά την πάγια παράδοση των τελευταίων ετών, το 636 δεν κάνει
καμία προσπάθεια να κρύψει τον επιθετικό χαρακτήρα του – τι Kawasaki θα ήταν αλλιώς; To πιο μυτερό μούτρο συνδυάζεται με
ψηλότερη ζελατίνα για καλύτερη προστασία, ενώ τα φλας βρίσκονται ευτυχώς χωνευτά στο fairing για καλύτερη αεροδυναμική
και όχι πάνω στους καθρέπτες. Ο όγκος των πλαϊνών πλαστικών είναι μειωμένος προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερη απαγωγή
θερμότητας από τον κινητήρα.
Η εργονομία της θέσης οδήγησης παραμένει απαράλλακτη από το προηγούμενο μοντέλο, ενώ το ντεπόζιτο των 17 λίτρων είναι
στενό χαμηλά και φαρδαίνει ψηλά ώστε ο αναβάτης να μπορεί να ακουμπάει τον αγκώνα του στις στροφές.

the front
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Για να τεντωθούμε λίγο
Η μεγάλη είδηση φυσικά είναι η επιστροφή του ZX-6R στα 636 κυβικά, μόνο που αυτή τη φορά δεν έχει γίνει με αύξηση της
διαμέτρου μα της διαδρομής. Παρότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη μέγιστη ιπποδύναμη, η Kawasaki ανακοινώνει σαφώς
πιο γεμάτη απόδοση σε όλο το φάσμα των στροφών. Η άνοδος των κυβικών συνδυάζεται με χαμηλότερη συμπίεση (12.9:1 από
13.3:1), επανασχεδιασμό της κυλινδροκεφαλής για καλύτερη ροή, νέους εκκεντροφόρους, μεγαλύτερο φιλτροκούτι, νέα μπεκ με
μεγαλύτερη ροή και καινούργιο χταπόδι, όλα σχεδιασμένα για αυξημένη ροπή στις χαμηλές. Σε συμφωνία με την επικέντρωση
του μοντέλου στον δρόμο, η πρώτη έχει κοντύνει για καλύτερες εκκινήσεις, ενώ ο συμπλέκτης είναι slipper και assist, με τρία μόνο
ελατήρια για μαλακότερη κατά 20% αίσθηση στη μανέτα.

the front
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Αλλαγές στα σημεία
Παρότι πλαίσιο, υποπλαίσιο και ψαλίδι είναι ουσιαστικά ίδια με του απερχόμενου μοντέλου, η Kawasaki προχώρησε σε μια σειρά
αλλαγών στις αναρτήσεις για καλύτερη απόδοση στον δρόμο. Εμπρός βρίσκουμε το ανεστραμμένο SFF-BP (Separate Function Fork
– Big Piston) πιρούνι της Showa με ρυθμίσεις προφόρτισης στην αριστερή μπουκάλα και αποσβέσεων συμπίεσης και επαναφοράς
στη δεξιά. Το μπροστινό έχει κατέβει κατά 2mm για πιο κοφτερή συμπεριφορά, με τη γωνία κάστερ να έχει μειωθεί από τις 24ο
στις 23.5ο. Το αμορτισέρ διατηρεί φυσικά όλες του τις ρυθμίσεις αλλά συνδυάζεται με διαφορετικό μοχλικό, ενώ το ελατήριο
είναι πλέον μαλακότερο και με αυξημένο μήκος (215 από 190 mm) για καλύτερo έλεγχο σε δρόμους με ανωμαλίες. Οι ακτινικές
τετραπίστονες monobloc δαγκάνες της Nissin κλέβουν μερικά ακόμη γραμμάρια, ενώ η πίσω δαγκάνα έχει μεταφερθεί από το ΖΧ10R. Το πακέτο κλείνουν τα νέα ελαστικά της Bridgestone, Battlax Hypersport S20.
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Fully Loaded
Τα ηλεκτρονικά έχουν την τιμητική τους τελευταία και η Kawasaki φρόντισε ώστε το 636 να μην έχει τίποτα απολύτως να ζηλέψει
από τον ανταγωνισμό – το αντίθετο μάλλον. Το KTRC (Kawasaki Traction Control) προέρχεται αυτούσιο από το ZZR 1400, όντας
πιο εξελιγμένο από την έκδοση που φοράει το ΖΧ-10R. Διαβάζει τις συνθήκες πρόσφυσης κάθε 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου με
3 διαφορετικά modes, δύο εκ των οποίων προσφέρουν τη μέγιστη επιτάχυνση αφήνοντας τον εμπρός τροχό να σηκωθεί και ένα
για μέγιστη πρόσφυση, ενώ φυσικά υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης. Ο αναβάτης έχει επίσης στη διάθεσή του δύο χάρτες
απόδοσης, full και low power με απόδοση περίπου 80%, δίνοντας ένα σύνολο 8 διαφορετικών συνδυασμών που όλοι ελέγχονται
από τον αριστερό διακόπτη.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

2,085 mm
705 mm
1,115 mm
1,395 mm
830 mm
17 λίτρα
192 κιλά (ABS: 194)

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

Τετράχρονος, τετρακύλινδρος
σε σειρά, υγρόψυκτος,
2ΕΕΚ, 16 βαλβίδες
67 x 45.1 mm
636 cc
12.9:1
129 / 13,500 hp/rpm
(135 με Ram Air)
7.2 / 11,500 kg.m/rpm

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
		
Γωνία κάστερ:
Ίχνος:

Αλουμινένιο περιμετρικό,
αλουμινένιο ψαλίδι
23.5o
101 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
		
Διαδρομή / Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:
		
		

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό
πιρούνι Showa SFF-BPF
120 / 41 mm
Προφόρτιση ελατηρίου,
απόσβεση συμπίεσης
και επαναφοράς

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		
		

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

ΤΡΟΧΟΙ/ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		
		

3.5 x 17 in
120/70 ZR17,
Bridgestone Battlax S20F
Δύο δίσκοι μαργαρίτα 310mm,
ακτινικές monoblock
δαγκάνες Nissin 4 εμβόλων,
προαιρετικό ABS

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
		
Φρένο:
		
		
		

5.5 x 17 in
180/55 ZR17,
Bridgestone Battlax S20R
Δίσκος μαργαρίτα 220mm,
δαγκάνα Nissin
ενός εμβόλου με γλίστρα,
προαιρετικό ABS

first rides
Σκούτερ, το
απόλυτο όχημα της
κρίσης ολοένα και
βελτιώνεται

first ride

Aprilia SportCity 300 Street

ΟΔρόμος
του Κύβου
Το αειθαλές SportCity ανανεώνεται στα σημεία,
αποδεικνύοντας ότι μια καλή συνταγή δε χρειάζεται πολλές αλλαγές

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Δημήτρης Λασιθιωτάκης
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"

...όσο ανεβαίνουν

τα χιλιόμετρα τόσο
περισσότερο

εντυπωσιάζει..

>>

Ο χώρος των σκούτερ δείχνει να είναι
ο μόνος που οι ανανεώσεις και τα νέα
μοντέλα έρχονται απανωτά σε μια εποχή που βλέπουμε
καινούργιες μοτοσυκλέτες με το σταγονόμετρο. Παρά τον
καταιγισμό νέων μοντέλων όμως το Sport City παρέμενε
απαράλλακτο από το 2008 που χωρίστηκε σε δύο μοντέλα.
Το βασικό One και το μεγαλύτερο Cube που για πρώτη
φορά δέχτηκε τον ανανεωμένο και υπερκυβισμένο Quasar
για 300 ονομαστικά και 278 πραγματικά κυβικά.
Έχουν αλλάξει πολλά από τότε όμως. Πλέον τα καθημερινά
σκούτερ φλερτάρουν εύκολα με τα 300 ή και παραπάνω
κυβικά, ενώ η μαμά Piaggio έχει αρχίσει να εξοπλίζει πλέον
τα σκούτερ της με τη νέα γενιά κινητήρων 350 κυβικών.
Sport, Street ή GT?
Αν υπάρχουν κάποιοι σχεδιαστές που δικαιούνται το
θαυμασμό μας, αυτοί είναι οι Ιταλοί. Χωρίς καμία ουσιαστική
αλλαγή το SportCity παραμένει μοντέρνο και δυναμικό,
κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν λάβουμε υπ’ όψη ότι οι
γραμμές και τα χαρακτηριστικά του παραμένουν ουσιαστικά
αναλλοίωτα από το 2004. Και με την τελευταία τάση
στην Aprilia να μεταφέρουν το μούτρο του RSV4 σε κάθε
καινούργιο τους δίκυκλο, το Street είναι μια πνοή φρεσκάδας
ακόμα και αν προέρχεται από το παρελθόν.
Χάρη στην επιτυχία των μαύρων εκδόσεων, το 300 Street
συνεχίζει την παράδοση του μαύρου με το κόκκινο, με τα
λεπτά σιρίτια και το παιχνίδι ανάμεσα στα ματ και γυαλιστερά
πλαστικά να τονίζουν το δυναμικό του χαρακτήρα. Το γκρι
φιλετάκι στην καινούργια σέλα και την κατάληξή της προς
την ποδιά είναι έξυπνο τονίζοντας μια αλλαγή που είναι
πιο σημαντική απ’ ότι φαίνεται αρχικά. Σαφώς πιο σπορ σε
εμφάνιση με την έντονη διαφορά ύψους ανάμεσα σε αναβάτη
και συνεπιβάτη, δείχνει αρχικά σκληρή αλλά αποδεικνύεται
αναπάντεχα άνετη ακόμα και μετά από ώρες στη σέλα.
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Και όπως ανακαλύπτουμε, αυτό είναι ένα μοτίβο που
χαρακτηρίζει το Street: Άνεση. Οι αναρτήσεις του είναι μεν
σφιχτές αλλά όχι σκληρές κρατώντας πάντα την επιθυμητή
πορεία. Οι ανωμαλίες με χαμηλή ταχύτητα δεν είναι το φόρτε
του, αλλά όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα τόσο περισσότερο
εντυπωσιάζει. Δεν πλέει, δε βγαίνει από τα νερά του και
καταπίνει τις κακοτεχνίες με χαρακτηριστική αδιαφορία ακόμα
και όταν αυτές συναντώνται εν μέσω στροφής που γίνονται
αισθητές περισσότερο ηχητικά από κάποιους μικροτριγμούς.
Η ακαμψία του διπλού σωληνωτού πλαισίου σαφώς και
παίζει τον ρόλο της δείχνοντας ότι δε χρειάζεσαι μεταξόνιο
τρένου για σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα με τις
αναπόφευκτες υποχωρήσεις στην ευελιξία που λάμπουν με
την απουσία τους στο 300 Street.
Αντίστοιχα χαρακτηριστική είναι η λειτουργία του κινητήρα.
Ένας μονοκύλινδρος για σκούτερ σαφώς και δεν προβλέπεται
να είναι θορυβώδης, αλλά εκτιμάς το πόσο γλυκά δουλεύει
όταν μπλέξεις στην πόλη και σε ξενίσει το βουητό του
βεντιλατέρ.
Σε αυτό το περιβάλλον που θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του το Street ξεδιπλώνονται μερικές ακόμα πτυχές
του χαρακτήρα του. Παρά τα 278 κυβικά, η απόδοση του
SportCity δεν είναι εκρηκτική – αντίθετα είναι πιο ώριμη απ’
όσο περιμένεις. Κατά την πάγια τακτική της μαμάς Piaggio
η αρχική σύμπλεξη είναι γλυκιά και όχι ξαφνική ώστε να
μην τρομάζουν οι νέοι αναβάτες με απότομα γλιστρήματα
του πίσω τροχού. Επιταχύνει γεμάτα χωρίς καμία ηχητική
διαμαρτυρία από τον Quasar, με τα 100 χιλιόμετρα στο
κοντέρ να έρχονται γρήγορα αλλά τον ρυθμό να πέφτει
αισθητά από εκεί και πάνω με ένα δεύτερο σκαλοπάτι
γύρω στα 120 στον δρόμο για την τελική των κοντερίσιων
140 παρά κάτι. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που βλέπεις
στα πρώτα χιλιόμετρα, ειδικά αν γίνουν σε ανοιχτό δρόμο,
είναι το πόσο χαλαρά κινείται με ταχύτητες γύρω στα 80-90.

"

...ένα από τα

γρηγορότερα και
ταυτόχρονα άνετα
σκούτερ για χρήση

πόλης...
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Σπάνια απαιτείται πάνω από το 1/3 της χαρακτηριστικά κοντής
διαδρομής της γκαζιέρας για να διατηρηθούν με αντίστοιχα
ευεργετικές συνέπειες στη συχνότητα ανεφοδιασμού για
όσους διαθέτουν τον αντίστοιχο αυτοέλεγχο.
Όταν όμως αρχίσεις να μπλέκεις στην κίνηση η εικόνα
αλλάζει άρδην. Οι επιταχύνσεις 50-100 είναι αντίστοιχες
των προσδοκιών από τον συνδυασμό μεγάλου κινητήρα για
μικρό σε μέγεθος σκούτερ, ενώ προσθέτοντας στην εξίσωση
την ευελιξία του πλαισίου έχουμε ένα από τα γρηγορότερα
και ταυτόχρονα άνετα σκούτερ για χρήση πόλης. Όπως δε
απέδειξε μια γρήγορη βόλτα στο Λουτράκι για το γάμο ενός
φίλου (να ζήσετε και πάλι Ηρακλή!), παρότι City το μεγάλο
μικρό Aprilia δε μασάει όταν το πρόγραμμα έχει εξορμήσεις,
αν και η κατανάλωση λογικά ανεβαίνει με το γκάζι συνέχεια
ανοιχτό φλερτάροντας στην περίπτωσή μας με τα 4.4 λίτρα
ανά 100 χιλιόμετρα.
Με διπλά δισκόφρενα εμπρός και δίσκο πίσω το SportCity όχι
μόνο δεν υστερεί στον τομέα των φρένων αλλά αποδεικνύει
ότι δε χρειάζεσαι ABS και συνδυασμένα για να φρενάρεις
σωστά. Οι μανέτες είναι σφιχτές επιτρέποντας καλό έλεγχο της
επιβράδυνσης, ενώ τα Michelin Pilot φέρνουν μια ευχάριστη
πνοή πρόσφυσης σε μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια
αυξάνει συνεχώς το ποσοστό των οικονομικά προσιτών αλλά
όχι ακριβώς εξαιρετικής απόδοσης νάιλον ελαστικών.
Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι στον μέσο όρο της κατηγορίας,
με χώρο για ένα κράνος κάτω από τη σέλα και ένα
συμπληρωματικό ντουλαπάκι στην ποδιά για χαρτιά και
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εργαλεία, ενώ τα όργανα, παρότι ευανάγνωστα με το
συνδυασμό αναλογικού ταχυμέτρου και ψηφιακής οθόνης
που ελέγχεται από τους διακόπτες, συνεχίζουν να μας
κάνουν να αναρωτιόμαστε γιατί η Aprilia θεωρεί ότι η πιο
σημαντική πληροφορία σε ένα σκούτερ σπορ φιλοσοφίας
είναι το ρολόι.
Η ποιότητα κατασκευής του συγκεκριμένου δείγματος που
οδηγήσαμε ήταν η μοναδική ουσιαστική αχίλλειος πτέρνα.
Κάποια κενά στην εφαρμογή των πλαστικών, ένα πατάκι
συνεπιβάτη που είχε την τάση να ανοίγει μόνο του στις
λακκούβες και οι τριγμοί που λέγαμε νωρίτερα ξενίζουν
ελαφρά.
GT πόλης
Το SportCity 300 Street δε βάζει φωτιά στην άσφαλτο,
αλλά δεν έχει και ουσιαστικό λόγο να το κάνει. Γρήγορο,
ήσυχο, άνετο και με εξαιρετική οδική συμπεριφορά εντός
και εκτός πόλης, σε κάνει να παραβλέπεις τις μικροατέλειες
στην κατασκευή ειδικά όταν ακούσεις την τιμή του. Με
€3,390 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φτηνότερα ευρωπαϊκά
σκούτερ αυτού του κυβισμού, με αισθητή διαφορά από τα
3,870 της ουσιαστικά παρεμφερούς έκδοσης Cube 300.<<
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Aprilia SportCity 300 Street

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

1,985 mm
890 mm
1,360 mm
815 mm
9.0/1.5 lt
150 kg

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

Μονοκύλινδρος υγρόψυκτος
τετραβάλβιδος με ψεκασμό
75 x 63 mm
278 cc
21.6/7,250 hp/rpm
2.3/6,000 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πηρούνι
100/35 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αμορτισέρ
80 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

2.5 x 15΄΄
Michelin Pilot 120/70-15
Δύο δίσκοι 260 mm,
διπίστονες δαγκάνες
με γλίστρα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

3.0 x 15΄΄
Michelin Pilot 130/80-15
Δίσκος 220 mm,
διπίστονη δαγκάνα
με γλίστρα

Aprilia SportCity 300 Street
Piaggio Hellas
€3,390
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“More GTS” είναι το κεντρικό θέμα της καμπάνιας της SYM, εστιάζοντας
στο προσόν εκείνο που υπόσχεται να κάνει την τρίτη γενιά του GTS ακόμη
δημοφιλέστερη

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Σάββας Κουρίδης μοντέλο: Μάνος Κάττουλας

Τρίτη
και καλύτερη

first ride

SYM GTS 300i F4

>>

Πρέπει
να
συμπληρώνεται
μια
δεκαετία από τότε που επισκέφθηκα το
εργοστάσιο της SYM για να γνωρίσω από κοντά μια εταιρεία
που τότε ξεκινούσε να χτίζει το όνομά της στην ελληνική
αγορά. Φτάνοντας εκεί βρέθηκα απρόσμενα αντιμέτωπος με
έναν κολοσσό, με μια βιομηχανία σε μέγεθος και επίπεδο
που δε θα μπορούσα να έχω φανταστεί πριν πάμε. Στα
χρόνια που μεσολάβησαν η εικόνα που φέραμε μαζί μας
από την Ταϊβάν συνοδεύτηκε από μια σειρά σκούτερ που
έκανε άλματα μπροστά μοντέλο με το μοντέλο. Η SYM έχει
πλέον χαρτογραφήσει σε εξαιρετικό βαθμό τις απαιτήσεις
του Ευρωπαίου πελάτη σκούτερ και η γκάμα της σήμερα
αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς τη μελέτη και προσήλωση
στον εμπορικό στόχο.
Η τρίτη γενιά του δημοφιλούς GTS το αποδεικνύει έμπρακτα
και δε θα είναι η πρώτη φορά που θα καταλήξουμε σε αυτό
το συμπέρασμα. Τα ίδια λέγαμε για το νέο HD2, τα ίδια και
για το Maxsym.
Όταν λοιπόν δείτε στη διαφήμιση τη SYM να διαλαλεί
“More GTS” και να συνεχίζει προσθέτοντας “ομορφότερο,
δυνατότερο, πλουσιότερο, μεγαλύτερο, ασφαλέστερο,
σταθερότερο” πάρτε τη στα σοβαρά διότι το νέο GTS όντως
προσφέρει όσα υπόσχεται. Στο νέο μοντέλο έχουν αλλάξει
ουσιαστικά όλα: σχεδίαση, πλαίσιο, αναρτήσεις, φρένα,
κινητήρας, εξοπλισμός, μόνο η λογική έχει παραμείνει ίδια.

"

κάποιες φορές

τα διαφημιστικά
σλόγκαν δε λένε

υπερβολές
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Ο συνδυασμός
Το GTS300i είναι πρωτίστως ένα σκούτερ πόλης, προικισμένο
πλούσια και με νέα σχεδίαση που σαφώς το κάνει να
δείχνει πιο σύγχρονο, πιο επιθετικό, πιο όμορφο από τον
προκάτοχό του. Τα αξεσουάρ του συνιστούν σαφέστατα
ένα πρωταγωνιστικό πακέτο: Φώτα ημέρας LED, προβολείς
ομίχλης, πρίζα φόρτισης 12V και θύρα USB, τεράστιος
φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, οι
μεγαλύτεροι καθρέπτες που θυμάμαι και με ενσωματωμένα
φλας LED, διπλή σελάρα με πλάτη συνεπιβάτη, κεντρικό
σταντ, ζελατίνα που θα καλύψει οποιοδήποτε ανάστημα,
πληρέστατα όργανα με εντυπωσιακή εμφάνιση, προβολείς
ομίχλης. Δε μπορώ να σκεφτώ κάτι που να λείπει από το
πακέτο βασικού εξοπλισμού.
Από κει και πέρα έχουμε μια πολύ σημαντική προσθήκη στην
ασφάλεια: Συνδυασμένα φρένα. Ωραίοι οι κυματιστοί δίσκοι
στο μάτι, ακόμη πιο ωραία η τετραπίστονη δαγκάνα μπροστά,
σούπερ το CBS. Τα σκούτερ έχουν αυτήν την οδηγική
ιδιαιτερότητα που οφείλεται κυρίως στην πισόβαρη κατανομή
βάρους τους και έχει ως αποτέλεσμα να φρενάρουν κυρίως
με το πίσω. Η προσθήκη του συνδυασμένου συστήματος
βάζει το μπροστινό δυναμικά στο παιχνίδι. Η SYM έχει ρίξει
στη μάχη μια τετραπίστονη δαγκάνα με μεγάλο δίσκο και ο
συνδυασμός του με το πίσω σημαίνει πως απλά αρπάζεις τις
δύο μανέτες μαζί και το GTS σταματά αποφασιστικά και με
ασφάλεια.
Δεν υπάρχει ABS και νομίζω πως υπάρχει ένας πολύ καλός
λόγος γι’ αυτό. Η κατανομή της πέδησης μεταξύ μπροστινού
και πίσω γίνεται με τέτοιο τρόπο που θα χρειαστεί να φτάσεις
στα άκρα για να νιώσεις μπλοκάρισμα τροχού και αυτό στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα συμβεί πρώτα
πίσω. Σωστά ρυθμισμένο το σύστημα
Καθρέπτη, καθρεπτάκη μου
Ο νέος F4 κινητήρας δουλεύει κάπως νωχελικά χαμηλά, στο
αρχικό άνοιγμα του γκαζιού και αρχίζει να βρίσκει ζωηράδα
στις μεσαίες, μετά τα 40 km/h στο κοντέρ. Ως αίσθηση το GTS
δείχνει βαρύ και με βάση τα νούμερα είναι, ο μονοκύλινδρος
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των 278cc μοιάζει μερικές φορές να ζορίζεται χαμηλά, μα
η νωχελική εκκίνηση ως φιλικότητα ήταν εμφανώς ένα
ζητούμενο στη σχεδίαση του συστήματος μετάδοσης και
αυτό επετεύχθη, ενώ από τα 40 ως και τα 100 η επιτάχυνση
είναι σαφώς πιο δυνατή.
Η τελική ταχύτητα ξεπερνά κατά τι τα 140, ποσόν εξαιρετικά
ικανοποιητικό για τα δεδομένα της κατηγορίας κυβισμού του
GTS και απολύτως αποτελεσματικό για το πεδίο χρήσης του.
Μάλιστα όσο το κρατάς μακριά από τις οριακές επιδόσεις του
θα μετράς χαμηλές τιμές κατανάλωσης, πλησιάζοντας τα 5
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μόνο όταν το ταξιδεύεις κοντά στην
τελική του και στο κόκκινο όριο των 8,500 rpm.
Οι μακρινές βόλτες είναι ένα ατού του νέου GTS, το οποίο
έχει να προσφέρει έναν άνετο θρόνο για δύο, την απόλυτη
ζελατίνα για να κρύβεσαι από πίσω και έναν κινητήρα που
έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί σε κάθε είδους διαδρομή.
Με μια ταχύτητα γύρω στα 120 km/h θα μπορεί να κινείται
όλη μέρα στον ανοικτό δρόμο, ενώ με λίγο χούφτωμα στο
γκάζι δε θα βαρεθείς ούτε σε ανηφορικό στροφιλίκι.
Ωραία δουλειά σημειώνουμε και στον τομέα των αναρτήσεων.
Αρκετά άνετες στην πόλη τα πήγαν καλά με τις λακκούβες,
τουλάχιστον όσο αυτές δεν είναι συγκρίσιμες σε μέγεθος με
τη 13άρα πίσω ζάντα. Στο στρίψιμο αναδεικνύεται ένα πιρούνι
με αίσθηση και στιβαρή λειτουργία που δουλεύει όμορφα
και συνεργάζεται καλά με τον 14άρη μπροστινό τροχό.
Θα ήταν όλα πολύ ωραιότερα με άλλον έναν τροχό ίσης
διαμέτρου και πίσω, καθώς ο 13άρης αποδεικνύεται λίγο
πιο νευρικός στην αίσθηση που μεταδίδει καθώς πλαγιάζεις,
πάντως από τη στιγμή που θα τον συνηθίσεις θα πάψει και να
σε προβληματίζει.
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Όταν θα χωρέσεις δε δύο full face κράνη κάτω από τη
σέλα ίσως και να ευχαριστήσεις από μέσα σου τον project
developer που πήρε τελικά την απόφαση να θυσιάσει αυτή
μια ίντσα στον πίσω τροχό για να δώσει λίγο παραπάνω
βάθος κάτω από τη σέλα. Μιλώντας για δύο κράνη, στο
πίσω μέρος του αποθηκευτικού χώρου χώρεσα ό,τι full
face κράνος μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και εντούρο
με γείσο, αλλά μπροστά δε θα μπουν τα πάντα. Πάντως
αρκετά διαφορετικά κράνη χώρεσαν και στο μπροστινό
μέρος, ενώ για ανοικτό κράνος ή άλλου είδους πράγματα
ούτε κουβέντα, ό,τι θες χωράει, πας για ψώνια –το
δοκίμασα, 5 γεμάτες τσάντες σούπερ μάρκετ χώρεσα με
λίγο στρίμωγμα!
Το μόνο σημείο που με ενόχλησε στην πόλη είναι οι
καθρέπτες. Βρίσκονται ακριβώς στο ύψος των καθρεπτών
των περισσότερων αυτοκινήτων και απαιτούν προσοχή
ανάμεσα στο μποτιλιάρισμα. Αρχικά με εντυπωσίασε το
μέγεθός τους, πρέπει να είναι κυριολεκτικά οι μεγαλύτεροι
που έχω δει ποτέ, αλλά μετά από μερικές μέρες με το GTS
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συνειδητοποίησα πως μέρος της επιφάνειάς τους δεν είναι
ωφέλιμο, καθώς όπως και να τους ρυθμίσεις θα βλέπεις
αρκετό από το σώμα σου. Πάντως, ακριβώς επειδή είναι
τόσο μεγάλοι, από οπτικό πεδίο δε θα παραπονεθείς, ούτε
θα βρεις πολλούς καθρέπτες που να μπορούν να τους
ανταγωνιστούν σε θέα, ενώ είναι και χορταστικοί στο μάτι.
Τακτικές εντυπωσιασμού
Το GTS είναι ήδη ένα πετυχημένο μοντέλο για τη SYM
στην Ελλάδα και τώρα, στην τρίτη του γενιά, η συνταγή
αναπόφευκτα προκύπτει καλύτερη από τη στιγμή που
εκτελείται με καλύτερα συστατικά.
Τα προσόντα του ξεκινούν από το μάτι. Δείχνει σαφώς
μεγαλύτερο από 300cc, ο όγκος του είναι πειστικός αν
και στην ουσία έχει μειωθεί λιγάκι από το προηγούμενο
μοντέλο. Οι πολλές γωνίες και το αιχμηρό μούτρο
σχηματίζουν ένα πολύ όμορφο και σύγχρονο σχέδιο,
το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό πακέτο
εξοπλισμού.
Πέραν από το μάτι ωστόσο, το νέο GTS έχει και ουσία.
Είναι βελτιωμένο σε οδηγική άνεση και συμπεριφορά,
τα συνδυασμένα φρένα έχουν ανεβάσει πολύ το
επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας. Δε σας κρύβω πως με
εντυπωσίασε ο πολιτισμένος τρόπος λειτουργίας του.
Ανύπαρκτοι κραδασμοί, ήσυχος κινητήρας με μεταξένια
λειτουργία, ήσυχη εξάτμιση, μίζα που το βάζει μπροστά
ακαριαία χωρίς έντονους θορύβους, εξαιρετικά φώτα,
αίσθηση ποιότητας παντού, στα πλαστικά, τη βαφή, τους
διακόπτες, τα όργανα. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με
τις γραμμικές και ήπιες εκκινήσεις του θα το κάνουν πολύ
γοητευτικό σε άπειρους αναβάτες προερχόμενους από το
αυτοκίνητο, έχοντας την καβάτζα των γεμάτων μεσαίων
για προσπεράσεις και την ικανότητα να κινηθεί άνετα και
σβέλτα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
Όλα αυτά σε μια τιμή που για την κατηγορία είναι κάτι
παραπάνω από μια χαρά και ιδού πώς φτιάχνεις μια
συνταγή επιτυχίας. Γιατί κάποιες φορές τα διαφημιστικά
σλόγκαν δε λένε μόνο υπερβολές. <<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

2,175 mm
760 mm
1,420 mm
1,535 mm
760 mm
12 l
184 kg (στεγνό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
4T, υγρόψυκτος,
		μονοκύλινδρος,
1EEK, 4 βαλβίδες
Διάμετρος x Διαδρομή:
75 x 63 mm
Χωρητικότητα:
278 cc
Σχέση συμπίεσης:
10.5:1
Ισχύς:
29 hp / 8,000 rpm
Ροπή:
2.8 kg.m / 6,500 rpm
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Τηλεσκοπικό πιρούνι
88 / 37
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:
		

Δύο αμορτισέρ
92
Προφόρτιση ελατηρίων
(4 θέσεις)

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

14 in
Maxxis Pro, 120/70-14
Δίσκος 260 mm,
δαγκάνα 4 εμβόλων,
συνδυασμένη πέδηση (CBS)

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		
		

13 in
Maxxis Pro, 140/60-13
Δίσκος 240 mm,
δαγκάνα δύο εμβόλων
με γλίστρα,
συνδυασμένη πέδηση (CBS)

SYM GTS 300i F4
Γκοργκόλης Α.Ε.
€4,295

s
e
l
a
S
r
e
S u mm
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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the battle

Kawasaki W800 vs Triumph Bonneville T100

Δυο

δικύλινδρες
νησιώτισσες

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας & Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Δύο νησιωτικές χώρες από τις δύο άκρες του κόσμου μας
προσφέρουν ισάριθμες σύγχρονες εκδοχές πάνω στο ίδιο θέμα

the battle

Kawasaki W800 vs Triumph Bonneville T100

>>

Επειδή οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι
στα λόγια μας, πρέπει εξαρχής να
ξεκαθαρίσουμε πως αμφότερες εκδοχές μεταφέρουν
στο σήμερα την αγγλική μοτοσυκλέτα του χτες. Όσοι
είναι εξοικειωμένοι με το ξεκίνημα της ιαπωνικής σχολής
στη μοτοσυκλέτα θα γνωρίζουν πως αυτό έγινε με την
παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή την αντιγραφή των τότε
κορυφαίων, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από τους περίφημους
αγγλικούς οίκους της δεκαετίας του ’50 και ’60.
Αν λοιπόν η Bonneville της Triumph κλωνοποιεί στο
σήμερα τον ίδιο της τον εαυτό, εξίσου άνετα μπορούμε να
θεωρήσουμε πως και το W800 της Kawasaki πράττει ακριβώς
το ίδιο. Ιστορικά οι Ιάπωνες ισχυρίζονται πως προσφέρουν
έναν φόρο τιμής στο δικό τους μοντέλο W του 1966, το
οποίο όμως αντέγραφε ουσιαστικά τις μοτοσυκλέτες που
μεσουρανούσαν τότε, δηλαδή τις αγγλικές δικύλινδρες όπως
η Bonneville – που είχε διατελέσει ως η ταχύτερη μοτοσυκλέτα
παραγωγής του κόσμου και, προφανώς, αποτελούσε υγρό
όνειρο της πλειοψηφίας των μοτοσυκλετιστών εκείνης της
εποχής.
Κοιτάζοντάς τις δίπλα-δίπλα θα μπορούσε κανείς να πει πως
το Kawasaki δείχνει περισσότερο ως μοντέλο του ’50, σε
αντίθεση με το Triumph που φέρνει πιο πολύ προς ’60 ή
’70. Είναι κυρίως το σχέδιο του ρεζερβουάρ, η βαφή και οι
γραμμές του κινητήρα που κάνουν τη Γιαπωνέζα να δείχνει
παλαιότερης δεκαετίας από την Αγγλίδα.

"

και στις δύο ο ρεαλισμός
εξαντλείται ως τα

140 km/h
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Κοιτώντας περισσότερο στην ουσία και λιγότερο στις γραμμές
προσέχουμε πιο προσεγμένη ποιότητα κατασκευής στο
Bonneville, ξετρελαίνει η λεπτομέρεια με τα σώματα του
ψεκασμού που είναι μασκαρεμένα ως και-καλά καρμπυρατέρ.
Δίπλα του τα γυαλιστερά καπάκια του W όσο όμορφα
φαίνονται από μακριά, άλλο τόσο το φτηναίνουν από κοντά.
Η εικόνα αυτή συνεχίζεται και σε περιφερειακά όπως οι
διακόπτες, τα όργανα με την αταίριαστη γραμματοσειρά του
Kawasaki, αλλά ευτυχώς δεν απαντώνται στην πολύ ποιοτική
βαφή του ρεζερβουάρ και τα όμορφα λουστραρισμένα
φτερά.
Αμφότερες τις μοτοσυκλέτες τις έχουμε δοκιμάσει πρόσφατα
στο ebike.gr, συγκεκριμένα στο τεύχος 40 το Kawasaki και
στο τεύχος 50 το Triumph.
Τεχνολογίες
Σε επίπεδο πρακτικότητας οι δύο αυτές μοτοσυκλέτες δε
διαφέρουν και πολύ. Θα κινηθούν σε ανάλογους χώρους,
δηλαδή άνετα στην καθημερινή χρήση, πολύ ευχάριστα σε
λίγο πιο μακρινές βόλτες, μόνο για το φανατικό τους κοινό σε
ταξιδιωτική χρήση.
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Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι οι ροπάτοι αερόψυκτοι
δικύλινδροι κινητήρες, οι οποίοι ζουν καλύτερα στις
χαμηλομεσαίες, σου χαμογελούν πλατιά με μία πάνω
στο κιβώτιο και δε γουστάρουν καθόλου να τους φέρνεις
κοντά στα κόκκινά τους. Κοιτώντας στα νούμερα απόδοσης
συναντά κανείς μια χαοτική διαφορά ιπποδύναμης από το
W ως το Bonneville, απόσταση που είναι αισθητή μεν στην
πράξη αλλά δύσκολα μοιάζει με 19 άλογα. Η αιτία είναι
στη ροπή, η μέγιστη τιμή της οποίας δεν απέχει και τόσο
πολύ στις δύο μοτοσυκλέτες, αλλά στο Kawasaki έρχεται
τόσο νωρίς που μασκάρει κάπως το κενό απόδοσης ως τον
κινητήρα του Triumph.
Το μασκάρει, αλλά δεν το κρύβει εντελώς. Παρότι η
μέγιστη ροπή του Bonneville είναι αρκετά ψηλά, ο αγγλικός
δικύλινδρος δείχνει σαφώς πιο γεμάτος σε όλο το φάσμα
του στροφόμετρου, προσφέροντας καλύτερη επιτάχυνση
από στάση, πιο γεμάτη καμπύλη παντού και μεγαλύτερη
διάρκεια, τόσο σε απόλυτη ισχύ όσο και με τις 1,000
παραπάνω rpm που σου επιτρέπει να ανεβάσεις. Ό,τι μαγικό
και να κάνουν οι Ιάπωνες, τα άλογα είναι άλογα και θα
φανούν.
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Έχοντας λοιπόν το μεγάλο αυτό απόθεμα επιπλέον
δύναμης το Bonneville κερδίζει κατά κράτος τη μονομαχία
των κινητήρων. Όντας παντού πιο ισχυρό καταφέρνει να
δείχνει πιο ανάλαφρο στον δρόμο, παρότι στη ζυγαριά χάνει
αρκετά από το Kawasaki και είναι σαφώς πιο παιχνιδιάρικο
στις μεσαίες με πολύ πιο ροπάτη απόδοση. Το κέρδος του
ψηλά σημαίνει πως θα μπορέσει να κρατήσει πολύ πιο
εύκολα τα 140+, την ώρα που το W800 αρχίζει να δείχνει
πιο έντονα σημάδια κούρασης μετά τα 120, μια διαφορά
που θα μετρήσει όταν θες να κινηθείς σε δρόμους ταχείας
κυκλοφορίας.
Σε τελική ταχύτητα δεν έχει μεγάλη διαφορά, ούτε έχει
και ιδιαίτερη σημασία ποια από τις δύο μπορεί να πιάσει
περισσότερα. Ναι, αυτή θα είναι η Triumph, επί της ουσίας
πάντως κανένας εχέφρων άνθρωπος δε θα προσπαθήσει
να ξεζουμίσει ό,τι μπορεί να βρει πάνω από τα 160 km/h
και ελάχιστη σημασία υπάρχει στο αν η Εγγλέζα μπορεί να
πλησιάσει τα 180. Αυτό που μετρά είναι πως και οι δύο
μοτοσυκλέτες μπορούν απλά να δουν ταχύτητες που ο
σβέρκος σου δε θέλει ούτε να ακούει, με τον ρεαλισμό να
εξαντλεί όλη του τη χάρη ως τα 140.
Η Triumph έχει το πάνω χέρι και σε επίπεδο αναρτήσεων
και φρένων. Αν τα πιρούνια είναι παρόμοιας αίσθησης και
ποιότητας στις δύο μοτοσυκλέτες, τα αμορτισέρ του W
δείχνουν κάπως ασθενικά στη λειτουργία τους απέναντι
σε αυτά του Bonneville. Η βέρα Εγγλέζα στρίβει πιο
αποφασιστικά την ώρα που η Ιαπωνίδα έχει σαφώς κάθε
διάθεση να κουνήσει την ουρά της περισσότερο, μια πλεύση
των οπισθίων που μπορεί να αρέσει όταν αφορά γυναίκες,
μα όχι σε μοτοσυκλέτες.
Ανάλογη αίσθηση έχουμε και στο φρένο, όπου ξανά το
μπροστινό φρένο του Bonneville κερδίζει κατά κράτος αυτό
τον W, κυρίως σε δύναμη. Από αίσθηση θα λέγαμε πως και
στις δύο μοτοσυκλέτες η κατάσταση είναι μάλλον ασαφής
και ολίγον τι σπογγώδης, πάντως συγκριτικά μεταξύ τους
το ζεύγος τρόμπα-δαγκάνα Nissin που επέλεξε η Triumph
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επικρατεί σαφέστατα του Tokico της Kawasaki.
Ένα τελευταίο θέμα που αντιμετωπίσαμε οδηγώντας τις δύο
μοτοσυκλέτες στην ίδια στριφτερή διαδρομή αφορά στα
λάστιχα. Παρότι έχουν σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις (εκτός της
18άρας πίσω ζάντας στο W έναντι της 17άρας στο Bonneville),
τα Metzeler στο Triumph προσφέρουν πολύ καλύτερη
αίσθηση στο στρίψιμο από τα Dunlop του Kawasaki. Σαφώς
και χάνουν σε εμφάνιση δείχνοντας σύγχρονα δίπλα στα
Dunlop που μοιάζουν να έχουν βγει από μιαν άλλη εποχή,
αλλά η αποτελεσματικότητα αποδεικνύεται αντιστρόφως
ανάλογη της εμφάνισης και μεταφράζεται σε αίσθημα
πρόσφυσης –άρα ασφάλειας– στον δρόμο. Το Bonneville
πατάει με πολλή περισσότερη σιγουριά στην άσφαλτο και
παίρνει σαφώς πιο εύκολα κλίσεις.
Ομοφωνία
Θα ακουστεί ως ενοχλητικό στερεότυπο μα είναι αλήθεια,
αμφότερες οι μοτοσυκλέτες θα ικανοποιήσουν όποιον τις
αγοράσει. Είναι τέτοια η κατηγορία και οι απαιτήσεις της
που για πολύ κόσμο δεν έχει ίσως νόημα η σύγκριση που
κάναμε πριν σε τεχνικό επίπεδο.
Είναι γεγονός πως ως αυτό που θέλουν να καταφέρουν
και οι δύο αυτές σχολές το πετυχαίνουν με άνεση. Τόσο
το W όσο και το Bonneville είναι εξαιρετικά απολαυστικές
μοτοσυκλέτες στην οδήγηση, ιδιαίτερα όταν ο στόχος τους
είναι και ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκαν, για καθημερινή
εξυπηρέτηση και όμορφες χαλαρές βόλτες. Αν αυτό είναι
το ζητούμενό σου μπορείς να διαλέξεις άφοβα, δε θα
απογοητευτείς από καμία εκ των δύο.
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Αν πάντως το δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια το
θέμα τότε αναπόφευκτα καταλήγουμε στο συμπέρασμα
πως η Triumph έχει φτιάξει μια πληρέστερη πρόταση από
την Kawasaki. Κερδίζει σε όλους τους τεχνικούς τομείς,
προσφέροντας μια μοτοσυκλέτα που στα σημεία θα
προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, είτε αυτό είναι η πιο ροπάτη
και χορταστική απόδοση του κινητήρα, ή το συνεπέστερο
στρίψιμο και το ασφαλέστερο φρενάρισμα.
Φτάνοντας στο οικονομικό ερώτημα θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε πως η Τ100 έκδοση της Triumph είναι
συλλεκτική έκδοση και γι’ αυτό κοστίζει και περισσότερο.
Υπάρχει ας πούμε και η βασική έκδοση της Bonneville με
αντίτιμο χαμηλότερο από αυτό του W800, από €8,690 και
η οποία δεν υστερεί από την Τ100 σε κινητήρα, αναρτήσεις ή
φρένα. Εδώ βέβαια έχουμε διαφωνία με τον Μάνο.
Ο κύριος Κάττουλας θα προτιμούσε τη βασική Bonnie από
την Τ100 γιατί του αρέσει καλύτερα η συμπεριφορά της με
17άρα μπροστινή ζάντα, ενώ εγώ δε θέλω ούτε να βλέπω τις
χυτές ζάντες του βασικού μοντέλου. Δε με ενοχλεί η 17άρα
ζάντα, προτιμώ όμως την πιο “τεμπέλα” 19άρα και δεν το
συζητώ πως σε ένα τέτοιο κλασικό μοντέλο θέλω ζάντες με
ακτίνες. Στην περίπτωσή μου λοιπόν θα πρέπει υποχρεωτικά
να πληρώσω τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται για μια
T100 έκδοση και τα οποία είναι αρκετά περισσότερα από
αυτά που ζητά η Kawasaki. Και οι δύο όμως συμφωνούμε
σε ένα πράγμα: Αν βρισκόμασταν προ της συγκεκριμένης
επιλογής Bonneville θα προτιμούσαμε.<<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KAWASAKI W800
TEOMOTO AE
€8,990
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Μεταξόνιο:
Ύψος σέλας:
Ρεζερβουάρ:
Βάρος κατασκευαστή:

TRIUMPH BONNEVILLE T100
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ
€10,490
2,190 mm
790 mm
1,075 mm
1,465 mm
790 mm
14 l
217 kg

2,230 mm
740 mm
1,100 mm
1,500 mm
775 mm
16 l
230 kg

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

4Τ, αερόψυκτος, 2ΕΕΚ,
δικύλινδρος σε σειρά,
8 βαλβίδες
90 x 68 mm
865 cc
Δ.Α.
67/7,500 hp/rpm
6.9/5,800 kg.m/rpm

Ατσάλινο σωληνωτό
27o
103 mm

Ατσάλινο σωληνωτό
28o
110 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι
130 / 39 mm
Καμία

Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι
120 / 41 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αμορτισέρ
106 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

Δύο αμορτισέρ
106 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

19 in
Dunlop TT100GP, 100/90-19
Δίσκος 300 mm,
δαγκάνα 2 εμβόλων με γλίστρα

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

18 in
Dunlop TT100GP, 130/80-18
Ταμπούρο 160 mm

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

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:
		
		
Διάμετρος x Διαδρομή:
Χωρητικότητα:
Σχέση συμπίεσης:
Ισχύς:
Ροπή:
ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:
Rake:
Trail:

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:

racing
Γνώριμη εικόνα
που σύντομα
θα ξαναδούμε
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Σπύρος Τσαντήλας

Πού πήγαν όλοι;
Τον τελευταίο καιρό ο Colin Edwards έχει γίνει περιζήτητος στους δημοσιογραφικούς κύκλους των
Grand Prix.
Aν απορείτε γιατί ρίξτε μια ματιά στη στήλη Racing Lines αυτού του τεύχους, μερικές σελίδες παρακάτω, είναι αφιερωμένη στον αθυρόστομο Τεξανό. Αιτία είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του χωρίς αναισθητικό για τη μοτοσυκλέτα του και τα όσα πιστεύει για την κατηγορία
των CRT, ωραίες εκφράσεις με κάμποσες πιασάρικες απρεπείς εκφράσεις. Είναι ό,τι ακριβώς μας έχει συνηθίσει ο Edwards και φυσικά
ο καλύτερος λόγος για όλους να τον κυνηγούν από πίσω για λίγα ακόμη μπινελίκια που αποδεδειγμένα πουλούν καλά.
Στη συνέντευξη Τύπου της Indianapolis ανάμεσα στα γνωστά προβοκατόρικα που τον ρωτούν για να εκμαιεύσουν λίγη ακόμη λεκτική
γραφικότητα, ο Edwards κάποια στιγμή ερωτάται για την προοπτική τριών GP στις Η.Π.Α. και πώς του φαίνεται αυτό. Η απάντησή του
δεν ήταν η αναμενόμενη, ούτε και πήρε τη δημοσιότητα που της άξιζε. Για δείτε όμως αυτολεξεί τι είπε:
“Αυτή τώρα μπορεί να σου φανεί ως η πιο πολιτικώς ορθή απάντηση στην ερώτησή σου, μα ειλικρινά το θεωρώ υπέροχο. Θα είμαι
περισσότερο καιρό κοντά στο σπίτι μου και την οικογένειά μου κάνοντας αυτό που αγαπώ να κάνω, τόσο το καλύτερο.
“Αυτό είναι το υπέροχο μέρος της απάντησης και το τρομακτικό μέρος έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Αναπτυσσόμαστε; Ναι, αλλά δεν
είμαι σίγουρος πως πουλάμε πολλές περισσότερες μοτοσυκλέτες απ’ όσες πριν 10 ή 15 χρόνια ή ούτε τελικά αν πουλάμε καν τόσες.
“Η πραγματικότητα είναι η μειωμένη προσέλευση θεατών όταν ήμασταν στο Mugello και το ξέρω πως οφείλεται στο ότι κανείς δεν έχει
λεφτά να αγοράσει εισιτήριο. Στο τέλος όμως δεν ξεχνώ πως αυτή είναι η πίστα της πατρίδας του Rossi και συνήθως γίνεται της μουρλής και φέτος η κατάσταση με τρόμαξε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κοιτούσα τριγύρω και σκεφτόμουν ‘πού πήγαν όλοι;’ Θα
προτιμούσα πραγματικά να έβλεπα τις πόρτες ανοικτές στο Mugello γιατί αυτή είναι η καρδιά των αγώνων MotoGP και ήταν πραγματικά
τρομακτικό για μένα να το βλέπω άδειο και δεν ξέρω το γιατί. Δεν ξέρω αν είναι η οικονομία ή κάτι άλλο.”
Θα μπορούσε κανείς να πει πως ο Colin Edwards ζει σε μια γυάλα. Είναι εκατομμυριούχος, περνά τον καιρό του μεταξύ του λουσάτου
τροχόσπιτού του στις πίστες του παγκοσμίου και του τεράστιου ράντζου του κοντά στο Χιούστον, πόση επαφή μπορεί να έχει με τον
καθημερινό κοσμάκη που γεμίζει τις εξέδρες;
Κι όμως, αυτός είναι ο πρώτος που συναντώ να λέει αυτό που όλοι εμείς γνωρίζουμε, αλλά δεν ακούς ούτε από τους αναβάτες, ούτε
τους διοργανωτές, ούτε τους δημοσιογράφους των GP. Και μας περιγράφει κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ
καλά στο πετσί μας.
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ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Φρέσκια και λαχταριστή σερραϊκή άσφαλτος
Η ασφαλτόστρωση της πίστας των Σερρών κοντεύει να ολοκληρωθεί και περιμένουμε εναγωνίως
να τη δοκιμάσουμε.
Όπως αποδεικνύει και η αυτοψία του Θοδωρή Ερμήλιου – εδώ βρισκόμαστε μεταξύ Κ2 και Κ3 – οι εργασίες
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Αν δεν είχε προκύψει μια μικρή καθυστέρηση στα έργα θα είχαμε την τύχη

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

να είμαστε οι πρώτοι που θα δοκίμαζαν τη φρέσκια πίστα, ωστόσο το καλοκαιρινό μας track day (www.trackbike.gr) δεν
πρόλαβε να γίνει και το ραντεβού μεταφέρθηκε για το φθινόπωρο. Στο μεταξύ κρατάμε τις ορέξεις μας για τις 21-23 Σεπτεμβρίου που είναι προγραμματισμένος εκεί αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας.
(Φωτό: Θοδωρής Ερμήλιος)
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World Superbike Championship
Η ανατροπή της ανατροπής
O Biaggi, ο Melandri και ξανά ο Biaggi. Ψυχοβγάλτης θα είναι ως το τέλος αυτό το πρωτάθλημα. Τέλεια!
Η πρώτη επίσκεψη του WSBK στη Μόσχα και την ολοκαίνουργια πίστα που τους περίμενε
εκεί αποδείχθηκε γούρικη για τον Marco Melandri και καταστροφική για τον Max Biaggi. Ο
Melandri (BMW) είχε μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά πολύ στους προηγούμενους αγώνες
και στο πρώτο σκέλος πήρε μια νίκη ψυχολογίας τερματίζοντας δεύτερος μπροστά από τον
Biaggi (Aprilia) –αμφότεροι πίσω από τον Tom Sykes (Kawasaki). Η πίεση αυτή προφανώς
επέδρασε άσχημα στον πολύπειρο Biaggi που έπεσε και δε βαθμολογήθηκε στο δεύτερο
σκέλος, αφήνοντας τη νίκη στα χέρια του Melandri, ο οποίος πέρασε και πρώτος στη βαθμολογία.
Η συνέχεια δόθηκε στο Nurburgring, έναν εντός έδρας αγώνας για τη BMW που ωστόσο λειτούργησε αρνητικά για τους Γερμανούς. Ο Melandri έπεσε και στα δύο σκέλη από δικά του
λάθη που καθόλου δεν ταιριάζουν με την εμπειρία του αλλά και τα όσα μας έχει δείξει φέτος
στο πρωτάθλημα. Ως αποτέλεσμα ο Biaggi με νίκη στο πρώτο σκέλος και μόλις μια 13η
θέση στο δεύτερο κατάφερε να επανέλθει στην κορυφή στην κατάταξης. Αξίζει να σημειώσουμε πως το δεύτερο σκέλος προσέφερε την πρώτη νίκη στην καριέρα του Chaz Davies.
Η βαθμολογική απόσταση των δύο πρωτοπόρων είναι μόλις 9.5 βαθμοί, δηλαδή όλα είναι
ανοικτά ενόψει των δύο αγώνων και 100 διαθέσιμων βαθμών σε Portimao και Magny-Cours
που απομένουν. Ας μην ξεχνάμε και τον Sykes δε, με 26.5 βαθμούς απόσταση δεν τον λες
και ξεγραμμένο. Με βάση τα όσα έχουμε δει φέτος μάλιστα στο WSBK, θα προτείναμε να
έχετε μερικά υπογλώσσια εύκαιρα όσοι ανησυχείτε για την καρδιά σας.
Βαθμολογία: Biaggi 318, Melandri 308.5, Sykes 291.5, Checa 247.5, Rea 225.5, Laverty
213.5. Αναλυτικότερα στη διεύθυνση www.worldsbk.com.

World Supersport Championship
Μια ανάσα απέμεινε για τον Sofuoglu.
Δύο νίκες σε Μόσχα και Nurburgring ήταν ό,τι ακριβώς
χρειαζόταν ο πολύπειρος Τούρκος Kenan Sofuoglu για
να εξασφαλίσει σχεδόν στην Kawasaki τον τίτλο των
Supersport. Οι 38 βαθμοί διαφοράς από τον δεύτερο στην κατάταξη του δίνουν ένα τεράστιο μαξιλαράκι
ασφαλείας ενόψει των δύο αγώνων που απομένουν και
ο ίδιος το περιέγραψε ξεκάθαρα:
“Ήθελα να κερδίσω εδώ ώστε να πάω μετά στο
Portimao και να τρέξω για τους βαθμούς χωρίς να πιέσω. Ξέρω πως αν τερματίσω εκεί θα έχω εξασφαλίσει
τον τίτλο.”
Από τους διώκτες του μόνο ο Γάλλος Jules Cluzel
(Honda) κατάφερε να μείνει κοντά του, καθώς ο Sam
Lowes (Honda) με δύο κάκιστους αγώνες σε Ρωσία και
Γερμανία ουσιαστικά έβγαλε εαυτόν εκτός μάχης, ενώ
ο Fabien Foret (Kawasaki) μάλλον δεν είχε και πολλές
ελπίδες εξαρχής. Ο Cluzel ήταν αυτός που πάλεψε και
στους δύο τελευταίους αγώνες, αυτός που ζόρισε τον
Sofuoglu και ο μόνος που δικαιωματικά έχει ακόμη μαθηματικές ελπίδες για τον φετινό τίτλο.
Βαθμολογία: Sofuoglu 198, Cluzel 160, Foret 144,
Lowes 141, Parkes 122, Morais 84. Αναλυτικότερα στη
διεύθυνση www.worldsbk.com.
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Μια ποδηλατοδρομία για τον Simoncelli
Ο Kevin Schwantz και 13 ακόμη επώνυμοι θα ταξιδέψουν με ποδήλατα από το Donington Park με προορισμό την πίστα του Misano Adriatico.
Η πίστα κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του Super Sic από φέτος μετονομάστηκε σε Misano World Circuit Marco
Simoncelli προς τιμήν του αδικοχαμένου αναβάτη. Η ομάδα των ποδηλατών ξεκίνησε από το Donington την
Κυριακή που φιλοξενήθηκε εκεί ο αγώνας του πρωταθλήματος BSB και ταξιδεύουν σε βάρδιες διασχίζοντας
την Ευρώπη για να φτάσουν στο Misano το σαββατοκύριακο του αγώνα MotoGP, ο οποίος ως είναι λογικό
φέτος θα είναι γεμάτος εκδηλώσεις προς τον Simoncelli.
Η ποδηλατοδρομία αυτή γίνεται για να συγκεντρωθούν χρήματα που θα προσφερθούν στο Ίδρυμα Marco
Simoncelli. Η σχετική ιστοσελίδα είναι στη διεύθυνση www.cycleofwishes.com.

Φρεσκάρισμα στη Valencia
Δεν έχουν μόνο οι Σέρρες νέα άσφαλτο από φέτος…
Μια επενδυσούλα περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ στην πίστα Ricardo Tormo της Valencia μόλις ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε με πάσα επισημότητα. Τα νέα έργα περιλαμβάνουν φρέσκια άσφαλτο και μερικές
επεμβάσεις σε κάποιες εξόδους διαφυγής ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στις προδιαγραφές του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την υψηλή παρουσία του αφεντικού της Dorna Sports,
Carmelo Ezpeleta, της κυρίας Lola Johnson, υπεύθυνης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Generalitat
Valencia, καθώς και των αναβατών Nico Terol, Héctor Faubel, Elena Rosell, Marta Suria, Adrián Martin and
Julián Miralles Jr.
Τώρα όλα είναι έτοιμα για τον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP στις 11 Νοεμβρίου
και την παραδοσιακή πρώτη επίσημη δοκιμή της νέας χρονιάς την επόμενη μέρα.

Ο κόκκινος Dovi
Όσο κακότροπη και είναι η Desmosedici, ποιος μπορεί να αρνηθεί μια εργοστασιακή MotoGP;
Λίγες μέρες πέρασαν από τη στιγμή που ο Valentino Rossi άφησε το κόκκινο της Ducati για το μπλε της
Yamaha και ο αντικαταστάτης του ανακοινώθηκε χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη. Όπως ήταν σχεδόν βέβαιο, ο Andrea
Dovizioso είναι ο επόμενος που θα δοκιμάσει την τύχη του με διετές συμβόλαιο στη Ducati.
Ο Rossi έσπευσε να απευθύνει στον φιλαράκο του ένα σπαραξικάρδιο (και με κάμποση διάθεση πατροναρίσματος) “καλή τύχη”, ωστόσο και ο ίδιος ο Dovi ξέρει καλά πού πάει. Παίρνει ένα υπολογισμένο ρίσκο που,
αν ευοδώσει, θα γεμίσει την Ιταλία με δρόμους στο όνομά του απ’ άκρη σ’ άκρη.
Ο Ιταλός βλέπει την ευκαιρία να δαμάσει τη μοτοσυκλέτα που έφτυσε από τη σέλα της τον ένα και μοναδικό
Valentino Rossi, να είναι αυτός που θα υλοποιήσει το ιταλικό όνειρο και ταυτόχρονα να δείξει στη Yamaha πως
έκανε λάθος που δεν του έδωσε το δικό της εργοστασιακό.
Θα έχει ένα βέβαιο αβαντάζ πάντως, ο Rossi μπορεί να μην έλυσε τα προβλήματα της Ducati αλλά του έφτιαξε
μια μοτοσυκλέτα που μοιάζει περισσότερο από ποτέ με τις Yamaha και Honda που είχε συνηθίσει ως τώρα. Αν
δηλαδή ο Rossi ήταν στον σωστό δρόμο μα δεν είχε την υπομονή να τον ολοκληρώσει, ίσως ο Dovi να είναι
αυτός που θα το καταφέρει. Η ιστορία θα δείξει.
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Ducati Junior Team MotoGP
Φαίνεται πως φέτος παίρνει μορφή το σχήμα που εδώ και χρόνια σχεδίαζαν οι Ιταλοί για
τη δορυφορική τους ομάδα. Με ποιους αναβάτες όμως;
Η Ducati Junior Team θεωρητικά θα είναι μια δορυφορική ομάδα με σχεδόν εργοστασιακές
μοτοσυκλέτες – όχι δηλαδή προπέρσινα πειραματικά πρωτότυπα – και ταλαντούχους φερέλπιδες αναβάτες. Αυτό δηλαδή που υποτίθεται πως θα ήταν η Pramac κάποτε, μα την ίδια
χρονιά που το εξήγγειλαν υπέγραψαν τον… Loris Capirossi.
Φέτος μάλλον θα είναι η χρονιά που το πλάνο θα ξεκινήσει κανονικά, αφού αφενός οι κανονισμοί πλέον θα προβλέπουν το πολύ δύο δορυφορικά ανά εργοστάσιο, αφετέρου η Ducati
έχει καταφέρει να δημιουργήσει προβλήματα με όλες της τις ομάδες. Η Pramac έχει οικονομικές δυσκολίες και το ιταλικό εργοστάσιο χρεώνει πανάκριβα, η δε Cardion AB της οικογένειας
Abraham τα τσούγκρισε οριστικά μαζί τους θεωρώντας πως φέτος τους έδινε το χειρότερο μηχανάκι σε πανάκριβη τιμή, έτσι του χρόνου σίγουρα ο Karel Abraham δε θα καβαλά Ducati.
Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν είναι πως παίζουν δυνατά τρία ονόματα για τη νέα ομάδα:
Andrea Iannone, Danilo Petrucci και… Ben Spies!
Ο πρώτος έχει ήδη κάνει δοκιμές στο Mugello με τη Desmosedici και έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, μάλιστα στην τελευταία δοκιμή γύριζε ταχύτερα από τον Rossi και μόλις ένα δευτερόλεπτο από τη φετινή pole! Το ατρόμητο του χαρακτήρα του και το διαβατήριό του τον
κάνουν φαβορί για τη θέση. Εναλλακτικά στη θέση του θα βρεθεί ο Petrucci που τα πήγε
καλά με το CBR του Gresini.
Ο Spies είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η ανακοίνωση του Chaz Davies από τη BMW στο
WSBK έκλεισε έναν πιθανότατο (κατά τις φήμες) δρόμο του Αμερικανού, ενώ είναι δεδομένο
πως η Ducati τον θέλει. Αν μάλιστα πάει στοιχειωδώς καλά θα είναι ιδανικός αντικαταστάτης
του Nicky Hayden που ανανέωσε φέτος για έναν μόνο χρόνο με βασικότερο πλεονέκτημα το
διαβατήριό του.

Schwantz, Τέξας και μηνύσεις
Ο περίφημος τρίτος αγώνας MotoGP βρίσκεται σε κίνδυνο αφού οι διοργανωτές δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια.
Η πίστα έξω από το Austin του Τέξας, το Circuit of the Americas, πρόκειται από του χρόνου να φιλοξενήσει έναν
αγώνα MotoGP – και φέτος τον Νοέμβριο θα ντεμπουτάρει με F1. Όταν οριστικοποιήθηκε η συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2011 τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν η Dorna και οι εταιρείες Full Throttle LLP και 3four Texas MGP (του
Kevin Schwantz).
Τώρα ο Schwantz προσέφυγε δικαστικά εναντίον της Full Throttle LLP, ισχυριζόμενος πως ο ιδιοκτήτης της τελευταίας, Tavo Hellmund, προσπαθεί να διοργανώσει τον αγώνα μόνος του με τη Dorna, αθετώντας ένα υπογεγραμμένο
δεκαετές συμβόλαιο. Ο Hellmund με τη σειρά του
αμφισβητεί πως ο Schwantz έχει κάποιο έννομο δικαίωμα στον αγώνα αυτόν. Η κατάσταση τείνει να
γίνει μύλος και το γεγονός αυτό θέτει εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του τρίτου αμερικανικού GP για
το 2013.
Η Dorna πήρε θέση εναντίον της 3four Texas MGP,
ισχυριζόμενη πως η εταιρεία του Schwantz όφειλε
να παράσχει κάποιες γραπτές εγγυήσεις ως τις αρχές
Ιουνίου 2012, κάτι που συνιστά πάγια τακτική όταν
ο διοργανωτής δεν είναι και ιδιοκτήτης της πίστας.
Αυτό, λέει η Dorna, δε συνέβη, οπότε από τις 2 Ιουλίου θεωρεί πως η μεταξύ τους συμφωνία έχει ακυρωθεί, έτσι στράφηκε στους ιδιοκτήτες της πίστας
για να διερευνηθεί αν μπορούν να οργανώσουν τον
αγώνα από μόνοι τους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Dorna, οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται.
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Monster Energy Athens Supercross
Η καρδιά της μοτοσυκλέτας θα χτυπάει για 3 ημέρες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Το Σαββατοκύριακο 6-7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το φετινό Monster Energy Athens Supercross. Με
καλεσμένους Αμερικανούς και Ευρωπαίους οδηγούς και την υποστήριξη του Monster Energy Drink, η φετινή
διοργάνωση για ακόμα μια φορά πρόκειται να εντυπωσιάσει τους χιλιάδες φίλους της που θα παρευρεθούν στην
χωμάτινη αρένα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για 3 ημέρες.
Από την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο για τις δοκιμές μέχρι και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, παράλληλα με το Monster Energy Athens Supercross θα λειτουργεί και έκθεση μοτοσυκλέτας και αξεσουάρ στον
εσωτερικό χώρο του σταδίου για τους επισκέπτες της διοργάνωσης. Με ακόμη πιο προσιτή τιμή, η είσοδος φέτος
αρχίζει από €10 σε αριθμημένες θέσεις στο κάτω διάζωμα.
Τα αναβαθμισμένα freestyle και BMX contests που θα πραγματοποιηθούν, θα προσφέρουν στους λάτρεις των
extreme sports μια μοναδική έκρηξη αδρεναλίνης.
Κρατήσεις εισιτηρίων θα
αρχίσουν από την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου
καθώς την ίδια ημέρα
θα δημοσιευτεί και το
νέο σχέδιο της αγωνιστικής πίστας. Για περισσότερες πληροφορίες:
2106614100 καθημερινά από 10:00 έως 17:00,
http://athensupercross.
gr/2012-2/.

Η Suzuki πρωταθλήτρια Endurance
Με τις ιστορικές 24 ώρες του Le Mans ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (Endurance)
και τη Suzuki θριαμβεύτρια.
Ο περίφημος αγώνας στο Bugatti Circuit του Le Mans στην 35η του επέτειο έγραψε ιστορία, καθώς η ομάδα της
Kawasaki SRC με αναβάτες τους Julien Da Costa, Grégory Leblanc και Freddy Foray κατάφερε με 844 γύρους να
κερδίσει τον 24ωρο αγώνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά – κάτι που είχε να συμβεί μια δεκαετία.
Η πραγματική νικήτρια
ωστόσο ήταν η ομάδα Suzuki Endurance
Team με τους Vincent
Philippe,
Anthony
Delhalle και Takuya
Tsuda, η οποία τερμάτισε δεύτερη με ισάριθμους γύρους και 1.02
λεπτά διαφορά, ωστόσο με το αποτέλεσμα
αυτό κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
με 128 βαθμούς.
Τρίτη στο Le Mans
τερμάτισε
η
BMW
Motorrad France, αποτέλεσμα που της έδωσε
τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (104 βαθμοί), ενώ τρίτη στο πρωτάθλημα αναδείχθηκε
η ομάδα Yamaha GMT
94 (98 βαθμοί).

Στα πορτοκαλί το Παγκόσμιο ΜΧ
Με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν η ΚΤΜ
τα μάζεψε σχεδόν όλα.
Ο θρίαμβος ήρθε στον αγώνα της Faenza επί ιταλικού εδάφους, με τον Toni Cairoli
να πανηγυρίζει τον έκτο του παγκόσμιο τίτλο και τρίτο με την ΚΤΜ. Ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί της κατηγορίας ΜΧ1 και στον αγώνα της πατρίδας του το επιβεβαίωσε από την αρχή, νικώντας το πρώτο σκέλος και παίρνοντας τον τίτλο, ενώ
συνέχισε με νίκη και στο δεύτερο σκέλος για να κλείσει πανηγυρικά.
Στην ΜΧ2 η ΚΤΜ ολοκλήρωσε μια θριαμβευτική χρονιά καθώς ο Ολλανδός Jeffrey
Herlings στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με το KTM 250 SX-F. Ο νεαρός αναβάτης που πολύ πρόσφατα γιόρτασε τα 18α γενέθλιά του χρειάστηκε να περιμένει
ως το δεύτερο σκέλος του ιταλικού GP για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του.
Η ΚΤΜ παράλληλα γιόρτασε τον τίτλο Κατασκευαστών στην ΜΧ1 μαζί με τον τίτλο
του Cairoli, ενώ στην ΜΧ2 παραμένει το φαβορί ωστόσο θα πρέπει να περιμένει ως
τον τελευταίο αγώνα για να το επιβεβαιώσει.
Περισσότερα στη διεύθυνση www.motocrossmx1.com.

Antonio Cairoli, Παγκόσμιος
Πρωταθλητής ΜΧ1 2012

Jeffrey Herlings, Παγκόσμιος
Πρωταθλητής ΜΧ2 2012
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Ο Chaz Davies στη BMW
Αμέσως μετά την παρθενική του νίκη σε αγώνα WSBK ο Ουαλός βρήκε νέα εργοστασιακή σέλα για το 2013.
Το Nurburgring θα πρέπει να έχει χαραχτεί για τα καλά στη μνήμη του Chaz Davies. Αφενός κατάφερε δύο
εντυπωσιακούς αγώνες με το Aprilia RSV4 της ParkinGo, κορυφώνοντας στο δεύτερο σκέλος με την πρώτη
του νίκη στη μεγάλη κατηγορία, ενώ μια μέρα μετά
ανακοινώθηκε από τη BMW Motorrad ως ο νέος
παρτενέρ του Marco Melandri στην εργοστασιακή
ομάδα που θα τρέξει του χρόνου υπό την εποπτεία
της BMW Italia.
Ο τρέχων πρωταθλητής Supersport έκανε φέτος
ένα καλό ντεμπούτο στο WSBK με τέσσερα βάθρα
ως τώρα, μεταξύ αυτών και η νίκη στο Nurburgring,
γεγονός που του έδωσε συμβόλαιο ενός έτους με
τη γερμανική ομάδα και την εργοστασιακή σέλα
που χάνει ο Leon Haslam.
Το γεγονός αυτό μάλλον κλείνει και τον κύκλο φημών που ήθελαν τον Ben Spies να μετακομίζει από
τα MotoGP στην εργοστασιακή BMW, ωστόσο ας
μην αποκλείσουμε ακόμη τίποτα. Η BMW φέτος
προχωρά σε μια αναδιάρθρωση της αγωνιστικής
της δραστηριότητας και κανείς ακόμη δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να μη μείνει σε δύο μόνο
αναβάτες. Άλλωστε πόροι ίσως υπάρχουν από τη
στιγμή που η δεύτερη ομάδα θα κοπεί εντελώς από
τον προϋπολογισμό.

Ο Lin Jarvis για τον Rossi, τη Yamaha, τον Lorenzo
Όλος ο πλανήτης ενημερώθηκε για τη μεγάλη επιστροφή του Rossi ήδη από τις 10 Αυγούστου, αλλά
οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που αποκαλύπτουν πολλά.
Ο Lin Jarvis ηγείται της αγωνιστικής ομάδας της Yamaha και φυσικά θα έχει του χρόνου ξανά στα χέρια του την
καυτή πατάτα δύο κορυφαίων αναβατών στην ίδια στέγη. Αποκρυπτογραφώντας την εκτενή συνέντευξη Τύπου
της Yamaha αξίζει να μείνουμε σε μερικά σημεία.
Ο Jarvis λοιπόν ξεκαθάρισε πως η όλη επαναπροσέγγιση ξεκίνησε από την πλευρά του Ιταλού. Για
τη Yamaha πρώτη προτεραιότητα ήταν ο Lorenzo
και εδώ ο Jarvis δε μασάει τα λόγια του: “Θεωρούμε πως ο Jorge έχει την προοπτική να φέρει
τα παγκόσμια πρωταθλήματα, έτσι κάναμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να υπογράψουμε με αυτόν
–και χρειάστηκε να παλέψουμε πολύ με τη Honda.
Δεν απέμεινε τεράστιο ποσό στον προϋπολογισμό
για τον Valentino. Αλλά να ξεκαθαρίσω, υπήρξε
ενδιαφέρον από τον Valentino για τη Yamaha, όχι
από τη Yamaha για τον Valentino.”
Ο Rossi πλησίασε την ομάδα, ήθελε διακαώς να
φύγει από η Ducati και προφανώς έχασε πολλά
λεφτά στην πορεία – όπως και ο ίδιος υπονόησε σε
πρόσφατη συνέντευξή του.
Ο Lorenzo πώς το πήρε; “Νομίζω πως ειλικρινά θα
προτιμούσε τον Ben Spies δίπλα του, είχαν καλή
σχέση δύο χρόνια τώρα, αλλά στο τέλος σεβάστηκε την επιθυμία της Yamaha. Αν και έχει το νούμερο ένα στάτους στην ομάδα, θα έχουν ίδια αντιμετώπιση, θα παίρνουν τα ίδια εξαρτήματα στον ίδιο
χρόνο.”

Θρίλερ στα Superstock
Οι Superstock κατηγορίες δεν πήγαν στη Μόσχα, όπου δε θεωρείται ευρωπαϊκός αγώνας, έτσι έτρεξαν μόνο στο Nurburgring τον Αύγουστο. Σε αμφότερες τις κατηγορίες όλα είναι ανοικτά για την τελική έκβαση.
SUPERSTOCK 1000: Τρεις από τους τέσσερεις πρωτοπόρους της βαθμολογίας έπεσαν στο Nurburgring και μεγάλος κερδισμένος ήταν ο μόνος που έμεινε
όρθιος, δηλαδή ο Γάλλος Sylvain Barrier (εικονίζεται) που πήρε τη νίκη με το
BMW του και έφτασε τον Eddie La Marra και το Ducati 1199 Panigale σε απόσταση αναπνοής στη βαθμολογία.
Οι πτώσεις τους επί γερμανικού εδάφους ήταν μάλλον καταδικαστικές και για
τα δύο Kawasaki ZX-10R των Bryan Staring (Αυστραλία) και Jeremy Guarnoni
(Γαλλία), καθώς έμειναν σε απόσταση 33 και 37 βαθμών αντιστοίχως από την
κορυφή και δύσκολα θα καλύψουν το έδαφος αυτό στους δύο αγώνες που
απομένουν.
Βαθμολογία: La Marra 119, Barrier 113, Staring 86, Guarnoni 82.
SUPERSTOCK 600: Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ολλανδό Michael VD
Mark (Honda) και τον Ιταλό Riccardo Russo (Yamaha) δεν έχει ξαναγίνει. Οι
δύο τους μοιράζονται όλες τις νίκες της κατηγορίας και το κάνουν εναλλάξ με
απόλυτη νομοτέλεια, μία ο ένας, μία ο άλλος. Στις πανομοιότυπες βαθμολογίες
τους το μόνο που τους χωρίζει είναι το χειρότερο αποτέλεσμά τους, μια τέταρτη
θέση για τον VD Mark στη Monza και μια πέμπτη για τον Russo στο Assen, ήτοι
δύο βαθμοί. Όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχιστεί αυτό το “έθιμο” και στους
επόμενους δύο αγώνες πάμε για άλλο ένα θρίλερ.
Βαθμολογία: VD Mark 169, Russo 167, Duwelz 78, Vitali 59. Αναλυτικότερα
στη διεύθυνση www.worldsbk.com.
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Serres Rally 2012
Μπορεί να υπάρξει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα από ένα πενθήμερο Rally Raid που περνά απ’ όλες
τις ομορφιές της Μακεδονίας και μαζεύει εκατοντάδες συμμετοχές από το εξωτερικό και ισάριθμα κολακευτικά σχόλια;
Νικητής του Serres Rally 2012 αναδείχθηκε ο Ιταλός Christian Pastori με Sherco 4.5i (#21, στη φωτογραφία).
Δεύτερος τερμάτισε με ελάχιστη διαφορά ο φίλος του Andrea Cosentino με ΚΤΜ 450 EXC, ενώ η 3η θέση της
γενικής πήγε στον Marco Grandini με KTM 530 EXC λίγα μόλις λεπτά μπροστά από τον Βασίλη Σιαφαρίκα με το
αδύνατο Honda CRF 250 που ήταν 1ος Έλληνας. Ο Άγγελος Παντελίδης τον ακολούθησε πολύ κοντά με το παλιό
του ΚΤΜ 520 EXC, κάνοντας έναν τέλειο αγώνα ξορκίζοντας τις ατυχίες!
O Sandro Calesini με ΚΤΜ 530 EXC τερμάτισε τελικά 6ος, αργώντας πολύ στην τελευταία ειδική λόγω διαλυμένου mousse, διαλαλώντας όμως περίτρανα ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχει συμμετάσχει – άποψη που
συμμερίστηκαν ΟΛΟΙ οι ξένοι αναβάτες που συμμετείχαν! Ο Christian Woelfl με Yamaha WR 250F έκανε μια
μεγάλη στάση για φαγητό και ξεκούραση, κάτι που τον έριξε 7ο, ενώ 8ος ολοκλήρωσε την πρώτη του συμμετοχή
σε Rally Raid o Ανδρέας Γκλαβάς!
Στο λεπτό παίχτηκε και η επόμενη θέση, με τον Jiri Kalat με Yamaha WR 450F να αφήνει 10ο τον Μιχάλη Μπισμπιρούλια, που εντυπωσίασε τους ξένους, τόσο με την πλοήγηση, όσο και με τη ταχύτητα, αλλά και με τις
ατυχίες του – την 4η μέρα τερμάτισε χωρίς… γρανάζι! Ο Ζήκος Μπαφέτης είχε την μεγαλύτερη κατανάλωση στον
αγώνα με το δίχρονο Gas Gas του και έφτασε 13ος! Ο Στέλιος Βιτούνης από την Δράμα, με το Yamaha WR450F
κουράστηκε αρκετά αλλά τα κατάφερε, τερματίζοντας 15ος. Ο Τάκης Ιωνάς είχε λάστιχο με το “καλημέρα” και η
βόλτα στο βουλκανιζατέρ για μια ακόμη φορά του στοίχισε αρκετές θέσεις στην γενική – 18ος. Ο Κωνσταντίνος
Βύρας από τις Σέρρες με Honda CRF 250 ενθουσιάστηκε που κατάφερε να ολοκληρώσει έναν τέτοιο αγώνα, ενώ
η Πολυτίμη Κυριακοπούλου πάλεψε με τις ατυχίες της για να βγει “νικήτρια” και πάλι! Ο Γιάννης Γιαννόπουλος
με το Can Am Bombardier 800 έφερε κι αυτός εις πέρας τους στόχους του, χωρίς ατυχίες και με σταθερό ρυθμό!
Τέλος, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στον Γιώργο Γεωργόπουλο, που πάλεψε με
ένα παλιό KTM 640 LC4, με το οποίο ήρθε οδικώς, έχοντας υποστήριξη το 2ο
του αδελφού του και ολοκλήρωσε και αυτός το όνειρό του!
Άτυχοι στο παρά πέντε ο Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης με Husaberg FE 570
και ο Αλέξανδρος Αγαπάκης με KTM 530 που δεν είχαν τη χαρά της
τελευταίας μέρας και του τερματισμού από – ευτυχώς μικρά – προβλήματα.
Η παρέα της κατηγορίας GPS είχε πρωτοπόρο τον Δανιήλ Τσομίδη με
Can Am Outlander 800, με τον Γιάννη Ιωαννίδη πάνω στο ΚΤΜ 400
του να ξεπερνά πολλές προσδοκίες, ενώ στην παρέα προστέθηκε και
ο Νίκος Καρατζιός για να πλαισιώσει το βάθρο των νικητών!
Περισσότερα στη διεύθυνση www.serresrally.gr.
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Il Ritorno

Ο Valentino Rossi
επιστρέφει στη
μοτοσυκλέτα της
καρδιάς του και εμείς
θυμόμαστε τα χρόνια που
μεγαλούργησε μαζί της
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Στις 20 Μαρτίου 2004 ο Valentino Rossi παρουσιάζεται επισήμως σε μια τελετή στην Ιαπωνία από τη Yamaha, παρότι
είναι γνωστό πως έχει υπογράψει μαζί τους αρκετό καιρό
πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα του 2003 και έχει ήδη
κάνει αρκετή δουλειά στην εξέλιξη της νέας του μοτοσυκλέτας.
Στη φωτογραφία διακρίνεται στην αριστερή άκρη ο Davide
Brivio, αρχιτέκτονας της συμφωνίας του Rossi με τη Yamaha
και στη δεξιά άκρη ο Masao Furusawa, αγωνιστικός διευθυντής της Yamaha Racing και μετέπειτα καρδιακός φίλος του
Rossi. Το 2010 αποχώρησαν παρέα από τη Yamaha, ο μεν
Ιταλός προ τη Ducati, ο δε Ιάπωνας προς συνταξιοδότηση.
Η μεταξύ τους σχέση παραμένει τόσο στενή που η Ducati,
σε μια προσπάθεια να πείσει τον Rossi να μείνει άλλα δύο
χρόνια μαζί της, έστειλε τον Filippo Preziosi να ζητήσει τη
συνεργασία του Furusawa (!), κάτι που ο δεύτερος απέρριψε ευγενικά έχοντας πια αποσυρθεί από την ενεργό δράση
και για λόγους ηθικής, μετά από τόσα πολλά χρόνια στη
Yamaha.
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Ο διεθνής Τύπος διαρκώς αφήνει υπονοούμενα πως ο
Rossi έκανε λάθος να καβαλήσει το ασχημόπαπο Μ1, πως
δεν έχει καμία ελπίδα να τη μετατρέψει σε νικήτρια, πως
πήγε για τα πολλά λεφτά και μόνο, πως έφαγε μεγαλύτερη
μπουκιά απ’ όση μπορούσε να μασήσει.
Η Yamaha είχε να πάρει πρωτάθλημα GP από το 1992 και
τον Wayne Rainey, ζώντας στο μεσοδιάστημα στη σκιά της
Honda και των σπουδαίων Mick Doohan, Valentino Rossi
με τα μαζεμένα πρωταθλήματα και με διαλείμματα από τα
Suzuki των Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr καθώς και
το μοναδικό πρωτάθλημα του Alex Criville με τη Honda τη
χρονιά που σταμάτησε την καριέρα του ο Doohan (1999).
Από την αρχή της τετράχρονης εποχής η Μ1 είχε πάρει
μόνο δύο νίκες με τον Max Biaggi το 2002, ενώ το 2003
στα χέρια των Carlos Checa, Alex Barros, Marco Melandri,
Olivier Jacque και Norifumi Abe δεν πήρε ούτε μια νίκη.
Είναι προφανές πως το στοίχημα του Rossi ήταν τεράστιο.
Όπως ο ίδιος απεκάλυψε αργότερα στην αυτοβιογραφία
του, ήθελε να αποδείξει στη Honda πως αυτό που μετράει
είναι ο αναβάτης και όχι η μοτοσυκλέτα.
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Στις 18 Απριλίου 2004 και τον πρώτο αγώνα της χρονιάς
θα ζήσουμε μια ιστορική στιγμή, καθώς στην πίστα Phakisa
Freeway της Νότιας Αφρικής ο Rossi θα κερδίσει με το καλημέρα με την Μ1, αφήνοντας άφωνο τον πλανήτη ενώ
τερματίζει 0.2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Max Biaggi.
Μεγάλος του αντίπαλος για το πρωτάθλημα στη συνέχεια
θα αναδειχθεί ο Sete Gibernau με το RCV της Honda, παίρνοντας τη νίκη στους επόμενους δύο αγώνες ενώ ο Rossi
τερματίζει τέταρτος.
Η συνέχεια όμως είναι όλη στα χέρια του σπουδαίου Ιταλού. Κλείνει τη χρονιά με 9 νίκες σε 16 αγώνες και παίρνει
κατευθείαν τον τίτλο για λογαριασμό της Yamaha με 47
βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Gibernau και 87 από
τον τρίτο Biaggi.
Η Honda θα καταφέρει να διατηρήσει τον τίτλο των Κατασκευαστών για μόλις 27 βαθμούς, αλλά η εργοστασιακή ομάδα των Rossi και Carlos Checa, Gauloises Fortuna
Yamaha, θα πάρει πανηγυρικά τον τίτλο των Ομάδων.
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Valentino Rossi
(MotoGP)
Dani Pedrosa
(250)

Andrea Dovizioso
(125)

>> Πρωταθλητές 2004:
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Η νέα σεζόν πλέον ξεκινά με τον Valentino Rossi να λογίζεται κανονικά ως φαβορί και με νέο ομόσταυλο τον Colin
Edwards. Απέναντί του η εργοστασιακή Repsol Honda έχει
ως πρώτο αναβάτη τον Max Biaggi, ενώ δίπλα του ντεμπουτάρει ο Αμερικανός πρωταθλητής AMA SBK Nicky Hayden.
Πολύ δυνατή είναι επίσης η δεύτερη ομάδα της Honda,
Movistar, με τους Sete Gibernau και Marco Melandri.
Το πρωτάθλημα του 2005 αυτή τη φορά ξεκινά από το
Jerez της Ισπανίας, καθώς η Νότια Αφρική έχει αφαιρεθεί
πλέον από το πρόγραμμα, και φυσικά αρχίζει με μια ακόμη
αξιομνημόνευτη ιστορική στιγμή. Ο Gibernau προηγείται σε
μεγάλο μέρος του αγώνα, στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου όμως αφήνει ανοικτή μια υποψία πόρτας
στον Rossi που πιέζει αφόρητα από πίσω, ο Ιταλός την εκμεταλλεύεται και μπαίνει, ο Ισπανός προσπαθεί να κλείσει την
πόρτα πολύ αργά και πέφτει με το πλάι πάνω στην Μ1 του
Rossi. Το αποτέλεσμα είναι νίκη του Rossi, ενώ ο Gibernau
τερματίζει δεύτερος 8 δευτερόλεπτα αργότερα αφού έχει
προς στιγμή χάσει τη γραμμή του και την ισορροπία του.
Έχει καταγραφεί ως άτυπο ανέκδοτο η σκηνή με τον
Gibernau να ανεβαίνει τα σκαλιά του βάθρου κρατώντας
τον αριστερό ώμο του που υποτίθεται πως χτύπησε στο
κλιπόν του Yamaha κατά την –κατά τη γνώμη του– αντιαθλητική προσπέραση του Ιταλού, ενώ πίσω του ο Rossi τον
δείχνει στην κάμερα και γελά.
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Το 2005 είναι η χρονιά που τα MotoGP έτρεξαν για πρώτη
φορά στη Laguna Seca, σε έναν αγώνα που κέρδισε ο Nicky
Hayden, με δεύτερο τον Colin Edwards και τρίτο τον Rossi.
Σε αυτόν τον αγώνα εμφάνισε επίσης η Yamaha έναν από
τους ομορφότερους χρωματισμούς τους, το επετειακό αγωνιστικό κίτρινο.
Στη φωτογραφία θα προσέξετε αρκετές φιγούρες από το
παρελθόν, όπως τον Troy Bayliss πάνω στο Camel Honda
Pons με τον αριθμό 12, πίσω του τον εργοστασιακό Biaggi
(#3) στη χειρότερη και τελευταία του χρονιά με τη Honda,
τον Marco Melandri (#33) με το Movistar Honda στην καλύτερη χρονιά του στα MotoGP και ακόμη πιο πίσω το
Kawasaki του Shinya Nakano με τον αριθμό 56.
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Ο Valentino Rossi θα πάρει το πρωτάθλημα του 2005 κάνοντας πλάκα στον ανταγωνισμό, μαζεύοντας 11 νίκες σε 17
αγώνες και τερματίζοντας εκτός βάθρου μόνο μια φορά, συνεπεία πτώσης στο Motegi, με ρεκόρ συγκομιδής βαθμών
(367) και 147 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο.
Ο οποίος δεύτερος θα είναι αναπάντεχα ο Marco Melandri,
ο μοναδικός αναβάτης που προέβαλλε μια κάποια αντίσταση στην συμπατριώτη του εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τα εργοστασιακά Honda και κυρίως τον Max Biaggi και τον δικό
του ομόσταυλο Sete Gibernau, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τη
χρονιά ως φαβορί και ζητώντας τον Rossi για πρωινό. Αυτή
είναι η χρονιά που θα χαλάσει η σχέση του Melandri με τη
Honda, καθώς ο Ιταλός δικαιολογημένα περίμενε να του
δοθεί μια εργοστασιακή RCV για το 2006, αντ’ αυτού όμως
η μοτοσυκλέτα πήγε στον Dani Pedrosa που ερχόταν από
δύο πρωταθλήματα 250 και τις ευλογίες της Repsol.
Το 2005 επίσης είναι η χρονιά που η Ducati έβαλε για πρώτη φορά τη σφραγίδα της για τα καλά στον χάρτη, παίρνοντας δύο νίκες σε Motegi και Sepang και άλλα δύο βάθρα
σε Brno (2η) και Mugello (3η) με τον Loris Capirossi που
τερμάτισε στην 6η θέση της κατάταξης, μια ψηλότερα από
τον Sete Gibernau.
Τέλος, αυτή είναι και η καλύτερη χρονιά του Colin Edwards,
κλείνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας, ψηλότερα από
τον Max Biaggi. Τρίτος στη βαθμολογία ήταν ο Nicky
Hayden, δείχνοντας πως ήταν πια ένας υπολογίσιμος παίκτης στο πρωτάθλημα, προοίμιο του τίτλου που θα έπαιρνε
την επόμενη χρονιά.
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Valentino Rossi
(MotoGP)
Dani Pedrosa
(250)
Thomas Luthi
(125)

>> Πρωταθλητές 2005:
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Η εργοστασιακή Yamaha για το 2006 δεν αλλάζει σύνθεση,
αλλάζει όμως χορηγό και χρώματα, με την Camel στη θέση
της Gauloises. Είναι η τελευταία χρονιά των 990 και όλοι οι
Κατασκευαστές θέλουν να τα δώσουν όλα για τον ιστορικό
τίτλο, ενώ η Μ1 έχει πια αποκτήσει τη σφραγίδα της: είναι
η μοτοσυκλέτα με τη μικρότερη ισχύ και τελική ταχύτητα,
αλλά αυτή που στρίβει καλύτερα και πιο γρήγορα.
Το δίδυμο των Rossi και Edwards εξελίσσει για το 2006 μια
αναβαθμισμένη έκδοση της Μ1 με σημαντικά περισσότερη
ιπποδύναμη, πιο άκαμπτο πλαίσιο και η Michelin τους προσφέρει και ένα νέο λάστιχο με ισχυρότερο σκελετό και μαλακότερη γόμα για περισσότερη πρόσφυση. Από τον πρώτο αγώνα αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς οι τρεις μεγάλες αυτές αλλαγές στη μοτοσυκλέτα καταλήγουν σε πολύ
έντονο chattering και το πρώτο μέρος του πρωταθλήματος
αναδεικνύεται σε προβληματικό.
Στο μεταξύ ο Nicky Hayden (#69) με το έτοιμο RCV έχει
ήδη δύο νίκες ως τη καλοκαιρινή διακοπή και εμφανίζεται
δυνατός διεκδικητής. Στο μοιραίο GP της Catalunya συμβαίνει το περίφημο ατύχημα που προκάλεσε ο Sete Gibernau,
στο οποίο τόσο ο ίδιος όσο και οι Capirossi και Melandri
χτυπούν αρκετά σοβαρά ώστε να βγουν εκτός διεκδίκησης
πρωταθλήματος. Είναι πραγματικά κρίμα γιατί ως εκείνη τη
στιγμή ο Capirossi με τη Ducati είχε μία νίκη, δύο δεύτερες
και μία τρίτη θέση, ενώ ο Melandri με τη Fortuna Honda
άλλες δύο νίκες. Το στίγμα του έχει επίσης αφήσει ο Dani
Pedrosa με δεύτερη θέση στον πρώτο του μόλις αγώνα και
μια νίκη στην Κίνα.
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Καθώς προχωρά το πρωτάθλημα στη Yamaha αρχίζουν να
βρίσκουν μιαν άκρη με τη μοτοσυκλέτα και με εφαλτήριο
το παραδοσιακά δικό του Mugello ο Rossi αρχίζει την αντεπίθεσή του. Μαζεύοντας συνολικά πέντε νίκες, με τις τέσσερις εξ αυτών από το Mugello και μετά, ο Rossi έχει φτάσει
στον τελευταίο αγώνα προηγούμενος στη βαθμολογία με
βραχεία κεφαλή από τον Nicky Hayden και την ψυχολογία
όλη με το μέρος του, χάρη στην ανατροπή της τελευταίας
στιγμής. 244 βαθμούς αυτός, 236 ο Hayden.
Έχει προηγηθεί ο απίστευτος προτελευταίος αγώνας του
Estoril, όπου ο Dani Pedrosa ρίχνει τον Hayden σε μια απονενοημένη προσπάθεια να τον περάσει, παρότι ο ίδιος δεν
έχει ελπίδες για τον τίτλο σε αντίθεση με τον Αμερικανό
ομόσταυλό του. Είναι μια κίνηση που στοιχειώνει ακόμη
τον Pedrosa, όπως ο ίδιος αποκάλυψε πρόσφατα σε σχετική
μονομαχία του με τον Stoner, όπου “έβλεπα στο κεφάλι
μου πεσμένα Repsol”.
Στον ίδιο αγώνα ο Rossi έχει τη νίκη στο τσεπάκι και του
την κλέβει με slipstream πάνω στη γραμμή ο Toni Elias. Είναι η τελευταία φορά που δορυφορική μοτοσυκλέτα πήρε
νίκη σε αγώνα MotoGP, ενώ αυτοί οι 5 βαθμοί που έχασε
εκείνη τη μέρα ο Rossi έδωσαν τον τίτλο στον Hayden δύο
εβδομάδες μετά.
Φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε του 2006 στη Βαλένθια, όπου
ο Rossi θεωρείται το λογικό φαβορί και ο υπογράφων παρακολουθεί το GP σε γιγαντοοθόνη στην Tavulia, την ιδιαίτερη πατρίδα του Rossi. Pole position με ρεκόρ πίστας ο
Ιταλός, μεγάλο πανηγύρι στο χωριό του και ξαφνικά τρίτος
γύρος και καταστροφή. Ο Rossi πέφτει από μπροστινό μόνος του και ο Hayden ρολάρει με άνεση στην τρίτη θέση του
βάθρου και τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο και μοναδικό
ως τώρα. Τη νίκη σε αυτόν τον αγώνα παίρνει αναπάντεχα
ο Troy Bayliss που τρέχει ως wild card με μια εργοστασιακή
Ducati, σε μια ακόμη ιστορική στιγμή από το 2006.
Ο Αμερικανός παίρνει τον τίτλο έχοντας μόνο δύο νίκες στο
παλμαρέ του, αλλά και πολύ σταθερούς τερματισμούς σε
όλη τη χρονιά. Απέναντί του ο Rossi έχει πέντε νίκες αλλά
και τρεις μη τερματισμούς καθώς και δύο κάκιστους αγώνες
σε Jerez και Valencia. Αν ο Ιταλός είχε κερδίσει τον προηγούμενο αγώνα στην ισοβαθμία θα έπαιρνε αυτός τον τίτλο
λόγω περισσότερων νικών, αλλά στο τέλος, όπως όλοι θυμόμαστε, “Numbers Don’t L1e”!
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Τα MotoGP μπαίνουν στη νέα τους εποχή των 800 cc και ο
Valentino Rossi εμφανίζεται στις πρώτες δοκιμές της χρονιάς
αποφασισμένος να επιστρέψει στον θρόνο του. Έχει βγάλει
τα σπαθιά του και απειλεί να τους κόψει όλους φέτες.
Το Μ1 των 800 cc είναι με το καλημέρα γρήγορο, οι τσιγαράδες έφυγαν από την κεντρική χορηγία και στη θέση τους
ήρθε η FIAT, η μοτοσυκλέτα επέστρεψε στο μπλε-άσπρο
και ο Colin Edwards παραμένει στο πλευρό του Ιταλού. Περιμένουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, με τον Dani Pedrosa
να θεωρείται πως μετά την εντυπωσιακή χρονιά του στο
ντεμπούτο του φέτος θα είναι στους διεκδικητές του τίτλου.
Αυτό που κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει είναι η μετακίνηση του Casey Stoner στη Ducati. Ο Αυστραλός πέρασε μια
χρονιά το 2006 με την LCR Honda όπου σημείωσε μερικά
εντυπωσιακά αποτελέσματα, έδειξε πολύ δυνατός αλλά κατέστρεψε και 18 RCV σε αυτήν την πορεία. Η μεταγραφή του
στη Ducati θα έμελλε να είναι σημαδιακή.
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Η Ducati αποδεικνύεται ακαταμάχητη και η Desmosedici
των 800 κυβικών τα παρασύρει όλα στον διάβα της. Ο νεαρός Αυστραλός αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο της
κατηγορίας, μαζεύει 10 νίκες σε 18 αγώνες, μένει μόλις τέσσερις φορές εκτός βάθρου με χειρότερη επίδοσή του την
έκτη θέση και σαρώνει τον πρώτο τίτλο των 800 cc ισοφαρίζοντας το ρεκόρ πόντων του Rossi από το 2005 με 367,
αφήνοντας τον Pedrosa δεύτερο πίσω με 125 βαθμούς διαφορά.
Για τον Rossi και τη Yamaha αυτό που μένει από αυτή τη
χρονιά είναι η αλλαγή ενός status quo: η μακρόχρονη σχέση της Michelin με τα δύο μεγαθήρια των GP, Yamaha και
Honda, σπάει καθώς η γαλλική εταιρεία αδυνατεί κατά τα
φαινόμενα να ανταγωνιστεί τη Bridgestone. Σε αρκετούς
αγώνες οι μοτοσυκλέτες που φορούν Michelin δεν έχουν
καμιά ελπίδα και τα προβλήματα είναι αρκετά, μέχρι και ο
επί χρόνια αναβάτης εξέλιξης της γαλλικής εταιρείας, Colin
Edwards, τους τα χώνει.
Η ωρίμανση μιας σχέσης που ξεκίνησε από το 2003 μεταξύ της Ducati και της Bridgestone καταλήγει σε μια σαρωτική επικράτηση και την οριστική απομάκρυνση της
Michelin από τα GP. Ήδη πριν τελειώσει η σεζόν ο Rossi και
ο Pedrosa έχουν αλλάξει λάστιχα, φορώντας Bridgestone.
Φυσικά βασικό τους μέλημα δεν είναι να σώσουν ποντάκια
για το 2007, αλλά να γράψουν χιλιόμετρα εξέλιξης και προσαρμογής των μοτοσυκλετών τους με τα ιαπωνικά λάστιχα
για να είναι σε θέση να παλέψουν με τη Ducati το 2008.
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Η αλλαγή από Michelin σε Bridgestone τώρα επιβεβαιώνεται. Καθώς τα MotoGP έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε
εποχές περικοπών και οικονομίας κλίμακας, ο χρόνος δοκιμών γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμος, έτσι οι αγώνες της
προηγούμενης σεζόν με τα νέα λάστιχα αποδεικνύονται σωτήριοι. Η FIAT Yamaha του 2008 εμφανίζεται έτοιμη να κυριαρχήσει από την πρώτη στιγμή και ο Valentino Rossi ορεξάτος να επιστρέψει στον θρόνο του. Δίπλα του καταφθάνει
ένας ταλαντούχος πρωταθλητής των 250, ο πιτσιρικάς Jorge
Lorenzo που καβαλά κατευθείαν το εργοστασιακό Μ1 και
με το καλημέρα κάνει εντύπωση. Δεύτερος στο Κατάρ στον
εναρκτήριο αγώνα, τρίτος στο Jerez και τον δεύτερο αγώνα,
νίκη στο Estoril, μόλις στον τρίτο του αγώνα. Ο Rossi θα έχει
θέμα με αυτόν.
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Μετά από τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα ο Rossi βρίσκεται
στη βαθμολογία 14 βαθμούς πίσω από τον νεαρό Lorenzo!
Παράλληλα ο Dani Pedrosa έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη
σεζόν και ο Stoner έχει ήδη πάρει μια νίκη.
Ο Ιταλός απαντά με τρεις συνεχόμενες νίκες σε Shanghai, Le
Mans και Mugello για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
Συνεχίζει δε τη σεζόν από τη θέση του οδηγού φτάνοντας
τελικά σε μια σαρωτική επικράτηση με νέο ρεκόρ συγκομιδής, 373 βαθμοί (με 18 αγώνες πλέον όμως) και την άνεση
93 βαθμών απόσταση από τον δεύτερο Casey Stoner.
Ο Dani Pedrosa κάνει μια εντυπωσιακή χρονιά μέχρι και το
καλοκαίρι, αλλά ξεφουσκώνει απότομα μετά την απογείωσή του στο βρεγμένο Sachsenring, τον τραυματισμό του και
τη μέτρια συνέχεια ως το τέλος της χρονιάς.
Αντίστοιχα κινήθηκε και ο Lorenzo, ο οποίος με απαρχή το
κινεζικό GP στη Shanghai αρχίζει να καταλαβαίνει γιατί είναι τόσο δύσκολα τα MotoGP με συνεχείς απογειώσεις και
πολλά σπασμένα κόκκαλα. Παρόλα αυτά δείχνει κι αυτός
πως δικαίως έχει συμπεριληφθεί από τους δημοσιογράφους στην περίφημη πλέον κάστα των 4 εξωγήινων, μαζί
με τους Rossi, Stoner και Pedrosa.
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To 2008 κλείνει με έναν σπουδαίο θρίαμβο για τη Yamaha,
ο οποία μαζεύει όλους τους τίτλους των Grand Prix σε Αναβάτη, Κατασκευαστή και Ομάδα. Ο Valentino Rossi γιορτάζει τον όγδοο προσωπικό του Παγκόσμιο τίτλο και έκτο
αισίως στη μεγάλη κατηγορία, σημαδεύοντας την επιστροφή του στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2005 με το
περίφημο “scusate il ritardo”, δηλαδή “συγχωρέστε μου
την καθυστέρηση” καθώς και το σκετσάκι με τον συμβολαιογράφο που του επικύρωσε το όγδοο παγκόσμιο.
Το 2008 θα μείνει στην ιστορία και για έναν από τους πιο
αξιομνημόνευτους αγώνες, αυτόν στη Laguna Seca και την
αξέχαστη μονομαχία Rossi με Stoner: Η Ducati μαζεύει τη
Yamaha σε κάθε ευθεία με το γκάζι της και η εικόνα αναποδογυρίζει στα πιο κλειστά κομμάτια της πίστας. Η κορύφωση του δράματος έρχεται στη μέση του αγώνα στην περίφημη στροφή Corkscrew, όπου ο Rossi βουτάει στην άμμο
στο εσωτερικό της στροφής για να περάσει τον Stoner, ο
Αυστραλός χάνει τη γραμμή του και μετά την ψυχραιμία
του, πιέζει παραπάνω και λίγο αργότερα πέφτει χαζά σε μια
άσχετη στροφή για να τερματίσει τελικά τρίτος. Αυτή ήταν
και η πρώτη φορά που ο Rossi κέρδισε στη Leguna Seca! Το
συμβάν έχει μείνει στην ιστορία από το απόφθεγμα “that’s
racing Casey” ως απάντηση στις γκρίνιες του Αυστραλού για
το συγκεκριμένο πέρασμα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε δύο
στοιχεία που δεν έχουν γίνει ιδιαιτέρως γνωστά. Πρώτον, με
αφορμή το εν λόγω συμβάν το εσωτερικό της Corkscrew
πλέον έχει στρωθεί με τσιμέντο και, δεύτερον, φωτογραφία
υψηλής ανάλυσης από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο πλέον
δε βρίσκεται σε κανένα επίσημο εταιρικό site…
Θα μείνει επίσης στην ιστορία για τη θλιβερή ιστορία του
Marco Melandri με τη Ducati. Ο Ιταλός ουδέποτε κατάφερε
να προσαρμοστεί με τη Desmosedici, η ομάδα τον αντιμετώπισε ως απολύτως υπαίτιο γι’ αυτό κι έτσι η σεζόν ολοκληρώθηκε άδοξα για τον αναβάτη που το 2005 έδειχνε να
έχει τον κόσμο τα πόδια του.
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Valentino Rossi
(MotoGP)

Marco Simoncelli
(250)
Mike di Meglio
(125)

>> Πρωταθλητές 2008:
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Ο Rossi έχει αρχίσει να νιώθει σοβαρά την απειλή του
Lorenzo και αντιδρά με μάλλον άσχημο τρόπο –αν και για
πολλούς μάλλον δικαιολογημένο. Η σχέση μεταξύ των
δύο δεν είναι καθόλου καλή.
Το ποτάμι όμως δε γυρίζει πίσω και η ιστορία θα δείξει πως
ο Lorenzo είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν τυχερό
αναβάτη που βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Η
χρονιά θα εξελιχθεί σε μια μονομαχία των δύο εργοστασιακών αναβατών της Yamaha, με τον Lorenzo να έχει μάθει
πολλά μετά την πρώτη δύσκολη χρονιά προσαρμογής του
στα MotoGP.
Απέναντι η Honda περιμένει από τον Pedrosa να κάνει το
βήμα παραπέρα και να θέσει εαυτόν ως σοβαρό διεκδικητή
του τίτλου, την ώρα που στη Ducati αποφασίζουν να τα
αλλάξουν όλα. Ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο λέγεται
το νέο ιταλικό πλάνο (το οποίο θα έρθει να δέσει με την
αποκάλυψη του πλήρους εμπορικού σχεδίου της εταιρείας αρκετά αργότερα, όταν εμφανίστηκε η superbike 1199
Panigale στο προσκήνιο), ενώ δίπλα στον Stoner καταφτάνει ο Nicky Hayden, σημαντικός για την αγορά των Η.Π.Α.
και ερωτηματικό για τις προοπτικές προσαρμογής του στη
μοτοσυκλέτα που “έφαγε” τον Marco Melandri.
Φέτος τα MotoGP εγκαινιάζουν τον δεύτερο αγώνα επί εδάφους Η.Π.Α., στον αποκαλούμενο και “Ναό των Μηχανοκίνητων Σπορ” στην Indianapolis. Η φήμη του Valentino
Rossi φυσικά έχει προηγηθεί του Ιταλού, με το όνομά του
να κοσμεί δρόμους της αμερικανικής πόλης πριν καν τρέξει
για πρώτη φορά εκεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
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Το πρωτάθλημα ξεκινά και εξελίσσεται ως αναμενόταν, με
πρωταγωνιστές τους τρεις εξωγήινους Rossi, Stoner, Lorenzo
και μπαλαντέρ τον τέταρτο, τον πιο ασταθή Pedrosa.Τα εργοστασιακά Μ1 είναι ξεκάθαρα οι καλύτερες μοτοσυκλέτες
της πρωταθλήματος, ενώ το νέο Desmosedici έχει περίεργη
συμπεριφορά κυρίως από το μπροστινό του. Παραδόξως
ο Stoner το πηγαίνει γρήγορα –χάνοντας βέβαια κάμποσα
μπροστινά που δε μπορεί μετά να εξηγήσει γιατί –ενώ δίπλα
του ο Hayden ψάχνει να βρει μιαν άκρη με ελάχιστη επιτυχία. Το μόνο που θα έχει να θυμάται από το 2009 είναι η
τρίτη θέση στην Indianapolis, σε έναν αγώνα που έγινε εν
μέσω τυφώνων.
Κάπου κοντά την καλοκαιρινή διακοπή εμφανίζεται η περίφημη μυστηριώδης ασθένεια του Stoner, εξαιτίας της οποίας ο Αυστραλός παίρνει άδεια “από τη σημαία” και απουσιάζει για τρεις αγώνες προκειμένου να βρει τη θεραπεία
από τον προσωπικό του γιατρό (τελικώς αποδείχθηκε πως
έπασχε από δυσανεξία στη λακτόζη).
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Το κομβικό σημείο στο πρωτάθλημα πρέπει να ήταν ο αγώνας της Catalunya, εκεί όπου ο Lorenzo ήθελε να κάνει μια
επίδειξη δύναμης ενώπιον του κοινού του, αλλά ο πανούργος Ιταλός του τη φυλούσε για την τελευταία στροφή του
τελευταίου γύρου, εκεί που θεωρητικά δεν ήταν εφικτή μια
προσπέραση. Για τον Rossi ήταν και η νίκη πήγε στα χέρια
του Rossi, ο οποίος συνέχισε δυνατά κατάφερε να τερματίσει πρώτος, 45 βαθμούς από τον νεαρό ομόσταυλό του.
Για τον Lorenzo ο τίτλος είχε χαθεί στο Phillip Island, τρεις
αγώνες πριν το τέλος, εκεί όπου δεν κατάφερε να πάρει
βαθμό.
Στο μεταξύ ο Rossi στο Assen σημείωσε ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα, την 100ή του νίκη στα GP, κάτι που γιόρτασε με το σχετικό πανό πάνω στο οποίο υπήρχαν 99 φωτογραφίες, μία για κάθε του νίκη ως τότε και άλλη μία αυτή
που θα πανηγύριζε από το ολλανδικό βάθρο λίγη ώρα
αργότερα.
Για τη Repsol Honda η χρονιά δεν εξελίχθηκε καλά. Ο Dani
Pedrosa δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως θα
περίμεναν πολλοί στη Honda, ενώ δίπλα του ο άπειρος
Andrea Dovizioso αφήνει καλά δείγματα γραφής, αλλά όχι
πολλά περισσότερα.
Το 2009 επίσης είναι η χρονιά όπου η Kawasaki έφυγε ουσιαστικά από τα MotoGP, ενώ έχει ήδη υπογράψει με τον
Melandri. Τελικά αυτό που μένει είναι ένα περίεργο σχήμα με τη χορηγία της Dorna, μοτοσυκλέτα και μηχανικούς
της Kawasaki και το όνομα Hayate Racing. Δίχως εξέλιξη
και σοβαρή υποστήριξη, με τον Melandri να παλεύει για
την επιβίωσή του μετά το καταστροφικό 2008, καταφέρνει
να ξεχωρίσει με τη δεύτερη θέση στον υγρό πανικό του
Le Mans, αλλά και τη δέκατη θέση της γενικής κατάταξης,
πάνω από σοβαρά εργοστασιακά ονόματα.
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Valentino Rossi
(MotoGP)

Hiroshi Aoyama
(250)
Julian Simon
(125)

>> Πρωταθλητές 2009:
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Με την απειλή Lorenzo να γιγαντώνεται πια, η σχέση του
Rossi τόσο μαζί του όσο και με τη Yamaha ολοένα και χειροτερεύει. Ο Ιταλός θεωρεί πως δεν είναι σωστό η Yamaha
να κάνει “τσάμπα μάγκα” τον νεαρό Ισπανό με τη μοτοσυκλέτα που έχει εξελίξει σε νικήτρια ο Rossi και η ομάδα του,
έτσι επιβάλλει να χωριστεί το γκαράζ των δύο αναβατών
από τοίχο στη μέση και να σταματήσει η ροή δεδομένων
τηλεμετρίας από τη μια πλευρά προς την άλλη. Όπως είπε
πρόσφατα ο ίδιος μάλιστα, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στη Yamaha, το πρόβλημα το είχε πρωτίστως
με την ομάδα και όχι με τον Ισπανό, καθώς θεωρούσε πως
ήταν λάθος της Yamaha να φέρει έναν τόσο δυνατό αναβάτη σε μια ομάδα με την οποία ο ίδιος τα είχε σαρώσει όλα
επί δύο συνεχόμενα χρόνια, καθώς αυτό ανέτρεψε τις ισορροπίες και έδειξε έλλειψη σεβασμού προς τον ίδιο.
Η χρονιά αυτή θα έμελλε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη διότι στο τέλος της έληγαν όλα τα εργοστασιακά συμβόλαια
των αναβατών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ρευστή κατάσταση. Πάνω σε όλα αυτά προσθέστε τις κακές σχέσεις
του Rossi με τη Yamaha, του Stoner με τη Ducati, καθώς
και την οικονομική κρίση που λιγοστεύει τις μοτοσυκλέτες,
διώχνει τους χορηγούς και έχει τη Suzuki στο μεταίχμιο να
ακολουθήσει την Kawasaki στην έξοδο.
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Ο Jorge Lorenzo δεν αφήνει χώρο σε κανένα να αναπνεύσει και ξεκινά τη χρονιά σαρωτικά. Ο νεαρός Ισπανός στους
πρώτους 10 αγώνες έχει 7 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις, με
αποτέλεσμα να περιμένουν όλοι απλά την αριθμητική επιβεβαίωση του αναπόφευκτου. Η πίεση αυτή δε βγαίνει σε
καλό στον Rossi, ο οποίος μέσα στο σπίτι του στο Mugello
τρώει ένα άσχημο highside και φεύγει με τον χειρότερο
τραυματισμό της καριέρας του, ένα συντριπτικό κάταγμα στη
δεξιά κνήμη που θα τον κρατήσει εκτός πιστών για τέσσερεις
συνολικά αγώνες.
Κάπου σε αυτό το διάστημα ο Dani Pedrosa θα προσπαθήσει να παίξει τον ρόλο του διεκδικητή του τίτλου με συνεχείς καλές εμφανίσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να
πάρει συνολικά 4 νίκες, τις διπλάσιες από τις συνήθεις 2
που έπαιρνε κάθε χρόνο ως τότε. Ο τραυματισμός του στην
Ιαπωνία θα βάλει τέλος και σε αυτό το παραμύθι, την ώρα
που ο Lorenzo μαζεύει τα πάντα: Θα κλείσει τη χρονιά με
ρεκόρ βαθμών (383) και το εκπληκτικό κατόρθωμα να είναι
στο βάθρο στους 16 από τους 18 αγώνες της χρονιάς, ενώ
στους άλλους δύο ήταν τέταρτος! Πιο κυρίαρχος δε γίνεται.
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Πριν καν φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς έχει γίνει ήδη
γνωστό πως ο Lorenzo ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη
Yamaha για άλλα δύο χρόνια, ενώ ο Stoner θα μετακόμιζε
στη Honda που έδινε γη και ύδωρ για να πάρει τον τελευταίο τίτλο των 800 cc, αυτόν που της διέφευγε. Κάπως έτσι
λοιπόν το γαϊτανάκι έκλεισε με τον Rossi να ανακοινώνει τη
μετακίνησή του στη Ducati, προς άγραν ενός πανιταλικού
ονείρου και με την ελπίδα πως θα κατάφερνε ο ίδιος να μπει
σε ένα πολύ αραιοκατοικημένο κλαμπ αναβατών που να
έχουν τίτλους με τρία διαφορετικά εργοστάσια.
Η μοτοσυκλέτα είχε αποδείξει πως με το ανθρακονημάτινο πλαίσιο είχε γίνει ένα πολύ δύστροπο μουλάρι, ωστόσο
στα χέρια του Casey Stoner το 2010 μάζεψε τρεις νίκες, δύο
δεύτερες και τέσσερις τρίτες θέσεις, άρα το δυναμικό πρέπει
να υπήρχε εκεί. Ή μήπως όχι; Την ιστορία την ξέρουμε πια.
Στις 7 Νοεμβρίου 2010, μετά τον αγώνα της Valencia που
έκλεισε το πρόγραμμα της αγωνιστικής χρονιάς, ο Valentino
Rossi σταμάτησε στην άκρη της πίστας και φίλησε τρυφερά
την Μ1 του, τη μοτοσυκλέτα που, όπως λέει, αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλη στην καριέρα του, σε μια σκηνή
που ήρθε να μιμηθεί εκείνη του πρώτου αγώνα του 2004,
όταν στη Νότια Αφρική είχε συγκλονίσει τον κόσμο κερδίζοντας με το καλημέρα πάνω στην Μ1.
Στις επόμενες σελίδες θα θυμηθούμε μερικές σπέσιαλ μοτοσυκλέτες που εμφανίστηκαν σε αυτήν την εποχή με τον
Valentino Rossi επ’ ευκαιρία επετείων ή προωθητικών ενεργειών.
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Laguna Seca 2005
Η Yamaha γιορτάζει την αγωνιστική της ιστορία και μας θυμίζει έναν χρωματισμό που έκανε διάσημο ο Kenny Roberts
Sr. Είναι κατά τη γνώμη μου μια από τις ομορφότερες Μ1
που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.

Cover Story Valentino Rossi & Yamaha: Η ιστορία

2007

race

Phillip Island 2007
Μόνο για τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες, στα πλαίσια
προωθητικής ενέργειας της FIAT για την Abarth στην Αυστραλία.

Cover Story Valentino Rossi & Yamaha: Η ιστορία

2008

race

Catalunya 2008
O Rossi εκφράζει την υποστήριξή του στην εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου της Ιταλίας ενόψει του Euro 2008 με τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Cover Story Valentino Rossi & Yamaha: Η ιστορία

2009

race

Estoril 2009

Άλλη μια προωθητική ενέργεια της FIAT, επ’ ευκαιρία της
πανευρωπαϊκής παρουσίασης του νέου Punto Evo.

Cover Story Valentino Rossi & Yamaha: Η ιστορία

2010

race

Laguna Seca 2010
Στα πλαίσια της προώθησης του FIAT 500 στις Η.Π.Α. λανσάρεται η καμπάνια “Faces”, όπου ο κόσμος καλείται να
στείλει μια φωτογραφία του στο site της εταιρείας και οι τυχεροί θα κοσμήσουν με το πρόσωπό τους τα φέρινγκ των
εργοστασιακών Μ1 στον καλιφορνέζικο αγώνα.

Cover Story Valentino Rossi & Yamaha: Η ιστορία

2012

race

Στις 10 Αυγούστου 2012 εξεδόθησαν κατά σειρά δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη βγήκε από το Borgo Panigale και αφορούσε τη λήξη συνεργασίας της Ducati με τον Rossi με το
πέρας της φετινής σεζόν, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα
ακολούθησε η ανακοίνωση της Yamaha με τη σύναψη νέας
συμφωνίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σήμανε η ώρα της επιστροφής για τον Valentino Rossi.

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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Επιτέλους
Pedrosa!

κείμενο: Κων/νος Δάλλας φωτό: αρχείο eBike.gr

Χρειάστηκε να
περάσουν επτά χρόνια
για να ωριμάσει και να
απαλλαγεί από ατυχίες
και τραυματισμούς.
Φέτος, ο Pedrosa
έχει τις ίδιες -αν
όχι περισσότερεςπιθανότητες με τον
Lorenzo να στεφθεί
παγκόσμιος πρωταθλητής

MotoGP
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>
> Casey Stoner
Τελικά, τα πράγματα δεν του έκατσαν όπως τα προγραμμάτιζε στην αρχή της σεζόν. Στο τέλος της χρονιάς, ο Stoner θα
τερματίσει την καριέρα του στα MotoGP χωρίς να καταφέρει
να στεφθεί πρωταθλητής για τρίτη φορά. Ο λόγος δεν είναι
άλλος από τον τραυματισμό του στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά της Ινδιανάπολης, κατά τον οποίο χτύπησε άσχημα
τον δεξί αστράγαλό του. Παραδόξως, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να τρέξει στον αγώνα, φορώντας ειδική μπότα
και έχοντας βέβαια πάρει τα ανάλογα φάρμακα. Ο σκύλος
κατάφερε να τερματίσει τέταρτος, παλεύοντας για την τελευταία θέση του βάθρου μέχρι και λίγους γύρους πριν το τέλος. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Dovisiozo μετά τον
αγώνα, στην οποία μας αποκαλύπτει ότι η δυσκολία που
αντιμετώπιζε ο Stoner φαινόταν ξεκάθαρα οδηγώντας πίσω
του, ειδικά στους τελευταίους γύρους όπου είχε αρχίσει να
περνάει η επίδραση των παυσίπονων.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Stoner δεν έτρεξε στο Brno.
Επέστρεψε στην Αυστραλία και χειρουργήθηκε στον αστράγαλο, έτσι ώστε να επιστρέψει στη δράση στο Phillip Island,
τον αγώνα της πατρίδας του. Μέχρι τότε βέβαια, οι βασικοί
του αντίπαλοι στο πρωτάθλημα θα έχουν απομακρυνθεί
βαθμολογικά τόσο που η σκέψη και μόνο της κατάκτησης
του πρωταθλήματος θα ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας...
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>
> Dani Pedrosa
Αυτός ο αγώνας στο Brno με σήκωσε στις μύτες των ποδιών μου για έναν πολύ σοβαρό λόγο: δεν περίμενα τέτοια
μαχητικότητα από τον Pedrosa, με τίποτα όμως. Πραγματικά, είμαι τόσο εντυπωσιασμένος από την απάντηση του
"κοντού" στον Lorenzo μετά την απίστευτη προσπέραση
του πανέξυπνου Jorge που μπορώ να πάρω πίσω όλα τα
απαξιωτικά σχόλια που έχω γράψει ή πει για τον Pedrosa τα
τελευταία επτά χρόνια. Σοβαρά τώρα, πρέπει να έχει πάει σε
δυνατό ψυχολόγο ο Dani - αυτό ή τα τόσα χρόνια εμπειρίας
στα MotoGP, παρέα με τις ουκ ολίγες ατυχίες του, τον έκαναν τελικά πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό στην πίεση.
Στην Τσεχία λοιπόν έκανε τον μισό αγώνα βλέποντας τα οπίσθια του μεγάλου του αντιπάλου για φέτος, Jorge Lorenzo.
Κάπου εκεί, ο αναβάτης της Yamaha έκοψε και άφησε τον
Dani να περάσει μπροστά και να οδηγήσει τον αγώνα.
Όπως θα μαθαίναμε λίγες ώρες αργότερα, από δηλώσεις
του ίδιου του Jorge, αυτή η κίνηση αποσκοπούσε στο να
πιέσει τον Dani από πίσω μήπως και τον οδηγήσει σε πτώση, πράγμα που θα μεγάλωνε πολύ τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία. Το ίδιο μάθαμε ότι προσπαθούσε να
κάνει και ο Pedrosa νωρίτερα, για να μη λέτε μόνο για τον
Lorenzo...
Η νίκη στην Τσεχία ακολούθησε την νίκη στην Ινδιανάπολη, έναν αγώνα που ο Pedrosa μετέτρεψε σε περίπατο καθώς κατάφερε να τερματίσει δέκα ολόκληρα δευτερόλεπτα
μπροστά από τον δεύτερο Lorenzo. Η αλήθεια είναι ότι
μόνο η ατυχία μπορεί να σταματήσει τον Dani από το να
πάρει τον πρώτο του τίτλο στα MotoGP.
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>
> Jorge Lorenzo
Με δύο δεύτερες θέσεις σε Ινδιανάπολη και Brno, ο Lorenzo
συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας,
η διαφορά όμως από τον ψυχολογικά ανεβασμένο Pedrosa
έχει μειωθεί στους μόλις 13 βαθμούς. Βέβαια, κανείς δεν
πρέπει να ξεχνάει ότι, με εξαίρεση το Assen στο οποίο τον
πέταξε έξω ο Bautista από τον πρώτο γύρο, ο Jorge είναι ο
μόνος φέτος που η χειρότερη θέση στην οποία έχει τερματίσει αγώνα είναι η... δεύτερη.
Με πέντε νίκες, έξι δεύτερες και μια εγκατάλειψη για την
οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο
να χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Από την άλλη βέβαια, ο
Pedrosa είναι πιο δυνατός από ποτέ, το ίδιο γρήγορος με
τον Lorenzo και, τελευταία, απαντά και στις προσπεράσεις
του τελευταίου γύρου. Στο Brno, ο Lorenzo πέρασε από
εκεί που δεν περίμενε κανείς (βλέπε φωτό). Ο Pedrosa όμως
δεν έχασε τα αβγά και τα πασχάλια, παραδίδοντας τα όπλα
χωρίς να δώσει μάχη. Κινήθηκε επιθετικά και πέρασε ξανά
μπροστά στο τελευταίο εσάκι πριν τη γραμμή τερματισμού.
Αυτό βέβαια ο Jorge θα το θυμάται πολύ καλά και στους έξι
αγώνες που απομένουν...
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>
> Cal Crutchlow
Το πρώτο πολυπόθητο podium ήρθε στο Brno, στον αγώνα που ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του με
την Monster Yamaha Tech 3 για ένα χρόνο. Ο ίδιος ο Cal
ισχυρίζεται ότι το συμβόλαιο δεν έχει καμία σχέση με το
αποτέλεσμα - και οι επιδόσεις του στο σύνολο της χρονιάς
επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του, καθώς με δύο τέταρτες και
τέσσερις πέμπτες θέσεις σε σύνολο έντεκα αγώνων, το βάθρο ήταν απλώς θέμα χρόνου.
Σημειώστε ότι η τρίτη θέση του Crutchlow στο Brno σήμανε
το τέλος μιας περιόδου δώδεκα ετών κατά την οποία δεν
είχε βρεθεί ξανά Βρετανός στα σκαλία του βάθρου. Τώρα
μένει να έρθει και η νίκη, η οποία κατά την γνώμη μας δεν
είναι και τόσο μακριά...
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>
> Ben Spies
Η γκαντεμιά που τον περιτριγυρίζει φέτος πραγματικά δεν
υπάρχει. Πιάστε και μετρήστε: σπασμένο υποπλαίσιο στο
Qatar, προβλήματα όρασης στο βρεγμένο Le Mans, πτώση στην Catalunya την ώρα που διεκδικούσε τη νίκη, προβλήματα με τα ελαστικά στο Assen, σπασμένο ψαλίδι στη
Laguna Seca.
Στην Indianapolis συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, εγκαταλείποντας τον αγώνα λόγω σπασμένου κινητήρα, σε μια στιγμή που πιστέψαμε ότι ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να
αντισταθεί στον Dani Pedrosa. Στο Brno πήρε σειρά ο συμπλέκτης, ο οποίος ζεστάθηκε στην εκκίνηση και πατινάριζε έντονα στους πρώτους γύρους. Όταν τελικά κρύωσε
και άρχισε να δουλεύει, ο Spies έβαλε τα δυνατά του και
άρχισε να παίρνει πίσω τις θέσεις που είχε χάσει, μέχρι τη
στιγμή που έπεσε από μπροστινό. Στη συνέντευξη μετά τον
αγώνα, ρώτησε τους δημοσιογράφους αν έχουν μαζί τους
κάνα κοτόπουλο να θυσιάσουν...
Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου, στη νέα του σέλα στην
Pramac Ducati, η τύχη του θα αλλάξει και θα δούμε τις
πραγματικές του δυνατότητες.
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>
> Valentino Rossi
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στη
Yamaha, το αποτέλεσμα του αγώνα της Indianapolis δείχνει έναν Rossi που έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια και
απλώς γυρίζει μέσα στην πίστα, περιμένοντας την καρό σημαία. Οι δηλώσεις του ίδιου όμως, καθώς και το παρελθόν
της Ducati στην αμερικάνικη πίστα, έρχονται να διαψεύσουν
όσους βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα.
Πρώτα απ' όλα, η Desmosedici δεν δούλεψε ποτέ σωστά
στις αριστερόστροφες πίστες σαν την Indianapolis. Δεν έχει
αίσθηση μπροστά και ο Rossi δεν ήθελε να πέσει όπως στην
Laguna Seca, τον αμέσως προηγούμενο αγώνα. Από ένα
σημείο και μετά, ο πίσω τροχός γλιστρούσε έντονα ό,τι κι
αν έκανε, οπότε αποφάσισε να το πάει χαλαρά για να τερματίσει. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετά τον αγώνα,
ο Valentino είπε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθειά του, καθώς οι επτά αγώνες που απομένουν είναι
πολλοί για να αγωνίζεται χωρίς να προσπαθεί να βελτιώσει
τη μοτοσυκλέτα.
Στο Brno τα πράγματα πήγαν κάπως καλύτερα, χωρίς βέβαια να λείψουν τα προβλήματα. Οι καπνοί που έβγαζε η
Ducati του Rossi από τον πρώτο γύρο προέρχονταν από παραπανίσιο λάδι που κατέληξε στο φιλτροκούτι αλλά και στα
μαρσπιέ, με αποτέλεσμα να δυσκολευτεί λίγο περισσότερο.
Τα γλιστρήματα από τον έβδομο γύρο εμφανίστηκαν ξανά
και ο Rossi έκανε για μια ακόμη φορά το κορόιδο θέλοντας
να αποφύγει την πτώση. Έτσι, τερμάτισε στην συνηθισμένη
τώρα πια έβδομη θέση - που θα ήταν δέκατη αν έτρεχε ο
Stoner, ο Hayden και ο Barbera, αλλά αυτό είναι μια άλλη
κουβέντα που δεν θα την κάνουμε τώρα...
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>> CRT
Aleix Espargaro
Randy de Puniet

Από την αρχή της σεζόν είναι ξεκάθαρο πως τα μόνα CRT
που "πηγαίνουν" είναι αυτά στα οποία έχει έμμεση εμπλοκή η Aprilia - τα αποκαλούμενα ART. Δύο από αυτά καβαλάνε οι Randy de Puniet και Aleix Espargaro της Aspar
Power Electronics, της ομάδας που προηγείται στη βαθμολογία μεταξύ των CRT ομάδων - και όχι μόνο, καθώς βρίσκεται ψηλότερα από την Pramac Racing και την Cardion
AB που χρησιμοποιούν δορυφορικές Ducati.
Έτσι λοιπόν, η πρώτη θέση στην βαθμολογία των CRT αναβατών παίζεται μεταξύ των δύο team mates. Στο Brno, ο
συμπαθής Randy de Puniet τερμάτισε στην όγδοη θέση,
μπροστά και από τον δορυφορικό Karel Abraham ο οποίος μόλις πριν έναν αγώνα είχε επιστρέψει στη δράση έπειτα από σειρά τραυματισμών. Ο Aleix Espargaro τερμάτισε
μια θέση πιο πίσω, δίνοντας γερή μάχη με τον Toni Elias
που έτρεχε στη θέση του τραυματισμένου Barbera με την
Pramac Ducati.
Η βαθμολογική ζημιά του de Puniet έγινε στην Ινδιανάπολη,
όπου εγκατέλειψε λόγω τεχνικού προβλήματος και έδωσε
ένα σημαντικό προβάδισμα στον Espargaro, που τερμάτισε
στην δέκατη θέση.

Moto 2
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>>
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Marc Marquez
Pol Espargaro

Είναι σαφές ότι το φετινό πρωτάθλημα βαδίζει προς την
πλευρά εκείνου που το δικαιούταν από πέρυσι αλλά δεν
κατάφερε να το πάρει λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού
που λίγο έλλειψε να του αφήσει μόνιμο πρόβλημα στο
ένα μάτι - και να του τερματίσει και την καριέρα. Ο λόγος
για το φετινό αδιαφηλονίκητο φαβορί του τίτλου, τον Marc
Marquez. Έχοντας το μέλλον του εξασφαλισμένο, καθώς
έχει από καιρό υπογράψει με την Repsol Honda για να γεμίσει το τεράστιο κενό που θα αφήσει η αποχώρηση του
Casey Stoner, ο μικρός Ισπανός οδηγεί μεθοδικά και πολύ
πολύ γρήγορα, ενώ είναι πολύ δυνατός και στις μάχες των
προσπεράσεων.
Ο μόνος που κρατιέται κοντά του στη βαθμολογία -αν και οι
48 βαθμοί δεν είναι αυτό ακριβώς που θα αποκαλούσαμε
"κοντά"- είναι ο συμπατριώτης του Pol Espargaro. Τερματίζει σταθερά στο βάθρο εδώ και τρεις αγώνες και δείχνει να
ξεχωρίζει από το πλήθος της Moto2, μαζί με τον Thomas
Luthi, τον Andrea Iannone και βέβαια τον Marc Marquez,
τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας για τη φετινή χρονιά.

Moto 3
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Sandro Cortese
Maverick Vinales

Ο λόγος που ο Cortese προηγείται σημαντικά στη βαθμολογία από τον Vinales δεν είναι άλλος από την αστάθεια
που παρουσιάζει ο δεύτερος τη φετινή χρονιά. Μπορεί να
έχει τέσσερις νίκες, έχει όμως και τρεις εγκαταλείψεις τη στιγμή που ο Cortese δεν έχει κάνει ούτε έναν αγώνα χωρίς να
δει την καρό σημαία. Το συναίσθημα λέει Vinales, η λογική
δείχνει Cortese. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί δεν μας
φαίνονται πολύ συμπαθείς τελευταία - και αυτό αρκεί για
να γείρει τη ζυγαριά προς τη μεριά του Ισπανού της Avintia
Blusens.
Παρόλο που αυτοί είναι οι φετινοί πρωταγωνιστές της
Moto3, στους δύο τελευταίους αγώνες κανείς από τους δύο
δεν πήρε νίκη και μόνο ο Cortese ανέβηκε στο βάθρο. Στην
Ινδιανάπολη τη σημαία είδε πρώτος ο Luis Salom και στις
ημίστεγνες συνθήκες του Brno ο Jonas Folger, ένας ακόμη
Γερμανός που μέχρι πρόσφατα πνιγόταν στην ατυχία του:
πέντε βαθμούς και οκτώ εγκαταλείψεις σε εννέα αγώνες δεν
ήταν και ό,τι καλύτερο για την ψυχολογία του. Φανταστείτε
τι ψυχολογική απογείωση θα αισθάνθηκε μετά από τη δεύτερη θέση στην Ινδιανάπολη και τη νίκη στο Brno...
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Repsol Honda Team
42'51.570
Yamaha Factory Racing		 +0.178
Monster Yamaha Tech 3		 +12.343
Monster Yamaha Tech 3		 +18.591
LCR Honda MotoGP		 +25.582
San Carlo Honda Gresini		 +29.451
Ducati Team		 +34.514
Power Electronics Aspar
+1'04.285
Cardion AB Motoracing
+1'08.278
Power Electronics Aspar
+1'09.972
Pramac Racing Team
+1'10.003
Avintia Blusens
+1'24.040
NGM Mobile Forward Racing
+1'27.898
San Carlo Honda Gresini
+1'36.165
Paul Bird Motorsport
+1'40.565
Speed Master
+1'41.226
Came IodaRacing Project		 1 γύρος

Avintia Blusens
Yamaha Factory Racing

13 γύροι
14 γύροι

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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41'19.178
+0.061
+0.440
+0.510
+10.319
+10.643
+10.717
+10.873
+11.047
+11.517

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)

25
16
20
13
7
8
2
6

Σύν
ολο

11
20
16
25
10
5
13
7
8
-

VA
L

25
13
11
20
9
7
6
4

S

INP

25
20
16
6
10
9
13

AU

ITA

16
25
8
13
20
6
9
10
7
3

MA
L

GE

16
20
25
6
7
4
3
9
13

JPN

NE
D

10
25
13
16
11
6
20
1
5

AR
A

GB

25
20
16
11
5
7
6
2
4
-

RSM

CA
T

20
25
16
2
13
9
5
10
8
-

CZE

FRA

25
16
11
20
10
6
7
13

R

R
PO

R

T

Marc MARQUEZ
Pol ESPARGARO
Thomas LUTHI
Andrea IANNONE
Scott REDDING
Mika KALLIO
Bradley SMITH
Claudio CORTI
Dominique AEGERTER
Esteve RABAT

SPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QA

Αναβάτες

25							 213
16							 165
20							 154
13							 149
-							106
7							 97
8							 77
-							 65
2							 63
6							62

94
39
11
25
42
84
52
5
44
19

Jonas FOLGER
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Mapfre Aspar Team Moto3
RW Racing GP
Red Bull KTM Ajo
Blusens Avintia
Estrella Galicia 0,0
Redox-Ongetta-Centro Seta
Red Bull KTM Ajo
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Estrella Galicia 0,0
Team Italia FMI
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43'03.089
+5.918
+5.963
+6.091
+6.490
+6.572
+8.421
+13.382
+13.909
+22.466

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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«

επιμέλεια: Σπ

Ο Valentino θα πάει
κι εγώ με τον Casey για κυνή

«
«
« »
« »

My b

Colin Edwards

Έχω

στην τελευταία και ό,τι έ

We got our asses smacked
and our balls tickled…

special

It’s a bullshit rule man…

»

πύρος Τσαντήλας

Συνέντευξη Τύπου Laguna Seca.
Όλοι αναρωτιούνται τι θα κάνει
ο Rossi, έτσι ο Edwards αποφασίζει να τα πει όλα πριν αρχίσει
η συνέντευξη Τύπου για να μην
έχει κανείς αγωνία. Στη συνέχεια διέκοψε τη συνήθη ροή της
συνέντευξης ανεβάζοντας τον
γιο του για φωτογραφίες παρέα
με τους άλλους αναβάτες.

στη Yamaha

ήγι…

bike is a piece of

»
»

shit…

Μην τον ρωτάτε για το Suter
BMW του. Κυκλοφορούσαν οι φήμες πως δε βρίσκει άκρη με τη CRT του,
αλλά με την πρώτη ερώτηση ο Edwards απλά εξαπέλυσε έναν χείμαρρο ειλικρίνειας και πλέον το ερώτημα
είναι σε τι αλλάζει και πότε;
(Σε Aprilia, οσονούπω.)

ω πρόβλημα στην πρώτη στροφή,
έχει ενδιάμεσα…

»

d

Στη συνέχεια μας εξηγεί τι
δεν του αρέσει στο αγωνιστικό του φέτος. Κινητήρας; Λάθος. Πλαίσιο;
Πολύ άκαμπτο. Ηλεκτρονικά; Στο Aprilia RS3 Cube
το 2003 (η προηγούμενη
μοτοσυκλέτα που έχει
βρίσει τόσο πολύ) είχε
καλύτερα λέει.
Αυτό μεταφράζεται ως “μας βάρεσαν
τον κώλο και μας γαργάλησαν τα
μπαλάκια”, να υποθέσω κάτι σαν το
“μαστίγιο και το καρότο” στην αργκό
του Τέξας. Όπως εξήγησε ο Edwards,
“μας υποσχέθηκαν ένα σκασμό
πράγματα, νέα πλαίσια σε κάθε αγώνα, ηλεκτρονικά και δεν πήραμε τίποτα. Η διαφορά μας από τα πρωτότυπα μεγαλώνει αντί να μικραίνει.”

Και οι CRT συνολικά, πώς σου
φαίνονται ως τώρα Colin; Ακούστε ερώτηση προς έναν παγκόσμιο πρωταθλητή που πριν λίγο
έλεγε ότι στη Laguna Seca έφαγε
για πρώτη φορά στην καριέρα
του γύρο. Δίχως βελτίωση, δίχως ελπίδα για το μέλλον αυτές
οι CRT δεν του δίνουν κίνητρο
να τρέξει κάθε Κυριακή.

the back
Μια τελευταία ματιά
στις παραλίες για
να πάρετε δυνάμεις
για όσα έρχονται.
Ευγενική προσφορά
του eBike.gr

To Εµπορικό τµήµα του ebike,
ψάχνει και βρίσκει για εσάς, τις καλύτερες πρ
και σας τις παρουσιάζει στις σελίδες που ακο
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ροσφορές της αγοράς
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ΗΡΘΕ ΤΟ ΚΤΜ 200 DUKE
Η γρήγορη, κομψή και ευέλικτη μοτοσυκλέτα της KTM με τους 26hp
έφτασε στην Ελλάδα και τα πρώτα κομμάτια έχουν ήδη γίνει ανάρπαστα.
Είναι άλλωστε λογικό, αφού αποτελεί μια μοναδική και ιδιαίτερη πρόταση για
όσους αναζητούν μια ελαφριά, γρήγορη και οικονομική μικρή μοτοσυκλέτα,
που παράλληλα ενσωματώνει κορυφαία για την κατηγορία ποιότητα.
Ο κινητήρας των 200cc έχει 4 βαλβίδες και 2 επικεφαλής εκκεντροφόρους και
εξασφαλίζει μέγιστη ταχύτητα που ξεπερνά τα 130km/h. Το ποιοτικό πακέτο
φρένων και αναρτήσεων δημιουργεί διαφορά με τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της
κατηγορίας διατηρώντας την ασφαλή αίσθηση που έχει ο αναβάτης ανεξάρτητα
από τον ρυθμό που κινείται.
Με πολύ χαμηλή τιμή αγοράς €4,290, χαμηλή κατανάλωση, αλλά και κορυφαία απόδοση, το KTM 200 Duke συνδυάζει το “Ready to Race” DNA της KTM
με τις απαιτήσεις του σύγχρονου μοτοσυκλετιστή.
KTM SOUTH EAST EUROPE SA, Πλαταιών 4-6, 10435, Αθήνα, 2105540640,
Fax: 2105547916.

καλο χειμωνα με BEL-RAY
Οι χαμηλές θερμοκρασίες μεγάλης διάρκειας που μπορεί να
φέρει ο χειμώνας κάνουν αναγκαία την επιλογή ενός αντίστοιχου αντιψυκτικού για όλες τις μοτοσυκλέτες.
Το πρωτοποριακό αντιψυκτικό Bel-Ray Moto Chill θέτει τον πήχυ ψηλά
όσον αφορά την προστασία της μηχανής και όχι μόνο. Το Moto Chill
περιέχει υψηλής ποιότητας αντιδιαβρωτικά συστατικά και διευκολύνει
υποδειγματικά τη μετάβαση της θερμοκρασίας στον κινητήρα με αρκετά χαμηλή θερμοκρασία τήξης. Συγκεκριμένα, αποτρέπει το υγρό στο
κύκλωμα ψύξης να γίνει πάγος μέχρι και τους -34°C!
Πέρα όμως από αυτό, η μεγάλη διαφορά ποιότητας από τα υπόλοιπα
αντιψυκτικά έχει να κάνει με την σύσταση του Bel-Ray Moto Chill και
πιο συγκεκριμένα με τη μη τοξική βασική του ουσία, τη γλυκόλη προπυλενίου, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Τα προϊόντα της
Bel-Ray είναι διαθέσιμα από το δίκτυο συνεργατών της MOTOWAY Γ.
Καμπράνης Α.Ε., 2310515557, www.motoway.gr.

ΕΛΛΑΔΑ, Η ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μην ψάχνεις άδικα στο internet, και στο παλιo-ebay για
προσφορές από αξεσουάρ.
Αυτόν τον μήνα το κατάστημα Pro Ride στην Καλλιρρόης 59 στην
Αθήνα προσφέρει stock προϊόντα (και έχει πολλά) σε τιμές κάτω
του κόστους, δηλαδή με έκπτωση από 40% έως και 70%.
Ενδεικτικά: κράνη OGK, Japan παρακαλώ, από €100, Kushitani
(Japan) μπουφάν από €50, O’Νeal MΧ κράνη από €55, γάντια
Κushitani από €25, Bayard κράνη Full Face από €50.
Επίσης αλυσίδες Τsubaki Japan και πολλά άλλα αξεσουάρ μοτοσυκλέτας σε απίστευτες τιμές. Εσύ ακόμα ψάχνεις στο διαδίκτυο;
Πρόσεξε γιατί όλοι στην Ευρώπη ψάχνουν στην Ελλάδα για προσφορές.
Pro Ride, Λεωφόρος Καλλιρρόης 59, Αθήνα, 2109218974 και
2109218754.

ΣΥΣΤΗΜΑ CATRIDGE ZERO PRESSURE
Το “Zero Pressure” ενσωματώνει μια καινοτόμο τεχνολογία
με το νέο in-house εξελιγμένο υδραυλικό σύστημα της FG
Gubellini που καταφέρνει να κρατάει την εσωτερική πίεση πολύ
κοντά στο μηδέν (πατέντα & αποκλειστικότητα της FG Gubellini).
Έτσι πετυχαίνει παράλληλα να διατηρεί την προοδευτικότητα ενός συμβατικού κλειστού cartridge και ταυτόχρονα προσφέρει στον αναβάτη
την καλύτερη δυνατή “πληροφόρηση” και την αίσθηση του μπροστινού τροχού. Το cartridge της FG, παρέχεται συναρμολογημένο (bolton εφαρμογή) μαζί με ρυθμιστές και ελατήρια, έτοιμο προς τοποθέτηση στο υπάρχον μπροστινό.
Διαθέσιμο για:
Aprilia RSV4 (Showa)
BMW S1000 RR 2009-2011
BMW S1000 RR 2012
Honda CBR 600 RR 2007-2012
Kawasaki ZX10-R 2008-2012
KTM RC8
Triumph Daytona 675 2006-2012
Yamaha R6 2008-2012
Yamaha R1 2007-2008
Τεχνικές προδιαγραφές: Σύστημα μηδενικής πίεσης μέσα στον άξονα.
· Ελατήρια & Ρυθμιστές συμπεριλαμβάνονται
· 26mm διάμετρος τρόμπας
· Προ-συναρμολλογημένο και έτοιμο προς τοποθέτηση
· Παρέχεται με λάδι αγωνιστικού ιξώδους
Έχετε ακόμα αμφιβολίες; Μπορούμε να σας τις λύσουμε στο 2107779252 ή στο speedyR@otenet.gr.

Η TRIUMPH ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ THN XC ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ TIGER EXPLORER
Η Triumph διευρύνει τη γκάμα των τουριστικών Adventure μοτοσυκλετών της με την παρουσίαση της Tiger Explorer XC.
Με αναφορές στις σχεδιαστικές γραμμές της βραβευμένης Tiger 800
XC, η νέα Tiger Explorer XC διαθέτει μία σειρά βελτιώσεων που ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα της για μακρινά Adventure ταξίδια.
Η Tiger Explorer XC είναι εξοπλισμένη με τον τρικύλινδρο κινητήρα
1215cc με άξονα της Triumph. Αποδίδοντας 137PS και 121N.m ροπής,
ο κινητήρας αυτός συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Όλα αυτά συνοδεύονται
από διαστήματα 16,000km μεταξύ service και διετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα. Στον βασικό της εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
· Tροχοί με αλουμινένια στεφάνια και ατσάλινες ακτίνες, ελαστικά χωρίς
σαμπρέλα.
· Ride by wire, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, σύστημα ελέγχου ταχύτητας ταξιδιού και απενεργοποιούμενο ABS, όλα στο στάνταρ εξοπλισμό.
· Χούφτες, προβολείς ομίχλης, προστατευτική ποδιά και κάγκελα
συμπληρώνουν τις παντός δρόμου προδιαγραφές της Explorer XC .
· Διευρυμένα διαστήματα μεταξύ των σέρβις μαζί με διετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα.
Για αναβάτες που επιθυμούν να εξοπλίσουν την XC τους ακόμα περισσότερο, υπάρχει μια εκτενής γκάμα 54 γνησίων αξεσουάρ
από την οποία μπορούν να επιλέξουν.
Διαθέσιμη σε χακί, η XC έκανε το ντεμπούτο της κατά τη διάρκεια του Triumph Live, του μεγαλύτερου εορταστικού γεγονότος
της Triumph παγκοσμίως, στο Mallory Park του Leicestershire της Αγγλίας το τριήμερο 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου. Το
διεθνές ντεμπούτο της Tiger Explorer XC θα ακολουθήσει στην έκθεση Intermot στην Κολωνία στις 2 Οκτωβρίου 2012. Τα test
ride στις εκθέσεις Triumph θα είναι διαθέσιμα στις αρχές Μαρτίου 2013.
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ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TRIUMPH
ΣΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Γιώργος Πιερράκος και η παρέα του δημιούργησαν μετά από πολύ σκληρή δουλειά μία κάθετη μονάδα Triumph στο κέντρο της Αθήνας.
Το νέο κατάστημα Triumph Πιερράκος στη Μιχαλακοπούλου
167 διαθέτει πωλήσεις και ανταλλαγές καινούργιων και μεταχειρισμένων Triumph μοτοσυκλετών, ενώ κολλητά δίπλα παρέχει
Service εξουσιοδοτημένο και γνήσια ανταλλακτικά της αγγλικής
εταιρίας.
Για όσους δε βολεύονται με την περιοχή, ο Γ. Πιερράκος διαθέτει και μια ακόμα κάθετη μονάδα Triumph στη Λεωφόρο
Καλαμακίου, στα Νότια παράλια του Φαλήρου.
www.pierrakos-moto.com, 2107755545 (Μιχαλακοπούλου),
2109824821 (Καλαμακίου).

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ CARBON LORAINE
ΓΙΑ SCOOTER
Η Carbon Loraine επιτίθεται και στα scooters με την
νέα σειρά τακάκια υψηλής πραγματικά ποιότητας.
Τα νέα Sc και Maxi Sc είναι ειδικά κατασκευασμένα από
υλικά που συνδυάζουν γρήγορο ζέσταμα από το πρώτο κιόλας φρενάρισμα, μεγάλη αντοχή και πολύ μεγάλη
ακαμψία για τέλειο φρενάρισμα. Επίσης στο κατάστημα
Cost Part που τα εισάγει θα βρείτε και σωληνάκια υψηλής
αλλά και δισκόπλακες για μέγιστες μετατροπές σε πολλά
από τα φρένα των mini και maxi Scooter της αγοράς.
Έφυγες για το κατάστημα KostPart, του Σταμάτη Κοντογιάννη στο Κουκάκι, 2109241400, www.kostpart.gr.

Αδιάβροχες Χούφτες Μοτοσυκλέτας
Δε βρίσκεις γάντια για το κρύο και παραπονιέσαι
συνέχεια ότι είναι χοντρά και δε μπορείς να οδηγήσεις;
Ορίστε η λύση: άμεση επαφή με τα χειριστήρια, χωρίς να
κρυώνεις, να τρως πέτρες και χώματα. Πρόκειται για αδιάβροχες αντιανεμικές χούφτες, κατασκευασμένες ειδικά
για μοτοσυκλέτες από 3 στρώματα neoprene. Τα χέρια
μπαίνουν και βγαίνουν άνετα, εντελώς στεγανά και είναι
για όλες σχεδόν τις μοτοσυκλέτες. Επίσης διαθέτουν και
ανακλαστικά.
Ενώ η τιμή τους είναι όσο ένα ζευγάρι απλά γάντια, μόνο
€42,00.
Διατίθενται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681,
www.motofashion.gr.
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Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό
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Ζωγράφου και προάστεια,
δεν υπάρχει καλύτερο!
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Προστατευτικά κάγκελα
για όλα τα μοντέλα της αγοράς
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Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη
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Jacket Softcell Held με €90
Κατασκευασμένο από υδατοαπωθητικό (αυτό που
απωθεί το νερό δηλαδή), αντιανεμικό και αναπνέον
υλικό Softcell με 95 %nylon και 5% spandex (ένα
ελαστικό πολύ υλικό).
Διαθέτει 3 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ φυσικά και 2
εσωτερικές τσέπες.
Τέλος διαθέτει stormcuff στα μανίκια για να μη σηκώνονται στα πολλά χιλιόμετρα, διατηρώντας πάντα αντιανεμική
προστασία. Είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ που χρησιμοποιείται και εσωτερικά αντί της επένδυσης του μπουφάν.
Διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681, www.
motofashion.gr.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ €80
Τα ψάχνατε πού και ποιός;
Με €80 το ζευγάρι παρακαλώ γλιτώνετε το ψαλίδι σας
και το πιρούνι σας, δηλαδή τα πιο ευπαθή σημεία της μοτοσυκλέτας σας, από τυχόν χαζοτούμπες αλλά (και θεός
φυλάξει) από χειρότερα. Είναι εξελιγμένα και δοκιμασμένα στο παγκόσμιο SBK – αλλά και από τον ίδιο τον αντιπρόσωπο, ο οποίος ως γνωστός βρόντακας των Σερρών
αποφάσισε να φέρει κάτι σοβαρό για να του προστατεύει
το μηχανάκι του.
Φυσικά η σειρά GB Racing διαθέτει και μανιτάρια πλαισίου. Βρείτε όλη τη γκάμα στο www.mouratisgp.gr και στο
2104954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει
παντού).

FI TUNER PRO
Για όλα τα Suzuki και όχι μόνο, νέο σύστημα διαχείρισης καυσίμου από τη Heal Tech, που τοποθετείται με ένα απλό “κούμπωμα” στο σύστημα ελέγχου όλων σχεδόν των ψεκαστών
Ιαπωνικών μοτοσυκλετών.
Δε χρειάζεται καμία άλλη μετατροπή γιατί από μόνο του διαθέτει 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. Εξασφαλίζει από τις 500 στροφές
του κινητήρα έως και τα κόκκινα αύξηση της ιπποδύναμης με σημαντικά
βελτιωμένη 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 Τech στο κατάστημα Παπασταύρου Shops στην Καλλιρρόης ή πάρε στο 2109249350 για να το
παραγγείλεις.
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δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την Ελλάδα

market

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ GS!
Η BMW Motorrad Hellas ανακοινώνει νέες προτεινόμενες
τιμές λιανικής, που ισχύουν για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και αφορούν στα μοντέλα F650GS και F800GS
(μοντέλα 2012).
Επωφεληθείτε τώρα και αποκτήστε την GS των ονείρων σας με
πλούσιο πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό στις παρακάτω τιμές:
F650GS από €7,990 και F800GS από €9,990. Η προσφορά ισχύει
αποκλειστικά για τις μοτοσυκλέτες που βρίσκονται διαθέσιμες στο
δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Μοτοσυκλετών της BMW Hellas.
Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε μέχρι και τις
31.12.12 τη G650GS (ABS) και την G650GS Sertao (ABS) σε ασυναγώνιστες τιμές, από €6,990 και €7,490 αντίστοιχα. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α και το τέλος ταξινόμησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα προνομιακά χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα της BMW Financial Services.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Μοτοσυκλετών
της BMW Hellas, να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της BMW Motorrad Hellas www.bmw-motorrad.gr ή
να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της BMW Hellas 2109118000.

ΜΕ 550€ ΑΓΟΡΑΖΩ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ;
Η ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ, ανταποκρινόμενη στις σημερινές ανάγκες
που απαιτούν ένα φθηνότερο, πιο προσιτό μέσο μετακίνησης στις πόλεις μας αλλά χωρίς παραχωρήσεις στην ασφάλεια και στην ποιότητα, σας προσφέρει ένα πρόγραμμα απόκτησης μιας ευρωπαϊκής μοτοσυκλέτας ή ενός scooter σε
απίστευτα χαμηλές τιμές και με πραγματικά άτοκο διακανονισμό μέσω πιστωτικής κάρτας.
Έτσι η εταιρεία έχει να σας προτείνει τα απίστευτα πραγματικά πακέτα προσφορών:
Beta:
RR SM 125 4T από €3,150 τώρα μόνο 2,200 με προκαταβολή
€550 και 24 δόσεις x 69€
RR SM 50 2T Από €2,650 τώρα μόνο 1,990, 550 + 24x60€
Derbi:
Atlantis Bullet 50 2T Από €1,490 τώρα μόνο 1,290, 330 + 24x40€
Senda 125R Baja 4T Από €3,300 τώρα μόνο 2,200, 550 + 24x69€
Senda 50 X-Race 2T Από €2,650 τώρα μόνο 1,990, 550 + 24x60€
Senda 50 X- Treme 2τ Από €2,650 τώρα μόνο 1,990, 550 + 24x60€
Senda Terra 125 Από €3,000 τώρα μόνο 2,490, 835 + 24x69€
Senda Terra 125 Adventure Από €3,990 τώρα μόνο 3,190, 990 + 24x92€
Rambla 250 Από €3,650 τώρα μόνο 2,990, 950 + 24x85€
GP1 250 Από €4,290 τώρα μόνο 3,490, 990 + 24x104€
Malaguti:
Ciak 50 4T Από €2,230 τώρα μόνο 1,590, 390 + 24x50€
Phantom F12 50cc A/C Από €2,300 τώρα μόνο 1,790, 590 + 24x50€
Phantom F12 50cc L/C Από €2,550 τώρα μόνο 1,990, 790 + 24x50€
ΧΤΜ 50 6Speed Enduro 2T Από €2,700 τώρα μόνο 1,990, 790 + 24x50€
Grizzly 50 4Wheels Από €1,400 τώρα μόνο 1,250, 290 + 24x40€
Husqvarna:
WRE 125 Από €4,990 τώρα μόνο 2,990, 950 + 24x85€
Cagiva:
Mito 125 Από €4,990 τώρα μόνο 2,990, 950 + 24x85€
Προσοχή! Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ Α.Ε., Πλαταιών 4-6, 10435, Γκάζι, Αθήνα, 2109248996, e-mail:
info@hellinmoto.gr, www.hellinmoto.gr.
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Επιτέλους, BMW service στα μέτρα σας
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Για ελαστικά υψηλών επιδόσεων
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Εγγύηση στα μεσόγεια!
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H υγεία της... πανω απ’όλα!

Ο ταχύτερος στις αλλαγές...

Το ποδήλατο στα καλύτερα του!

xodus

Σπύρος Τσαντήλας

Αερολογίες
A

Ένα φουγάρο στη
Μεγαλόπολη
ή στο Λαύριο
σε μια μέρα με
πόσες χιλιάδες
μοτοσυκλέτες
ισοδυναμεί;

πό την 1η Ιουλίου 2013 προαιρετικά και από την 1η
Ιανουαρίου 2014 υποχρεωτικά όλα τα μηχανοκίνητα
δίκυκλα και τρίκυκλα που λογίζονται ως μοτοσυκλέτες
(κατηγορία L κατά την κωδικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές εκπομπών
καυσαερίων Euro 4. Αυτή είναι η νέα δέσμη που θα
αντικαταστήσει την ισχύουσα Euro 3.
Για να το πω σύντομα, οι Euro 4 απαιτούν μια μείωση 25%
στους βασικούς ρύπους συγκριτικά με τις Euro 3.
Σύντομα, ενδεχομένως και μόλις μια τριετία μετά, θα περάσουμε
στις Euro 5. Αρχικά μάλιστα προβλέπονταν οι 4 φέτος και οι 5
το 2015, αλλά η οικονομική κρίση επιμήκυνε (sic) το πλάνο,
μετά και από έντονη πίεση των Ενώσεων Κατασκευαστών.
Προφανώς σε αυτό το κλίμα θα τους έπεφτε κάπως δύσπεπτο
το κόστος αναπροσαρμογής της γκάμας τους και δύσκολα θα
έβρισκαν πελάτες για να το μετακυλήσουν.
Ο λόγος για την ξαφνική πρεμούρα της ΕΕ να τρέξει το
πρόγραμμα στις μοτοσυκλέτες αφορά την απόστασή τους από
τα αυτοκίνητα. Αυτά βρίσκονται ήδη στις Euro 5, χοντρικά μια
επταετία μπροστά και έχει αποφασιστεί πως το κενό πρέπει να
καλυφθεί. Με το πέρασμα στις Euro 5 υπολογίστε άλλο ένα
μείον 25%.
Όπως καταλαβαίνετε, το να στοχεύσουμε σε 5-6 χρόνια σε
συνολικό περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων της τάξης
του 50% από εκεί που είμαστε σήμερα δεν είναι και λίγο. Δεν
αρκεί απλά ένας καταλύτης και μια ρύθμιση στον ψεκασμό,
σημαίνει δουλειά.
Ήδη έχουμε δείγματα αυτής της εξέλιξης. Πόσες καινούργιες
μοτοσυκλέτες ή σκούτερ με καρμπυρατέρ μπορείτε να βρείτε;
Όλα ψεκαστά είναι πια. Ανάλογα εξαφανίζονται σταδιακά και οι
αερόψυκτοι κινητήρες, πλέον από το 2013 θα γίνει υγρόψυκτο
ακόμη και το ορόσημο της αερόψυξης, ο boxer της BMW.
Τα MotoGP ζουν την κρίση εδώ και μερικά χρόνια, οι μηχανικοί
τους έχουν γίνει ειδικοί στο να δουλεύουν με το ελάχιστο
δυνατό καύσιμο. Όταν τους μίκρυναν τα ρεζερβουάρ από τα
24 στα 21 λίτρα είδατε τις μοτοσυκλέτες να χάνουν ισχύ; Όχι
βέβαια και αυτή η τεχνολογία θα περάσει σταδιακά και στην
παραγωγή διότι απλούστατα καίγοντας λιγότερο εκπέμπεις και
λιγότερο.
Στους διαδρόμους των Βρυξελλών συζητιέται τώρα έντονα
η προσαρμογή της φορολογίας στις εκπομπές καυσαερίων,
εν ολίγοις δηλαδή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον το γκάζι
μάλλον θα ακριβύνει πολύ.
Αν πραγματικά ενδιαφέρονται για την ουσία των εκπομπών
καυσαερίων και όχι τους τύπους, θα πρέπει να επεκτείνουν
τους μηχανισμούς ελέγχου και σε βάθος χρόνου, όχι μόνο
σε καινούργια οχήματα –κάτι που προγραμματίζεται να γίνει,
όπως έχουμε αναφέρει σε αυτή τη στήλη πρόσφατα. Όπερ
σημαίνει πως αναμένεται να σφίξουν τα πράγματα και για
το κομμάτι της after market αγοράς που ασχολείται με τη
βελτίωση επιδόσεων.
Όλα αυτά σε έναν κόσμο όπου μια βιομηχανία μπορεί
να αγοράζει δικαιώματα επιπλέον ρύπων σε παγκόσμια
χρηματιστήρια ή να λαδώνει τα κατάλληλα άτομα και να
δηλητηριάζει ουρανούς, ποτάμια και θάλασσες όσο γουστάρει.
Μπορεί επίσης να αγνοεί επιδεικτικά τον εκσυγχρονισμό, όπως
η ΔΕΗ που καίει ακόμη λιγνίτη. Ένα φουγάρο στη Μεγαλόπολη
ή στο Λαύριο λ.χ. σε μια μέρα με πόσες χιλιάδες μοτοσυκλέτες
ισοδυναμεί;

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),50(Σ)
4(T)
7(F)
16(T)
22(F)
17(F)
3(Σ)
13(F)
14(F)
15(F)
20(Σ)
25(F)
28(F)
23(C),25(Σ)
11(T)
41(F)
36(F)
1(F)
1(C)
15(Σ),25(Σ)
38(C)
30(F)
3(Σ)
12(T)
37(F)
19(Π),32(T)
8(Π)
37(Σ)
43(F)
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 125 R (’12)
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		
SMS 125 ’ 12
Kawasaki		
D-Tracker 125
ER6-f		
ER6-n		
KLX 250		
Ninja 250		
Versys 650		
Versys 650 ABS ΄10
Versys 1000
W800 ’11		
Z750		
Z750R		

Τεύ
χος

ο
ντέ
λ

α
ρεί

Μο

Ετα
ι

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
11(F)
Runner ST200
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35(C)
35(C)
23(F)
25(F)
48(F)
35(C)
35(C)
35(C)
48(F)
13(F)
7(T),37(Σ)
12(F)
10(F)
5(F)
24(F)
50(Σ)
48(F)
47(F)
7(Π)
41(Σ)
34(F)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
15(F),19(Σ)
4(F)
46(C)
9(F)
49(F)
31(F)
16(F)
6(F)
15(F)
3(T)
24(Σ)
44(T)
18(Π),32(F)
48(T)
47(F)
19(F)
24(F)
49(C)
50(Σ)
28(F),50(Σ)
19(F)
21(F)
16(F)
18(F)
1(F)
27(F)
45(T)
40(F)
2(Σ),33(Σ)
39(F)
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26 (T)
36(F)
7(Π),20(T)
5(T),15(Σ),25(Σ)
47(F)
26(F)
47(F)
24(Σ)
27(F)
3(Σ)
22(F)
34(F),39(T)
45(F),50(Σ)
2(T)
48(C)
20(F)
31(F)
1(C),25(Σ)
18(F)
37(Σ)
6(T)
20(Σ)
8(F)
13(T)
30(F)
1(F)
20(F)
11(F)
10(F)
32(F)
26(F)
17(F),26(F)
45(F)
49(F)
14(F)
40(F)
5(F)
44(F)
7(F)
3(F)
35(F)
24(F)
60(Σ)
17(T)
36(F),37(T)
20(F)
9(F)
41(Σ)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
23(F)
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we have issues...

Z1000 ’10		
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
DR 125 SM		
Gladius 650
GSR 750		
GSX-F 650		
GSX-R 600 K8
GSX-R 600 L1
GSX-R 1000 K9
RMX 450Z		

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)
50(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)
50(F)
6(F)
10(T),41(Σ)
7(Π),15(Σ),25(Σ)
2
9
31
42
8
30
40
43
19
43

Κοπέλια στην Πελοπόννησο (1/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (2/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (3/3)
Κοπέλια στην Πελοπόννησο (4/3)
Long Term
ΚΤΜ 690 SuperMoto
ΚΤΜ 950 SuperMoto Voyager
Suzuki Burgman 400
Suzuki GSXR 600 K9
eCycle		
Αγοράζοντας MTB
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (α΄)
Αγοράζοντας ποδήλατο δρόμου (β’)
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
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2(F)
45(C)
13(F)
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RV 125 VanVan
V-Strom 650 Desert
V-Strom 650 ’12
Sixteen 150		
SYM		
HD2 200i		
MaxSym 400
Wolf 250		
Triumph		
Bonneville SE
Bonneville T100 LE
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
YB125 BW’s
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
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28
29
30
31
4,5,6,8,9,11
4,5,6,7,9,11
40
16,20
5
9
10
10
35
15
8
24
24
16
25
35
18
26
7
29
28
13
30
28
28
33
22
11
18
25
30
23
32
27
25
16
38
36
16
15
14
37
12
13
27
23
22(F)
15(F)
26(F)
32(Σ)
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we have issues...

Gitane Real E-bike3
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

32(Σ)
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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