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editorial

Σπύρος Τσαντήλας

Αν υποθέσουμε πως εμάς
κάποιος μας το σφύριξε,
πολύ θα ήθελα να ξέρω για
την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός
Αττικής, ποιος ενημέρωσε τον
κόσμο για Τεχνικό Έλεγχο
Δικύκλων, ο Ράιχενμπαχ ή
μήπως ο γέρων Παστίτσιος;

ΤουΚΤΕΟ
τοκάγκελο

>>

Μια ζωή θυμάμαι να ακούω εξαγγελίες
για Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων
και ποτέ να μη εφαρμόζονται. Χάνω το μέτρημα από πόσους
υπουργούς Μεταφορών έχω ακούσει να τα εξαγγέλλουν και για
τις μοτοσυκλέτες στην αρχή της θητείας τους και στη συνέχεια να
τα ξεχνούν.
Στις 25 Αυγούστου φέτος λοιπόν λαμβάνω ένα email από τη
Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών (ΜΟΤΕΚ, www.motek.
gr) το οποίο ενημερώνει για πρόσκληση των μοτοσυκλετών
στην Περιφέρεια Αττικής για Τεχνικό Έλεγχο. Πρέπει να
ομολογήσω πως έμεινα άφωνος. Αφενός εκπλήσσομαι όταν
ακούω τελικά αυτό που έχει γίνει ανέκδοτο από τη δεκαετία

του 1990 (ναι, την προηγούμενη χιλιετία είναι αυτό), αφετέρου
απορώ γιατί ενημερωνόμαστε από τη ΜΟΤΕΚ και όχι από τις
ειδήσεις ή κάποιον πιο αρμόδιο φορέα, όπως την Ομοσπονδία
Μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα για παράδειγμα. Τι ρωτώ ε;
Ας πούμε, πολύ θα ήθελα να ήξερα ποιος ενημέρωσε την
υπόλοιπη Ελλάδα, ο Ράιχενμπαχ ή ο γέρων Παστίτσιος;
Στη συνέχεια σπεύδω να ψάξω για σχετικές πληροφορίες. Στην
ιστοσελίδα του ΥΜΕ… τζίφος. Πέρασα ώρες ψάχνοντας για κάτι
σχετικό αλλά δε βρήκα και είναι έτσι κι αλλιώς τόσο χαοτικά
κακοφτιαγμένο site που και να σου πουν που βρίσκεται κάτι
μπορεί και να μην το βρεις…
Εν τέλει η σχετική ανακοίνωση βρέθηκε στη Διαύγεια και

editorial

κοινοποιημένη στην Περιφέρεια Αττικής (ευχαριστώ πολύ τον Άρη Βαγγελάτο γιατί χωρίς αυτόν ακόμη θα
έψαχνα). Για την ιστορία θα το βρείτε στις ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας με ημερομηνία 25
Απριλίου 2012. Η ΜΟΤΕΚ μας το έστειλε 4 μήνες αργότερα και πάλι καλά να λέμε, αλλιώς δε θα το ξέραμε
καν. Η διεύθυνση είναι: http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=450
4%3A2012-04-25-15-24-28&catid=3%3A2008-09-06-21-42-59&Itemid=31&lang=el
Μεταφέρω με copy-paste το ακριβές κείμενο.
“Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας
των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όλες οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης
άδειας κυκλοφορίας) έως και 30-12-1998 στην Περιφέρεια
Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής
Αττικής, Δυτικής Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και
σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην
Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από 30-04-2012 ως 30-12-2012

(Συνεχίζει με μερικές διευκρινήσεις και καταλήγει στο ότι:)
Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης
προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.”
Τι προβλέπει το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.; Ένα ζουμερό πρόστιμο €400… Το πρόσθετο ειδικό τέλος είναι η τιμή
του ελέγχου στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ αν αυτός γίνει εκπρόθεσμα. Αν ναι, ξεχάσαμε, δεν υπάρχουν δημόσια ΚΤΕΟ,
μόνο σε ιδιωτικά επί πληρωμή…
Το πιο σοκαριστικό ωστόσο για μένα δεν ήταν τίποτε από τα παραπάνω. Ήταν στην ημερομηνία του εγγράφου
της Περιφέρειας: 28-03-2012.
Στα τέλη του Μάρτη αποφάσισαν πως το ΚΤΕΔ πρέπει να αρχίσει την εφαρμογή του σε έναν μήνα (30-04-2012)
και πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε πως ενημερώθηκε το κοινό. Η ίδια η Περιφέρεια Αττικής χρειάστηκε έναν μήνα
για να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα της…
Μου φαίνεται γελοίο ένα περιοδικό μοτοσυκλέτας να μην έχει λάβει σε όλο αυτό το διάστημα μια επίσημη
επικοινωνία από κάποιον φορέα. Το γεγονός πως τόσοι νοματαίοι που συνεργαζόμαστε στο ebike δεν είχαμε
ακούσει τίποτε σχετικό σε ειδήσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα τι λέει; Δε ζούμε σε υπόγειες στοές, κανονικοί
άνθρωποι είμαστε, κάτι θα έπρεπε να έχουμε ακούσει.
Και τώρα; Και τώρα τρέχουμε. Διότι ξαφνικά χιλιάδες ανθρώπων ανακάλυψαν πως έχουν κάτι σαν ένα τρίμηνο
να βγάλουν άκρη με τα ΙΚΤΕΟ, να ετοιμάσουν τις μοτοσυκλέτες τους (που ίσως να μην περνούν ως έχουν), να
κλείσουν ραντεβού και να περάσουν. Χώρια τα λεφτά, σε περίοδο που μόλις έχουν σκάσει εφορίες, χαράτσια
και έπονται τέλη κυκλοφορίας. Η περίοδος από τον Μάιο ως το τέλος του καλοκαιριού για πολλούς από μας
ήταν χαμένη αφού δεν έτυχε να τρακάρουμε τυχαίως πάνω στη μεγάλη είδηση. Διότι διαφορετικά τι στοίχημα
βάζετε πως λίγες μέρες μετά την Πρωτοχρονιά θα ξαμοληθεί σύσσωμη η Τροχαία σε μπλόκα που θα ελέγχουν
μόνο ΚΤΕΟ; Εγώ ζώντας στην Ελλάδα 41 χρόνια είμαι βέβαιος.
Προσοχή τώρα, επειδή από τότε που πήρα είδηση το θέμα έχω μιλήσει με όλους τους γνωστούς μου να δω τι
ξέρουν και οι περισσότεροι το έμαθαν πολύ πρόσφατα. (Τυχαίο;) Το μέτρο αφορά τις μοτοσυκλέτες που έχουν
ταξινομηθεί μέχρι και τις 30-12-1998. Το λέω γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις να πηγαίνουν νεότερα μοντέλα
που δεν υποχρεούνται να περάσουν Έλεγχο ακόμη. Ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, γιατί να πουν όχι σε 30-40
εύκολα ευρώ… Στο μεταξύ αν κάνετε ένα ψάξιμο στον κυβερνοχώρο, στα φόρουμ μοτοσυκλέτας λ.χ. θα βρείτε
κάμποσους αστικούς μύθους και αρβύλες να τριγυρνούν. Έτσι γίνεται όταν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση,
παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο. Εμείς φταίμε κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Υπουργέ;
Τα είπα και ξαλάφρωσα. Ευτυχώς έχουμε κι ένα νέο τεύχος, αυτή τη φορά τίγκα στη μοτοσυκλέτα, ας όψεται η
Intermot, αλλά και τα MotoGP και η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας.
Πάντως, μιλώντας για την Έκθεση της Κολωνία, και ρεκόρ προσέλευσης είχε και υπέροχες νέες μοτοσυκλέτες
είχε και αφειδώς θηρία των 1200 cc. Μάλλον υπάρχουν άλλα μέρη του κόσμου όπου η κρίση δεν έχει τα
“κάλλη” του ευρωπαϊκού νότου. Θα περίμενα πολλές κινήσεις ανάλογες με αυτές της περσινής Honda, με το
New Mid Concept των NC700. Αλλά ας μη γκρινιάζω άλλο, και φέτος βγήκαν υπέροχες μοτοσυκλέτες από
όλες τις γωνιές του πλανήτη. Χώρια που τον επόμενο μήνα έρχεται η EICMA στο Μιλάνο, όπου μας περιμένει
άλλο ένα κύμα νέων λαχταριστών μοντέλων. Ξέρουμε ήδη μερικά που θα παρουσιαστούν εκεί και θα έχει
πολύ-πολύ ενδιαφέρον.
Καλή μας απόλαυση (κι ας είναι μόνο μάτι)!
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Honda SL70 Bivouac
Τελευταία βλέπουμε όλο και περισσότερες ανακατασκευές παλαιών μοτοσυκλετών, με την πληθώρα αυτών
να λοξοδρομούν κάπου στην πορεία
και να βγαίνουν ψιλο-cafe racer, ψιλο-scrambler και κυρίως διαφορετικές
απ’ ο,τιδήποτε κυκλοφορεί. Εάν υπάρχει ένας κανόνας που οι περισσότεροι
ακολουθούν ευλαβικά είναι του μεγέθους: Κυβικά και πάλι κυβικά, με συνήθη εξαίρεση κάτι Μπόμπους και Ζετάκια, ειδικά στην Ελλάδα.
Δεν είμαστε όμως οι μόνοι που εκτιμούμε
μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού και το SL70
Bivouac είναι από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε δει τελευταία.
Ο Todd Hunter ήρθε στον κόσμο των δικύκλων σχετικά αργά, καθώς αγόρασε την
πρώτη του μοτοσυκλέτα όταν ήταν 40 χρονών – ένα Bonneville T 100 του 2006. Και
επειδή η πρώτη αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει,
ειδικά αν είναι και φρέσκια, όταν κοίταζε
για μια μικρή καθημερινή μοτοσυκλέτα είχε
κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του.
Κάτι που θα συνδύαζε τις μοτοσυκλέτες με
την άλλη αγάπη του, τις μινιατούρες.
Το Project ξεκίνησε με ένα SL70 του 1971,
πλήρως λειτουργικό αλλά με εμφανή τα
σημάδια των 41 ετών χρήσης. Ο λόγος;
Μια από τις ελάχιστες μοτοσυκλέτες με τον
οριζόντιο κινητήρα της Honda (παπιού σε
απλά ελληνικά) που είχαν κλασικό πλαίσιο. Για να πετύχει τις σωστές γραμμές για
το mini Triumph Scrambler look που ήθελε, ο Todd έφτιαξε μια βάση που άλλαξε τη
γωνία ρεζερβουάρ-σέλας, τοποθέτησε ένα
ψαλίδι από XR100 του ’83 και έφτιαξε ένα
υβρίδιο πιρουνιού με πράγματα CL, CB,
CT και SL με μηχανικό δισκόφρενο. Γιατί;
Μα επειδή τύχαινε να έχει ένα καλάμι από
CB125 πεταμένο στο πλάι του σπιτιού του.
Οι τροχοί είναι μίξη κέντρων, στεφανιών και
ακτίνων από SL, CB και eBay (όχι, δεν είναι
μοντέλο της Honda και αυτό), ενώ ο κινητήρας έχει ανέβει στα 124 κυβικά.
Scrambler χωρίς ψηλή εξάτμιση βέβαια δε
γίνεται, και ο Todd παιδεύτηκε λίγο αλλά
βρήκε τη λύση για το ιδανικό του λουκ: Ο
λαιμός κατασκευάστηκε με κομμάτια από
δύο εξατμίσεις, καθώς και ένα τμήμα... κονταριού ομπρέλας για τη σωστή ευθεία. Το
αποτέλεσμα αν μη τι άλλο τον δικαιώνει και
μας θυμίζει: Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος.
[Πηγή: TheKneeSlider.com]

>>

blog.ebike.gr

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

Confederate X132 Hellcat record
Όσο εξωτικό και αν δείχνει δίπλα σε παραδοσιακές Harley Davidson, το Confederate Hellcat ακόμα και
στην τελευταία του έκδοση ‘combat’ δεν είναι ακριβώς ότι έχεις στο μυαλό σου όταν ψάχνεις μοτοσυκλέτα για να καταρρίψεις ρεκόρ ταχύτητας.
Εκτός προφανώς αν είσαι ο James Hoegh και αποφασίσεις να πάρεις το μοναδικό πρωτότυπο Hellcat Combat και να
πεταχτείς μέχρι τα Bonneville Salt Flats για να δεις τι μπορείς να κάνεις. Το αποτέλεσμα; Από εντυπωσιακό έως τρομακτικό αν αναλογιστείς πόσο δύσκολο πρέπει να είναι να μείνεις πάνω σε αυτή τη μοτοσυκλέτα σε τέτοιες ταχύτητες.
171.22 μίλια την ώρα ή 275.55 km/h παρακαλώ, παρέα με το ρεκόρ της κατηγορίας A-PF 3000.
Για όσους δεν ξενυχτούν με τους κανονισμούς και τις κατηγορίες που ισχύουν στα salt flats, η κατηγορία είναι για
μοτοσυκλέτες με ειδικό πλαίσιο, χωρίς φαίρινγκ και κινητήρα που χρησιμοποιεί κανονικό καύσιμο, έχει ωστήρια και
είναι έως 3,000 κυβικά.
Ναι, όντως ακούγεται σα να έχουν ετοιμάσει από μια κατηγορία για κάθε πιθανή μοτοσυκλέτα, αλλά... 275 km/h
πάνω σε Hellcat; Τα συγχαρητήρια είναι δεδομένα.
Περάστε από το http://youtu.be/84_Ki8uPNtI για να πάρετε και εσείς μια μυρωδιά Bonneville.
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Honda New Series
Μπορεί η Honda να ήταν σχετικώς ήσυχη στην Intermot,
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι κάθεται στα αυγά της.
Μετά την επιτυχία του New Mid Series – βλέπε NC700S, NC700X
και Integra, δύο μοτοσυκλέτες και ένα σκούτερ χτισμένα πάνω
στο ίδιο σύνολο κινητήρα, πλαισίου, αναρτήσεων – η Ιαπωνική
εταιρεία ετοιμάζει το επόμενο βήμα.
Σύμφωνα με τον προέδρο της Honda, Takanobu Ito, αυτό θα είναι “μια σειρά από μεγαλύτερου μεγέθους μοντέλα με ένα νέο
concept που θα προσφέρει τόσο καθημερινή μετακίνηση όσο και
τουρισμό τα σαββατοκύριακα. Αυτή η νέα σειρά θα χαρακτηρίζεται από ροπάτη απόδοση, χαμηλό ύψος σέλας, άνετες αναρτήσεις
και μεγάλη σταθερότητα.
Η παραγωγή του πρώτου μοντέλου της νέας σειράς θα ξεκινήσει
το Φεβρουάριο του 2013 στο κεντρικό εργοστάσιο της Honda στο
Kumamoto και η διάθεση θα γίνει αρχικά στη Βόρειο Αμερική”.
Το σκίτσο που συνόδεψε την παρουσίαση θυμίζει ελαφρά DN01 αλλά κρίνοντας από την όχι ακριβώς επιτυχημένη πορεία του
τελευταίου ίσως να μην οδηγηθούμε σε τόσο ακραία μίξη διαφορετικών σχεδιαστικών φιλοσοφιών. Περισσότερο ενδιαφέρον
υπάρχει για την καταγωγή του κινητήρα, περί της οποίας η Honda
τηρεί σιγή ιχθύος. Λέτε να δούμε τον κινητήρα του VFR1200 σε
νέες περιπέτειες; Πιθανόν, αλλά μόνο αν η Honda βρει τρόπο να
τιθασέψει τη δίψα του.
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Kawasaki ER3/Z300
Η Kawasaki ήταν με διαφορά η πιο δραστήρια Ιαπωνική εταιρεία στην Intermot όπως θα δείτε στο αφιέρωμα που ακολουθεί και απ’ ότι φαίνεται η φόρα της καλά κρατεί.
Η χαμηλής ποιότητας φωτογραφία του σκίτσου που βλέπετε προήλθε από το ινδονησιακό TMCblog.com συνοδευόμενη από διάφορα έγγραφα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητά της και παρουσιάζει το υπό εξέλιξη νέο μικρό
γυμνό της εταιρείας.
Βασισμένο στην έκδοση 250 κυβικών
του ανανεωμένου Ninja που συνεχίζει
να διατίθεται σε υπό ανάπτυξη χώρες,
φέρει τον κωδικό ER250C, αλλά δε
χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη για να δει
κανείς ότι οπτικά έχει μεγαλύτερη συγγένεια με την οικογένεια Ζ παρά με το
ER-6n. Παρά τη διατήρηση πλαισίου
και αναρτήσεων, το ER δεν είναι απλά
ένα Ninja 250 χωρίς πλαστικά. Η ΚΗΙ
προχώρησε στην αλλαγή εξάτμισης,
ντεπόζιτου και ουράς, δημιουργώντας
έτσι μια ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση.
Το μικρό Streetfighter της Kawasaki
αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα
μέσα στο 2013, με τον κινητήρα των
300 κυβικών και τον ψεκασμό για τις
ευρωπαϊκές χώρες.
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Πέρασε τρεις μέρες σε ένα χαντάκι μετά από πτώση,
μέσα σε μια λίμνη νερού με σπασμένα πλευρά και
υποθερμία. Ο λόγος για 40άχρονο μοτοσυκλετιστή
από το Yorkshire που εντοπίστηκε από ελικόπτερο
διάσωσης και αναρρώνει στο νοσοκομείο. Ακόμα
και μέσα στην ατυχία σου, πρέπει να σε θέλει...
Οι παραδοσιακές εταιρείες μοτοσυκλέτας δεν είναι
οι μόνες που δυσκολεύονται. Η Mission Motors,
γνωστή για τις ηλεκτρικές της μοτοσυκλέτες και από
το ’10 την παραγωγή εξαρτημάτων για αυτές έκανε
πρόσφατα σημαντική μείωση προσωπικού καθώς
δεν κατάφερε να βρει τους επενδυτές που αναζητούσε.
Βαρεθήκατε το Gangam Style και τις παρωδίες του;
Αν όχι, περάστε και ρίξτε μια ματιά σε μια έκδοση
που προσθέτει αυτό που πραγματικά έλειπε: Μοτοσυκλέτες, ATV και stunts, έστω και αν αυτά λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο. http://youtu.be/eCqPJtRcpE
Εν όψη των επερχόμενων μέτρων που θα κάνουν
την απόκτηση ‘ανοιχτού’ διπλώματος μοτοσυκλέτας ακόμα πιο δύσκολη στις Ευρωπαϊκές χώρες, ο
Anthony Wilton στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε ένα
online petition με ένα πολύ λογικό αίτημα: Αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και στα διπλώματα αυτοκινήτου.

more stuff...
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Motorcycling
Down Under
Η χαλαρή και ξέγνοιαστη νοοτροπία
των Αυστραλών αρχίζει να απειλείται
ή έστω όσων εξ αυτών αγαπούν τις
μοτοσυκλέτες.
Η Υπουργός οδικής ασφάλειας της Νότιας Αυστραλίας Jennifer Rankine ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων με δίκυκλα, με την
κυβέρνηση να έχει θορυβηθεί από την
αύξηση των θανατηφόρων κατά 23% το
2011, με 21 νεκρούς. Τα περισσότερα
ακούγονται λογικά, όπως το όριο 0%
στο αλκοόλ για τον πρώτο χρόνο από τη
στιγμή που θα πάρει κάποιος το δίπλωμά του, αποστάσεις 6 μηνών ανάμεσα
Basic και Advanced Rider Safe Training
– ναι, υπάρχουν και τέτοια – καθώς και
ειδικό δίπλωμα για μοτοσυκλέτες έως
50 κυβικών, κάτι που εμείς ως πρωτοπόροι ήδη έχουμε στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.
Ως εδώ καλά. Εκ των μέτρων αυτών
όμως, υπάρχει ένα που όπως και να το
κάνουμε ξεχωρίζει ελαφρά: Την υποχρεωτική κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου
για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν αποκτήσεις το δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις για
δίπλωμα μοτοσυκλέτας.

- Image : Inefecto

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

Honda CB500 & CBR 500
Γράφαμε πρόσφατα για τα νέα δικύλινδρα
400άρια που ετοιμάζουν την επιστροφή της
μέσης κατηγορίας για την εποχή της κρίσης,
αλλά η Honda αποφάσισε ότι τα 500 κυβικά
της ακούγονται καλύτερα.
Οι κουνημένες φωτογραφίες διέρρευσαν στο
www.cbr250.net και δείχνουν τις δύο νέες μοτοσυκλέτες της Honda που σύντομα θα αρχίσουν
να γεμίζουν τους δρόμους. Κινούμενες και οι δύο
από ένα νέο δικύλινδρο κινητήρα, που είναι στην
ουσία δύο κύλινδροι CBR250 σε ένα μπλοκ και
παρά τη χρήση πολλών κοινών περιφερειακών με
το μικρό CBR για τη διατήρηση του κόστους χαμηλά, δεν αντλούν τη σχεδιαστική τους έμπνευση
από το δωρητή καρδιάς αλλά κοιτούν αλλού στη
γκάμα.
Έτσι, το CBR 500 έχει αρκετές εμφανισιακές ομοιότητες με το CBR 600 RR του ’03 και το CB500 είναι
το μικρό αδελφάκι του CB1000R. Παρά τα φαινόμενα όμως, δεν πρόκειται για πνευματικούς διαδόχους των τετρακύλινδρων τετρακοσαριών που
βλέπαμε ως παραεισαγωγές. Με ένα δισκόφρενο,
κανονικά τηλεσκοπικά
πιρούνια και
ανθρώπινη
εργονομία
προορίζονται για καθημερινή
και φυσικά
οικονομική
χρήση, με
μια
πρόσθετη σπορ
αύρα έστω
και μόνο εικαστική.
Αναμείνατε απόδοση
γύρω στους
47 ίππους,
στα όρια της
κατηγορίας
Α2 που έρχεται
στην
Ευρώπη δηλαδή και χαμηλό κόστος
χρήσης. Το
μόνο
που
λείπει είναι
μια εξίσου
ανταγωνιστική τιμή.

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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Πόλεμος εναντίον των δικύκλων
Σα να μην έφταναν τα προβλήματα της Παλαιστίνης, οι μοτοσυκλετιστές στη Γάζα βρίσκονται πλέον υπό
ένα νέο πόλεμο, αυτή τη φορά καθαρά εσωτερικό..
Το Υπουργείο εσωτερικών απαγόρευσε την εισαγωγή ανταλλακτικών για μοτοσυκλέτες στην πόλη, ενώ παραδέχτηκε
δια στόματος του Hassan Akashed ότι ο στόχος είναι να μειώσουν αισθητά τον αριθμό των μοτοσυκλετών.
Θεωρούμενοι ως η κύρια πηγή των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, οι μοτοσυκλετιστές έχουν να αντιμετωπίσουν ήδη
απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα, ενώ οι γυναίκες δε μπορούν πλέον ούτε να οδηγούν αλλά ούτε καν
να ανεβαίνουν ως συνεπιβάτιδες. Κατά το εν λόγω υπουργείο αυτό έγινε ‘για να μειωθούν τα ατυχήματα και να προστατευτούν οι οικογενειακές αξίες’.
Το κόστος συντήρησης των αυτοκινήτων είναι ήδη απαγορευτικό λόγω του εμπάργκο που έχει κάνει το Ισραήλ και η
τροπή των κατοίκων στις μοτοσυκλέτες ήταν αν μη τι άλλο φυσιολογική. Ιδανική εποχή να κάνεις χρυσές δουλειές ως
λαθρέμπορος ανταλλακτικών από την Αίγυπτο...
[Φωτό: AP Photo/Hatem Moussa]
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BMW goes to Asia
Η Γερμανική εταιρεία ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες που είδαν τις πωλήσεις τους να ανεβαίνουν αντί να
συρρικνώνονται μέσα στην κρίση, αλλά τίποτα δεν κρατά για πάντα.
Παρά το ρεκόρ πωλήσεων το 2011 με 104,286 μοτοσυκλέτες, στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 η BMW είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 4.2% και τα έσοδα κατά 8.9% φτάνοντας τα 410 εκατομμύρια Ευρώ.
Σύμφωνα με αναλυτές, αιτία είναι η εξάρτηση της εταιρείας από τις αγορές Ευρώπης και Αμερικής που ως γνωστόν
δεν είναι και στα καλύτερά τους. Η λύση, όπως ξέρουν οι περισσότεροι κατασκευαστές, δεν είναι άλλη από τις αναπτυσσόμενες αγορές όπου ο όγκος των
πωλήσεων επιτρέπει παχυλά κέρδη παρά
τις χαμηλές τιμές πώλησης. Το πρόβλημα
που αντιμετωπίζει η BMW όμως είναι ότι
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη γκάμα της
καμία μοτοσυκλέτα κάτω από 600 κυβικά, νούμερο απλά εκτός πραγματικότητας
για τις εκεί αγορές.
Με δεδομένη την δήλωση της εταιρείας
ότι θα εστιάσουν τις προσπάθειές τους
στην αύξηση των πωλήσεων για το 2012
και 2013, δε μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν υπάρχει στα σκαριά κάποια
συνεργασία ή κάποια μικρότερη μοτοσυκλέτα. Άλλωστε, υπάρχει πάντα η
Husqvarna μέσω της οποίας μπορούν να
διατεθούν πιο λιτές μοτοσυκλέτες που δε
θα ταίριαζε να φέρουν τη μπλε και γαλάζια έλικα.
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Αναβάλλεται το Moto Weekend
[Δελτίο Τύπου]
Γνωρίζετε όλοι την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι τους τελευταίους μήνες για την διοργάνωση του 2ου Moto
Weekend. Ένα πολυδιάστατο event, με έκθεση μοτοσυκλετών, test rides και παράλληλες εκδηλώσεις.
Είναι προφανές στον καθένα ότι στόχος είναι η τόνωση του χώρου της μοτοσυκλέτας και ο περιορισμός της απαξίωσης που υφίσταται – κυρίως λόγω της κρίσης. Αλλά και της ολιγωρίας των εμπλεκομένων στο χώρο – όλων μας.
Το περσινό 1o Moto Weekend τον Σεπτέμβριο του 2011 ήταν η τελευταία μαζική εκδήλωση για την μοτοσυκλέτα
στην Ελλάδα. Την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 10,000 επισκέπτες κατά το διήμερο. Δωρεάν είσοδος, πληθωρική επικοινωνία και διαφήμιση της εκδήλωσης και το πλούσιο πρόγραμμα ήταν η συνταγή της επιτυχίας την οποία
πλέον γνωρίζουμε καλά. Όσοι συμμετείχατε, το γνωρίζετε. Όσοι την επισκεφθήκατε, επίσης.
Όλα αυτά συνοψίζονται στα λόγια επισκέπτη “ήρθα για μία ώρα, τώρα έχουν περάσει τέσσερεις και δε θέλω να
φύγω…” Αυτό ήταν το 1ο Moto Weekend. Θύμισε στον κόσμο ότι η μοτοσυκλέτα δεν είναι μόνο μεταφορικό μέσο
με δύο ρόδες, έχει και χαρά να δώσει. Ανέβασε την ψυχολογία όσων το επισκέφθηκαν. Και ήταν πολλοί.
Την ίδια συνταγή με τις βελτιώσεις που διαπιστώσαμε ότι χρειάζονται, ακολουθούμε και για το 2ο Moto Weekend.
O κόσμος θέλει και περιμένει το 2ο Moto Weekend, εμείς οι διοργανωτές παρά τις αντιξοότητες και το μεγάλο ρίσκο
λόγω έλλειψης εισιτηρίου, προφανώς θέλουμε το Moto Weekend.
Μέσα στις τελευταίες μέρες, ενημερωθήκαμε από τρείς μεγάλες εταιρίες εισαγωγής μοτοσυκλετών ότι “αδυνατούν”
να παρίστανται, για ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία, στην προγραμματισμένη εκδήλωση του 2ου Moto Weekend,
στις 13-14 Οκτωβρίου.
Οι συμμετοχές και το ενδιαφέρον για το 2o Moto Weekend είναι σαφώς περισσότερες από τις περσινές. Εντούτοις,
λόγω του μειωμένου κόστους περιπτέρων ώστε να γίνονται πλέον απόλυτα προσιτά, δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας εκθετών και “ακυρώσεις”, ιδίως την τελευταία στιγμή και ειδικά τέτοιου οικονομικού μεγέθους.
Τα έσοδα της εκδήλωσης ουσιαστικά προέρχονται από αυτές τις συμμετοχές σε μια από κοινού εκδήλωση. Αυτά προορίζονταν και φέτος προγραμματισμένα, για δύο τομείς: τον αναβαθμισμένο μηχανισμό λειτουργίας της εκδήλωσης
και τη σαφώς μεγαλύτερη προβολή αυτής.
Επειδή λοιπόν η απώλεια εκθετών σημαίνει κατά βάση οικονομικό πλήγμα στην οργάνωση και στην προβολή της
εκδήλωσης, μοιραία εμείς οι οργανωτές αποφασίσαμε την αναστολή της εκδήλωσης μέχρι νεοτέρας.
Αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που θα δημιουργήσουμε σε πολλούς από εσάς και λυπούμαστε γι’ αυτό. Πιστεύουμε όμως ότι τα ημίμετρα και ενδεχομένως η αδυναμία στάθμισης των δεδομένων, είναι ο λόγος που η μοτοσυκλέτα βιώνει μεγαλύτερη κρίση από ότι της αναλογεί.
Αν οι “στυλοβάτες” του χώρου δεν επιθυμούν την προβολή και την επαφή με τον κόσμο της μοτοσυκλέτας, εμείς δεν
έχουμε λόγο ούτε τη δυνατότητα να επιμείνουμε περισσότερο. Εν ολίγοις… ας σωθεί ο καθένας μόνος του.
Ευχόμαστε καλή τύχη στον καθέναν προσωπικά, ένα μεγάλο συγγνώμη στους χιλιάδες μοτοσυκλετιστών που περίμεναν καρτερικά την εκδήλωση και ένα ευχαριστώ σε όσους από εσάς πίστεψαν και πιστεύουν ότι το Moto Weekend
έχει να προσφέρει στη Μοτοσυκλέτα.
Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την Άνοιξη του 2013, ευελπιστώντας ότι θα συναντήσουμε καλύτερες συνθήκες.
Εκ των διοργανωτών.
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SM 630
€ 6.490

TE 449 / 511 (11')
€7.000 / €7.200

SM 125
€ 3.200

TC 449 (11')
€ 6.900

SM 125 2T (11')
€ 3.900

TE 250 (11')
€ 6.900

TE 125
€ 3.100

Η ΗUSQVARNA συνιστά

TE 630
€ 5.990

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

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

first rides
Τα μικρά Duke
αυγατίζουν σε
κυβικά και νεύρο
(Φωτό: Schedl R.)
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Βήμαδεύτερον
Το Duke 125 αναγέννησε το ενδιαφέρον στη μικρή κατηγορία.
Τώρα το 200 ανεβάζει τον πήχη.

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, ΜΚ
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"

...περισσότερο
γκάζι, μεγαλύτερο
κέφι, μειωμένη

"

κατανάλωση...

>>

Το Duke 125 σηματοδότησε την έναρξη
μιας νέας εποχής για την ΚΤΜ. Το πρώτο
παιδί της συνεργασίας με τη Bajaj ήταν και το κατάλληλο
βήμα για να αυξήσει την παραγωγή της η Αυστριακή εταιρεία
και να μπει σε αγορές ως τότε άγνωστες.
Τα πρώτα δείγματα ανά τον κόσμο ήταν αναμφίβολα θετικά
και η ΚΤΜ φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο,
παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες εκδόσεις με το πάσο της
φροντίζοντας να έχει συνεχή δημοσιότητα. Έτσι, τώρα άρχισε
να διατίθεται στην Ευρώπη το Duke 200 που βλέπετε σε
αυτές τις σελίδες και θα ακολουθήσει το πρώην Duke 350
νυν Duke 390 που σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες θα έχει
375 κυβικά, έτσι για να μοιραστεί η διαφορά.
Έξυπνη κίνηση, αλλά απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη στο
προϊόν σου. Αρκούν όμως 75 παραπάνω κυβικά για να
φέρουν την άνοιξη;
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60% καλύτερο;
Το Duke 125 ήταν ένας θρίαμβος σμίκρυνσης, καταφέρνοντας
να δείχνει ξεκάθαρα ΚΤΜ και όχι παιδικό παιχνίδι παρά τις
μικρότερες διαστάσεις και το σαφώς πιο συμπυκνωμένο
κόστος παραγωγής από τα μεγαλύτερα αδελφάκια του. Το
200 ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, ίσως υπερβολικά στενά.
Οπτικά δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσεις το 200 από το
μικρότερο 125 πέρα από τα αυτοκόλλητα. Ίδιες διαστάσεις,
ίδια χρώματα, ίδιος εξοπλισμός. Ελπίζω η ΚΤΜ South East
Europe να έχει φροντίσει να φέρει αρκετά αυτοκόλλητα
‘200’, γιατί πολλοί θα δελεαστούν να αναβαθμίσουν το 125
τους έστω και μόνο εμφανισιακά.
Αυτή άλλωστε είναι η μόνη αναβάθμιση που θα μπορούν
να κάνουν πέρα από το να αλλάξουν μοτοσυκλέτα, γιατί
το 200 δεν είναι απλά ένα υπερκυβισμένο 125. Πέρα από
την αναμενόμενη αύξηση της διαμέτρου και το μεγαλύτερο
πιστόνι, το Duke 200 διαθέτει άλλο στρόφαλο με διαφορετική
διαδρομή – 49 από 47.2mm – και μειωμένη συμπίεση από
12.8:1 στο 11.6:1, μεγαλύτερες βαλβίδες τόσο εισαγωγής
όσο και εξαγωγής, διαφορετικούς εκκεντροφόρους, άλλο
φιλτροκούτι και άλλη εξάτμιση. Το αποτέλεσμα είναι 25
ίπποι στις 10,000 στροφές και 1.9 kg.m στις 8,000. Σαφής
διαφορά από τους νομοθετικά περιορισμένους 15 ίππους και
1.2 kg.m ροπής του 125. Θα περίμενε κανείς ότι αφού το
πήραν τόσο σοβαρά θα μπορούσαν να άλλαζαν έστω ένα
χρώμα στη μοτοσυκλέτα...
Παρά το εκτεταμένο των αλλαγών όμως, όσο γνώριμη είναι
η αίσθηση άπαξ και ανέβεις πάνω στο 200, άλλο τόσο είναι
και ο ήχος του αναβαθμισμένου κινητήρα. Αδιαφορώντας
φαινομενικά για την αύξηση του κυβισμού κατά 60%,
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"

...κάνει κάθε

διαδρομή να μοιάζει
με διαφήμιση

οδοντόκρεμας...

παραμένει εξίσου εύστροφος, με τα νταμάκια του ψηφιακού
στροφομέτρου να γεμίζουν κεφάτα με το παραμικρό άνοιγμα
του γκαζιού.
Τα πρώτα χιλιόμετρα που έκανα από την παραλαβή ήταν
σε μια εξαιρετικά πνιγμένη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όχι οι
καλύτερες συνθήκες για να δεις τις όποιες διαφορές στην
απόδοση. Ικανές όμως να θυμίσουν πόσο καλοζυγισμένο
ως βάση είναι το μικρό Duke. Φαρδύ τιμόνι, καλός μοχλός,
ωραίο γκριπ στο ντεπόζιτο. Η ‘κλειδωμένη’ θέση οδήγησης
συνεχίζει να ξενίζει καθώς το ανυψωμένο σελάκι του
συνεπιβάτη φροντίζει να σε κρατάει στη θέση που διάλεξε
η μαμά ΚΤΜ για εσένα, αλλά ευτυχώς η μανέτα του φρένου
είναι πάντα πρόθυμη να αλλάξει τη γωνία και να ανασηκώσει
τον πίσω τροχό για την περίπτωση που θες να τεντωθείς
λιγάκι.
Όσο αναπτύσσονται κενά στην κίνηση και ειδικά όταν ο
δρόμος ανοίγει, αρχίζεις να θαυμάζεις τους σχεδιαστές του
κινητήρα. Συνήθως οι υπερκυβισμένες εκδόσεις φέρονται
πολύ διαφορετικά, με περισσότερη ροπή σε βάρος της
ευστροφίας. Όχι στο Duke. Είναι σα να έσκασε νύχτα ο
προπονητής και να του έδωσε αναβολικά, από τα καλά που
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δεν εντοπίζονται στα τεστ ντοπαρίσματος. Τα χαρακτηριστικά
του 125 παραμένουν απαράλλακτα, απλά φουσκωμένα.
Γραμμικό και ελαστικό χαμηλά, ξυπνάει μετά τα μισά του
στροφομέτρου και συνεχίζει να γεμίζει ορεξάτα μέχρι τον
κόφτη. Και ξανά μέχρι τον κόφτη. Και ξανά και ξανά, μέχρι
που μένεις από ταχύτητες και αναρωτιέσαι τι έγινε.
Αυτό που έγινε, είναι ότι η ΚΤΜ αποφάσισε για κάποιο λόγο
όχι μόνο να μεταφέρει αυτούσιο το κιβώτιο του 125, λογικό
αφού η καμπύλη της απόδοσης είναι παρεμφερής, αλλά
να διατηρήσει και την ίδια τελική μετάδοση. Έτσι το 200
περιορίζεται στα 137 κοντερίσια, με τη διαφορά ότι τα πιάνει
ανά πάσα στιγμή και σε οποιεσδήποτε συνθήκες, τη στιγμή
που στο μικρό του αδελφάκι θα πρέπει να είσαι ψαράκι με
ευνοϊκό άνεμο.
Όσο εκνευριστική και αν ήταν αυτή η κλιμάκωση όταν γύριζα
βράδυ από Χαλκίδα με ψοφόκρυο, άλλο τόσο ευχάριστη
είναι στο στοιχείο του Duke: Πόλη και επαρχιακούς.
Όσο κρατάς τις στροφές πάνω από τις 6-7,000 το 200
προσφέρει απλόχερα χαμόγελα στον αναβάτη του, ενώ
χάρη στο μαλακό και θετικό κιβώτιο μπορείς να κάνεις κάθε
διαδρομή να μοιάζει με διαφήμιση οδοντόκρεμας. Φωτιά
στο δρόμο δε θα βάλει ποτέ με 25 μόλις ίππους, αλλά είναι
πραγματικά ενδιαφέρον πως αυτοί αρκούν για να δώσουν
στο μικρό Duke αυτή τη χαρακτηριστική αύρα ΚΤΜ που
το νομοθετικά περιορισμένο γκάζι στερούσε από το 125.
Τα ελαστικά της MRF που ήταν παραπάνω από αρκετά για
χρήση δρόμου στο μικρότερο μικρό Δούκα, εδώ αρχίζουν
να ζορίζονται κάτι τις παραπάνω. Το 200 σπάει πρόσφυση
σε μικρές ταχύτητες με γερό χούφτωμα του γκαζιού, δίνοντας
σου έστω και σε μικρογραφία το ‘προσπερνάω με το πλάι’
χαρακτηριστικό του 690 όταν η άσφαλτος δεν είναι στα
καλύτερά της.
Το σωληνωτό χωροδικτύωμα δεν ιδρώνει, δείχνοντας ότι
είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να μπορεί να διαχειριστεί τον
ακόμα μεγαλύτερο κινητήρα που έρχεται και το στήσιμο
ανταμείβει με το παραπάνω την οδήγηση με γραμμές. Τα
όποια παράπονα για την περίπτωση που ο αναβάτης προτιμά
μια πιο ατσούμπαλα επιθετική προσέγγιση δε θα έρθουν από
το ανεστραμμένο μπροστινό αλλά από το πίσω αμορτισέρ.
Παρότι και τα δύο προέρχονται από θυγατρική της WP και το
τελευταίο διαθέτει και το χαρακτηριστικό λευκό ελατήριο που
συνδυάζουμε νοητά με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, αρχίζει
να τα βρίσκει σκούρα όταν ζορίζεται. Στο μενού προσφέρονται
μικροαναπηδήσεις και σε περίπτωση συνεπιβάτη συχνά
τερματίσματα της διαδρομής. Το πιο περίεργο; Δεν ενοχλούν
τόσο. Δε γίνονται ποτέ επικίνδυνα καθώς δε συνοδεύονται
από λοιπές ελαστικότητες και ασάφειες χάρη στην ακαμψία
του αλουμινένιου ψαλιδιού και φυσικά του πλαισίου.
Μια ευχάριστη έκπληξη έρχεται στον τομέα της κατανάλωσης:
Με το ίδιο βάρος των 125 κιλών, τα παραπάνω κυβικά
και κυρίως η ροπή δε μεταφράζονται σε αυξημένη, αλλά
σε μειωμένη δίψα. Χάρη στην ελαστικότητα και την πιο
απλωμένη ροπή βρίσκεις ότι κινείσαι με μια ή δύο ταχύτητες
πάνω από το 125 στην κίνηση έχοντας ταυτόχρονα το γκάζι
που χρειάζεσαι, διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση
κάτω από τα 3 λίτρα/100 km. Στον αντίποδα είναι η εθνική,
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όπου ή θα έχεις αυτοσυγκράτηση μοναχού και θα κρατάς
τις στροφές χαμηλά ή θα χτυπάς τον κόφτη της 6ης σε
κάθε προσπέραση. Και όσο οικονομικός και αν είναι ένας
κινητήρας, θα ρουφήξει κάτι παραπάνω όταν τον έχεις
συνέχεια στα κόκκινα. Περίπου ένα λιτράκι παραπάνω στην
περίπτωσή μας.
Οικογενειακή υπόθεση
Για άλλη μια φορά η συνεργασία ΚΤΜ - Bajaj έφερε
έναν απολαυστικότατο καρπό. Τα παραπάνω κυβικά δεν
προσφέρουν απλά λίγο περισσότερο γκάζι στο μικρό
Duke, αλλά του επιτρέπουν να αναδείξει τον παιχνιδιάρικο
χαρακτήρα που περιμένεις όταν επιλέγεις μια μοτοσυκλέτα
της Αυστριακής εταιρείας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του 200 δεν είναι ότι το αμορτισέρ
που και που υπολείπεται του συνόλου, ούτε το γρανάζωμα
που αλλάζει πολύ εύκολα και φτηνά. Ούτε έχει να κάνει με
τον ανταγωνισμό, καθώς με €4,290 δεν υπάρχουν πολλές
εναλλακτικές αντίστοιχου χαρακτήρα. Το πρόβλημα είναι η
γκρίνια που θα υπάρχει μέσα στην ΚΤΜ, καθώς ξαφνικά δεν
υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να προτιμήσει κανείς το
125. Το 200 είναι σαφώς πιο γρήγορο, πιο διασκεδαστικό,
πιο οικονομικό αν μένεις μακριά από εθνικές και το κυριότερο
οδηγείται με το ίδιο δίπλωμα Α1 τουλάχιστον για αυτούς που
το πήραν όταν άλλαξε από κυβικά σε KW. Φανταστείτε τι
γκρίνια θα ακούει στο σπίτι...<<
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KTM Duke 200

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

1,361 mm
810 mm
10.5/1.5 lt
125 kg
Υγρόψυκτος μονοκύλινδρος
τετραβάλβιδος, DOHC
72 x 49 mm
200 cc
11.6:1
25/10,000 hp/rpm
1.9/8,000 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		Ανάποδο
		
τηλεσκοπικό πηρούνι WP
Διάμετρος/Διαδρομή:
43/150 mm
Ρυθμίσεις:
Καμία
ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Μονό αμορτισέρ WP
150 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

17΄΄
MRF revz-fc 110/70R17
Δίσκος 280 mm,
Ακτινική τετραπίστονη
δαγκάνα ByBre

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

17΄΄
MRF revz-c 150/60R17
Δίσκος 230 mm,
μονοπίστονη δαγκάνα
Bybre με γλίστρα

KTM Duke 200
KTM Southeast Europe S.A.
€4,290

Η ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ ΓΡΑΦΕΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ: KTM 500 EXC
ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 1 ΠΑΙΡΝΕΙΣ 2
Αγοράζοντας

ένα

ολοκαίνουριο

KTM

500

EXC

’12,

παίρνεις δώρο ένα Beta RR SM 50 ή ένα συλλεκτικό
Malaguti F12 Phantom 50 A/C Ducati Team

Τιµή: € 8.490 µόνο!
KTM 500 EXC

Κάνε τώρα την κίνηση και βγες διπλά κερδισµένος!
ΚΤΜ 500 EXC
Μια από τις κορυφαίες Enduro µοτοσυκλέτες στον κόσµο.
Φιλική και πανίσχυρη!
Τετράχρονος µονοκύλινδρος κινητήρας µε 1 ΕΕΚ
Injection
Μίζα + Μανιβέλα
Πιρούνι USD WP 48mm – Αµορτισέρ WP-PDS
Beta RR SM 50
Εντυπωσιακό και ευέλικτο, ιδανικό για την πόλη!
Εντυπωσιακή εµφάνιση
∆ίχρονος κινητήρας 50cc
Ηλεκτρονική ανάφλεξη
Μίξη λαδιού µε αντλία
Υδραυλικό πιρούνι 36mm – Αµορτισέρ µε µοχλισµό
Τροχοί 17in µε sport ελαστικά δρόµου

Beta RR 50 SM

Malaguti F12 Phantom 50 A/C Ducati Team
Ο καλύτερος τρόπος για καθηµερινή µετακίνηση µε στυλ!
Μικρές διαστάσεις ιδανικές για την πόλη
Ισχυρός δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας
Ιταλική σχεδίαση
Υψηλό επίπεδο ποιότητας κατασκευής

Malaguti F12 Phantom 50 A/C Ducati Team

Για περισσότερες πληροφορίες
ΕΛΛΗΝΝΜΟΤΟ Α.Ε.
Σταµατόπουλος ∆ηµήτρης
Τµήµα Πωλήσεων KTM
Πλαταιών 4-6 Γκάζι 10435
Τηλ: 210 9248996
dstamatopoulos@hellinmoto.gr

ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ Α.Ε.
Πλαταιών 4-6 // 10435 Γκάζι Αθήνα // Τηλ. 210 9248996 // Φαξ: 210 9219657 // info@hellinmoto.gr
url: www.hellinmoto.gr
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κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης, Μ.Κ.

Πάρ’απ’
το
την αρχή

Το μονοπώλιο του MP3 απειλείται με μια φρέσκια προσέγγιση εξ’ Ιταλίας
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>>

Η πρώτη μας επαφή με το 350D ήταν
στο τεύχος 44, όταν ο Σπύρος είχε πάει
στα Τρίκαλα για την επίσημη παρουσίαση της εταιρείας
και του μοντέλου από την Γκοργκόλης Α.Ε. που ανέλαβε
την αντιπροσώπευση. Παρά το σύντομο της επαφής, οι
εντυπώσεις του ήταν ιδιαίτερα θετικές και η ανάγκη για μια
δεύτερη, πιο εκτεταμένη επαφή εμφανέστατη.
Σε αντίθεση με κάτι κινέζικες απομιμήσεις MP3 που έβγαιναν
νύχτα από τα σαλόνια μοτοσυκλέτας λόγω πνευματικών
δικαιωμάτων, το μόνο κοινό που έχει το 350D με το
επαναστατικό για την εποχή του MP3 είναι ο αριθμός και η
διάταξη των τροχών. Ε, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς
και οι σχεδιαστές του μπροστινού συστήματος.
Παρότι και αυτό παιδί της οικογένειας Marabese όμως,
το HTS του Quadro δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα
που η Marabese Design πούλησε στην Piaggio. Σαφώς
απλούστερο και υδραυλικό, το Hydraulic Tilting System
δείχνει μεγαλοφυές στη σύλληψή του. Στο ίδιο επίπεδο
βρίσκεται και η προσέγγιση της Quadro στον τομέα της
κατασκευής. Πώς μπορεί μια μικρή, νέα Ιταλική εταιρεία να
είναι ανταγωνιστική απέναντι στις οικονομίες κλίμακας της
γιγαντιαίας Piaggio που πρόσφατα γιόρτασε τα 100,000 MP3;
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"

...οι κλίσεις που

παίρνεις είναι εντυπωσιακές, έως τρομακτικές για το

"

συνεπιβάτη…

Όταν η απλότητα αποδίδει
Το σημείο κλειδί στο 350D είναι φυσικά το HTS. Οι τροχοί
αναρτώνται σε δύο ψαλίδια πάνω στις πλήμνες τους, με
δύο αμορτισέρ και ένα κεντρικά τοποθετημένο ελατήριο
να αναλαμβάνουν τον τομέα τον αποσβέσεων και της
κατεύθυνσης. Τόσο τα ψαλίδια όσο και οι πλήμνες είναι
κοινά και εναλλάξιμα, κάτι που κρατά το κόστος χαμηλά. Τι
γίνεται όμως με τα υπόλοιπα; Το 350D κατασκευάζεται στην
Ταϊβάν από την AEON και προσεκτικότερη μελέτη θα δείξει
ότι αποτελεί ένα υβρίδιο του AEON Urban 350 με το HTS της
Quadro. Πρακτικά απαράλλακτο από τη μέση της ποδιάς και
πίσω, διατηρεί τα ίδια εμπρός φώτα με το δωρητή – αλλά
χάρη στο πενάκι των Ιταλών το σύνολο όχι μόνο δε θυμίζει
Urban αλλά καταφέρνει να είναι ένα από τα πιο δυναμικά και
μοντέρνα σκούτερ που κυκλοφορούν σήμερα χωρίς καμία
ανάγκη για υπερβολές.
Μόνη παραφωνία στη σχεδιαστική ομοιογένεια είναι
τα όργανα. Προερχόμενα και αυτά από το Urban δεν
υπολείπονται σε πληροφορίες, αλλά δείχνουν να χάνονται
ανάμεσα σε τόσα τετραγωνικά πλαστικών την ημέρα.
Τουλάχιστον το βράδυ ο πανέμορφος μπλε φωτισμός τους
σε αποζημιώνει.
Κάθεσαι ψηλά στην φαρδιά και σφιχτή σέλα, με τα χέρια
ανοιχτά σε γωνία που θα ταίριαζε σε supermotard – ότι
καλύτερο για καλό μοχλό όπως θα δούμε σε λίγο. Ο
χώρος για τα πόδια είναι περιορισμένος, ενώ η ύπαρξη
ποδόφρενου, που βάζει το 350D στη λίστα όσων έχουν
δίπλωμα αυτοκινήτου αλλά όχι μοτοσυκλέτας, υποχρεώνει
το δεξί πόδι σε πιο κλειστή γωνία.
Ο υδρόψυκτος μονοκύλινδρος των 313cc έρχεται στη ζωή
ξενίζοντας με την ηχητική παρουσία του. Ο ήχος του είναι
τραχύς και έντονος παρά το παχύ τελικό και δε δείχνει να
έρχεται σε συμφωνία με τις προδιαθέσεις που σου δίνει το
350D. Αυτό που με ξένισε περισσότερο όμως προσωπικά
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ήταν ότι μετά την πρώτη επαφή ξαναθυμήθηκα τον ήχο του
μόνο όταν ήρθε η ώρα να γραφτούν αυτές οι σειρές. Μάλλον
συνηθίζεται λοιπόν.
Κάθε νέο μπροστινό σύστημα απαιτεί μια περίοδο
προσαρμογής είτε έχει μία ή δύο ρόδες εμπρός και το 350D
όχι μόνο δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αλλά τον
επιβεβαιώνει ιδιαίτερα εμφατικά. Τα πρώτα μέτρα που θα
διανύσεις με το 350D δεν πηγαίνουν όπως περιμένεις, ακόμα
και αν έχεις πρότερη εμπειρία σε MP3.
Παρότι ό,τι βλέπεις σε διαβεβαιώνει πως βρίσκεσαι σε ένα
συνηθισμένο σκούτερ, η αίσθηση που παίρνεις είναι εντελώς
διαφορετική. Οι αποσβέσεις των αμορτισέρ προσφέρουν ένα
πέπλο ασφαλείας, αλλά αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι
στα πρώτα χιλιόμετρα οι κινήσεις σου, το πόσο σπρώχνεις
το τιμόνι, το τι γίνεται όταν κουνάς το σώμα σου, δεν έχουν
το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αν έχετε συνηθίσει να στρίβετε
με απλές κινήσεις σώματος μπορείτε απλά να το ξεχάσετε.
Το Quadro θα γείρει μια ιδέα προς την επιθυμητή πλευρά
και μετά θα σταθεροποιηθεί χωρίς όμως να αλλάξει την
τροχιά του. Για να κάνεις το Quadro να αντιδράσει όπως θες
χρειάζεται πιο αποφασιστικές, πιο δυνατές κινήσεις στα χέρια
τείνοντας περισσότερο σε γυροσκοπικό που χρησιμοποιείς
στην πίστα παρά στο δρόμο. Και φυσικά ξεχνάτε τις αλλαγές
τροχιάς με άνοιγμα-κλείσιμο του γκαζιού, καθώς το 350D
παραμένει εκνευριστικά βιδωμένο και σταθερό μέχρι να
πάρει την απαραίτητη δόση εντολής από τα γκριπ.
Χάρη στη λειτουργία της εμπρός ανάρτησης, οι κλίσεις
που παίρνεις για αλλαγές κατεύθυνσης είναι πραγματικά
εντυπωσιακές, έως και τρομοκρατικές για τον συνεπιβάτη
που δεν έχει πάρει χαμπάρι πού ανέβηκε. Όπως θα είναι
εμφανές ως τώρα, το Quadro οδηγείται με το μπροστινό.
Μπορείς να το φορτίσεις, να το ζορίσεις και δε θα μασήσει.
Όταν ξεπεράσεις το όριο πρόσφυσης των εμπρός ελαστικών
θα υποστρέψει, ανοίγοντας ελαφρά την τροχιά του αλλά
χωρίς απότομες αντιδράσεις όταν ξαναγκριπάρουν οι
τροχοί. Και παρά τη σφιχτή αίσθηση που παίρνεις από το
τιμόνι, η ανάρτηση είναι εντυπωσιακά άνετη σε ανωμαλίες.
Το μπροστινό περνάει σα μαγικό χαλί από λακκούβες και
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κακοτεχνίες που σε κάνουν να ψάχνεις τις ζάντες να δεις
μήπως έγιναν τετράγωνες θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα
2CV της Citroen. Μεγάλες κλίσεις, πολύ κράτημα, ατελείωτη
άνεση. Μόνο που το 350D έχει σαφώς περισσότερο γκάζι.
Όσο εντυπωσιακό με τη λειτουργία του είναι το εμπρός
σύστημα, τόσο πιο εμφανείς είναι οι περιορισμοί της πίσω
ανάρτησης. Τα δύο αμορτισέρ δεν έχουν μοχλικό και είναι
σχεδόν κάθετα τοποθετημένα. Αρχικά δείχνουν εξίσου
άνετα, αλλά τα πράγματα αλλάζουν άρδην σε δρόμους
με απανωτές ανωμαλίες όπου αρχίζουν οι αναπηδήσεις
και οι πλεύσεις του πίσω μέρους. Όταν δε ανέβει δεύτερο
άτομο η αρχικά μαλακή λειτουργία του εξαφανίζεται και
μεταμορφώνεται σε κοτρώνα που μεταφέρει τα πάντα στο
συνεπιβάτη. Η διχασμένη προσωπικότητά τους μας μπέρδεψε
αρχικά, αλλά προσεκτικότερη μελέτη αποκάλυψε ότι το
πρόβλημα βρίσκεται στα ιδιαίτερα μαλακά ελατήρια. Η μισή
διαδρομή τους εξαντλείται με τον αναβάτη και η υπόλοιπη
με το συνεπιβάτη, κάτι που αφήνει στην ανάρτηση ακριβώς
0mm διαδρομής για να αποσβέσει τις όποιες ανωμαλίες.
Ακόμα και τότε όμως, το Quadro καταφέρνει να
εντυπωσιάσει. Δεν αλλάζει τροχιά ούτε όταν συναντά
ανωμαλίες τερματισμένο υπό κλίση και παρά κάποιες οπτικές
μικροατέλειες στο δέσιμο των πλαστικών και το σφιχτό των
αναρτήσεων, οι τριγμοί λάμπουν δια της απουσίας τους.
Οι 22 ίπποι του 350D δεν ακούγονται πολλοί, ειδικά όταν
προσθέσεις στην εξίσωση τα 210 κιλά του, αλλά είναι
σαφώς πιο γεμάτο χαμηλά από το παρεμφερούς βάρους
MP3 και παρότι δε θα βάλει ποτέ φωτιά στην άσφαλτο είναι
σβέλτο και ευχάριστο. Η φυσιολογική ταχύτητα ταξιδιού του
είναι 110-120km/h με τον ρυθμό επιτάχυνσης να μειώνεται
αισθητά από εκεί και πάνω μέχρι τα 136 κοντερίσια που
είδαμε. Χάρη στο πλάτος της ποδιάς ο αναβάτης είναι άριστα
προστατευμένος, ενώ παρά τη φαινομενικά χαμηλή της
γωνία, η φαρδιά ζελατίνα αποδεικνύεται αποτελεσματική
ομαλοποιώντας τη ροή του αέρα και κατευθύνοντάς τη στο
πάνω μέρος του κράνους.
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Παρότι όμως δε θα διαμαρτυρηθεί σε ταξίδι, οι δυνατότητες
του Quadro χαραμίζονται σε τέτοια χρήση. Εκεί που
πραγματικά διαπρέπει είναι σε άγνωστους επαρχιακούς
δρόμους, με την ατελείωτη σιγουριά του εμπρός μέρους να
το κάνει ένα από τα πιο απολαυστικά και αγχολυτικά οχήματα
για σβέλτες αναγνωριστικές διαδρομές.
Τα φρένα είναι συνδυασμένα, με την αριστερή μανέτα και το
ποδόφρενο να δρουν σε όλους τους τροχούς. Δε διεκδικούν
πρωτεία για την αίσθηση, αλλά είναι γραμμικά και δυνατά
επιτρέποντας στον αναβάτη να διαχειριστεί την ταχύτητα με
αποτελεσματικότητα. Το ποδόφρενο δε βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο καθώς η λειτουργία του είναι σαφώς πιο απότομη
αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χρησιμοποιήσετε.
Σε πιο πεζά αλλά εξίσου χρήσιμα θέματα, η κατανάλωση
είναι κάτι παραπάνω από λογική, καθώς μετρήσαμε 5.5
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα χωρίς καμία απολύτως φειδώ στο
γκάζι. Με τα σεβαστά 13.5 λίτρα του ρεζερβουάρ, 3.5 εκ των
οποίων είναι ρεζέρβα, η αυτονομία ξεπερνά άνετα τα 200
χιλιόμετρα και υπολογίζουμε ότι με πιο ήρεμη χρήση και την
ψυχή στο στόμα θα πλησιάσει τα 300.
Ο χώρος κάτω από τη σέλα θα χωρέσει ένα full face και ένα
jet κράνος ή μια σειρά από τσάντες, ενώ συμπληρώνεται από
δύο μικρά ντουλαπάκια, ένα δεξιά και ένα στο κάτω μέρος
της ποδιάς. Το τελευταίο διαθέτει και παροχή ρεύματος για
να φορτίζετε το κινητό σας αλλά ανοίγει δύσκολα.
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Spot on
Παρότι η αρχική προσφορά που ήθελε το 350D να
βρίσκεται μόλις 5 ευρώ κάτω από το ψυχολογικό όριο
των 6,000 έληξε, το τρίκυκλο Quadro συνεχίζει να είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Με τιμή €6,195 κουμπώνει
ανάμεσα στα δημοφιλή MP3 Yourban LT (€6,070) και
MP3 Touring LT (€6,890), με τα 35 κυβικά παραπάνω
από τις εκδόσεις της Piaggio να του δίνουν ένα μικρό αλλά
αισθητό πλεονέκτημα στο γκάζι.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του όμως είναι η λειτουργία
του HTS. Μπορεί να ξενίζει αρχικά αλλά όσο το
εμπιστεύεσαι και το αφήνεις να ξεδιπλώσει τις ικανότητές
του το αποτέλεσμα είναι απλά εντυπωσιακό. Τα όποια
παράπονα εξαντλούνται στην τραχύτητα του κινητήρα και
τις αποσβέσεις των πίσω αμορτισέρ, αλλά είτε συνηθίζονται
είτε βελτιώνονται πολύ φτηνά αντίστοιχα. Και επ’ ουδενί
δεν αρκούν για να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα.
Το παιχνίδι άλλαξε και αν αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα
της Quadro, η Piaggio πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί.<<

"

...από τα πιο άνετα και

αγχολυτικά οχήματα για
να καλύπτεις άγνωστες

διαδρομές...
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

2,270 mm
800 mm
1,560 mm
780 mm
13.5 lt
210 kg

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

4T, υγρόψυκτος,
μονοκύλινδρος, 1EEK,
4 βαλβίδες
78 x 65.6 mm
313 cc
10.6:1
22/7,000 hp/rpm
2.4/6,000 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Hydraulic Tilting System
-/Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Δύο αμορτισέρ
85 mm
Προφόρτιση ελατηρίων

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντες:
Ελαστικά:
Φρένα:
		

14΄΄
Duro Racing 110/80-14
Δύο δισκόφρενα 220 mm,
συνδυασμένο σύστημα

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		

15΄΄
Duro Racing 140/70-15
Δισκόφρενο 256 mm,
συνδυασμένο σύστημα

Quadro 350D
Γκοργκόλης Α.Ε.
€6,195
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Επέκτασηπρος
τακάτω

κείμενο: Μάνος Κάττουλας φωτό: Σάββας Κουρίδης

Η προσιτή πλευρά της γκάμας της Derbi
μεγαλώνει με ένα σκούτερ που κάτι θυμίζει...
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>>

Όχι, δεν κάναμε λάθος, ούτε κάποιος
νυσταγμένος υπάλληλος του Piaggio
Group έμπλεξε τα αυτοκόλλητα στην παραγωγή της
Aprilia. Το Derbi Variant έχει την ίδια σχέση με το SportCity
One που το μεγαλύτερο Rambla έχει με το SportCity Cube.
Είναι ιδιαίτερα κοντινά ξαδελφάκια.
Αρχικά φαίνεται σα μια ανέμπνευστη ιδέα, αλλά υπάρχει
σαφής λογική πίσω της. Όταν η κατηγορία τιμής αρχίζει να
κατεβαίνει τα περιθώρια εξέλιξης σφίγγουν, τουλάχιστον
όταν έχεις να κάνεις με μια σοβαρή εταιρεία και όχι με
κάποιον που αποφασίζει ότι το τυλιγμένο ριζόχαρτο θα
είναι μια χαρά για ψαλίδι. Ενώ όταν έχουμε να κάνουμε
με... οικογενειακή επιχείρηση, οι οικονομίες κλίμακας
δίνουν σαφώς μεγαλύτερο εύρος επιλογών.
Και, καθώς τα Derbi ακολουθούν τα αντίστοιχα Aprilia,
κατεβαίνουν στην αγορά προσφέροντας στους υποψήφιους
αγοραστές τη σιγουριά που συνοδεύει ένα δίκυκλο όταν
είναι καιρό στην παραγωγή και ξέρεις ότι τα όποια παιδικά
προβλήματα έχουν λυθεί από καιρό.
Λιτό δε σημαίνει αδιάφορο
Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιείς βλέποντας το
Variant Sport από κοντά είναι το πόσο στενό είναι. Λες και
μπήκε σε εκτεταμένη δίαιτα και γυμναστική για γράμμωση.
Το μόνο που προεξέχει είναι ο απαραίτητος λασπωτήρας,
αλλά η άνεση με την οποία οι Ιταλοί σχεδιαστές μπορούν
να μας προσφέρουν ένα οικονομικά προσιτό σκούτερ που
να μη δείχνει φτηνό συνεχίζει να εντυπωσιάζει.
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Παρότι οι επιφάνειές του είναι περιορισμένες, χάρη στην
επιθετική και γεμάτη ακμές σχεδίασή του καταφέρνει να
είναι φρέσκο και να απέχει αισθητά απ’ το να χαρακτηριστεί
παιχνίδι. Παντού υπάρχει κάτι να χαζέψεις: Από τους μικρούς
καθρέπτες με τα πανέμορφα μπράτσα από, έστω και
πλαστικό, χωροδικτύωμα μέχρι τις ζάντες ‘αράχνη’ των 14
ιντσών. Από τα χαρακτηριστικά δυναμικά φωτιστικά σώματα
εμπρός και πίσω έως ακόμα και τη χρήση των αυτοκόλλητων
για να σπάσουν οπτικά τις επίπεδες επιφάνειες, το Variant
Sport καταφέρνει να δείχνει σαφώς πιο ακριβό απ’ ότι είναι.
Μόνο τα λιτά και παλιομοδίτικης σχεδίασης όργανα ξενίζουν
και είναι κρίμα γιατί είναι σαφώς πιο συχνά στο οπτικό πεδίο
του αναβάτη.
Μια ματιά πιο χαμηλά δε θα φέρει αντίστοιχο ενθουσιασμό.
Το πιρουνάκι των 34mm δείχνει ισχνό ακόμα και σε αυτή
τη σιλουέτα, η διπίστονη δαγκάνα εμπρός συνοδεύεται από
ταμπούρο πίσω και το μονό αμορτισέρ δε δίνει τις καλύτερες
υποσχέσεις για ακαμψία και συμπεριφορά αντίστοιχη της
εμφάνισης. Ο μικρός μονοκύλινδρος είναι αερόψυκτος και
τροφοδοτείται με καρμπυρατέρ, ένας συνδυασμός που
επιτρέπει αρκετό χώρο κάτω από τη σέλα για ένα Full Face
κράνος παρά το αναλογικά μεγάλο ρεζερβουάρ των 7
λίτρων.
Το τιμόνι είναι αναμενόμενα στενό, όπως άλλωστε και
το πλάτος της ποδιάς που δεν αφήνει ιδιαίτερη ελευθερία
επιλογής για τη θέση των ποδιών, αλλά η συνολική
εργονομία της θέσης είναι σωστή. Η χαμηλή σέλα είναι
σκληρή σε πρώτη επαφή αλλά όπως θα ανακαλύψουμε
αργότερα αποδεικνύεται άνετη σε μεγάλες αποστάσεις.
Όταν ο διβάλβιδος αερόψυκτος Leader κινητήρας έρθει
στη ζωή ο ήχος του ξενίζει. Ελαφρά διαφορετικός απ’ ότι
περιμένεις αν τον έχεις συναντήσει σε άλλες εφαρμογές, τείνει
να θυμίζει κάτι ανάμεσα σε ηλεκτρικό μοτέρ και τουρμπίνα.
Προφανές αποτέλεσμα της ιδιαίτερα κλειστής και περίεργα
καμπύλης εξάτμισης λόγω προδιαγραφών δεν παύει να
προσθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο τετράχρονο Variant.
Αν περιμένετε βέβαια το μπαμ των ηλεκτρικών από στάση
μάλλον θα πρέπει να κοιτάξετε αλλού. Το μικρό Derbi
ακολουθεί κατά γραμμή την πολιτική της Μαμάς Piaggio
που θέλει τα μικρά της σκούτερ να έχουν ιδιαίτερα μακριά
κλιμάκωση στο φυγοκεντρικό, με τις φιλικές προς τους νέους
αναβάτες γλυκές επιταχύνσεις που αυτή συνεπάγεται. Και επ’
ουδενί δεν είναι όσο αργό φοβάσαι σε αυτά τα πρώτα μέτρα.
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Derbi Variant 125

Παρά το σεβαστό για το μέγεθός του βάρος των 117 κιλών,
αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστο μετά την πρώτη σύμπλεξη.
Δε θα σταματήσει να επιταχύνει μέχρι τα στρατοσφαιρικά για
την κατηγορία 120 κοντερίσια χιλιόμετρα και δείχνει ικανό να
ταξιδεύει για πάντα με 90-100, αν και ποτέ δε θα εμφανίσει
το νεύρο που δικαιολογημένα θα περίμενε κανείς από το
χαρακτηρισμό Sport.
Γι’ αυτό θα πρέπει να απευθυνθούμε αλλού και, όπως
τυχαίνει, στο κομμάτι που δημιούργησε αμφιβολίες στο
οπτικό ‘τεστ’ δείχνοντας για άλλη μια φορά τα μειονεκτήματα
της πρώτης εντύπωσης. Ναι, το πιρούνι είναι ισχνό, ναι το
αμορτισεράκι δε γεμίζει το μάτι. Και όμως, με κάποιο μαγικό
τρόπο οι αναρτήσεις όχι μόνο δεν είναι οι σούπες που
περιμένεις αλλά σε κάνουν τις τσεκάρεις ξανά όταν κατέβεις,
για την περίπτωση που κάποιος τις αναβάθμισε όταν δεν
κοιτούσες. Το Variant είναι σφιχτό χωρίς να είναι σκληρό, μια
ρύθμιση που συνδυάζεται άριστα με το άκαμπτο σωληνωτό
πλαίσιο.
Μια από τις συνηθισμένες μου εντός πόλης διαδρομές με
φέρνει αντιμέτωπο με γραμμές τρένου που τις συναντάς
υπό κλίση. Είναι ένα κομμάτι που κάνει τα περισσότερα

"

...τσεκάρεις

τις αναρτήσεις όταν κατέβεις, μήπως
κάποιος τις αναβάθμισε όταν δεν

κοιτούσες
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Derbi Variant 125

σκούτερ – και κάποιες όχι ιδιαίτερα φτηνές μοτοσυκλέτες –
να βγαίνουν έξω από τα νερά τους, αλλά το Derbi τις περνά
χωρίς ιδιαίτερες γκρίνιες. Και αυτή η εικόνα συνεχίζεται και
στις υπόλοιπες διαδρομές με τον αναβάτη να μπορεί να
αφοσιωθεί στις γραμμές του χωρίς να φοβάται ότι το σύνολο
δε θα ακολουθήσει.
Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, τα φρένα είναι παραπάνω από
αρκετά για να τιθασέψουν τις ορμές του 125άρη κινητήρα,
με καλή αίσθηση στις μανέτες και γραμμικότητα. Όλα
αυτά βέβαια άπαξ και τα ελαστικά της CST έχουν έρθει
σε θερμοκρασία λειτουργίας, γιατί πριν πάρουν τα πάνω
τους δεν τα πάνε πολύ καλά με τις σφιχτές αναρτήσεις και
φροντίζουν να το υπενθυμίζουν με μικρογλιστρηματάκια.
Έντιμο
Αν οι μπάνικες διαστάσεις δεν είναι μέσα στις απαιτήσεις σας,
το Variant δικαιούται μια ψηλή θέση στις υποψηφιότητες
ακόμα και πριν φτάσουμε καν στο θέμα της τιμής. €1,750
ζητά η Piaggio Hellas για το Variant 125 Sport, που
ακούγονται νορμάλ αν δεις τα τεχνικά του. Αερόψυκτο, λιτό,
ταμπουράκι... Αλλά όπως και το ξαδελφάκι του, καταφέρνει
να μας θυμίζει ότι πολλές φορές το σύνολο είναι ισχυρότερο
από το απλό άθροισμα των μερών του. <<

"

...θα ταξιδεύει

για πάντα με 90-100
στο κοντέρ, έστω
και χωρίς το νεύρο
που θα το έκανε

"

‘sport’...
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Derbi Variant 125

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

1,947 mm
730 mm
1,355 mm
775 mm
7 lt
117 kg
Μονοκύλινδρος αερόψυκτος
διβάλβιδος, τροφοδοσία
Keihin CVK 26
57 x 48.6 mm
124 cc
10.6:1
9.4/8,000 hp/rpm
0.9/7,250 kg.m/rpm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ
		
Διαδρομή/Διάμετρος:
Ρυθμίσεις:

Tηλεσκοπικό πηρούνι
85/32 mm
Καμία

ΠΙΣΩ
		
Διαδρομή:
Ρυθμίσεις:

Μονό αμορτισέρ
85 mm
Προφόρτιση ελατηρίου

ΤΡΟΧΟΙ / ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:
		
		

3.0 x 14΄΄
CST 120/70-14
Ένας δίσκος 220 mm,
Πλευστή δαγκάνα
δύο εμβόλων

ΠΙΣΩ
Ζάντα:
Ελαστικό:
Φρένο:

3.5 x 14΄΄
CST 120/70-14
Ταμπούρο 130 mm

FR Derbi Variant 125
Piaggio Hellas
€1,750
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Άνοιξε

η περίοδοςονείρων
Ό,τι και να συμβαίνει στα στενά προσωπικά μας όρια, εκεί έξω
η ζωή συνεχίζεται, νέα μοντέλα παρουσιάζονται, ο κόσμος τα
ονειρεύεται και η Intermot 2012 δηλώνει προσέλευση-ρεκόρ
203,000 επισκεπτών από 117 χώρες. Καλή μας απόλαυση!
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R1200GS

Η υγρόψυξη κατέφθασε κι εδώ, σε ένα από τα τελευταία
αερόψυκτα οχυρά: το καμάρι της BMW, τον boxer, ο οποίος παρέμεινε στα 1170 cc παρά τις φήμες για μεγαλύτερη
χωρητικότητα.
Το νέο GS δείχνει πολύ κοντά στον προκάτοχό του εμφανισιακά, μα έχει αλλάξει πολύ. Νέο είναι το πλαίσιο, νέος και
ο κινητήρας. Ξεχωρίζει αρχικά από την περιστροφή της αναπνοής του κατά 90 μοίρες, θα προσέξετε πως το καύσιμο εισάγεται πλέον από την πάνω πλευρά του κυλίνδρου και όχι
οριζόντια από πίσω όπως συνέβαινε ως τώρα, ενώ ανάλογα
έχουν αλλάξει θέση και οι θυρίδες εξαγωγής, στο κάτω μέρος των κυλίνδρων πια. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
της εταιρείας ο νέος boxer κάνει χρήση “precision cooling”,
δηλαδή η ψύξη από υγρό στοχεύει εκείνα τα εξαρτήματα
του κινητήρα που υφίστανται τη μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση, ενώ εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τη βέλτιστη
θέση των κυλίνδρων για την αερόψυξή τους. Τα δύο μικρά
ψυγεία είναι κρυμμένα πίσω από τα πλαϊνά πλαστικά εκατέρωθεν του ρεζερβουάρ, ώστε να μη “χαλούν” την κλασική
αισθητική, ωστόσο είναι κάθετα τοποθετημένα φαρδαίνοντας τη μετωπική επιφάνεια της μοτοσυκλέτας. Το αποτέλεσμα δεν καταφέρνει να αποκρύψει την πραγματικότητα των
αριθμών, σύμφωνα με την οποία το R1200GS ξαναπήρε
κάποια από τα κιλά που είχε χάσει το 2004, ανεβαίνοντας
στα 238 άνευ υγρών. Η ονομαστική ισχύς του ανακοινώνεται ως 125 ίπποι στις 7,700 rpm και η ροπή στα διόλου
ευκαταφρόνητα 12.7 kg.m στις 6,500 rpm.
Μια σημαντική καινοτομία στο 1200GS είναι η χρήση ηλεκτρονικού γκαζιού, το οποίο έρχεται να δέσει με την προσθήκη για πρώτη φορά σε GS πέντε διαφορετικών modes
λειτουργίας του κινητήρα, Rain, Road, Dynamic, Enduro και
Enduro Pro. Όλες αυτές συνδυάζονται με ανάλογη προσαρμογή στο γνωστό μας Automatic Stability Control (ASC) ή
αντισπίν και συνοδεύονται από όλα τα γνωστά καλούδια,
ήτοι ABS ESA (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις), cruise
control. Σημαντική διαφορά στο νέο μοντέλο είναι η μεταφορά του ABS στον στάνταρ εξοπλισμό.
Αλλαγές έχουμε και στα περιφερειακά με σημαντικότερη τη
χρήση νέων τετραπίστονων ακτινικών δαγκανών Brembo
Monobloc, ενώ ένας ακόμη αξιοσημείωτος νεοτερισμός
αφορά στο φαρδύτερο πίσω ελαστικό. Πλέον το μεγάλο
GS φορά μπροστά 120/70 R19 και πίσω 170/60 R17 –από
150 που είχε ως τώρα. Τα μπροστινά φωτιστικά σώματα,
τέλος, πλέον αποτελούνται αποκλειστικά από LED.
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1190 ADVENTURE

Το περιπετειώδες on/off της ΚΤΜ συνεχίζει τον δρόμο της
“ασφαλτοποίησης” που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια,
κοιτώντας ολοένα και περισσότερο προς τον ανταγωνισμό
του.
Η τελευταία του εκδοχή συνιστά μια εκτενέστατα ανανεωμένη μοτοσυκλέτα, στην οποία ως είχε προαναγγελθεί φοριέται πλέον ο μεγάλος LC8 των 1195 cc που έχουμε ήδη
δει στα μοντέλα δρόμου εδώ και δύο χρόνια. Η απόδοση
του αυστριακού δικύλινδρου σκαρφαλώνει σε εντυπωσιακά επίπεδα ονομαστικών τιμών, 150 hp/9,500 rpm και
12.7 kg.m/7,500 rpm, ενώ πλέον έχουμε δύο σημαντικές
καινοτομίες για το Adventure που δείχνουν πως θέλει να
προσελκύσει κοινό από την ευρύτερη δεξαμενή αναβατών. Αφενός έχουμε τη χρήση ενός συστήματος C-ABS
(Combined ABS) ανάλογου με αυτό της Honda, δηλαδή με
συνδυασμένη πέδηση, στο οποίο προβλέπεται μια ρύθμιση
off road με πολύ περιορισμένη επεμβατικότητα καθώς και
πλήρης απενεργοποίηση αν το επιθυμεί ο αναβάτης. Αφετέρου σημειώνουμε την προσθήκη ενός traction control
ρυθμιζόμενου σε τέσσερις θέσεις (rain, street, sport και off
road) με δυνατότητα απενεργοποίησης. Τέλος υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής ενός συστήματος ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων αποσβέσεων στις αναρτήσεις.
Η θέση οδήγησης έχει χαμηλώσει, αφενός με μικρή απώλεια διαδρομής στις αναρτήσεις του, που πάντως διατηρούν
190 mm μπρος και πίσω, ενώ πλέον οι διαστάσεις των τροχών ακολουθούν τον δρόμο του GS με 120/70-19 μπροστά και 170/60-17 πίσω, δηλαδή διαστάσεις που κοιτούν
περισσότερο προς sport touring λογικής λάστιχα. Και συμπτωματικά ίδιες με αυτές του καινούργιου GS. Βλέπουμε
επίσης τη νέα ρυθμιζόμενη σέλα που πλέον μοιάζει πολύ
με τη λογική του on/off ανταγωνισμού και προσθέτουμε
ρυθμιζόμενα μαρσπιέ για να ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση της θέσης οδήγησης.
Τουλάχιστον τα 230 κιλά που λέει η ΚΤΜ πως ζυγίζει η μοτοσυκλέτα της πλήρης υγρών μας αφήνουν την υπόσχεση
πως θα είναι μάλλον η ελαφρύτερη της κατηγορίας.
Η ΚΤΜ ανακοινώνει αραιότερα διαστήματα συντήρησης,
ανά 15,000 km και ισχυρίζεται πως ο νέος κινητήρας είναι
οικονομικότερος με αποτέλεσμα το νέο 23 λίτρων ρεζερβουάρ να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία από ποτέ.
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1190 ADVENTURE R

Δίπλα στο βασικό μοντέλο η ΚΤΜ προσθέτει και την απαραίτητη έκδοση R, η οποία έρχεται να ικανοποιήσει εκείνους
που θέλουν να απολαύσουν τις εκτός δρόμου ικανότητες
της μοτοσυκλέτας που έχτισαν το θρυλικό της όνομα.
Το Adventure R διαφέρει σε καίρια μόνο σημεία, προσφέρει δηλαδή τις μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων με 220
mm μπρος-πίσω και φορά τις παραδοσιακές διαστάσεις
τροχών με 21 μπροστά και 18 πίσω, με λάστιχα 90/90-21
και 150/60-18 για να μπορεί να φορέσει τα τακούνια μου με
πάσα άνεση και επισημότητα.
Κατά τα λοιπά το R δε διαφέρει σε άλλα σημεία από το
απλό μοντέλο, πλην των χρωμάτων που υπερθεματίζονται
με το πορτοκαλί πλαίσιο και το ευκρινέστατο “R” στο ρεζερβουάρ. Ο κινητήρας έχει ακριβώς την ίδια απόδοση και
συνοδεύεται από όλο το πακέτο ηλεκτρονικών, ακριβώς
όπως και στο βασικό Adventure.
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MULTISTRADA 1200
GRANTURISMO

Οι Ιταλοί προχωρούν σε μια γενναία αναβάθμιση της οικογένειας Multistrada, ενσωματώνοντας σε αυτή ένα νέο μοντέλο με
το όνομα Granturismo. Πρόκειται για ένα μέλος της καλά (και
ακριβά) εξοπλισμένης φράξιας των Multistrada “S” και μαζί με
το Touring γίνονται οι πρώτοι αποδέκτες μιας πολύ σημαντικής τεχνολογικής καινοτομίας που – διορθώστε με αν κάνω λάθος – δε
νομίζω να έχω ξαναδεί σε μοτοσυκλέτα παραγωγής ποτέ.
Το DSS, Ducati Skyhook Suspension, είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης της ανάρτησης μέσω κουμπιού στο τιμόνι, μόνο
που εδώ υπάρχει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί: Οι αναρτήσεις
δε ρυθμίζονται σε προκαθορισμένες θέσεις, αλλά οι υδραυλικές
τους λειτουργίες μεταβάλλονται διαρκώς κατά τη διάρκεια της
κίνησης ανάλογα με τις συνθήκες! Το DSS λαμβάνει δεδομένα
από διάφορους αισθητήρες στο κορμί της μοτοσυκλέτας και βάσει αυτών καθορίζει τις αποσβέσεις των αναρτήσεων με στόχο να
δώσει την ιδανική αίσθηση άνεσης και ασφάλειας στον αναβάτη,
αυτό που η Ducati περιγράφει “λες και αιωρείσαι στον αέρα”.
Από εδώ προκύπτει και το όνομα του συστήματος, καθώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος του DSS λαμβάνει ως
σημείο αναφοράς ένα σημείο απ’ όπου θεωρητικά θα αναρτούσε τη μοτοσυκλέτα για αν πετύχει την τέλεια συμπεριφορά, ένα
“hook from the sky”, εξ ου και Skyhook. Πλέον η ακριβή έκδοση
της μοτοσυκλέτα δε φορά αναρτήσεις της Ohlins, καθώς το DSS
συνοδεύεται από πιρούνι και αμορτισέρ της Sachs. (Πιθανολογώ
ενδεχόμενη ασυμβατότητα με τον σχεδιασμό της Ohlins, η οποία
είναι γνωστό πως σχεδιάζει τη δική της active suspension εδώ και
κάποια χρόνια, οπότε ίσως δε θα ήθελε να φορέσει το σύστημα
της Ducati πριν το δικό της σύστημα βγει σε παραγωγή.)
Νέο είναι και το ABS, φορώντας πλέον την τελευταία γενιά της
Bosch 9ME, η οποία συνεργάζεται με το DSS και όλο το ηλεκτρονικό Safety Pack της Ducati όπως το γνωρίζαμε ήδη στο
Multistrada 1200 για να στήσουν μια νέα ηλεκτρονική εμπειρία.
Οι ρυθμίσεις στα επί μέρους στοιχεία του συστήματος, από τις
αναρτήσεις ως το Traction Conrol προσαρμόζονται στις οδηγίες
και απαιτήσεις του αναβάτη, ο οποίος μπορεί να “σώσει” στη
μνήμη τις επιλογές του κάθε φορά.
Εκτός αυτού τώρα σε όλα τα Multistrada, S και απλά, συναντάμε
τη δεύτερη γενιά του κινητήρα Testastretta 11o, στον οποίο έχουν
γίνει αρκετές επεμβάσεις για να αποκτήσει ομαλότερη απόδοση,
όπως την εφαρμογή δύο μπουζί ανά κύλινδρο, επανατοποθέτηση των μπεκ του ψεκασμού και πολλές ακόμη επεμβάσεις που
έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ροπή, φτάνοντας αισίως στα
12.7 kg.m. Στα ατού του παραμένουν τα διευρυμένα διαστήματα
σέρβις, ανά 24,000 km.
Τέλος μερικές επεμβάσεις έχουν γίνει σε επιλεγμένα σημεία της
εργονομίας και εμφάνισης της μοτοσυκλέτας, αλλαγές όχι ιδιαίτερα εμφανείς εκτός από τη ζελατίνα που είναι ψηλότερη και φαρδύτερη.
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DL1000A V-STROM

Αυτή η μοτοσυκλέτα δεν υπάρχει! Για να ακριβολογούμε,
θα υπάρξει του χρόνου, αλλά προς το παρόν είναι ένα μη
λειτουργικό πρωτότυπο που η Suzuki έφερε στην Κολωνία
ως πρωταγωνιστή του περιπτέρου της – αλλά το είχε κλεισμένο μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί, δηλαδή δε μπορούσε
κανείς να το καβαλήσει.
Όπως αναφέρει το εξαιρετικά λιτό press kit που το συνοδεύει, πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που αποτελεί φόρο τιμής στο πρώτο μεγάλο on/off της εταιρείας, το DR750S του
1988, από το οποίο αντλείται και η σχεδιαστική έμπνευση.
Ο κινητήρας αναφέρεται ως “εντελώς επανασχεδιασμένος”,
άρα υποθέτουμε πως θα βασίζεται σε κάποιον βαθμό στον
υπάρχοντα. Θα συνοδεύεται από ABS και το Advanced
Traction Control της Suzuki προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις χρήσης αυτής της μοτοσυκλέτας. Οι τροχοί ακολουθούν την πεπατημένη της κατηγορίας με 19 ίντσες μπροστά
και 17 πίσω με 150/70 λάστιχο.
Η μοτοσυκλέτα προαναγγέλλεται επίσημα για τη γκάμα του
2014.
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STREET TRIPLE 675

Πέρυσι το δημοφιλές 675 ανανεώθηκε ελαφρώς αποκτώντας τους δίδυμους προβολείς με τις γωνίες από το μεγάλο
Speed Triple. Φέτος η μεταμόρφωση ολοκληρώνεται προχωρώντας σε μεγαλύτερο βάθος και ουσία.
Εντελώς νέο είναι το πλαίσιο, στο οποίο προβλέπεται
λίγο πιο κοφτερή γεωμετρία με μικρότερη γωνία κάστερ,
από 24.3 μοίρες σε 24.1, ενώ το ίχνος αυξήθηκε κατά 0.5
mm στα 99.6. Η εξάτμιση μετακόμισε κάτω από τον κινητήρα συγκεντρώνοντας καλύτερα τις μάζες γύρω από το
κέντρο και η Triumph ανακοινώνει πως συνολικά η μοτοσυκλέτα αδυνάτισε κατά 6 κιλά, σταματώντας στο εντυπωσιακό νούμερο των 183 kg πλήρης υγρών!
Ο κινητήρας δεν έχει αλλάξει καθόλου, η μπροστινή ανάρτηση ανατίθεται σε ένα ανεστραμμένο Kayaba 41 mm και
το φρενάρισμα σε δύο πλευστούς δίσκους της Nissin με διπίστονες δαγκάνες. Το Street Triple συνοδεύεται από προαιρετικό ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης. Εκτός από
το εικονιζόμενο μπλε, το απλό μοντέλο θα προσφέρεται σε
άσπρο και μαύρο.
Όπως μας ενημερώνει η ελληνική αντιπροσωπεία, οι τιμή
του νέου Street Triple θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου, ενώ οι μοτοσυκλέτες αναμένεται να βρίσκονται στην
αγορά από τις αρχές του νέου έτους.
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TRIUMPH

naked

STREET TRIPLE 675 R

Η αγριεμένη έκδοση του γυμνού 675 παρουσιάστηκε στην
Κολωνία παρέα με το απλό και δείχνει ιδιαίτερα νόστιμη.
Οι βασικές διαφορές του R εντοπίζονται στις αναρτήσεις,
όπου εδώ διατίθενται πλήρεις ρυθμίσεις μπροστά και πίσω,
ενώ έχουμε και ένα σαφώς ανώτερο πακέτο φρένων μπροστά. Οι διπίστονες δαγκάνες του απλού Street Triple στο R
δίνουν τη θέση τους σε ένα ζεύγος ακτινικών τετραπίστονων
της Nissin. Ακόμη πιο γρήγορη είναι η γεωμετρία του, καθώς στο R η γωνία κάστερ είναι λίγο πιο κλειστή στις 23.4
μοίρες και το ίχνος μικρότερο με 95 mm.
Η ακριβότερη έκδοση του Street Triple συνοδεύεται από
ένα εμφανισιακό πακέτο που περιλαμβάνει λογότυπο R στα
πλαϊνά καπάκια, κόκκινο υποπλαίσιο, κόκκινες λωρίδες στις
ζάντες και φτεράκι στον πίσω τροχό (hugger).
Τα διαθέσιμα χρώματα είναι το εικονιζόμενο λευκό, μαύρο
και ματ γραφίτης.
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naked

Z800 A/B

Απλή λογική: Η Kawasaki πήρε το Z750R και του αύξησε
τη διάμετρο των εμβόλων μέχρι ο κυβισμός να φτάσει στα
806 cc.
Στη συνέχεια προσέθεσε κάμποση δουλίτσα στην αναπνοή
του κινητήρα παίζοντας με το μήκος των αυλών εισαγωγής και το σύστημα εξαγωγής, άλλαξε τα χιτώνια με χυτά
αλουμινένια και μας παρουσιάζει το Ζ800. Δουλειά έγινε
και στο κιβώτιο, όπου τα γρανάζια υπέστησαν μια σχετική
επεξεργασία για πιο ομαλή λειτουργία, ενώ κόντυνε λίγο
η τελική μετάδοση για μια δόση περισσότερο νεύρο στο
γκάζι. Η εμφάνιση εναρμονίστηκε με αυτή του Ζ1000, απέκτησε δηλαδή τις πιο επιθετικές γραμμές που αποπνέουν
streetfighter αγριάδα.
Το πλαίσιο δεν έχει αλλάξει στην ουσία, απλά το press kit
λέει πως έχει επαναμελετηθεί ως προς την ακαμψία του,
ενώ το ψαλίδι κέρδισε περίπου έναν πόντο σε μήκος για να
χωρέσει το κατά δύο δόντια μεγαλύτερο γρανάζι πίσω. Οι
αναρτήσεις δεν έχουν αλλάξει και σε αυτήν εδώ την έκδοση
είναι ρυθμιζόμενες ως προς την προφόρτιση και την απόσβεση επαναφοράς μπροστά και πίσω.
Μιλώντας λοιπόν για εκδόσεις, ας αποκωδικοποιήσουμε
τα ονόματα της Kawasaki. Η διαφορά του Ζ800 Α από το
Β έγκειται στο ABS της Nissin που συνοδεύει το δεύτερο.
Πρόκειται για μια μονάδα που προσθέτει περίπου ένα κιλό
στο συνολικά βάρος της μοτοσυκλέτας.
Η ονομαστική απόδοση κατά Kawasaki είναι 113 hp/
10,200 rpm και 8.5 kg.m/ 8,000 rpm, με ανακοινωμένο
στεγνό βάρος 229 kg.
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KAWASAKI

naked

Z800 C/D

Σε αντίθεση με την πεπατημένη όπου παρουσιάζεται το μοντέλο και μετά ακολουθεί το R με τα έξτρα καλούδια, εδώ
οι Ιάπωνες λειτουργούν αφαιρετικά, δηλαδή μας δείχνουν
μια δεύτερη εκδοχή του Ζ800 στην οποία έχουν αφαιρεθεί
κάποια στοιχεία για να προκύψει μια φθηνότερη εναλλακτική.
Το μοντέλο C (D αν συνοδεύεται με ABS) απέχει από τα Α
και Β σε μερικά θέματα ουσίας: Το πιρούνι δεν έχει καμιά
ρύθμιση και το αμορτισέρ μόνο προφόρτιση, ενώ οι μπροστινές δαγκάνες είναι διπίστονες. Επίσης στο φτηνότερο Ζ
απουσιάζει μια βαλβίδα από την εξάτμιση που αποσκοπεί
στο να εξομαλύνει τη ροή των καυσαερίων εξασφαλίζοντας
καλύτερη απόκριση στο γκάζι στις μεσαίες.
Μετά υπάρχουν κάμποσες λεπτομέρειες στην εμφάνιση:
Η C/D έκδοση δεν έχει καρίνα στον κινητήρα, ούτε ρίγα
στις ζάντες, το μικρό πλαϊνό καπάκι δεν είναι βαμμένο, το
κάλυμμα της σέλας δεν έχει ανάγλυφα Ζ και οι λαιμοί της
εξάτμισης δεν είναι γυαλισμένοι. Περιμένουμε να δούμε τη
διαφορά στην τιμή για να αξιολογήσουμε κατά πόσο αξίζει
τη θυσία.
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CB 1100

Δεν είναι ένα καινούργιο μοντέλο, δυο χρόνια τώρα ζηλεύουμε που μπορούσαν να το αγοράσουν Ιάπωνες και Αυστραλοί μα όχι εμείς. Όχι πια. Η παρουσία του CB 1100
στην Intermot είχε σκοπό να ανακοινώσει μια ιδιαίτερα
χαρμόσυνη είδηση, την εισαγωγή του από φέτος και στην
Ευρώπη!
Σύμφωνα με τη Honda το 1100 αυτό είναι ένας φόρος τιμής
στο σπουδαίο CB 750 του 1969, μια μοτοσυκλέτα-ορόσημο που έμαθε στον κόσμο τι σημαίνει δισκόφρενο και πώς
είναι να καβαλάς στον δρόμο το ανάλογο μιας superbike
της εποχής. Μετά από εκείνο το 750 τίποτα δεν ήταν πια ίδιο
στον μοτοσυκλετιστικό χάρτη.
Φυσικά το νέο CB 1100 είναι αερόψυκτο, με ένα ψυγείο
λαδιού να συνεπικουρεί. Αν και τετρακύλινδρο το ανώτατο όριο στροφών του είναι μόλις στις 8,500 rpm, η σχέση
συμπίεσής του χαμηλή (9.5:1) και τα νούμερα απόδοσης
χαρακτηριστικά του στόχου του: 89 ίπποι και 9.5 kg.m ροπής διαθέσιμα μόλις στις 5,000 rpm. Το CB αποσκοπεί σε
ροπάτη χαλαρωτική οδήγηση, με μικρές δόσεις σπορ ικανοτήτων και ανάλογες τουριστικές διαθέσεις.
Η εμφανής απλότητα χαρακτηρίζει συνειδητά αυτή τη μοτοσυκλέτα και μόνο το συνδυασμένο ABS έρχεται να μας
επαναφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Κατά τα λοιπά
έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο modern classic που έχει
ήδη κάψει καρδιές στο ανάλογο κοινό και, δε σας κρύβω,
το περιμένω πώς και πώς.
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naked

FZ8

Πριν έναν χρόνο κάναμε ένα συγκριτικό στη γυμνή κατηγορία και στο FZ8 είχαμε σταθεί σε δύο σημεία: Τις αναρτήσεις του που ήταν υπέρ του δέοντος μαλακές και την
άσχημη εξάτμισή του. Ε μάλλον κάποιοι μας διαβάζουν στη
Yamaha μιας και φέτος το FZ8 παρουσιάστηκε με αυτές τις
δύο ακριβώς αλλαγές!
Νέες ρυθμιζόμενες αναρτήσεις μπροστά και πίσω λοιπόν,
ώστε να μπορεί ο αναβάτης να το φέρει στα μέτρα του ανάλογα με τη διαδρομή και τις απαιτήσεις του, αλλά και ένα
νέο τελικό που δε μοιάζει πια να έχει προέλθει από κινέζικο
σκούτερ, μα αντιθέτως προσφέρει στο οπτικό αποτέλεσμα.
Εκτός από τους γνωστούς χρωματισμούς, φέτος η Yamaha
εντάσσει το FZ8 στα μοντέλα που αποκτούν μια Race Blu
έκδοση, αυτή που εικονίζεται εδώ, μεταφέροντας μια αύρα
από τα MotoGP και το μπλε M1 που τρέχει ο Jorge Lorenzo
εδώ και μερικούς αγώνες.
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YAMAHA

P3 CROSSPLANE CONCEPT

Δίχως να δώσει την αναμενόμενη δημοσιότητα στο θέμα
– παρότι στην Κολωνία το παρουσίασε ο Jorge Lorenzo –
η Yamaha παρουσίασε έναν νέο κινητήρα στον οποίο λέει
επενδύει για το μέλλον της.
Η όλη ιδέα αφορά έναν υγρόψυκτο τρικύλινδρο σε σειρά κινητήρα που βασίζεται στην crossplane τεχνολογία που πρωτογνωρίσαμε στο Μ1 των MotoGP και μετά στο R1. Αυτός
στο μέλλον θα κινήσει διάφορα μοντέλα της Yamaha, μόνο
που αμέλησαν να μας δώσουν μιαν ιδέα για τι κυβισμούς
μιλάμε και τι τύπους μοτοσυκλετών θα κινήσει. Το μόνο
που μάθαμε είναι η ικανότητά του να παράγει καθαρή ροπή
χάρη στην crossplane σχεδίασή του. Εν αναμονή λοιπόν…
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YAMAHA

MOTO CAGE-SIX CONCEPT

Ένα ακόμη πρωτότυπο, αυτό με λιγότερη ακόμα δημοσιότητα από τον Ρ3 κινητήρα, βρέθηκε στο περίπτερο της
Yamaha στην Κολωνία. Αφορά ένα μοντέλο που μοιάζει να
φορά κινητήρα από R6 και σαφέστατα θυμίζει μια μοτοσυκλέτα στημένη για stunt riding.
Σύμφωνα με τη Yamaha η έμπνευση για αυτό το πρωτότυπο έρχεται από κάθε είδους freestyle και extreme άθλημα,
αντλώντας το όνομά του από το κλουβί (cage) που σχηματίζουν οι κίτρινες μπάρες για να προστατευτεί ο κινητήρας.
Ένας ακόμη στόχος του Cage-Six είναι να αναδείξει τους
χρωματισμούς και τα γραφικά που η Yamaha θεωρεί πως
θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερο στο μέλλον.
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INTRUDER C1500T

Μέχρι πρόσφατα η μόδα ήθελε τους κυβισμούς να μεγαλώνουν διαρκώς και ειδικά στον χώρο των custom το πράγμα είχε ξεφύγει πλησιάζοντας τα 2 λίτρα.
Τώρα η Suzuki παίρνει το Intruder M1800R και το μικραίνει
για να καταλήξει σε ένα μοντέλο 1500 cc το οποίο βαφτίζει C, δηλαδή το εντάσσει σε μια πιο βολταδόρικη Custom
λογική.
Το νέο C1500T ακολουθεί τη χαρλεάδικη πεπατημένη και
δείχνει λες και βγήκε από τη δεκαετία του ’50, αλλά από
κάτω είναι ιδιαίτερα σύγχρονο με έναν ψεκαστό κινητήρα
που μοιράζεται την ίδια γενιά ηλεκτρονικής διαχείρισης με
τα σημερινά GSX-R. Φυσικά το όπλο του θα είναι η θηριώδης ροπή, δικύλινδρο 1500 cc είναι, και εξίσου λογικά ο
βασικός του στόχος είναι η αμερικάνικη αγορά.
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HUSQVARNA

naked

NUDA ABS

Ναι, σωστά μαντέψατε, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα
στα δύο Nuda. Η είδηση που τους δίνει μια θέση στην επικαιρότητα της Intermot είναι το γεγονός πως οι Γερμανοί
από φέτος προσφέρουν τα δύο γυμνά 900άρια με την επιλογή προαιρετικού ABS.
Το σύστημα που επιλέχθηκε είναι φυσικά της Bosch – πατριώτισσα και μόνιμη συνεργάτιδα της BMW – και πρόκειται
για την τελευταία γενιά του ABS της με κωδικό 9ΜΡ. Η προσθήκη του κοστίζει κάτι λιγότερο από ένα κιλό στο συνολικό βάρος των Nuda και χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της
γερμανικής τεχνολογίας στην αποτροπή του μπλοκαρίσματος τροχού από φρένο, συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα πίεσης του μπροστά ελαστικού ώστε να υπολογίζεται
με μεγαλύτερη ακρίβεια η ανύψωση του πίσω τροχού ως
προς τον μπροστινό.
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MONSTER 20th ANNIVERSARY

Συμπληρώθηκαν δύο δεκαετίες από τότε που η Ducati
παρουσίασε στην Κολωνία το Monster 900 και άνοιξε μια
αγορά που σήμερα μετρά πάνω από 250,000 πωλήσεις. Το
Monster έχει χτίσει τον δικό του θρύλο και δικαίως οι Ιταλοί
το γιορτάζουν.
Τα επετειακά μοντέλα που παρουσιάστηκαν στη φετινή
Intermot περιλαμβάνουν τα Monster 696, 796 και το εικονιζόμενο 1100 EVO. Δεν έχουν απολύτως καμιά μηχανολογική διαφορά από τα κανονικά μοντέλα, περιορίζοντας το
εορταστικό του χαρακτήρα τους σε αισθητικές επεμβάσεις.
Έχουμε και λέμε: Κλασικοί στρογγυλοί καθρέπτες, μπρονζέ χωροδικτύωμα και πιρούνι, χρυσές Brembo, κόκκινο
της φωτιάς στα πλαστικά και στο ντεπόζιτο με την κλασική γραμματοσειρά του 1986, όλα όπως ήταν στο πρώτο
Monster του 1992. Προσθέτουμε μόνο ένα μικρό σηματάκι
που αναγράφει 20th Anniversary στην ουρά και αυτό ήταν.
Συναντήστε τα στη διεύθυνση http://www.monster.ducati.
com.

cover story

Intermot 2012

ZERO

naked

S

Η αμερικανική Zero Motorcycles S συνεχίζει τα άλματα στην
εξέλιξη των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών παρουσιάζοντας το
ανανεωμένο βασικό μοντέλο της γκάμας της για το 2013. Η
δε επιλογή της Intermot για την παγκόσμια πρώτη του νέου
S αναμφίβολα σημαίνει πολλά.
Το S λοιπόν μας έρχεται με εντυπωσιακή αυτονομία, ως
220 km με μια φόρτιση σε κύκλο πόλης, συνοδευόμενο
από τον χαρακτηρισμό της “ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας με
την ταχύτερη επιτάχυνση”, χάρη στην εντυπωσιακή μέγιστη
ροπή των 9.5 kg.m. Η ιπποδύναμή του φτάνει τους 54 ίππους και η τελική του ταχύτητα τα 153 km/h, ενώ το βάρος
του εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας που θα επιλέξει
ο αγοραστής.
Η μικρή μπαταρία ZF8.5 (8.5 kWh) αθροίζει το βάρος στα
159 κιλά, προσφέρει μέγιστη δυνατή αυτονομία 166 km και
για μια φόρτιση απαιτεί 5.5 ώρες. Εναλλακτικά υπάρχει η
δυνατότητα της μεγάλης μπαταρίας ZF11.4 (11.4 kWh) που
ανεβάζει το βάρος στα 173 κιλά και τον χρόνο φόρτισης στις
7.5 ώρες, αλλά και την αυτονομία ως το μέγιστο δυνατό
των 220 km.
Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο αφορά την ένταξη της Zero
στην τεχνολογία CHAdeMO, η οποία με έναν έξτρα ειδικό
αντάπτορα επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας στο 80% της
σε μια ώρα. Πρόκειται για μια ιαπωνική πατέντα της Tokyo
Electric Power Company (TEPCO), η οποία μετατρέπει το
εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου σε συνεχές φορτίζοντας
πολύ γρήγορα τα ηλεκτρικά στοιχεία. Η τεχνολογία αυτή
αναπτύχθηκε με στόχο να στηρίξει την ηλεκτρική μετακίνηση
και για τον λόγο αυτόν φτιάχτηκε η CHAdeMO Association
στην οποία συμμετέχουν, εκτός της TEPCO, οι Nissan, Fuji
(Subaru), Mitsubishi και Toyota. Η Zero S είναι η πρώτη
μοτοσυκλέτα που συνεργάζεται με αυτήν την τεχνολογία.
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KAWASAKI

supersport

NINJA ZX-6R 636

Αφού το ZX-6R της θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport τα χέρια του Kenan Sofuoglu, η Kawasaki
στρέφει την προσοχή της στους δημόσιους δρόμους και
αποπειράται να επαναλάβει ένα καλοδουλεμένο κόλπο
από το πρόσφατο παρελθόν.
Διατηρώντας το ομολογκαρισμένο μοντέλο των 599 cc, δίπλα του φέρνει ξανά μια έκδοση 636 cc διεκδικώντας το
κάτι παραπάνω στις πωλήσεις μοτοσυκλετών που έχουν
μεν στα προσόντα τους την αγωνιστική αύρα, αλλά δεν
προορίζονται από τους ιδιοκτήτες τους πάντα για χρήση μακριά απ’ τις καφετέριες και τις κυριακάτικες βόλτες.
Ομολογουμένως η Kawasaki αποφάσισε να κάνει σωστή
δουλειά. Τι λείπει από ένα τετρακύλινδρο 600; Ροπή στις
χαμηλομεσαίες. Αντί λοιπόν να κάνει το εύκολο και απλά
να βάλει ένα oversize πιστόνι στο 600 της, παίρνει κι αλλάζει μόνο τη διαδρομή των εμβόλων. Αυτό σημαίνει κυρίως
περισσότερη ροπή, μα ταυτόχρονα και αλλαγή σχεδόν των
περισσότερων κινητών μερών του κινητήρα. Δεν είναι η εύκολη λύση, προς τιμήν τους όμως την έκαναν.
Εκτός αυτού, το 636 διαφέρει από το 599 και στη γεωμετρία, καθώς το μπροστινό μέρος χαμήλωσε λιγάκι, κλείνοντας και τη γωνία κάστερ κατά μισή μοίρα. Το μπροστινό
είναι το σπουδαίο Showa SFF-BP (Separate Function Fork
– Big Piston), ενώ το φρενάρισμα ανατίθεται σε ένα ζεύγος
ακτινικών Nissin Monobloc. To αμορτισέρ δεν έχει αλλάξει
σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά, έχει όμως μεγαλύτερο ελατήριο ώστε να είναι πιο προοδευτικό για χρήση δρόμου.
Από ηλεκτρονικά καλά πάμε επίσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει traction control 3 επιπέδων (KTRC), το
supersport ABS της Kawasaki (KIBS), επιλογή χαρτογράφησης ανάφλεξης μεταξύ Low και Full Power Mode.
Τέλος βέβαια έχουμε και την εμφάνιση, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την όψη του φοβερού και τρομερού ZX10R. Μια χαρά δηλαδή.
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KAWASAKI

supersport

NINJA 300

Έχοντας στο μυαλό τους μια διαδικασία ανάλογη με αυτή
που ακολουθήθηκε στο ΖΧ636, οι Ιάπωνες της Kawasaki
έκαναν μια μικρή επανάσταση στον δρόμο από το Ninja
250R ως το 300.
Αρχικά έκαναν την ίδια επίπονη διαδικασία με το 636, δηλαδή έδωσαν τα επιπλέον κυβικά ως τα 296 του νέου μοντέλου αποκλειστικά και μόνο από αύξηση της διαδρομής
των εμβόλων, άρα άλλαξαν πολύ μεγάλο μέρος του κινητήρα. Η απόδοσή του είναι εντυπωσιακή για το μέγεθός του,
φτάνοντας τους 39 ονοματικούς ίππους στις 11,000 rpm, με
μέγιστη ροπή 2.8 kg.m / 10,000 rpm. Και για να βάλουμε
κι ένα αναπάντεχο κερασάκι στην τούρτα, η Kawasaki προσφέρει στον στάνταρ εξοπλισμό του 300 έναν συμπλέκτη
F.C.C. Assist & Slipper Clutch, δηλαδή ένα πακέτο αγωνιστικών καταβολών με διπλή λειτουργία. Αφενός έχουμε
έναν κλασικό μονόδρομο συμπλέκτη (slipper), παράλληλα
όμως με την έξτρα ικανότητα της υποβοήθησης (assist) για
ελαφριά και ακριβή αίσθηση στο χέρι.
Στη συνέχεια τα έδωσαν όλα στον στυλιστικό τομέα, φέρνοντας το 300 μέσα στα εμφανισιακά στάνταρ της οικογένειας
των Ninja, ανεβάζοντας έτσι τον πήχη πολύ σε σχέση με το
250R. Τα περισσότερα στοιχεία δανείζονται από το ZX-10R,
αλλά οι προσεκτικοί θα βρουν και αναφορές στο ZX-6R (ρεζερβουάρ), καθώς και στο ZZR1400 (αεραγωγοί φέρινγκ,
ζάντες).
Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Το πλαίσιο είναι πρακτικά καινούργιο, βασισμένο στο προϋπάρχον αλλά με αρκετές
αλλαγές στη δομή του για να προσφέρει την απαιτούμενη
ακαμψία. Το πίσω λάστιχο έχει φαρδύνει από 130 σε 140,
ενώ στα σπουδαία νέα γύρω από το μικρό Ninja πρέπει να
προσθέσουμε την εμφάνιση του εξαιρετικού ABS της Nissin.
Κάπου εδώ ο ανταγωνισμός του Ninja 300 θα πρέπει να
χάνει τον ύπνο του.
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1199 PANIGALE RS13

Καθώς πληθαίνουν οι φήμες – εν αναμονή της επίσημης
ανακοίνωσης – πως από του χρόνου η Ducati θα μπορεί να
τρέξει κανονικά το 1199 Panigale στο WSBK δίχως τους περιορισμούς που επεβλήθησαν στο 1098R μετά τον προπέρσινο τίτλο του Carlos Checa (διάμετρος εισαγωγών αέρα,
εξάκιλο έρμα), το ερώτημα πλέον ήταν: “με ποια έκδοση
του 1199;”
Υπήρχε φυσικά η 1199 S, αλλά νομίζω πως μετά την
Intermot όλες οι απορίες έχουν λυθεί. Κυρίες και κύριοι να
σας παρουσιάσουμε την 1199 RS13, δια χειρός του επικεφαλής της Ducati Corse, Claudio Domenicali.
Αυτή η μοτοσυκλέτα πατά στα χνάρια της έκδοσης RS12
που είχε παρουσιαστεί τον περασμένο χειμώνα, είναι ένα
σπεσιαλάκι στημένο μόνο για αγώνες και θα πωληθεί μόνο
για τέτοια χρήση. Δίχως πολλές τεχνικές περιγραφές από τη
Ducati, ας αρκεστούμε να πούμε πως αυτή είναι ουσιαστικά
η μοτοσυκλέτα του Carlos Checa για το WSBK του 2013.
Για όσους τώρα θέλουν τόσο μα τόσο πολύ να την αποκτήσουν μα δεν έχουν τα εξαψήφια ποσά που απαιτούνται γι’
αυτήν, ας κάνουν λίγη υπομονή καθώς μαθαίνουμε ότι στην
EICMA του Μιλάνου, σε λίγες εβδομάδες θα παρουσιαστεί
από τη Ducati και η 1199 Panigale R. Δηλαδή, μετά την
“racers only” έκδοση ακολουθεί η “filthy rich customers
only”. RS13 μάλλον δε θα είναι, αλλά θα είναι ό,τι πιο κοντινό σε αυτή…
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APRILIA

RSV4 FACTORY APRC ABS

Ναι, σωστά διαβάσατε, προστέθηκε ένα ‘ABS’ στο ήδη μακρύ όνομα της νέας πρωταθλήτριας WSBK.
Η τελευταία γενιά ABS της Bosch με κωδικό 9Μ εντάσσεται
στο ευρύ ηλεκτρονικό οπλοστάσιο του πακέτου APRC και
διαθέτει τρία επίπεδα παραμετροποίησης, Track, Sport και
Rain καθώς και πλήρη απενεργοποίηση. Πίσω από αυτό η
μοτοσυκλέτα έχει και κάμποσες άλλες αλλαγές που μπορεί
να μη συνιστούν κοσμογονία, είναι όμως σημαντικές.
Πρώτη και καλύτερη η άφιξη νέου μπροστινού φρένου.
Πλέον το κορυφαίο RSV4 φορά τις κορυφαίες Brembo
M430 με ασορτί τρόμπες – το ίδιο πακέτο που επέλεξε η
Ducati για το Panigale – ενώ νέα είναι και η πίσω δαγκάνα. Το ρεζερβουάρ μεγάλωσε σε χωρητικότητα κατά 1.5
λίτρο και άλλαξε η θέση οδήγησης με μικρό χαμήλωμα της
σέλας (το πόσο δεν αναφέρεται). Σημαντική επίσης ενδέχεται να είναι μια μικρή αλλαγή της θέσης του κινητήρα στο
πλαίσιο, κάτι που η Aprilia αναφέρει “στα ψιλά γράμματα”
και μόνο μετά από οδηγική επαφή μπορεί να αξιολογηθεί
σωστά.
Τέλος, η Aprilia ανακοινώνει μια ονομαστική αύξηση ιπποδύναμης στους 184 ίππους, καθώς και 2% αύξηση της
ονομαστικής ροπής. Διότι ποτέ κανείς δεν είπε όχι σε λίγο
παραπάνω γκάζι.
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1190 RC8 R

Δεν αλλάζει δραματικά η μοτοσυκλέτα για το 2013, αλλά
αποκτά μια εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη.
Στο οπλοστάσιο του LC8 προστίθεται ένας νέος μηχανικός
μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) και αυτή ουσιαστικά είναι
η καινοτομία για το 2013. Αυτή και βέβαια ο φρέσκος χρωματισμός. Κατά τα λοιπά η R έκδοση του πανέμορφου και
ξεχωριστού δικύλινδρου superbike της ΚΤΜ αποδίδει 175
λαχταριστούς (όσο και ονομαστικούς) ίππους στις 10,250
rpm και η μέγιστη ροπή του ανέρχεται στα 12.9 kg.m /
8,000 rpm. Καθόλου, μα καθόλου άσχημα.
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SUZUKI

GSX-R1000
“MILLIONTH EDITION”

Βίδα δεν έχει αλλάξει πάνω στο θρυλικό πλέον GSX-R1000,
αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη Suzuki απ’ το να το γιορτάσει.
Τι να γιορτάσει; Από το 1985 που είχαμε την τύχη να απολαύσουμε το πρωτότοκο 750 μέχρι σήμερα, από τις γραμμές παραγωγής του Hamamatsu έχουν βγει 1,000,000
GSX-R! Ναι, ένα εκατομμύριο. Αυτό ακριβώς γιορτάζεται
με μια επετειακή έκδοση που ουσιαστικά συνίσταται σε μια
σπέσιαλ αναμνηστική εμφάνιση. Αυτή περιλαμβάνει μαύρες Brembo Monobloc δαγκάνες, αυτοκόλλητες ρίγες στις
ζάντες, χρυσό πιρούνι, επετειακό γραφικό στο ρεζερβουάρ,
αριθμημένη τιμονόπλακα, ειδικό μπρελόκ και τα ξεχωριστά
χρώματα στα πλαστικά της μοτοσυκλέτας, προεξάρχουσας
της κόκκινης μύτης.
Αξίζει μια επίσκεψη στην αφιερωμένη ιστοσελίδα www.
gsx-r1million.com, αλλά και στο σχετικό βίντεο-αφιέρωμα
http://youtu.be/Dn26pE-slw0.
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HONDA

CBR1000RR
FIREBLADE TRICOLORE

Όσοι παρακολουθείτε από κοντά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike θα έχετε ήδη δει τον Jonathan Rea να τρέχει
με αυτόν ακριβώς τον χρωματισμό στον τελευταίο αγώνα
της χρονιάς στο Magny-Cours.
Φυσικά το συμβάν δεν ήταν τυχαίο, αλλά ήταν στα πλαίσια
μιας προωθητικής ενέργειας μιας και ο αγώνας αυτός συνέπεσε με τη μεγάλη Έκθεση στην Κολωνία και όλα αυτά επί
τη ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο δεκαετιών από το 1992,
όταν η Honda ταρακούνησε για τα καλά τον κόσμο της μοτοσυκλέτας παρουσιάζοντας το επαναστατικό τότε πρώτο
CBR900RR Fireblade.
Παράλληλα με το εικονιζόμενο Tricolore σχέδιο της Honda,
εμφανίστηκε και το αναμενόμενο σχέδιο Repsol MotoGP
ρέπλικα, γνωστό και μη εξαιρετέο στη γκάμα της Honda.
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YAMAHA

YZF-R RACE BLU SERIES

Άλλος ένας ξεχωριστός χρωματισμός παρουσιάστηκε από
τη Yamaha φέτος. Εδώ δε γιορτάζουμε καμιά επέτειο, απλά
τα βάφουμε μπλε.
Ο Jorge Lorenzo ήδη τρέχει τρεις αγώνες με το Race Blu M1
του, διαφημίζοντας αυτό το χαρακτηριστικό μίγμα μπλε και
γκρίζου που η Yamaha ισχυρίζεται πως θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερο στη γκάμα της στο μέλλον. Και αυτός
είναι ο λόγος που στην Κολωνία παρουσίασε τη Race Blu
γκάμα με τα εικονιζόμενα YZF-R1, R6 και R125, ενώ στην
ίδια χρωματική οικογένεια έχουν ήδη μπει με ανάλογα μοντέλα και τα FZ8, Fazer 8, XJ6 και Diversion.
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YAMAHA

sport touring

FJR 1300A/AS

Μετά από πολλά χρόνια στην αγορά δίχως ουσιαστική
ανανέωση, ήρθε η ώρα του φρεσκαρίσματος για το sport
touring άκρο της Yamaha και η λίστα είναι μεγάλη.
Ξεκινάμε από τα προφανή, τα εμφανισιακά. Όλο το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας επανασχεδιάστηκε για να
βγάλει μια φρεσκάδα, καθώς είναι ίδιο σχεδόν μια δεκαετία.
Ο επόμενο χέρι έπεσε στα ηλεκτρονικά, όπου οι αλλαγές
είναι πολλές. Το νέο software του YCC-T (Yamaha Chip
Controlled Throttle) έφερε ένα κέρδος δύο ίππων στην
ονομαστική απόδοση του κινητήρα, αλλά τα σημαντικότερα είναι η προσθήκη Traction Control και ενός νέου Cruise
Control στο πακέτο. Παράλληλα ο αναβάτης έχει πλέον την
επιλογή χαρτογράφησης με το σύστημα D-Mode, το οποίο
του δίνει δύο επιλογές: T-mode για ομαλότερη απόδοση
και S-mode για όλη την ισχύ του τετρακύλινδρου εργοστασίου 1,294 cc.
Οι πιο παρατηρητικοί θα έχει προσέξει ένα ανάποδο πιρούνι στη φωτογραφία. Αυτό είναι το νέο πιρούνι που θα φορά
μόνο η AS έκδοση, δηλαδή η ακριβή με το ημιαυτόματο
κιβώτιο. Σε αυτήν η ανάρτηση ρυθμίζεται πλέον ηλεκτρονικά από κουμπί στο τιμόνι, βάσει προκαθορισμένων τιμών
(presets) ανάλογα με τον φόρτο της μοτοσυκλέτας – OneUp, One-Up with Luggage, Two-Up και Two-Up with
Luggage – αλλά και ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο
αποσβέσεων – Soft, Standard και Hard.
Για την απλή έκδοση Α έχουμε την ίδια ανάρτηση με πριν
με νέα σωθικά και αναθεωρημένη λειτουργία ως προς τις
αποσβέσεις της, τόσο μπροστά όσο και πίσω.
Σε αμφότερα τα μοντέλα οι διακόπτες στο τιμόνι είναι νέοι
ώστε να συμπεριλάβουν τις όποιες νέες λειτουργίες έχουν
προστεθεί, ενώ νέα είναι και τα όργανα με τρεις οθόνες γεμάτες άφθονη πληροφορία. Τέλος, οι βαλίτσες ανήκουν
στον στάνταρ εξοπλισμό του νέου FJR1300, τόσο στην A
όσο και στην AS έκδοση.
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SUZUKI

GSX-R1300 HAYABUSA ABS

Το 1999 πρωτοπαρουσιάστηκε, το 2003 ανανεώθηκε, το
2008 πέρασε στη δεύτερη γενιά και το 2013 ανανεώνεται
κι αυτή.
Φέτος η Suzuki προχωρά σε μια μικρή αλλά καίρια επέμβαση στην ναυαρχίδα της, το θρυλικό Hayabusa, και του
κάνει δώρο ένα λαχταριστό ζευγαράκι δαγκάνες Brembo
Monobloc μπροστά. Και για να μην τρομάζει κανείς από τη
δύναμή τους στο φρενάρισμα, δίνει πακέτο ως στάνταρ κι
ένα σύγχρονο ABS.
Κατά τα λοιπά η μοτοσυκλέτα δεν αλλάζει καθόλου από τη
μορφή που γνωρίζουμε από το 2008 και ένθεν.
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scooter

METROPOLIS 400i

Πέρυσι ήταν ένα πρωτότυπο στο Σαλόνι του Μιλάνου, φέτος έκανε το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο
Παρίσι στα τέλη του Σεπτέμβρη και αμέσως μετά και στην
Κολωνία ως κανονικό μοντέλο 2013.
Στη Γαλλία τα τρίτροχα σκούτερ είναι δημοφιλέστατα, έτσι η
Peugeot ήταν λογικό να σπεύσει να διεκδικήσει μερίδα από
την αγορά που ουσιαστικά ίδρυσε και εκμεταλλεύεται κατά
κόρον το MP3. Η γαλλική εταιρεία γίνεται λοιπόν τη τρίτη
μετά τις Piaggio και Quadro που επενδύουν σε ένα σκούτερ
με δύο μπροστινούς τροχούς.
Για τους Γάλλους ήταν σημαντικό να φτιάξουν μια δική τους
πρόταση, έτσι έχουμε τον ολοκαίνουργιο δικό τους μονοκύλινδρο κινητήρα 400i LFE, καθώς και ένα επίσης δικό τους
πατενταρισμένο μπροστινό σύστημα που αποκαλούν Dual
Tilting Wheels (DTW) και το οποίο μοιάζει περισσότερο σε
αυτό της Quadro παρά της Piaggio.
Το Metropolis διακρίνεται από πολυτέλεια, διαθέτει σύγχρονα και γεμάτα όργανα με αισθητήρες πίεσης ελαστικών
που μεταδίδουν στην κεντρική LCD οθόνη τις τιμές τους και
άφθονους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς όλη η ουρά είναι ένα πορτ μπαγκάζ που γεμίζει από πίσω. Η σύνδεση με
στοιχεία από τα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι αναπόφευκτη, καθώς οι Γάλλοι σχεδίασαν ένα όχημα που στοχεύει
πολύ στο κοινό του αυτοκινήτου και εκ πρώτης όψεως πετυχαίνουν διάνα σε αυτόν τον τομέα.
Το Metropolis προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στην
Ευρωπαϊκή αγορά την Άνοιξη του 2013 και ελπίζουμε να
το δούμε και στην Ελλάδα για πιο κοντινές διερευνητικές
επαφές.
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AN650 BURGMAN ABS

Μετρά κάμποσα χρόνια στην αγορά δίχως αλλαγές και
τώρα ανανεώνεται. Το Burgman 650 που παρουσιάστηκε
στην Κολωνία δεν είναι ένα νέο μοντέλο, αλλά μια φρεσκαρισμένη έκδοση του υπάρχοντος, στην οποία η μεγαλύτερη
προσοχή έχει πέσει στην εμφάνιση.
Όλες οι αλλαγές πάντως εμφανισιακώς παραπέμπουν στη
γνωστή εικόνα που έχουμε για το Burgman, δε μοιάζει να
έχει αλλάξει και τόσο πολύ, παρότι όλα τα φωτιστικά σώματα λ.χ. είναι νέα.
Ο δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 638 cc δεν έχει
αλλάξει επί της ουσίας, με την προσοχή να στρέφεται στη
μετάδοση για την οποία οι Ιάπωνες ισχυρίζονται πως την
τροποποίησαν τόσο ώστε η κατανάλωση καυσίμου να έχει
μειωθεί κατά 15%. Μιας και τώρα η οικονομία έχει γίνει
της μόδας, στα περιεκτικότατα όργανα του Burgman περιλαμβάνεται και μια ενδεικτική λυχνία “Eco Drive” με στόχο
να ενημερώνει τον αναβάτη πότε η οδήγησή του είναι οικονομικότερη και να τον βοηθά να παραμένει σε αυτά τα
πλαίσια.
Κατά τα λοιπά παραμένει αναλλοίωτη στον τρόπο λειτουργία της η ημιαυτόματη μετάδοση Suzuki Electronicallycontrolled Continuously Variable Transmission (SECVT)
που έχει δύο αυτόματες φάσεις Power και Drive καθώς και
μια Manual με κουμπιά από το τιμόνι.
Ο εξοπλισμός του Burgman περιλαμβάνει ABS και ενισχύεται με ένα εργοστασιακό immobilizer (SAIS), ενώ η πολυτελής έκδοση Executive διαθέτει πλέον και ένα σετ θερμαινόμενων γκριπ αλλά και σέλας, ανεξάρτητα για αναβάτη και
συνεπιβάτη.
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HONDA
NSC50R

Ένα νέο σκουτεράκι από τη Honda έρχεται να μας αποδείξει
πως και τα 50άρια μπορούν να είναι γοητευτικά.
Το νέο NSC50R διαθέτει έναν βασικό τετράχρονο ψεκαστό
PGM-FI μονοκύλινδρο κινητήρα που αποδίδει 3.5 ίππους
και η τελική του περιορίζεται στα 45 km/h, σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα μοτοποδήλατα. Το μεγάλο του προσόν είναι η ικανότητά του να καλύπτει 50 km με
ένα λίτρο καυσίμου, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Honda,
οπότε με το 5.5 λίτρων ρεζερβουάρ του η αυτονομία των
250 km θα είναι ένα παιχνιδάκι.
Είναι και όμορφο με τις άφθονες καμπύλες του, λογικά θα
έχει πολύ ευχάριστη συμπεριφορά με τις αλουμινένιες ζάντες 14 ιντσών και σίγουρα θα κάψει νεανικές καρδιές στα
χρώματα της Repsol MotoGP ρέπλικας.
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NEW 125 4Τ SCOOTER

Το εικονιζόμενο δεν είναι μοντέλο παραγωγής ακόμη, γι’
αυτό και η Yamaha μας το έφερε στην Intermot… αβάπτιστο!
Στο press kit λοιπόν το νέο αυτό σκούτερ – που μοιάζει
πολύ με Vespa – συνοδεύεται από τον τίτλο “νέο τετράχρονο σκούτερ 125 κυβικών” και προλογίζει ένα ακόμη
μοντέλο που η Ιαπωνική εταιρεία θα βγάλει σύντομα στην
παραγωγή.
Δίχως να μας αποκαλύπτει πολλά στοιχεία γύρω από αυτό,
αποκαλύπτει πως είναι ήδη υπό εξέλιξη βασισμένο σε κάποιο μοντέλο της Ασιατικής αγοράς και πως στόχος είναι να
προσφέρει οικονομία καυσίμου και χαμηλή τιμή με συνολικό βάρος κάτω από 99 kg.
Αναμένεται να παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το ερχόμενο
καλοκαίρι του 2013.
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YAMAHA
AEROX 50 R

Το πιο διάσημο 50άρι της Yamaha επιστρέφει ανανεωμένο
και χρωματιστό.
Η ευχάριστη είδηση είναι πως η Yamaha επιμένει στα μικρά
δίχρονα και το Aerox R παραμένει πιστό σε αυτή τη λογική. Με έναν δίχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα λοιπόν και
εντελώς νέα εμφάνιση μας έρχεται το νέο Aerox, φορώντας
τροχούς 13 ιντσών μπροστά και πίσω και προσφερόμενο σε
μια πλειάδα χρωμάτων.
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AEROX 50 R NAKED

Αν σας άρεσε το Aerox R τότε σίγουρα θα λατρέψετε αυτό
εδώ.
Το γυμνό Aerox R λέγεται Naked και είναι μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα παραλλαγή στο νέο σχεδιαστικό μοτίβο του
κλασικού σκούτερ της εταιρείας. Τεχνικά δε διαφέρει σε τίποτε από το απλό μοντέλο και αυτό το μικρό διχρονάκι διατίθεται μόνο στον εικονιζόμενο χρωματισμό. Η γύμνια του,
όπως είναι προφανές, περιορίζεται στο χρωμιωμένο τιμόνι που δεν καλύπτεται από πλαστικό, θυμίζοντας κάτι από
BW’s. Είναι πάντως ένα κουκλάκι, δε βρίσκετε;
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YAMAHA

scooter

T-MAX HYPERMODIFIED
by LAZARETH

Όπως έκανε πέρυσι με το V-Max, έτσι και φέτος ο Γάλλος
βελτιωτής Ludovic Lazareth έφτιαξε ένα τρελό T-Max 530.
Ακούστε τι σκέφτηκε ο αθεόφοβος: “Ήθελα το T-Max μου
να ξεπερνά τα 200 km/h, οπότε του έβαλα έναν υπερσυμπιεστή που αύξησε την ιπποδύναμη κατά περίπου 30%,
κοντά στους 60 ίππους.” Μετά έφτιαξε και μια νέα εξάτμιση
με καταλύτη για δουλεύει καλά το σύστημά του, επειδή με
την αυθεντική ο σαματάς που έβγαζε ήταν ανυπόφορος. Στη
συνέχεια προχώρησε με μερικές προσαρμογές στο μπροστινό για να πατάει καλύτερα το σκαλισμένο σκούτερ. Τι
έκανε; Έβαλε ένα πιρούνι από R1 και ένα σετ φρένων της
ISR με εξαπίστονες δαγκάνες.
Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ο Γάλλος έφτιαξε ένα
νέο κουστουμάκι πλαστικών για να αναδείξει περισσότερο
το δημιούργημά του. Για κερασάκι έκανε και μια επέμβαση
στα όργανα του T-Max: Άνοιξε το κοντέρ και στο υπάρχον
κομμάτι της Yamaha προσέθεσε με αυτοκόλλητο δύο ακόμη ενδείξεις μετά τα 180 που είναι η τελευταία κανονικά,
200 και 220! Μια χαρά Hypermodified ακούγεται.
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QUADRO

scooter

4D PARKOUR

Τα τρίροδα σκούτερ είναι της μόδας είπατε; Για να ετοιμαζόμαστε για τετράροδα παρακαλώ.
Το μοντέλο 4D της Quadro δεν είναι καινούργιο, και πέρυσι
υπήρχε στα διεθνή σαλόνια ως εκθεσιακό πρωτότυπο και
ουδέποτε οι Ιταλοί έκρυψαν την πρόθεσή τους μια μέρα να
προχωρήσουν σε παραγωγή του. Να λοιπόν που μάλλον
φτάνει η ώρα. Απ’ ότι ακούμε από την Κολωνία το 4D δεν
αργεί να πάει σε παραγωγή και μάλλον αυτό θα συμβεί
μέσα στο 2013.
Το μπροστινό του μέρος είναι ουσιαστικά ένα 3D όπως το
γνωρίζουμε ως τρίροδο, ενώ πίσω ο ένας τροχός έχει αντικατασταθεί από δύο με ένα σύστημα παρόμοιο με το μπροστινό που επίσης επιτρέπει την κλίση τους για να στρίψει το
4D με ασφάλεια.
Στην Intermot η Quadro έφερε δύο πρωτότυπα Parkour,
το εικονιζόμενο με τροχούς για χώμα και ένα μπεζ που φορούσε ασφάλτινα λάστιχα. Εκ πρώτης όψεως το 4D μοιάζει
έτοιμο να βγει στην αγορά, οπότε είμαστε σε αναμονή.
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SYM

scooter

EX3

Τα πρωτότυπα δίνουν και παίρνουν φέτος και η SYM έχει
μαζέψει αρκετή φόρα για να αρχίσει να μας εντυπωσιάζει.
Το ΕΧ3 είναι ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο σκούτερ που δε μοιάζει με τίποτε άλλο. Οι δύο επιβάτες κάθονται σε αυτοκινητάδικα καθίσματα ο ένας πίσω από τον άλλο και το μπροστινό είναι ανακλινόμενο για να μπει ο πίσω. Υπάρχει μέχρι
και μπάρα ως πόρτα που σηκώνεται σε στυλ gullwing! Το
πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι η θέση οδήγησης, όπου το
τιμόνι καταλήγει σε δύο όρθιες μανέτες με κάμποσα κουμπιά πάνω τους και θυμίζει περισσότερο κάτι ιπτάμενο παρά
σκούτερ.
Δε γνωρίζουμε τι είδους ανάρτηση μπορεί να κρύβεται
κάτω από τα πλαστικά, πάντως το ΕΧ3 προορίζεται να στρίβει με το λογική του τυπικού τρίκυκλου σκούτερ, δηλαδή
πλαγιάζοντας. Η SYM λέει πως η μέγιστη γωνία κλίσης του
είναι 12 μοίρες, μάλλον μικρή με βάση τα όσα μπορεί να
καταφέρει ένα Quadro 3D ή ένα Piaggio MP3 και ο όγκος
του πρωτοτύπου είναι αρκετός για να το κάνει μάλλον δυσκίνητο στην πόλη.
Τέλος ο ηλεκτρικός κινητήρας που υποτίθεται πως κινεί το
πρωτότυπο αποδίδει σχετικά χαμηλή ισχύ, το πολύ 7 ίππους και η τελική του ταχύτητα δε θα ξεπερνά τα 90 km/h.
Αποτελεί πάντως μια πολύ ενδιαφέρουσα σχεδιαστική
άσκηση, η οποία με ένα πιο δυναμικό σύστημα προώθησης
θα άλλαζε πολύ την οπτική μας για το ΕΧ3.
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HONDA

CR-F450 RALLY

Στην Intermot η Honda παρουσίασε τη μοτοσυκλέτα με την
οποία θα αγωνιστεί στο δυσκολότερο αγώνα Rally του κόσμου, το περίφημο Dakar.
Η εντυπωσιακή CRF450 Rally βασίζεται στην αγωνιστική
CRF450X enduro παραγωγής φορώντας ψεκασμό PGMFI για να διασφαλίσει την καλύτερη απόδοση καυσίμου
και αντοχής. Αναβάτες της ομάδας θα είναι ο γνωστός μας
Πορτογάλος Helder Rodrigues πλαισιωμένος από τον 11
φορές πρωταθλητή του αμερικανικού Baja 1000, Johnny
Campbell (ΗΠΑ), και τους Felipe Zanol (Βραζιλία), Sam
Sunderland (Βρετανία) και Javier Pizzolito (Αργεντινή).
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GENERIC
GRS 600

Μια μοτοσυκλέτα-μυστήριο έκανε την εμφάνισή της στην
Κολωνία. Θυμάστε τη Generic;
Πρόκειται για μια Αυστριακή εταιρεία που φτιάχνει σκούτερ σε συνεργασία με την Keyway και για ένα φεγγάρι είχαν
εμφανιστεί και στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν οι Αυστριακοί
εμφανίστηκαν με μια γυμνή τετρακύλινδρη 600 cc και μυστηριώδες βιογραφικό.
Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο αυτή η μοτοσυκλέτα φοράει
έναν κινητήρα που είχε φτιαχτεί από τη Benelli όταν πρωτοαγοράστηκε από τους Κινέζους για ένα project που ουδέποτε προχώρησε. Φαίνεται όμως πως ο κινητήρας βρήκε
τον δρόμο του προς ένα πλαίσιο. Αυστριακο-Ιταλο-Κινεζική
συνεργασία; Γιατί όχι…
Αν κάποτε έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη
μοτοσυκλέτα θα επανέλθουμε.
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VR6 CLASSIC

Η αναβίωση της Horex μετρά ήδη δύο χρόνια και το VR6
είναι μια εξακύλινδρη πολύ πραγματική μοτοσυκλέτα.
Οι Γερμανοί είχαν ανακοινώσει έναρξη παραγωγής τον περασμένο Μάιο, ωστόσο αυτό καθυστέρησε και μόλις πριν
λίγο καιρό, στα τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσαν νέα συμφωνία με μια τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους. Παρότι
ωστόσο το VR6 δεν είναι ακόμη ένα εμπορεύσιμο μοντέλο,
στο περίπτερο της Horex στην Intermot έκανε την εμφάνισή
του αυτό το πρωτότυπο με την ονομασία Classic.
Πιθανότατα πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που προορίζεται
να προστεθεί στη γκάμα της εταιρείας όταν με το καλό εκκινήσει η παραγωγή και ήρθε εδώ με δύο στόχους: πρώτον
να δείξει πως η Horex υπάρχει και είναι δραστήρια και, δεύτερον, να βολιδοσκοπήσει τη γνώμη του κοινού. Άλλωστε
αυτή η μοτοσυκλέτα δε διαφέρει και τόσο πολύ από το αρχικό VR6, οπότε εύκολα μπορεί να βγει από την ίδια γραμμή παραγωγής εφόσον προκύψει εμπορικό ενδιαφέρον.
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KOUGAR 400R

Η κινεζική εταιρεία παρουσίασε στην Κολωνία αυτό το πρωτότυπο, για το οποίο δε γνωρίζουμε τίποτα εκτός από κάτι
ιστορίες που διαβάσαμε σε αγγλικά sites σχετικά με την
περίεργη ομοιότητα του κινητήρα του με το… XR400 της
Honda.
Επειδή όμως αυτά είναι ζητήματα που δύσκολα μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε (και αφορούν μάλλον τους
δικηγόρους της Honda παρά εμάς), ας περιοριστούμε σε
όσα γνωρίζουμε για τη Shineray. Το πλήρες όνομά της είναι China Chongqing Shineray Motorcycle Co.,Ltd και η
ιστοσελίδα της (www.shineray.com) περιέχει μια τεράστια
γκάμα από σκούτερ, μικρές μοτοσυκλέτες μέχρι 250 cc και
ATV ως 350 cc, καθώς και μικρά αυτοκίνητα! Κινητήρας
400 cc δεν υπάρχει φαινομενικά πουθενά, οπότε μάλλον
αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το επόμενο βήμα που σχεδιάζουν οι Κινέζοι.
Ξαφνικά φαντάζομαι τον εαυτό μου ως Ευρωπαίο της δεκαετίας του ’50 να αντικρίζω τα πρώτα αντίγραφα ευρωπαϊκών
μοτοσυκλετών από τους Ιάπωνες…
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ROYAL ENFIELD
CAF� RACER

Άλλο ένα πρωτότυπο με πολύ ενδιαφέρον. Στη γκάμα της
Royal Enfield αυτή η μοτοσυκλέτα δεν υπάρχει, αλλά να τη
και πάλι φέτος!
Και πέρυσι το Café Racer είχε τραβήξει πολλά βλέμματα,
αλλά επισήμως δεν υφίσταται ως μοντέλο στη γκάμα της
Ινδικής εταιρείας. Υπάρχουν στο εμπόριο της Ινδίας κιτ που
μετατρέπουν οποιοδήποτε Bullet σε Café Racer, αλλά αυτή
η επιμονή ων Ινδών να φέρνουν αυτό το όμορφο πρωτότυπο στις διεθνείς εκθέσεις μόνο ως τυχαία δε μπορεί να
θεωρείται πια.
Και είναι ωραίο το άτιμο, με τον νέο τους αλουμινένιο κινητήρα, τα κλιπονάκια του και τα δύο Ohlins…
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ACE

CAF� BONNEVILLE

Πανέμορφο σπεσιαλάκι βασισμένο σε ένα σύγχρονο
Triumph Bonneville.
Κοσμούσε το περίπτερο του Ace Café London και είναι
από αυτές τις μοτοσυκλέτες που μπορείς να τις χαζεύεις με
τις ώρες. Ωραίες μαύρες tubeless ζάντες με ακτίνες, Keihin
FCR με ελεύθερες χοάνες στην τροφοδοσία, Ohlins πιρούνι,
monobloc Brembo, τελικά Arrow και πολλή-πολλή δουλειά σε κάθε χιλιοστό του κορμιού αυτής της μοτοσυκλέτας.
Το φαντάζεστε σε ένα track day;
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THE RUMBLER
SCRAMBLER

Άλλο ένα πανέμορφο σπεσιαλάκι, αυτή τη φορά στο περίπτερο της Triumph, δίπλα σε μια μεγάλη σειρά από
Bonneville.
Έκατσε ο μάγκας να φτιάξει ένα χειροποίητο Scrambler και
το ονόμασε The Rumbler. Όπως και στο άλλο Bonneville
Ace Café, έτσι κι εδώ έχει πέσει άφθονη δουλειά, μα το
αποτέλεσμα αξίζει απολύτως την προσπάθεια.
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Z40 LIMITED EDITION WATCH

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, γι’ αυτό το ρολόι έγινε ειδική παρουσίαση στην Intermot με καλεσμένο παρουσιαστή τον
Tom Sykes παρακαλώ!
Φέτος η Kawasaki γιορτάζει 40 χρόνια από την απαρχή της
οικογένειας των Ζ, το 1972 πρωτοπαρουσιάστηκε το Ζ1
στην έκθεση IFMA της Γερμανίας. Απολύτως ταιριαστή λοιπόν η περίσταση για να παρουσιαστεί αυτό το συλλεκτικό
ρολόι που έχει φτιαχτεί από την Αυστριακή Hirsch.
Πρόκειται για έναν αδιάβροχο χρονογράφο που στην πλάκα του μεταφέρει τα γραφικά του πρώτου Ζ1 του 1972, ενώ
στο πίσω μέρος του έχει ανάγλυφο το λογότυπο Ζ40 και τον
αριθμό παραγωγής του συγκεκριμένου ρολογιού. Είναι ένα
συλλεκτικό κομμάτι που θα κατασκευαστεί αυστηρά σε 903
κομμάτια, όσα και τα κυβικά του Ζ1, και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στην Ευρωπαϊκή αγορά – ούτε Ιαπωνία, ούτε
Η.Π.Α. ούτε πουθενά αλλού.
Με αυτό το δεδομένο η τιμή του που καθορίζεται στα
€207.06 (χωρίς ΦΠΑ) είναι μάλλον χαμηλή, καθώς με τα
χρόνια ο περιορισμένος αριθμός του λογικά θα αυξήσει την
αξία του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προπαραγγελίες στις κατά τόπους αντιπροσωπείες της Kawasaki.
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JORGE LORENZO

O Ισπανός αναβάτης των MotoGP ήρθε στην Κολωνία για
μια μέρα, στην παρουσίαση του νέου τρικύλινδρου κινητήρα της Yamaha.
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MAX BIAGGI

Γίνεται παρουσίαση RSV4 δίχως τον Max; Δεν γίνεται…
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KEVIN SCHWANTZ

Ο σπουδαίος Αμερικανός πρωταθλητής πέρασε από το περίπτερο της Suzuki και μοίρασε αφειδώς αυτόγραφα.
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STEFAN BRADL

Ο Γερμανός αναβάτης της Honda δε θα μπορούσε βεβαίως
να λείπει από την Intermot. Στο περίπτερο της Honda ο νεαρός έγινε ανάρπαστος από το κοινό.
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JONAS FOLGER

Ένας ακόμη Γερμανός αναβάτης, ο Folger που καβαλά ένα
ΚΤΜ στη Moto3, ήταν καλεσμένος της HJC και τράβηξε
πολύ κόσμο στο περίπτερό της.
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Τέλος. Ραντεβού στην
Intermot του 2014.

racing
Πόσο άδικο θα ’ναι
αν ο Pedrosa χάσει το
πρωτάθλημα για μια
κουβέρτα…

race

Σπύρος Τσαντήλας

Ισχύς εν τη ενώσει
Η ανακοίνωση της 2ας Οκτωβρίου δεν είπε κάτι καινούργιο,
σημαδεύει ωστόσο την απαρχή μιας νέας εποχής
επισημοποιώντας κάτι που μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο.
Πηγή της είναι ο πολυεθνικός επενδυτικός κολοσσός Bridgepoint Capital. Πρόκειται
για την εταιρεία που το 2006 εξαγόρασε τη Dorna Sports και πριν έναν χρόνο προσέθεσε και την Infront Sports & Media. Αν δε γνωρίζετε, να σας κατατοπίσω: η πρώτη
κατέχει τα δικαιώματα και διοργανώνει τα MotoGP, ενώ η θυγατρική της δεύτερης,
Infront Motorsports, είναι η ομόλογός της στο Παγκόσμιο SBK.
Από τον Νοέμβριο του 2011 που έπεσαν οι υπογραφές για την Infront μεσολάβησε
ένας χρόνος γραφειοκρατικών διαδικασιών, εγκρίσεων από επιτροπές ανταγωνισμού
της Ε.Ε. και διαβουλεύσεων για το νέο σχήμα. Η ανακοίνωση της Bridgepoint ήρθε να
επισημοποιήσει το προφανές. Τα δύο μεγάλα Παγκόσμια Πρωταθλήματα θα βρίσκονται πλέον υπό την ίδια επιχειρηματική σκέπη και εντάσσονται σε κοινό πρόγραμμα
marketing.
Είχαμε παρατηρήσει σε αυτήν εδώ τη στήλη πως ο Paolo Flammini της Infront
Motorsports παραδόξως δεν έκανε θόρυβο με τις CRT πέρυσι, σε αντίθεση με τις
απειλές πολέμου τρία χρόνια πριν με τη Moto2 όταν φώναζε πως οι κινητήρες παραγωγής εισέβαλλαν στα δικά του χωράφια. Τώρα μαθαίνουμε γιατί. Η Infront ορίστηκε
ως παγκόσμια σύμβουλος και marketing partner σε αμφότερα τα πρωταθλήματα.
Απέκτησε λόγο και μερίδιο και στα Grand Prix, διεύρυνε τον κύκλο εργασιών της,
αποζημιώθηκε δηλαδή.
Δε γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η παράλληλη ανάπτυξη των δύο
πρωταθλημάτων. Θα μπορούσε να σημαίνει πολλές θετικές εξελίξεις, όπως μια τεχνική συνεργασία που θα επέτρεπε στις μοτοσυκλέτες των Moto2 και CRT να ανέβουν
στο επίπεδο απόδοσης των SS και SBK. Θα μπορούσε να σημαίνει κίνητρα σε ομάδες
να δραστηριοποιηθούν σε αμφότερα τα πρωταθλήματα και αντίστοιχα περισσότερες
διαθέσιμες διαδρομές για τους αναβάτες από τον ένα θεσμό στον άλλο. Εξίσου εύκολα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε τη σταδιακή μετατόπιση των ακριβών Superbikes
προς CRT με μετακίνηση του WSBK σε κάτι πιο Stock. Μπορεί να δούμε αλλαγές
στα προγράμματα και στις συνεργαζόμενες πίστες –ήδη είναι γνωστό πως τα WSBK
θα αφήσουν το Miller Park για τη Laguna Seca από του χρόνου– μέχρι και κάποιους
κοινούς αγώνες, γιατί όχι;
Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε πολλές, ας ξεκινήσουμε όμως με την αμείλικτη
πραγματικότητα. Η εξάλειψη της υπόγειας αντιπαλότητας GP-SBK συνιστά ένα πρώτο
σίγουρο αμοιβαίο κέρδος. Η εμπορική “συγχώνευση” έχει μια λογική, οι χορηγοί
εξαφανίζονται και η ύπαρξη δύο μεγάλων παγκοσμίων πρωταθλημάτων ταχύτητας
έχει αρχίσει να μοιάζει με πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια. Ίσως η κοινή εμπορική
εκμετάλλευση να προσφέρει τη βιώσιμη λύση πριν επιβεβαιωθούν οι κινδυνολόγοι
που βλέπουν σύμπτυξη σε ένα και μόνο πρωτάθλημα.
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ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η Γερμανία έγραψε ΜΧ ιστορία
Στη θρυλική αμμώδη πίστα Lommel του Βελγίου το 66ο ΜΧ των Εθνών ολοκληρώθηκε στις 30
Σεπτεμβρίου με τη Γερμανία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά στα χρονικά του
θεσμού.
Η ομάδα των Max Nagl (KTM/ΜΧ1), Ken Roczen (KTM/ΜΧ2) και Marcus Schiffer (Suzuki/Open) πήρε τη
νίκη μόλις στον τρίτο και τελευταίο αγώνα με 4 βαθμούς διαφορά και μετά από συγκλονιστική μάχη με τους
Βέλγους αναβάτες – Clement Desalle (Suzuki/MX1), Jeremy Van Horebeek (KTM/MX2), Ken De Dycker
(KTM/Open) – που έπαιζαν εντός έδρας.

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας, φωτό: eBike

Τρίτη κατετάγη η περσινή νικήτρια ομάδα των Η.Π.Α. με τους Ryan Dungey (KTM/MX1), Blake Baggett (Kawasaki/MX2)
και Justin Barcia (Honda/Open). Οι Αμερικανοί θεωρούντο φαβορί πριν τον αγώνα, ωστόσο στο τέλος δήλωναν πως
ποτέ στην καριέρα τους δεν είχαν ξαναοδηγήσει σε τέτοια πίστα όπως το Lommel.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής ΜΧ1, Antonio Cairoli (KTM) κέρδισε τους δύο από τους τρεις
αγώνες του ΜΧ των Εθνών, ωστόσο η ομάδα της Ιταλίας περιορίστηκε στην 5η θέση της κατάταξης. Ένας κούκος δε
φέρνει την Άνοιξη.
Περισσότερα στη διεύθυνση www.mxon2012.com.
(Φωτό: Archer R.)
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WORLD SUPERBIKE CHAMPIONSHIP
Max για μισό βαθμό!
Το φινάλε στο Magny-Cours ήταν ένα γνήσιο θρίλερ που κρίθηκε μόλις 9 γύρους πριν τον τερματισμό
του τελευταίου σκέλους της χρονιάς.
Από το πρωί έβρεχε στην κεντρική Γαλλία και η αγωνία ήταν τεράστια στην εκκίνηση του πρώτου σκέλους
καθώς οι Max Biaggi, Tom Sykes και Marco Melandri έπαιζαν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Το θρίλερ έγινε
ιδιαίτερα αγωνιώδες όταν νωρίς στο πρώτο βρεγμένο σκέλος ο Biaggi έπεσε στα φρένα της πίσω ευθείας,
αφήνοντας τους διώκτες του να τα δώσουν όλα για να καλύψουν όση περισσότερη μπορούσαν από τη
διαφορά με τον πρωτοπόρο Ιταλό. Τελικά ωστόσο αυτός που έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας ήταν ο
Sylvain Guintoli, ο οποίος οδήγησε εκπληκτικά τη Ducati του ως τη νίκη ενώπιον των συμπατριωτών του,
με τον Melandri δεύτερο και τον Sykes τρίτο.
Στο δεύτερο σκέλος ο Άγγλος είχε να καλύψει 14.5 βαθμούς από τον Biaggi και ο Melandri 18.5. Η κακή
εκκίνηση του Biaggi τον έφερε αρχικά στη δέκατη θέση, με τον Sykes να οδηγεί και τον Melandri έκτο.

Ο Άγγλος αναβάτης της Kawasaki οδήγησε με ό,τι είχε και δεν είχε και τελικά κατάφερε να κερδίσει τον
αγώνα πειστικά μπροστά από τον Jonathan Rea και τον Sylvain Guintoli, ενώ στην πορεία ο Melandri είχε
πέσει θύμα ενός ακόμη highside. Και ο Biaggi; Αυτός ήταν παγιδευμένος σε μια μάχη με τα δύο Ducati της
Althea, αλλά στον 15ο γύρο έκανε το αποφασιστικό ξεκαθάρισμα, περνώντας πρώτα τον Carlos Checa και
μετά τον Davide Guigliano για να ανέβει στην πέμπτη θέση. Εκεί έμεινε μόνος του ως το τέλος, παίρνοντας
το ελάχιστο δυνατό που χρειαζόταν για να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο του στο WSBK, με την ελάχιστη
διαφορά του μισού βαθμού από τον Tom Sykes!
Με τις κάκιστες εμφανίσεις του Melandri στους τελευταίους αγώνες, η BMW έχασε και τον τίτλο Κατασκευαστών από την Aprilia, η οποία πανηγυρίζει άλλη μια κυρίαρχη χρονιά όπως το 2010.
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WORLD SUPERSPORT CHAMPIONSHIP
Πρωταθλητή έχουμε, μα είναι τιμωρημένος.
Ο Jules Cluzel (PTR Honda) ήταν ο μεγάλος νικητής του
αγώνα των SS στο Magny-Cours, προς μεγάλη τέρψη των
συμπατριωτών του, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Sam Lowes
(Bogdanka PTR Honda). Η τρίτη θέση ωστόσο ήταν κάπως
πιο περιπετειώδης.
Ο Dan Linfoot (MSD R-N Team India Kawasaki) έκανε μια
απόπειρα να προσπεράσει τον – ήδη εστεμμένο από τον προηγούμενο αγώνα – πρωταθλητή Kenan Sofuoglu (Kawasaki
Lorenzini) για το τρίτο σκαλί του βάθρου και εκεί ο Τούρκος
τον απώθησε με μια κίνηση που στη συνέχεια κρίθηκε αντιαθλητική από τους κριτές του αγώνα. Ο Sofuoglu τερμάτισε
αρχικά τρίτος, ενώ ο Linfoot μετά από μια μικρή έξοδο κερασμένη από τον πρωταθλητή ξαναμπήκε και έφτασε στην
τέταρτη θέση, αλλά οι αγωνοδίκες έδωσαν στον Τούρκο 25
δευτερόλεπτα ποινή κι έτσι στο βάθρο βρέθηκε ο Linfoot.
Στους Κατασκευαστές η Honda με τη σημερινή εμφάνιση των
αναβατών της στις δύο ψηλότερες θέσεις του βάθρου πήρε
τον τίτλο για 14 βαθμούς από την Kawasaki.

EUROPEAN SUPERSTOCK 1000 CUP
Δυο Γάλλοι στη Γαλλία και η Kawasaki
πρώτη!
Σε μια βρεγμένη πίστα που άρχιζε να
στεγνώνει, ο Jeremy Guarnoni (MRS
Kawasaki) έκανε περήφανους τους συμπατριώτες του κερδίζοντας τον αγώνα
των μεγάλων Superstock, αλλά ακόμη
πιο ξέφρενους πανηγυρισμούς προκάλεσε η δεύτερη θέση ενός ακόμη Γάλλου,
του εικονιζόμενου Sylvain Barrier (BMW
Motorrad Italia GoldBet STK Team) η
οποία σήμαινε και την κατάκτηση του Κυπέλλου.
Ο βασικός του αντίπαλος, ο Ιταλός Eddi La
Marra (Barni Racing Team Italia Ducati)
έπεσε νωρίς εκτός μάχης, όπως και ένας
ακόμη υποψήφιος διεκδικητής, ο Bryan
Staring (Team Pedercini Kawasaki) – αν
και αυτός ξαναμπήκε και τερμάτισε πέμπτος.
Το αναπάντεχο της υπόθεσης είναι πως ο
τίτλος Κατασκευαστών πήγε στην Kawasaki
με 193 βαθμούς, η οποία χώθηκε σφήνα
στις BMW και Ducati που ισοβάθμησαν
στη δεύτερη θέση με 181.

EUROPEAN SUPERSTOCK 600 CUP
Μονομαχία μέχρι την καρό σημαία
Ο εικονιζόμενος Michael van Der Mark
(EAB Ten Kate Junior Team Honda) πήρε
τον τίτλο μετά από μια στενή μονομαχία σε
όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον έτερο διεκδικητή Riccardo Russo (Team Italia
FMI Yamaha).
Οι δύο τους είχαν μονοπωλήσει τις νίκες
όλη τη χρονιά, με τον πρώτο να συγκεντρώνει τελικώς έξι και τον δεύτερο τέσσερις. Το κλείσιμο της σεζόν όμως ανήκει
εξ ολοκλήρου στον Ολλανδό αναβάτη
της Honda που στους τρεις τελευταίους
αγώνες κέρδισε ακριβώς μπροστά από τον
Ιταλό αντίπαλό του, παίρνοντας εν τέλει
το Κύπελλο με 12 βαθμούς διαφορά. Στο
τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ένας ντόπιος, ο Mathieu Marchal (Coutelle Racing
Team Yamaha).
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Εμπρηστική ECU
Η Magneti Marelli έφτιαξε μια ECU που απειλεί να κάψει μεγάλα πράγματα, από εργοστάσια ως
ολόκληρα πρωταθλήματα…
Στις 26 Σεπτεμβρίου η Dorna ανακοίνωσε πως από του χρόνου και για τα 4 επόμενα χρόνια θα υπάρχει
διαθέσιμη μια κεντρική μονάδα ελέγχου (ECU) από τη Magneti Marelli, διαθέσιμη για όποια ομάδα θέλει
να τη χρησιμοποιήσει. Θα παρέχεται εντελώς δωρεάν με υποστήριξη από ανθρώπους της ιταλική εταιρείας
σε κάθε αγώνα και πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών στο επίπεδο των MotoGP που βρίσκεται
πολύ κοντά σε αυτό που χρησιμοποιεί η Yamaha.
Υπάρχει ωστόσο και η ανεπίσημη συνέχεια της ανακοίνωσης, αυτή που λέει πως η Dorna θέλει να κάνει
υποχρεωτική την ενιαία αυτή ECU από το 2014, ενώ το ακόμη πιο εμπρηστικό σημείο βρίσκεται στο ανώτατο
όριο στροφών που λέγεται πως βρίσκεται στις 15,500 rpm.
Το γεγονός έκανε αρκετές ομάδες και κυρίως τις CRT να ζητωκραυγάσουν, καθώς το κόστος των ηλεκτρονικών στα MotoGP είναι πλέον αστρονομικά μεγάλο. Η MSMA ωστόσο αντιδρά, με πρωταγωνίστρια τη
Honda που δηλώνει την απερίφραστη αντίρρησή της και απειλεί ευθέως να στρέψει όλη την εργοστασιακή
της προσοχή στο WSBK. Μιλάμε δηλαδή (ξανά) για αποχώρηση. Η Yamaha παραδοσιακά στηρίζει Honda
στην Επιτροπή των Grand Prix, ωστόσο εδώ δεν έχει εκφραστεί έντονα, όπως και η Ducati. Η Suzuki, που
ετοιμάζεται για επιστροφή το 2014 και εξελίσσει νέα μοτοσυκλέτα, μάλλον θα ξύνει το κεφάλι της αμήχανα.
Σύμφωνα με τον Carmelo Ezpeleta όλα θα διευθετηθούν στο Motegi σε λίγες μέρες, όπου αναμένεται μια
θυελλώδης συνεδρίαση. Το κατά πόσο θα βγάλει αποτέλεσμα βέβαια…
Οι αναβάτες αναμενόμενα προσπάθησαν να μη δυσαρεστήσουν κανέναν, ωστόσο ξέρουν πως θα κάνουν ό,τι
πουν αυτοί που υπογράφουν τις επιταγές, δηλαδή τα εργοστάσια. Κάποιοι πάντως, όπως ο Cal Crutchlow,
δεν έχασαν την ευκαιρία να πουν πως με μια ενιαία ECU “οι τελευταίοι δεν έσονται πρώτοι”, καθαρή μπηχτή
στην ανταγωνιστικότητα των CRT ομάδων που έχει στο μυαλό της η Dorna. Όλοι μάλιστα φοβούνται πως ένα
φτηνό ηλεκτρονικό πακέτο θα τους γυρίσει στην εποχή των ατελείωτων highside, αλλά μέχρι να το δοκιμάσουν δε μπορούν να πουν και πολλά.
Υπάρχει βέβαια και το άλλο θέμα. Μετά την “αδελφοποίηση” MotoGP και WSBK υπό την Bridgepoint (δες
και Race Editorial) δεν είναι και τόσο σίγουρο πως η απειλή Honda να πάει SBK έχει και τόση αξία πια.
Η ουσία είναι πως ο Carmelo Ezpeleta έκανε μια μαγική κίνηση-ματ. Όσο τσακωνόταν στις επιτροπές με τα
εργοστάσια, από πίσω εξασφάλιζε τσάμπα ηλεκτρονικά για 4 χρόνια για όποια ομάδα θέλει. Με τα οικονομικά προβλήματα της εποχής δηλαδή, ουσιαστικά άνοιξε στην πλάτη της MSMA μια Κερκόπορτα στο μέγεθος
του φαραγγιού…

Η Honda ετοιμάζει V4 Superbike
Φαίνεται πως εκείνο το φτηνό production racer RCV που η Honda έλεγε ότι δε θα ομολογκαριστεί, ίσως τώρα πάει
και για WSBK…
Μερικούς μήνες πριν η είδηση ήταν πως ετοιμάζεται μια φτηνή έκδοση του RC212V δίχως τις εξωτικές τεχνολογίες
του, με στόχο να αποτελέσει ένα προσιτό αγωνιστικό μοντέλο για ομάδες τύπου CRT. Τότε από τη Honda άφηναν να
εννοηθεί πως μια τέτοια μοτοσυκλέτα δεν έχει σχέση με έκδοση δρόμου, τώρα όμως;
Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του Civic Type-R ο Ito Takanobu, διευθύνων σύμβουλος της Honda Motor Co,
έριξε προς το τέλος το εξής ενδιαφέρον: “εξελίσσουμε μια νέα super sports μοτοσυκλέτα που θα διαθέτει τεχνολογία προερχόμενη από τις αγωνιστικές MotoGP της Honda.
Σκοπός της είναι να βγάλει τον
ίδιο ενθουσιασμό και πάθος
που προκάλεσε η super sports
RC30 το 1987 όταν παρουσιάστηκε.”
Φυσικά αυτό έχει εκληφθεί
απ’ όλους ως ένα σαφές μήνυμα πως ο επόμενος V4 της
Honda είναι προ των πυλών
και ο παραλληλισμός με το
RC30 δεν αφήνει και πολλά
περιθώρια. Εδώ που τα λέμε
η Honda μιλάει για τον ερχομό του V4 από την EICMA
του 2008, όταν παρουσίαζε το
πρώτο πρωτότυπο του μετέπειτα VFR1200.

Η 1198 πέθανε, ζήτω η 1199
Τελευταία παράσταση πριν την αλλαγή φρουράς αυτή στο Magny-Cours;
Με την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbikes μάλλον έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε μια μοτοσυκλέτα που
έγραψε τη δική της ιστορία.
Η Ducati 1098 εμφανίστηκε πρώτη φορά στο πρωτάθλημα το 2008 και πήρε τον
πρώτο της τίτλο στην τελευταία χρονιά του σπουδαίου
Troy Bayliss. Τα επόμενα δύο
χρόνια έτρεξε μονίμως μεταξύ των πρωταγωνιστών του
πρωταθλήματος με τους Nori
Haga και Michel Fabrizio, πριν
περάσει στα χέρια του Carlos
Checa, με τον οποίο γιόρτασε
τον δεύτερο τίτλο της.
Με αυτούς τους δύο παγκόσμιους τίτλους σε πέντε χρόνια
σταδιοδρομίας, η 1098/1198
μας αποχαιρετά καθώς από
του χρόνου η Ducati θα τρέχει
κατά πάσα πιθανότητα με την
1199 Panigale, αν πιστέψουμε
όσα διαβάζουμε και ακούμε.
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MotoGP 2013: έλεγχος προόδου
Σε λιγότερο από δύο μήνες τελειώνει η φετινή σεζόν και για τη νέα δε γνωρίζουμε ακόμη ούτε κανονισμούς, ούτε το πλήρες ρόστερ των ομάδων. Ας δούμε που βρισκόμαστε.
Είναι βέβαιο πως τα πρωτότυπα MotoGP του χρόνου θα είναι βάσει κανονισμού ακριβώς 12, όσα και φέτος.
Σε κάθε εργοστάσιο προβλέπονται δύο εργοστασιακές μοτοσυκλέτες και άλλες δύο δορυφορικές. Η μόνη
εκκρεμότητα είναι στη θέση του Alvaro Bautista, η ομάδα του Gresini δεν έχει υπογράψει ακόμη αναβάτη
και πολλά ακούγονται. Η επέκταση του χορηγού της, San Carlo, στην αγγλική αγορά σημαίνει πως ανοίγει ο
δρόμος για Βρετανό αναβάτη και ακούγεται το όνομα του Scott Redding, αν και ο Bautista παραμένει δυνατό φαβορί για τη θέση. Μια ακόμη φήμη λέει πως η Gresini θα γυρίσει σε δύο CRT και η δεύτερη RC213V
ενδεχομένως να ανατεθεί στην ομάδα LCR.
MOTOGP
Repsol Honda:
LCR Honda:
Yamaha Factory
Tech 3 Yamaha:
Ducati:
Pramac

Dani Pedrosa – Marc Marquez
Stefan Bradl
Team: Jorge Lorenzo – Valentino Rossi
Cal Crutchlow – Bradley Smith
Nicky Hayden – Andrea Dovizioso
Ducati Junior Team: Ben Spies – Andrea Iannone

Όσον αφορά στις CRT ομάδες, η καλύτερη εξ αυτών μόλις ανακοίνωσε πως και του χρόνου θα συνεχίσει με
τους Randy de Puniet και Aleix Espargaro και τον κινητήρα της Aprilia.
Ο Colin Edwards θα παραμείνει κανονικά για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του με την NGM Forward
Racing, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό τι κινητήρα θα έχει η μοτοσυκλέτα του στο πλαίσιο που φτιάχνει η
Suter.
Στις CRT θα προστεθεί από του χρόνου πιθανότατα και η AB Cardion του Karel Abraham, καθώς τα έσπασε
με τη Ducati και μάλλον δεν υπάρχουν περιθώρια να βρει εργοστασιακό πρωτότυπο από αλλού. Ένας ακόμη υποψήφιος για μια CRT του 2013 είναι ο Hector Barbera που ξέμεινε από την Pramac και δηλώνει πως
βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Avintia για να μείνει στη μεγάλη κατηγορία.
Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοικτά στις CRT, ακόμη και ο αριθμός των ομάδων είναι αβέβαιος αυτή τη στιγμή και
όσο οι κανονισμοί παραμένουν στον αέρα δύσκολα θα οριστικοποιηθεί κάτι άλλο.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 4ος αγώνας:
Σέρρες
Μόλις η δεύτερη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στη φρεσκοστρωμένη πίστα από τη στιγμή που ξανάνοιξε και πρώτη μοτοσυκλετιστική ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
SUPERSTOCK: Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κώστας Κοντομάρος
τραυματίστηκε την Παρασκευή σε μια πτώση που δεν οφειλόταν σε
δικό του λάθος –παρασύρθηκε από άλλον αναβάτη– έτσι δεν έτρεξε
στον αγώνα της Κυριακής. Νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Μαρκεσίνης (εικονιζόμενος) και πίσω του τερμάτισαν οι Βασίλης Ευθυμίου και
Λευτέρης Πίππος.
SUPERSPORT: Μεγάλη μάχη δόθηκε στην κατηγορία αυτή μεταξύ του
τελικού νικητή Σάκη Συνιώρη και του δεύτερου Γρηγόρη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος τερμάτισε μόλις 0.247 δευτερόλεπτα πίσω από τον
νικητή. Τρίτος σε έναν πιο μοναχικό αγώνα ο Άλεξ Παπαγεωργίου.
OPEN: Ο Μιχάλης Σπηλιώτης κέρδισε άνετα έναν flag-to-flag αγώνα,
αφού ξεκίνησε από την pole και ουδέποτε είδε το πίσω μέρος άλλης
μοτοσυκλέτας. Δεύτερος ο Στέφανος Καντιμοίρης και τρίτος ο Βαγγέλης Σαπουνάς.
RACING: O κάτοχος της pole, Γιώργος Κίτσος έκανε κακή εκκίνηση,
έτσι στην αρχή τον αγώνα οδήγησε ο Ανδρέας Λεφέβρ, μέχρι τη στιγμή
που αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα που του έκοψε τον ρυθμό. Έτσι
ο Κίτσος πήρε τη νίκη και μαζί τη μαθηματική εξασφάλιση του φετινού
πρωταθλήματος. Δεύτερος τερμάτισε ο Ανδρέας Παργινός και τρίτος ο
Αντώνης Αβραμόπουλος.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας ολοκληρώνεται στις 20-21
Οκτωβρίου στα Μέγαρα, εκεί όπου θα κριθούν όλες οι κατηγορίες
πλην της Racing.
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Πίστες, λεφτά και δικαστήρια
Υπάρχουν τρεις βασικές εκκρεμότητες στο ανανεωμένο πρόγραμμα των GP για το 2013 και, μαντέψτε, όλες
έχουν να κάνουν με το παραδάκι…
Οι αγώνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση είναι στο Jerez, καθώς και σε δύο νέες πίστες σε
Αργεντινή (στη φωτό) και Η.Π.Α. (Τέξας) – αν και η τελευταία περίπτωση μάλλον ξεκαθαρίζει θετικά. Θυμάστε στο
προηγούμενο τεύχος που σας λέγαμε πως στη νεότευκτη πίστα Circuit of the Americas στο Houston είχε εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες όταν οι ιδιοκτήτες της πήγαν να πετάξουν έξω από τη διοργάνωση τον Kevin Schwantz
με τον οποίο υποτίθεται πως είχαν υπογράψει για 10 χρόνια. Η υπόθεση πάει στα δικαστήρια, αλλά η τελευταία
κοινή ανακοίνωση CotA και Dorna λέει πως ο αγώνας του χρόνου θα γίνει εκεί κανονικά.
Για το Jerez το θέμα είναι καθαρά οικονομικό, η περιοχή έχει πληγεί έντονα από την ύφεση και οι τοπικές αρχές
θεωρούν πως είναι μεγάλη σπατάλη ένα GP. Η Dorna κάνει ό,τι μπορεί γιατί, εκτός από την παράδοση που θέλει
εκεί τον εναρκτήριο αγώνα, είναι και ένα από τα δημοφιλέστερα GP μεταξύ αναβατών, τηλεθεατών και κόβει
πάντα πάρα πολλά εισιτήρια.
Η Αργεντινή υποτίθεται θα έμπαινε στη θέση ενός ισπανικού αγώνα (ή του Estoril), μα αντιμετωπίζει ένα άλλο
πρόβλημα. Η κυβέρνηση της χώρας εθνικοποίησε διά της βίας την εκεί θυγατρική Repsol YPF και τώρα λέγεται
πως η μητρική Repsol απειλεί πως αν τρέξουν εκεί τα GP θα αποσύρει τις ομάδες της όλων των κατηγοριών από
τον συγκεκριμένο αγώνα. (Να τους στείλουμε βρε αδερφέ έναν Έλληνα υπουργό, να πετσοκόψει μισθούς-συντάξεις και να τα δώσει όλα πίσω στη Repsol και ιδού η λύση. Δε βλέπουν ελληνικές ειδήσεις, σε μια κουταλιά
νερό πνίγονται;)
To προσωρινό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε μετρά 19 αγώνες (έναν παραπάνω από φέτος δηλαδή), απουσιάζει το Estoril και έχει ως εξής:
MotoGP 2013
31/3 – Qatar, Doha/Losail (νυχτερινός αγώνας)
14/4 – Θα ανακοινωθεί
21/4 – United States, Circuit of the Americas
5/5 – Spain, Jerez de la Frontera (σε εκκρεμότητα)
19/5 – France, Le Mans
2/6 – Italy, Mugello
16/6 – Catalunya, Catalunya
29/6 – Netherlands, Assen (Σάββατο)
14/7 – Germany, Sachsenring
21/7 – United States, Laguna Seca (μόνο MotoGP)
18/8 – Indianapolis, Indianapolis
25/8 – Czech Republic, Brno
1/9 – Great Britain, Silverstone
15/9 – San Marino & Riviera di Rimini, Marco Simoncelli Misano
29/9 – Aragón, Motorland
13/10 – Malaysia, Sepang
20/10 – Australia, Phillip Island
27/10 – Japan, Motegi
10/11 – Valencia, Ricardo Tormo-Valencia

O Max Nagl στη
Honda
Λίγο πριν πάει στο MX
των Εθνών για τον θρίαμβο της πατρίδας του, ο
Nagl εξασφάλισε μια μεταγραφή για του χρόνου.
Από την ΚΤΜ ο Γερμανός
που ζει στο Lommel του
Βελγίου θα αγωνίζεται τα
επόμενα δύο χρόνια με
τη Honda στην ΜΧ1 δίπλα στον Ρώσο Evgeny
Bobryshev.
Ο 25χρονος Nagl τρέχει σε
παγκόσμιο επίπεδο από το
2004 και στην ΜΧ1 πρωταγωνιστεί από το 2008,
με κορυφαία χρονιά του
το 2009 όπου και κατετάγη δεύτερος. Στόχος του
φυσικά είναι η κορυφή και
αυτό θέλει τώρα να επιδιώξει με τη Honda.
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O Doohan στο Phillip Island
Έχει κοντά δέκα χρόνια να καβαλήσει ένα αγωνιστικό GP, μα όλες οι ξηρασίες κάποτε τελειώνουν.
Ο σπουδαίος αυτός Αυστραλός πρωταθλητής της δίχρονης εποχής των Grand Prix θα κάνει μια επανεμφάνιση
στον φετινό αγώνα του Phillip Island, όπου θα γράψει
μερικούς γύρους επίδειξης με ένα RC213V ίδιων προδιαγραφών με τις μοτοσυκλέτες των δύο εργοστασιακών
αναβατών.
Δεδομένου ότι στον ίδιο αγώνα οι Αυστραλοί φίλαθλοι
θα δουν για τελευταία φορά και τον νέο τους ήρωα, τον
Casey Stoner, να αγωνίζεται για τελευταία φορά στην καριέρα του στήνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό σκηνικό για το
Grand Prix της Αυστραλίας.

Ιστοσελίδα Honda για το Dakar
Με την ευκαιρία της παρουσίασης της αγωνιστικής
μοτοσυκλέτας για το διάσημο Ράλι, παρουσιάστηκε και μια αφοσιωμένη ιστοσελίδα.
Στη διεύθυνση http://world.honda.com/Dakar/?r=m η
Honda θα μας κρατά ενήμερους για την προετοιμασία
της προς το Dakar του 2013 στα εδάφη της Νότιας Αμερικής. Η νέα ιστοσελίδα παρουσιάστηκε λίγες μέρες μετά
το άνοιγμα της Intermot στην Κολωνία, όπου έκανε το
ντεμπούτο του το αγωνιστικό CR-F450 Rally κι έτσι σε μια
ιστοσελίδα θα μπορεί κανείς να χαζέψει συγκεντρωμένη
τη σχετική πληροφορία.

Κρεμάει τη φόρμα του ο Hopper;
Αν κάποιος δικαιούται ρεκόρ ατυχίας, αυτός μπορεί κάλλιστα να είναι ο John Hopkins.
Τελευταίο χτύπημα της μοίρας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του στον γοφό μερικούς αγώνες πριν. Το αποτέλεσμα αυτού είναι πως ακόμη ταλαιπωρείται με αποκορύφωμα τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο MagnyCours όπου δοκίμασε την τύχη του στα ελεύθερα της Παρασκευής, είδε πως πονάει και αποφάσισε να μην
τρέξει καν.
Στο μεταξύ στην ομάδα του ο σχεδιασμός προχωρά. Η χορηγός Fixi ανανέωσε και για του χρόνου, ο Paul
Denning επέστρεψε στα ηνία στη θέση του Jack Valentine και ανανέωσε με τον Leon Camier για άλλον έναν
χρόνο.
Ο ίδιος έχει περάσει πολλά και δεν είναι πια νέος. Μετά τον πολύ σοβαρό του τραυματισμό στον καρπό από
τα MotoGP, το χρόνιο πρόβλημά του τον έστειλε στο αλκοόλ και μια κάκιστη χρονιά στην ΑΜΑ, προσπάθησε
να αναγεννηθεί στην Αγγλία και το BSB και πέρυσι έχασε το πρωτάθλημα για χιλιοστά του δευτερολέπτου στη
γραμμή τερματισμού του τελευταίου αγώνα της χρονιάς. Όμως η κρίση που στο μεταξύ πλάκωσε τον κόσμο
δεν του έδωσε την ευκαιρία να πάει MotoGP και σε δύο wild card εμφανίσεις που του έδωσε η Suzuki μέτρησε
ισάριθμες τούμπες και αποχωρήσεις. Φέτος η χρονιά του στο BSB ήταν ξανά γεμάτη τραυματισμούς και οι πληροφορίες από τη Γηραιά Αλβιώνα λένε πως κάπου εδώ ο Hopper θα αποφασίσει να ρίξει τίτλους τέλους στην
πολυτάραχη καριέρα του.
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Honda 150 European Championship
Αν είσαι 11 ως 14 ετών και γουστάρεις Motocross
ωραιότερη ευκαιρία από αυτή δε θα βρεις εύκολα.
Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του MX των Εθνών
και ακούγεται συναρπαστική. Πρόκειται για ένα νέο πρωτάθλημα με ολόιδια Honda CRF150R, το οποίο για τα
επόμενα τρία χρόνια θα ακολουθεί το πρόγραμμα του Παγκοσμίου ως υποστηρικτικός αγώνας των ΜΧ1 και ΜΧ2,
μόνο επί ευρωπαϊκού εδάφους και με μέγιστο αριθμό τους
8 αγώνες.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 11 ως 14 ετών και το
μόνο που υποχρεούνται να κάνουν είναι να έρχονται σε
κάθε αγώνα, όλα τα υπόλοιπα θα είναι έτοιμα και θα τους
περιμένουν εκεί, μοτοσυκλέτες, λάστιχα, βενζίνες.
Ο πρωταθλητής θα βραβευτεί με ένα συμβόλαιο ενός
έτους σε ομάδα της Honda για το πρωτάθλημα EMX250
του 2014, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος της χρονιάς όλοι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση τις μοτοσυκλέτες με τις οποίες αγωνίστηκαν! Καθόλου άσχημα για μια ευκαιρία στο Παγκόσμιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να ξεκινήσετε αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
honda150championship.com/register.

Αλλαγή
ημερομηνίας
Athens Supercross
Λόγω της μη αναμενόμενης
πρόωρης έναρξης του φετινού πρωταθλήματος μπάσκετ,
η νέα ημερομηνία διεξαγωγής
του Monster Energy Athens
Supercross είναι το Σαββατοκύριακο 17-18 Νοεμβρίου 2012.
Παρά την αναγκαστική αυτή αναβολή, οι διοργανωτές υπόσχονται
ένα ακόμα πιο φαντασμαγορικό
show με την συμμετοχή περισσότερων Ελλήνων και διεθνών οδηγών. Περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την διοργάνωση θα
ανακοινωθούν με επόμενα δελτία
τύπου.
Ραντεβού λοιπόν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 17-18 Νοεμβρίου για τον μεγαλύτερο αγώνα
της χρονιάς.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210-6614100 και στο http://
athensupercross.gr.

race

O Maverick σχεδιάζει το μέλλον τον
Μπορεί στην Aragon να γνώρισε την πικρή όψη της
ατυχίας την πιο κρίσιμη στιγμή, αλλά υπήρχε και κάτι
να του χρυσώσει το χάπι.
Στο μοιραίο GP ο νεαρός Ισπανός εγκατέλειψε λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος και ουσιαστικά έχασε κάθε ελπίδα
για τίτλο στη Moto3, αλλά μια μέρα πριν είχε βάλει την
υπογραφή του σε ένα νέο διετές συμβόλαιο.
Η ομάδα του, Blusens Avintia, του εξασφάλισε άλλον έναν
χρόνο στη Moto3 για να διεκδικήσει ακόμη πιο δυνατά
τον τίτλο και μετά μετάβαση στη Moto2 το 2014. Για τον
ίδιο είναι σπουδαίο που θα βρίσκεται με τους ίδιους ανθρώπους που τον συνοδεύουν από την αρχή της καριέρας
του και, με βάση τα όσα μας έχει δείξει από πέρυσι που
εμφανίστηκε ως κομήτης από το πουθενά, το 2013 θα είναι
το ακλόνητο φαβορί της μικρής κατηγορίας. Ειδικά από τη
στιγμή που ο Sandro Cortese θα μετακομίσει σίγουρα στη
Moto2 του χρόνου.

Red Bull Rookies Cup 2012-2013
Ολοκληρώθηκε ο φετινός θεσμός – ενιαίο με μοτοσυκλέτες
ΚΤΜ προδιαγραφών Moto3 – και ήδη προετοιμάζεται ο επόμενος.
Θριαμβευτής του φετινού Κυπέλλου των Rookies αναδείχθηκε στην
Aragon ο Γερμανός Florian Alt, τερματίζοντας στον αγώνα του Σαββάτου τρίτος και εξασφαλίζοντας το τρόπαιο ανεξαρτήτως αποτελέσματος στον τελευταίο αγώνα που έγινε την επόμενη μέρα. Ο έφηβος Γερμανός έκλεισε τη σεζόν με τέσσερις νίκες, επτά βάθρα και
μόνιμη παρουσία στην πρώτη πεντάδα κάθε τερματισμού, εκτός από
δύο εγκαταλείψεις, μια από πτώση και μια από μηχανική βλάβη.
Στο μεταξύ η Dorna ανακοινώνει πως έχει ήδη συμπληρωθεί η
λίστα υποψηφίων αναβατών για την επόμενη χρονιά. Μετρά 106
υποψηφίους από 27 χώρες (όχι, από την Ελλάδα δεν έχει…) και
από αυτήν θα προκύψουν 10 ως 14 αναβάτες που θα πλαισιώσουν
άλλους 10 ως 14 που θα παραμείνουν από το φετινό Rookies Cup.
Η τελική επιλογή γίνεται σε ειδική εκδήλωση στην Ισπανία στις 11
Οκτωβρίου.
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MotoGP Misano, Aragon

κείμενο: Σπύρος Τσαντήλας φωτό: Αρχείο eBike.gr

Pedrosa!

Είναι πιθανό να χάσει
τελικά τον τίτλο εξαιτίας
μιας ατυχίας, αλλά φέτος
ο Dani Pedrosa κλείνει
πολλά στόματα, αμέτρητα

MotoGP

race

MotoGP Misano, Aragon
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MotoGP Misano, Aragon

>
>D
 ani Pedrosa
Δε μπορεί να το πάει στη βροχή, φοβάται τις μονομαχίες, κάθε χρόνο
έχει έναν σοβαρό τραυματισμό· επτά χρόνια τώρα ο Dani Pedrosa
φροντίζει να δικαιώνει τους επικριτές του ικανοποιώντας μία ή και παραπάνω από τις προαναφερθείσες περιγραφές. Φέτος μέχρι τη μέση
του πρωταθλήματος όλοι μιλούσαμε για μια μονομαχία LorenzoStoner, μέχρι που ο Αυστραλός τραυματίστηκε στην Indianapolis και
κάπου εκεί συνειδητοποιήσαμε πως ο Pedrosa ήταν κοντά.
Ο κοντόσωμος Ισπανός έκανε την πρώτη του φετινή νίκη αργά, μόλις στο πολυαγαπημένο του Sachsenring, έκτοτε όμως κατάφερε να
μαζέψει 4 νίκες σε επτά αγώνες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του σε μια
σεζόν μόλις σε ένα καλοκαίρι. Και έχουμε άλλους τέσσερεις αγώνες
ως το φετινό τέλος. Μόνο που η τύχη πάλι δεν ήταν μαζί του.
Στο Misano ο Pedrosa κατέφτασε μετά από δύο σερί νίκες και
οκτώ απανωτά βάθρα, έχοντας μειώσει την απόστασή του από τον
Lorenzo στους 13 βαθμούς και έχοντας πάρει σοβαρό ψυχολογικό
προβάδισμα με τσαμπουκαλήδικες νίκες, όπως στο Brno. Η συνέχεια
στη νεοβαπτισμένη πίστα Marco Simoncelli φάνηκε με το μέρος του,
καθώς αυτός και ο Lorenzo έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την pole
position η οποία κρίθηκε υπέρ του αναβάτη της Honda για κλάσμα
δευτερολέπτου μόλις στο τέλος της διαδικασίας. Άλλη μια ψυχολογική νίκη και όλα έδειχναν πως θα μπορούσαμε να πάμε ως και σε
αλλαγή της κορυφής.
Στην εκκίνηση, ενώ όλα είναι έτοιμα, ξαφνικά ανάβουν πορτοκαλιά
φώτα. Ο Abraham έχει μείνει. Άκυρη η εκκίνηση και πάμε από την
αρχή. Στο δεύτερο warmup της ημέρας χτυπά η καταστροφή: ο
μπροστινός τροχός του RCV του Pedrosa αρνείται να γυρίσει, η κουβέρτα δε βγαίνει και οι μηχανικοί του πανικόβλητοι αναγκάζονται να
τον σύρουν στην pitlane όπου μυστηριωδώς ξεκολλά. Αυτό σημαίνει εκκίνηση από το τέλος βάσει κανονισμού. Ως σήμερα επίσημη
εξήγηση από τη Honda δεν έχει βρεθεί, ανεπισήμως λέγεται πως
ένα Teflon σωληνάκι του μπροστινού φρένου είχε πιαστεί στο σταντ
που κρατούσε τον τροχό στο αέρα, μπλοκάροντάς τον. Η ερμηνεία
αυτή κερδίζει πόντους γιατί ο τροχός ξεκόλλησε από μόνος του στην
pitlane μόλις κατέβηκε από το σταντ...
Ο Pedrosa, αγχωμένος πλέον, ξεκινά τελευταίος και αρκετοί παρευρισκόμενοι μαρτυρούν πως στις πρώτες στροφές κάνει νοήματα στους
τεχνικούς του και πατά συνεχώς κουμπιά στη μοτοσυκλέτα του. Κάποιος αισθητήρας πρέπει να τα ‘χει παίξει. Παρόλα αυτά σε δύο γύρους έχει καθαρίσει όλα τα CRT και ετοιμάζεται να πάρει σβάρνα και
τα πρωτότυπα που τον χωρίζουν από τον Lorenzo. Ενώ μόλις έχει
περάσει τον Barbera και ετοιμάζεται για τους επόμενους, ο Ισπανός
με το Ducati του πέφτει στον πίσω τροχό του Pedrosa και οι δυο τους
καταλήγουν στα χωράφια. Ο αγώνας τελειώνει για τον Pedrosa που
βλέπει από την οθόνη του γκαράζ του τον αντίπαλό του να ξανανοίγει
τη διαφορά στους 38 βαθμούς με μια εύκολη νίκη.
Η επιστροφή στην πατρίδα και την Aragonland συμπίπτει με τα 27α
γενέθλια του Dani. Ο Ισπανός δείχνει από τις δοκιμές πως δεν έχει
χάσει καθόλου τη φόρα του και από την αρχή απομακρύνεται απ’
όλους αγκαζέ με τον Lorenzo. Κάνει αποφασιστικά την κίνησή του,
τον περνά και σε λίγους γύρους έχει διαφορά άνω των 5 δευτερολέπτων. Ο Pedrosa επιστρέφει στις νίκες με τον ίδιο πειστικό τσαμπουκά που επέδειξε και στο Brno, εξηγώντας στον Lorenzo πως αν δεν
ήταν αυτή η καταραμένη επανεκκίνηση στο Misano η διαφορά τους
μπορεί και να ήταν μόνο 3 βαθμοί σήμερα. Μόνο που είναι 33 και
ο Pedrosa θα έχει ρεαλιστικές ελπίδες για τίτλο μόνο αν ο Lorenzo
χάσει ένα ολόκληρο αγώνα. Κάτι που δε φαντάζει και τόσο εύκολο
με αυτόν τον αντίπαλο.
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MotoGP Misano, Aragon

>
> J orge Lorenzo
Για τον πρωταθλητή του 2010 όλα έδειχναν εύκολα στην
Indianapolis όταν ο Casey Stoner έχανε κάθε ρεαλιστική
επαφή με τον τίτλο οδεύοντας προς χειρουργείο. Φτάνοντας στο Misano ωστόσο ο Pedrosa βρισκόταν πολύ κοντά στη βαθμολογία και με κεκτημένη ταχύτητα. Σε κάτι
τέτοιες στιγμές φαίνονται οι πρωταθλητές. Ο Pedrosa και
ο Lorenzo έχουν φτιάξει μια ωραιότατη φιλία και έχουν
αφήσει τις έχθρες των νεανικών τους χρόνων πίσω, ωστόσο φέτος είναι εκ των πραγμάτων οι κύριοι αντίπαλοι στη
μάχη του τίτλου και ο Pedrosa είχε πάρει μια τεράστιας
ψυχολογικής σημασίας νίκη από τον Lorenzo στο Brno.
Τότε ο αναβάτης της Yamaha είχε αναγνωρίσει την ανωτερότητα του αντιπάλου του στον αγώνα, είχε αποδεχθεί
την ήττα του μεγαλοπρεπώς αλλά φαινόταν στο πρόσωπο
πως έβραζε με τον εαυτό του. Ήξερε πως δεν έπρεπε να
επαναληφθεί το ίδιο και στο Misano.
Γι’ αυτό και πανηγύρισε τη νίκη του εκεί τόσο έξαλλα, παρότι ήξερε πως δεν ήταν μια ευθεία επικράτηση επί του
άτυχου αντιπάλου του. Οι βαθμοί μπήκαν στο σακούλι και
μπόρεσε να πάρει μια βαθιά ανάσα κι ας μην ήταν “σπαρτιάτικα” κερδισμένη, όπως σίγουρα θα το ήθελε ο ίδιος.
Το σπουδαίο χάδι της τύχης προς το μέρος του φάνηκε ξεκάθαρα στην Aragon, όπου για μια φορά ακόμη ο
Pedrosa έκανε μια πρωταθληματική, ηγετική εμφάνιση εις
βάρος του, αφήνοντάς τον δεύτερο και ανήμπορο να αντιδράσει στο απίστευτο γυρολόγιο του Honda. Μόνο που
τώρα στον τερματισμό ο Lorenzo δεν ήταν προβληματισμένος όπως στην Τσεχία. Αντιθέτως έπαιζε με τον κόσμο
και έκανε τη μία σούζα πίσω από την άλλη, προφανώς
σκεπτόμενος πως πίσω από τα ψυχολογικά παιχνίδια το
μόνο που έχασε ήταν 5 βαθμοί. Πέντε στους 38 δεν είναι
πολλοί, τον παίρνει να τους χάσει.
Ίσως και να ήταν μια συνειδητή στρατηγική αυτή. Θα μπορούσε δηλαδή ο Lorenzo να προτίμησε να αφήσει τον
Pedrosa να ρισκάρει ως το τέλος, κρατώντας αυτός με άνεση τη δεύτερη θέση που του εξασφαλίζει το μεγάλο προβάδισμα στην κατάταξη. Τέσσερεις αγώνες απομένουν, οι
33 βαθμοί δε χάνονται εύκολα δίχως μια πτώση και αυτό
το ξέρει καλά ο Jorge. Άσε τον Pedrosa που έχει τις φούριες να ρισκάρει και φρόντιζε να τερματίζεις κοντά του. Το
κρύο, υπολογιστικό αίμα επίσης είναι ίδιον ενός πρωταθλητή.
Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε κάτι. Θυμάστε το Assen,
όταν ο Bautista είχε ρίξει τον Lorenzo και η Μ1 του έμεινε
πεσμένη με το γκάζι κολλημένο και έσπασε ο κινητήρας
του; Ε εκείνος ο κινητήρας ήταν καινούργιος και τώρα ο
Lorenzo έχει έναν λιγότερο από τον Pedrosa. Αυτό σημαίνει πως κάπου θα ρισκάρει. Θα είναι σε δοκιμές με πολύ
κουρασμένο κινητήρα; Σε αγώνα με κινητήρα πολύ κοντά
στο όριο αντοχής του; Ή μήπως θα επιλέξει να ρίξει ένα
έβδομο μοτέρ στη μάχη εκκινώντας από την pitlane με
δέκα δευτερόλεπτα καπέλο; Όλα θα εξαρτηθούν από την
εξέλιξη της βαθμολογικής μάχης, πάντως με κάθε κινητήρα σχεδιασμένο να βγάζει τρεις αγώνες φαίνεται μάλλον
απίθανο να τη βγάλει αλώβητος ο Ισπανός της Yamaha
όταν ήδη πρέπει να έχει ανοίξει τον έκτο και τελευταίο
του…
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Ο Dovi έχει εξασφαλίσει αυτό που τόσο ήθελε, την εργοστασιακή σέλα. Μπορεί να μην είναι η σέλα του Μ1 του
Ben Spies που ονειρευόταν, πάντως στη Ducati τον περιμένει μια τεράστια πρόκληση και ο Ιταλός το απολαμβάνει
προς το παρόν ως σκέψη.
Έτσι γεμισμένος ψυχολογικά και με την καλή μοτοσυκλέτα
που καβαλά ο Dovizioso συνεχίζει να σκαρφαλώνει στο
βάθρο σε τακτά διαστήματα, μετά τη μία ακόμη τρίτη θέση
που πήρε στην Aragon έφτασε αισίως στις έξι φέτος. Απ’
ότι φαίνεται ελπίδες να πάει πιο γρήγορα δεν υπάρχουν,
αφού για τον οποιοδήποτε λόγο δεν του είναι δυνατόν να
πλησιάσει τους εξωγήινους Lorenzo και Pedrosa. Τώρα,
είναι η μοτοσυκλέτα – όπως λέει ο ίδιος – ή είναι ο αναβάτης. Τα αποτελέσματα λένε το δεύτερο. Στην Aragon
ο Spies την είχε την καλή μοτοσυκλέτα και ήταν μπροστά
του, αλλά ο Dovi τον πέρασε και του έφυγε άνετα. Στο
Misano ήταν ο Rossi με την “προβληματική” Ducati και
ο Bautista με το Honda μπροστά του, δεν κατάφερε να
τους πιάσει.
Μάλλον δεν έχει και πολλή σημασία πάντως. Αυτό που
μετράει είναι πως ο Andrea Dovizioso έφυγε από τη Honda
γιατί δε θεωρήθηκε ικανός να κρατήσει ένα εργοστασιακό RCV, έχασε το μπλε Μ1 από τον Valentino Rossi στη
Yamaha (που πάντως διά στόματος Lin Jarvis ξεκαθάρισε
πως, πριν τον Rossi, είχε αποφασίσει να κρατήσει τον Ben
Spies) και τώρα επιβραβεύεται με μια ακόμη εργοστασιακή
επιλογή. Επιβραβεύεται διότι κατάφερε να ξαναβάλει τις
δορυφορικές μοτοσυκλέτες στον χάρτη του πρωταθλήματος μετά από χρόνια, ποιος θυμάται την τελευταία φορά
που μια ιδιωτική συμμετοχή είχε πάρει έξι βάθρα σε μια
σεζόν;
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 alentino Rossi
Σε έναν πολύ φορτισμένο συναισθηματικά αγώνα στο
Misano, την πίστα που είναι χιλιομετρικά η πιο κοντινή
στην ιδιαίτερη πατρίδα του και η οποία φέτος μετονομάστηκε προς τιμή του αδικοχαμένου Marco Simoncelli, ο
Valentino Rossi με ανανεωμένο πλαίσιο και νέο ψαλίδι
μας επιφύλασσε τον καλύτερό του αγώνα στη σέλα μιας
κόκκινης Desmosedici. Ο Pedrosa εκτός μάχης, ο Lorenzo
εξαφανίστηκε μπροστά και εμβρόντητοι όλοι βλέπουμε
τον Rossi στη δεύτερη θέση να καταδιώκεται από κόσμο
και κοσμάκη με κανένα να μη μπορεί να τον πλησιάσει.
Ο Ιταλός δεν έκανε ούτε μια προσπέραση μετά την πολύ
καλή του εκκίνηση, αλλά κατάφερε να κρατήσει πίσω του
με άνεση μοτοσυκλέτες που κανονικά δεν τις είχε δύο χρόνια τώρα, όπως τα δύο Yamaha της Tech3 που τον κατάπιναν με άνεση ή τα δορυφορικά Honda που ως επί το
πλείστον επικρατούσαν του ταλαίπωρου Rossi παρά την
απειρία των αναβατών τους. Η δεύτερη θέση στο Misano,
εκτός από έναν αναπάντεχο φόρο τιμής στον φίλο του,
ήταν το τρίτο του βάθρο με τη Ducati, μα πρωτίστως το
πρώτο του στεγνό. Κάπου εκεί όλοι άρχισαν να σκέφτονται
το ίδιο πράγμα: “Κοίτα να δεις που θα φύγει πάνω που
έφτιαξε τη μοτοσυκλέτα τους…” Ο Rossi όμως είχε άλλη
άποψη, ανάγοντας την επιτυχία του στους περισσότερους
γύρους δοκιμών που έκανε ο ίδιος εκεί, ενώ η βροχή έκοψε τις στεγνές δοκιμές των υπολοίπων τις μέρες πριν το GP.
Μετά ήρθε η Aragonland και όλα μπήκαν στη θέση τους.
Τα Ducati των Rossi, Hayden και Barbera εναλλάσσονται
σε αδικαιολόγητες τούμπες κατά τη διάρκεια ελεύθερων
και χρονομετρημένων δοκιμών, ο Ιταλός πολυπρωταθλητής προκρίνεται στη γνώριμή του 8η θέση. Στον αγώνα
θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω μα στον πρώτο γύρο η
αποτυχημένη του προσπάθεια να περάσει στα φρένα από
την εξωτερική τον Jonathan Rea έχει ως αποτέλεσμα να
κάνει μια βόλτα εκτός πίστας και να χάσει κάμποσα δευτερόλεπτα. Ξαναμπαίνει τελευταίος, καθαρίζει γρήγορα όλα
τα CRT και αρχίζει να μαζεύει τα τελευταία των πρωτοτύπων. Κατάφερε να αναρριχηθεί ως την 8η θέση απ’ όπου
ξεκίνησε, έχοντας για μια ακόμη φορά τον Rea μπροστά
του, μα τώρα σε τόσο μεγάλη απόσταση που δεν έχει καμιά ελπίδα να τον πιάσει. Προσπαθεί να πιέσει λίγο παραπάνω μα άλλη μια όρθια έξοδος στα χαλίκια, αυτή τη
φορά πολύ σύντομη, τον πείθει να μείνει στ’ αυγά του.
Το γυρολόγιο του Rossi τώρα δε μοιάζει με του Misano.
Στην Aragon ο Ιταλός γύριζε σε χρόνο παραπλήσιο με τον
Bautista, αν δεν είχε βγει εκτός στον πρώτο γύρο θα περνούσε εύκολα τον Rea κάποια στιγμή και μάλλον θα έδινε
αμφίρροπη μάχη για την έκτη θέση με τον Ισπανό αναβάτη
του Gresini, αλλά μέχρις εκεί. Ουδέποτε είδε χρόνους που
θα του επέτρεπαν να ονειρευτεί ένα βάθρο, ο Dovi γυρνούσε σαφώς πιο γρήγορα σε όλον τον αγώνα. Το Misano
ήταν μια φωτοβολίδα, το Ducati δεν έλυσε τα προβλήματά του.
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O Ισπανός αναβάτης της Gresini δε μας έχει απασχολήσει πολύ φέτος, κάνοντας κατά κόρον αθόρυβη δουλειά.
Κοιτώντας ωστόσο το φετινό του παλμαρέ παρατηρούμε
πως έχει βαθμολογηθεί σε όλους τους αγώνες πλην ενός
(Assen) και κατά μέσο όρο είναι τακτικότατος κάτοικος της
εξάδας. Στο Misano έμελλε να πάρει το πρώτο του βάθρο
με το ιδιωτικό RCV και μάλιστα ποιητικότατα στον αγώνα
προς τιμή του αναβάτη που κατείχε πέρυσι την ίδια μοτοσυκλέτα με αυτόν. Η τύχη παίζει μερικές φορές όμορφα
παιχνίδια.
Δεν ήταν εύκολο πάντως για τον συμπαθή Alvaro. Ο
Bautista πάλεψε πολύ με τον Bradl στο πρώτο μισό του
αγώνα, προσπάθησε πολύ να πιάσει τον Rossi στη συνέχεια και στο τέλος κινδύνευσε από τον Dovizioso. Ο Ιταλός μάλιστα τον πέρασε στην προτελευταία στροφή, μα ο
Ισπανός είχε δουλέψει πολύ για αυτό το βάθρο και δε θα
του το άφηνε, έτσι πήρε την τρίτη θέση σχεδόν στο νήμα.
Στην Aragon της πατρίδας του η εμφάνισή του δεν ήταν
εξίσου δυνατή, καθώς εδώ δε μπόρεσε να ακολουθήσει
τα δύο Μ1 της Tech3 και το εργοστασιακό του Spies, έτσι
έμεινε πιο πίσω και περιορίστηκε σε μια πολύ μοναχική
έκτη θέση.
Παρά την πολύ καλή του δουλειά φέτος ωστόσο ο
Bautista δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τη θέση του για το
2013 και πολλά ακούγονται για την ομάδα του Gresini. Για
την ακρίβεια, μάλλον η μοτοσυκλέτα του είναι η μοναδική
εκ των 12 πρωτοτύπων που δεν έχει ακόμη κλείσει για του
χρόνου. Μακάρι το βάθρο του Misano να τον βοηθήσει,
αν και καλό θα ήταν να βοηθήσει κι ο ίδιος τον εαυτό του
στους απομείναντες αγώνες. Διότι η αλήθεια είναι πως η
λάμψη του rookie Stefan Bradl, με μάλλον υποδεέστερο
RCV από αυτόν, τον έχει σπρώξει λίγο στη σκιά.
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Περίπου έναν μήνα πριν, όταν ο Rea δοκίμασε το RCV για
πρώτη φορά, δήλωνε μετά πως ήταν η καλύτερη μέρα της
ζωής του. Ομολόγησε πως δεν πίεσε πολύ γιατί δεν ήταν
καθόλου εξοικειωμένος με αυτά τα λάστιχα και τα φρένα
και βέβαια δε θα ήθελε με τίποτε να ρίξει κάτω μια τόσο
ακριβή και σπάνια μοτοσυκλέτα, παρόλα αυτά οι λιγοστές
πληροφορίες που έβγαιναν από το στρατηγείο του HRC
ως φήμες ήταν θετικότατες για τον Άγγλο.
Λίγο αργότερα ο Rea έγινε ίσως ο πιο πολυάσχολος άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού για έναν μήνα,
καθώς από αγώνα Superbikes έφευγε κατευθείαν για τη
Suzuka και τον περίφημο αγώνα αντοχής – όπου και κέρδισε με την ομάδα της Honda – και μετά καπάκι σε δοκιμές
MotoGP, πίσω στο πρωτάθλημά του (WSBK) και πάλι στα
GP ως αντικαταστάτης του Casey Stoner στους δύο αγώνες
του Σεπτεμβρίου.
Στο Misano όπου ντεμπουτάρησε ο Rea φάνηκε πόσο τρακαρισμένος ήταν και πόσο πολύ δεν ήθελε να ρισκάρει,
έτσι με την εκ του ασφαλούς συμμετοχή του περιορίστηκε
στην ένατη θέση του αγώνα, όπερ σημαίνει τελευταίος των
πρωτοτύπων. Πάντως από CRT δεν κινδύνευσε.
Στον επόμενο αγώνα όμως κατέθεσε διαπιστευτήρια. Η
έβδομη θέση ήρθε πιο δύσκολα και αυτή τη φορά είχε
καταφέρει να κρατήσει τρία Ducati πίσω του. Μπορεί να
μην ακούγεται σπουδαίο κατόρθωμα αλλά, για έναν άνθρωπο που θα κάνει τα πάντα προκειμένου να μην πέσει
και δε θα ρισκάρει με τίποτα, είναι!
Ο Jonathan Rea είναι ένας από αυτούς τους πολύ γρήγορους, σκληροτράχηλους αναβάτες που παράλληλα έχουν
κάποιες σπάνιες αξίες στο αίμα τους: είναι μεθοδικός, προσεκτικός και σκέφτεται ψύχραιμα. Έχει αποδείξει την αξία
του με το CBR της Ten Kate στο WSBK και, μέχρι να ανακοινωθεί η ανανέωσή του με την ίδια ομάδα, ακουγόταν
ως υποψήφιος για τη μοτοσυκλέτα του Alvaro Bautista
στην ομάδα του Gresini. Πάντως ο Rea δείχνει να είναι κάποιος που το αξίζει και τα σημάδια τον ευνοούν. Ο αγώνας
αντοχής της Suzuka είναι κάτι σαν υποχρεωτική δοκιμασία
για τους αναβάτες που προορίζονται για τον εσωτερικό κύκλο εμπιστοσύνης του εργοστασίου, ως γνωστόν η Honda
δε στελεχώνει την εργοστασιακή της ομάδα στη Suzuka
με όποιον να ΄ναι. Το ότι η ομάδα του Rea κέρδισε εκεί
λοιπόν προσδίδει στο γεγονός ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα…

Moto 2
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 arc Marquez (93)
Pol Espargaro (40)

Πριν καταπιαστούμε με τους αναβάτες, ας μιλήσουμε για
θέαμα. Η Moto2 εξακολουθεί να συνιστά εγγυημένη λύση
για κυριακάτικα μεσημέρια με σηκωμένες τις τρίχες στην
πλάτη, επιφωνήματα πανικού και τηλεθέαση στα όρθια. Ο
αγώνας της Aragon, ας πούμε, ήταν άλλη μια μεγαλοπρεπής απόδειξη αυτού.
Στο πρωτάθλημα η κατάσταση έχει αλλάξει κάπως από τον
προηγούμενο μήνα. Ο Marc Marquez συνεχίζει να προηγείται στην κατάταξη, αλλά πλέον βασικός του διώκτης είναι το πατριωτάκι Pol Espargaro. Ο Ιταλός Andrea Iannone
μυστηριωδώς δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
από τη νίκη του στο Mugello και μετά, αλλά διαβάζω πως
υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό. Η ομάδα του έχει ξεμείνει
εντελώς από χρήματα και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται σε
εξέλιξη και χρόνο δοκιμών καθώς και με αρκετούς δυσαρεστημένους ανθρώπους μέσα στο γκαράζ, με αποτέλεσμα
ο Iannone να φέρεται από ιταλικά ΜΜΕ ως και έτοιμος να
αλλάξει ομάδα για τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς!
Για τους άλλους δύο αναβάτες η μονομαχία τους τον Σεπτέμβριο εξελίχθηκε σε μία σου και μία μου. Στο Misano ο
Marquez πήρε τη νίκη από τον Espargaro για κάτι λιγότερο
από δύο δέκατα του δευτερολέπτου και τον Iannone να συμπληρώνει το βάθρο. Στην Aragon δε, έγινε το έλα να δεις.
Επί ισπανικού εδάφους ο Marquez έκανε τη χειρότερη πρόκρισή του εκκινώντας 7ος, αλλά λίγους γύρους αργότερα
ήταν στην κορυφή. Αρχικά τον αγώνα οδήγησε ο Iannone,
σύντομα όμως τον πέρασαν οι Ισπανοί και όταν ο Espargaro
έπιασε την πρωτοπορία του αγώνα άρχισε να απομακρύνεται. Πίσω του οι Iannone και Scott Redding έπιασαν τον
Marquez και επακολούθησε μια τρελή μάχη μεταξύ τους
για τη δεύτερη θέση, από την οποία ο Espargaro επωφελήθηκε ανοίγοντας μια μικρή διαφορά ασφαλείας. Μετά από
μια μάχη με απίστευτο θέαμα στους τελευταίους 8 γύρους
του αγώνα, τελικά δεύτερος αναδείχθηκε ο Marquez με τον
Redding να κλείνει το βάθρο.
Τώρα ο Marquez έχει μια άνετη διαφορά 48 βαθμών από
τον Espargaro στην κατάταξη και θα πρέπει να συμβούν
σημεία και τέρατα για να χάσει τον τίτλο στους τέσσερεις
τελευταίους αγώνες. Ο δεύτερος πάντως δηλώνει πως θα
τα δώσει όλα και, κρίνοντας από τα μέχρι τώρα δείγματα
γραφής του, τον πιστεύουμε, της μουρλής θα γίνει. Για τον
πρωτοπόρο και μελλοντικό αναβάτη της Repsol Honda
MotoGP ωστόσο δε χρειάζονται δράματα, λίγη συντηρητική οδήγηση αρκεί για να του κρατήσει η διαφορά ως το
τέλος. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν ο κύριος Marc
Marquez είναι διατεθειμένος να κάνει “έξυπνους αγώνες” ή
θα θελήσει να απαντήσει στον τσαμπουκά του Espargaro.
Διότι όλοι αυτοί είναι πιτσιρικάδες, βράζει το αίμα τους και
μέχρι σήμερα δε μας έχουν συνηθίσει σε στρατηγικές και
συντηρητισμούς, μόνο τέρμα γκάζι κι ο θεός μαζί μας…

Moto 3
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 andro Cortese (11)
Luis Salom (39)

Οι θεοπάλαβοι αγώνες με τους πύρκαυλους πιτσιρικάδες
της Moto3 συνεχίζονται με αμείωτη ένταση! Ο πιο έμπειρος
μεταξύ τους είναι δίχως άλλο ο Sandro Cortese, ο οποίος
έχει πλέον θέσει ισχυρότατη υποψηφιότητα για τον τίτλο της
κατηγορίας.
Αυτό που χαρακτήρισε τον μήνα που πέρασε ήταν η υποχώρηση του Maverick Vinales, καθώς ο Ισπανός βρήκε
τον μάστορά του στο πρόσωπο του συμπατριώτη του Luis
Salom. Στο Misano o Vinales έκανε μια κάκιστη εκκίνηση
και βρέθηκε 15ος στην πρώτη στροφή, στη συνέχεια έκανε έναν απίστευτο αγώνα για να φτάσει ως την κορυφή και
να δώσει τη μάχη μέχρι και για τη νίκη. Στους τελευταίους
γύρους του αγώνα ωστόσο ήταν οι Cortese και Salom που
ξεχώρισαν, με τον πρώτο να δηλώνει μετά πως ρίσκαρε στο
200% (!) για να πάρει τη νίκη περίπου μισό δευτερόλεπτο
μπροστά από τον Ισπανό. Πίσω του δε εξελίχθηκε ένα άλλο
αναπάντεχο δράμα. Ο Ιταλός Romano Fenati ανέβηκε από
το πουθενά και κάνοντας τα αδύνατα δυνατά μπροστά στο
κοινό της πατρίδας του κατάφερε να κλέψει την τρίτη θέση
του βάθρου στον τερματισμό. Τέταρτος τερμάτισε ο Alex
Rins στο δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς του,
έχοντας προηγουμένως κάνει μια παράτολμη προσπέραση
στον Vinales που τον έστειλε για λίγα μέτρα εκτός ασφάλτου!
Πηγαίνοντας στην Aragon ο Vinales επιζητούσε μια κυρίαρχη εμφάνιση που θα τον κρατούσε ζωντανό στο παιχνίδι
του τίτλου, όμως η τύχη είχε άλλη άποψη. Ο νεαρός Ισπανός από το Σάββατο είχε κάποια παράπονα με τον κινητήρα
του και δυστυχώς επαληθεύτηκε με τον οδυνηρότερο τρόπο όταν το Honda του έσβησε στον γύρο προθέρμανσης.
Προσπάθησε να το ξαναβάλει μπροστά με τους Ισπανούς
ανθρώπους της πίστας αλλά η μοτοσυκλέτα δεν έπαιρνε
και τελικά ο Vinales έφυγε απαρηγόρητος κλωτσώντας το
Honda του! Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια ακόμη μονομαχία
των Cortese και Salom, με τον δεύτερο αυτή τη φορά να
παίρνει τη νίκη με 1.5 δέκατο του δευτερολέπτου από τον
πρωτοπόρο της κατάταξης, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Jonas
Folger για να συμπληρωθεί ένα βάθρο όλο ΚΤΜ.
Αυτό που έχει γίνει σαφές πλέον είναι πως οδεύουμε σε μια
χρονιά κυριαρχίας της ΚΤΜ στη Moto3, καθώς οι αυστριακές μοτοσυκλέτες έχουν στρογγυλοκαθίσει στις δύο πρώτες
θέσεις της γενικής κατάταξης. Ο Sandro Cortese έχει πλέον
51 βαθμούς διαφορά από τον Luis Salom και πάρα πολύ
δύσκολα θα χάσει τον τίτλο, ειδικά από τη στιγμή που είναι
ο πιο έμπειρος αναβάτης της κατηγορίας.
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Dani PEDROSA
SPA
Repsol Honda Team
2
Jorge LORENZO
SPA
Yamaha Factory Racing
3
Andrea DOVIZIOSO
ITA
Monster Yamaha Tech 3
4
Cal CRUTCHLOW
GBR
Monster Yamaha Tech 3
5
Ben SPIES
USA
Yamaha Factory Racing
6
Alvaro BAUTISTA
SPA
San Carlo Honda Gresini
7
Jonathan REA
GBR
Repsol Honda Team
8
Valentino ROSSI
ITA
Ducati Team
9
Karel ABRAHAM
CZE
Cardion AB Motoracing
10
Aleix ESPARGARO
SPA
Power Electronics Aspar
11
Randy DE PUNIET
FRA
Power Electronics Aspar
12
Hector BARBERA
SPA
Pramac Racing Team
13
Yonny HERNANDEZ
COL
Avintia Blusens
14
James ELLISON
GBR
Paul Bird Motorsport
15
Michele PIRRO
ITA
San Carlo Honda Gresini
16
Mattia PASINI
ITA
Speed Master
17
Danilo PETRUCCI
ITA
Came IodaRacing Project
18
Colin EDWARDS
USA
NGM Mobile Forward Racing
Δεν Τερμάτισαν				
		
Stefan BRADL
GER
LCR Honda MotoGP
		
David SALOM
SPA
Avintia Blusens
		
Nicky HAYDEN
USA
Ducati Team
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Pol ESPARGARO
Marc MARQUEZ
Scott REDDING
Andrea IANNONE
Bradley SMITH
Johann ZARCO
Simone CORSI
Jordi TORRES
Claudio CORTI
Anthony WEST

SPA
SPA
GBR
ITA
GBR
FRA
ITA
SPA
ITA
AUS

Pons 40 HP Tuenti (Kalex)
Team CatalunyaCaixa Repsol (Suter)
Marc VDS Racing Team (Kalex)
Speed Master (SpeedUp)
Tech 3 Racing (Tech 3)
JIR Moto2 (Motobi)
Came IodaRacing Project (FTR)
Mapfre Aspar Team Moto2 (Suter)
Italtrans Racing Team (Kalex)
QMMF Racing Team (SpeedUp)
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MotoGP Misano, Aragon

40'25.260
+1.447
+1.743
+1.825
+2.193
+2.999
+4.317
+5.115
+5.519
+5.631

(Αναλυτικά: www.motogp.com/en/Results+Statistics)
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Luis SALOM
Sandro CORTESE
Jonas FOLGER
Danny KENT
Efren VAZQUEZ
Alex RINS
Louis ROSSI
Miguel OLIVEIRA
Arthur SISSIS
Niccolo ANTONELLI
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RW Racing GP (Kalex KTM)
Red Bull KTM Ajo (KTM)
Mapfre Aspar Team Moto3 (Kalex KTM)
Red Bull KTM Ajo (KTM)
JHK t-shirt Laglisse (FTR Honda)
Estrella Galicia 0,0 (Suter Honda)
Racing Team Germany (FTR Honda)
Estrella Galicia 0,0 (Suter Honda)
Red Bull KTM Ajo (KTM)
San Carlo Gresini Moto3 (FTR Honda)
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40'56.391
+0.155
+0.362
+1.115
+1.160
+1.765
+1.839
+1.972
+2.415
+2.587

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

i

επιμέλεια: Σπ

Οι μοτοσυκλέτες των MotoGP είναι το αντίθετο τω

Jona
αναβάτης Honda World SB

«
«

Σχεδόν ξέχασα π

αναβάτης

Δε θα ζητήσω τη

«

αναβάτ

»

Μήπως να προσθέσουν αλεξίπτωτα στις φόρμες μας;

«

Cal Crutchlow,
αναβάτης Monster Yamaha Tech 3 MotoGP

»

Ελπίζω σήμερα κάποιοι να μην κοιμηθούν ήσυχα…
Mattia Pasini,
αναβάτης Speedmaster CRT MotoGP

πύρος Τσαντήλας

ων

»
SBK

Οι δύο αγώνες που πέρασε
στη σέλα του RCV του Casey
Stoner τον άφησαν σε τοπίο
ομιχλώδες: “Στο SBK όσο τρώγονται τα λάστιχα αυξάνεις το
Traction Control για να ελέγχεις το ντριφτ. Εδώ θέλει το
ανάποδο γιατί όσο περισσότερο επεμβαίνει το TC τόσο πιο
αργά πας. Έχω μπερδευτεί…”

athan Rea,
BK Team

πως έτρεχα

»
»

αγώνα…

Aragon GP, ο Pedrosa έχει περάσει τον Lorenzo κι έχει βάλει το
κεφάλι κάτω για να απομακρυνθεί. Ήταν τόσο συγκεντρωμένος
στο δικό του γυρολόγιο και με
άδεια πίστα μπροστά του που για
ώρα νόμιζε πως ήταν σε δοκιμή.
“Τέσσερεις γύρους πριν το τέλος
συνειδητοποίησα πόσο μπροστά
ήμουν και έκοψα λίγο ρυθμό…”

Dani Pedrosa,
ς Repsol Honda MotoGP

η βοήθεια του

Casey…

Ρωτήθηκε αν θα ζητήσει από
τον Stoner να βάλει ένα χέρι
για τον τίτλο κόβοντας όσους
βαθμούς μπορεί κι αυτός από
τον Lorenzo. Μα ο Dani είχε την
ευγενή απάντηση: “Ο Casey επιστρέφει για να κερδίσει. Άλλωστε πρωταθλητής γίνεσαι επειδή
είσαι καλύτερος απ’ όλους, όχι
επειδή σε βοηθούν…” Σωστός!

Dani Pedrosa,
της Repsol Honda MotoGP

»

;

Σε συζήτηση για το μέλλον των
ηλεκτρονικών στα MotoGP κάποιοι αναβάτες εξέφρασαν μιαν
ανησυχία. Στο ενδεχόμενο ενιαίας ECU, μήπως το φτηνότερο
Traction Control τους γυρίσει
πίσω στις μέρες των ατελείωτων
highsides; Για τον Crutchlow βέβαια η λύση είναι απλή, μηχανική
και δοκιμασμένη.

Ο Ιταλός μόλις ανακοινώθηκε
πως χάνει τη θέση του στην ομάδα για τους υπόλοιπους αγώνες
της σεζόν από τον Roberto Rolfo.
Σε συνέντευξή του στο ιταλικό
InfoMotoGP ο Pasini ήταν έξαλλος, διότι “ο μόνος λόγος που με
διώχνουν είναι επειδή ο Rolfo τους
φέρνει έναν χορηγό. Δεν έχει λεφτά η ομάδα, αυτό είναι όλο…”

the back
Τι πήγαν
να δουν όλοι αυτοί
στις 8 και 9 του
Σεπτέμβρη στο Τατόι;

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Αναβίωση

κείμενο & φωτό: Σπύρος Τσαντήλας

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτοσυκλέτας και η ΦΙΛΠΑ μας ξανάφεραν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τατοΐου για ένα σιρκουί κλασικών μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, 25 χρόνια από τον τελευταίο αγώνα στον ιστορικό αυτόν χώρο. Ακολουθούν λιγοστές φωτογραφίες, ίσα-ίσα για να ξέρετε τι
χάσατε αν δεν πήγατε

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

BSA M20 (05), Innocenti Lambretta (18), BMW R50/2 (19)

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Matchless G50, 500cc του 1961, κουβερτωμένο κι έτοιμο να γράψει
λίγο αργότερα τον απολύτως ταχύτερο γύρο όλου του διημέρου για
μοτοσυκλέτα

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Bultaco Metralla 250cc 1968

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

AJS Silver Streak 350cc

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Παντού υπάρχει ένα Norton Commando 750

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Αριστερά ένα προπολεμικό πλαγιοβάλβιδο BMW R12 (02), δεξιά ένα
δίχρονο Zundapp DB200 (06). Ακόμη πιο δεξιά ίσα που διακρίνεται
ένα Harley-Davidson Duo Glide

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

BMW R80/7

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Honda CB 400 Four.
Στα αριστερά του μισοφαίνεται ένα BMW R68 Six Days

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

BSA A50 500cc

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Εκτός από τα Commando βέβαια υπάρχουν κι άλλα Norton, όπως
αυτό το International 500cc του 1948

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Είδαμε και υπέροχες τετράτροχες αντίκες

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Και κάποια πιο πρόσφατα κλασικά αυτοκίνητα

ρεπορταζ

1ο Σιρκουί ΦΙΛΠΑ

Ο Βασίλης Ορφανός με τη μοτοσυκλέτα του εικονιζόμενου σπουδαίου πρωταθλητή Γιώργου Ραπτόπουλου, μια Horex Regina 400cc του
1958.

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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KTM 500 EXC: ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 1, ΠΑΙΡΝΕΙΣ 2
Η ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ γράφει ιστορία
Ορίστε που όλο παραπονιέσαι ότι τάχα μου δεν αγοράζεις το εντούρο που ονειρεύεσαι τόσον καιρό γιατί λές ότι δε μπορείς να μετακινείσαι με αυτό και στην δουλειά σου, να πηγαίνεις για φλώρικα
ψώνια και άλλα τέτοια χαζά. Η KTM, που τόσο σε σκέφτεται, σου
δίνει την λύση πραγματικά:
Αγοράζοντας ένα ολοκαίνουριο KTM 500 EXC ’12, παίρνεις δώρο
ένα Beta RR SM 50 ή ένα συλλεκτικό Malaguti F12 Phantom 50 A/C
Ducati Team. Και όλα αυτά με τιμή μόνο €8,490!
Κάνε τώρα την κίνηση λοιπόν και βγες διπλά κερδισμένος!

ΚΑΛΥΜΜΑ UNIVERSAL ΓΙΑ SCOOTERS
Με μόνο €38 μπορείς να έχεις μόνιμα μία “ποδιά“ κάτω από
τη σέλα σου και να τη χρησιμοποιείς χωρίς προσαρμογές και
πατέντες όποτε πραγματικά τη χρειάζεσαι.
Τοποθετείται γύρω από εσένα, όχι πάνω στο Scooter όπως μέχρι τώρα
ξέραμε, και είναι 100% αδιάβροχη, δημιουργώντας έτσι ένα ζεστό περιβάλλον σε όλο το σώμα.
Επίσης μπορείς να τη φορέσεις και στην πλησιέστερη συναυλία που
τυχόν θα δώσεις, παίζοντάς το Ρουβάς ή Μαζωνάκης… και αυτοί φαντάσου ότι στη σκηνή φορούσαν φούστα που δεν ήταν αδιάβροχη.
Εσύ είσαι καλυμμένος σε περίπτωση ντομάτας ή μπουγέλου.
Διατίθεται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681, www.
motofashion.gr.

ΤΙΜΕΣ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ΤΗ HUSQVARNA
MOTORCYCLES!
Η Husqvarna Motorcycles ανακοινώνει την έναρξη προσφοράς
ειδικών προτεινόμενων τελικών λιανικών τιμών που ισχύει για
ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών.
Η προσφορά αφορά αποκλειστικά στα παρακάτω μοντέλα που βρίσκονται διαθέσιμα στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Μοτοσυκλετών
Husqvarna.
Για όλες τις παρακάτω μοτοσυκλέτες της προσφοράς ισχύει διετής εργοστασιακή εγγύηση καθώς και δύο χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
Husqvarna Mobile Care.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα προνομιακά χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα της BMW Financial
Services. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
επίσημη ιστοσελίδα της Husqvarna Motorcycles www.husqvarnamotorcycles.gr, να επικοινωνήσετε με το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Μοτοσυκλετών Husqvarna Motorcycles ή
να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της BMW Hellas 210 9118000.
Μοντέλο		
Προτεινόμενη Τελικέ Λιανική Τιμή Προσφοράς
SM 125
2011
3.200
SM 125 2T
2011
3.900
SM 630
2012
6.490
TE 125
2011
3.100
TE 250
2011
6.900
TE 449
2011
7.000
TE511
2011
7.200
TC 449
2011
6.900

SYMPHONY SR150 ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η ευκαιρία αυτόν τον χειμώνα λέγεται Symphony SR 150!
H ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε προσφέρει το best seller 150άρι της αγοράς σε
ακόμη πιο προσιτή τιμή. Επωφεληθείτε και κερδίστε €250 έκπτωση
αγοράζοντας το Symphony SR 150 στη χειμερινή περίοδο.
Με 16'' τροχούς και δύο μεγάλα δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα προσφέρει τη χρυσή τομή ευελιξίας και σταθερότητας. Διαθέτει μεγάλο
αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, επίπεδο πάτωμα, ενσωματωμένο εμπρόσθιο ντουλαπάκι, πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη, πανέμορφο πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν πολλαπλών λειτουργιών και
σχάρα αποσκευών, ικανοποιώντας και τους πλέον απαιτητικούς.
Κυριαρχήστε μόνο με €1,695!
Θα το βρείτε στο δίκτυο της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., www.gorgolis.gr,
sales@gorgolis.gr.
Αθήνα: Θησέως 309, 210 9403880
Υπόλοιπη Ελλάδα: 24310 56101

market

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ…
Ξαφνικά θα σκάσει η νεροποντή, ξαφνικά θα σκάσει και το
κρύο από το πουθενά, το ξέρεις κι ας κάνεις την πάπια.
Πάρε λοιπόν ένα σοβαρό μπουφάν να είσαι έτοιμος τώρα που οι
προσφορές πάνε και έρχονται. Ορίστε λοιπόν για καλό χειμώνα:
Συνθετικό σακάκι Held Cloney, κατασκευασμένο από spun 500D
cordura. Με προσθαφαιρούμενη θερμική επένδυση, αδιάβροχη
αναπνέουσα μεμβράνη Reissa και προστασίες σε ώμους, αγκώνες,
πλάτη. Διαθέτει συνολικά 8 τσέπες, ενώ έχει και φερμουάρ σύνδεσης με παντελόνι. Τιμή: €199.
Διατίθενται από τον Βελλή Αναστάσιο, 2108547681, www.
motofashion.gr.

ΤΟ MICHELIN STARGRIP ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΒΡΑΒΕΙΟ
Το νέο ελαστικό ποδηλάτων StarGrip, σχεδιασμένο ειδικά για αστική και περιφερειακή χρήση, έλαβε την διάκριση
Eurobike 2012 στην κατηγορία των Αξεσουάρ.
Το νέο ελαστικό προσφέρει απαράμιλλο κράτημα και ασφάλεια σε
υγρούς δρόμους και δρόμους με χιόνι χάρη στο πατενταρισμένο
σκάλισμα του σε μορφή αστεριού. Συνολικά διαγωνίστηκαν 439
προϊόντα για το βραβείο Eurobike.
“Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε κερδίσει ένα βραβείο
με τόσο κύρος, το Eurobike, για δεύτερη συνεχή χρονιά,” είπε ο
Andreas Müller, διευθυντής της γραμμής ελαστικών για ποδήλατο.
“Με το ελαστικό Michelin StarGrip η εταιρεία έχει δείξει για ακόμα
μια φορά την ικανότητά της να αναπτύσσει ελαστικά που προσφέρουν εξίσου σε πολλαπλά πεδία επιδόσεων.”
Οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους στις 29 Αυγούστου στο
Friedrichshafen Exhibition Center. Τα τελευταία οχτώ χρόνια το
βραβείο Eurobike αφορά στην αναγνώριση προϊόντων σε όρους καινοτομίας, λειτουργικότητας, περιβαλλοντικής
ευθύνης και βιωσιμότητας.
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Πεπειραμένο λαστιχάδικο στον περιφερειακό...
που πιάνει όλη την περιφέρεια
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Το δικό μας λαστιχάδικο
στον Υμηττό
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Ζωγράφου και προάστεια,
δεν υπάρχει καλύτερο!
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Προστατευτικά κάγκελα
για όλα τα μοντέλα της αγοράς
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Εξουσιοδοτημένο YAMAHA
service στην Αργυρούπολη
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SEBIMOTO MADE IN RACE
Η Sebimoto ήταν για περισσότερα από 10 χρόνια προμηθευτής εξοπλισμού της Ten Kate Racing, ομάδας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, συμβάλλοντας σε 8 παγκόσμιους τίτλους στις κατηγορίες SBK και SS 600.
Εκτός από την Ten Kate προμηθεύει επίσης πάρα πολλές ομάδες
στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα SBK, SSP, BSB και επίσης το AMA
στις ΗΠΑ. Φυσικά, τα προϊόντα Sebimoto δεν έχουν ως στόχο μόνο
τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά επίσης τον κάθε αγωνιζόμενο ή και απλό αναβάτη. Τα προϊόντα είναι έτοιμα να δεχθούν
μετατροπές με αξεσουάρ φώτα, κ.λ.π.
Μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη Νικόλαο, www.mouratisgp.gr και στο 210 4954121
(δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει παντού).

KIT ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ DR.PULLEY
Το έχεις νιώσει αυτό το πατινάρισμα που κάνει το scooter
σου και κάνεις την πάπια γιατί ξέρεις ότι η ζημία είναι μεγάλη
και φοβάσαι να πας στον μηχανικό; Ε λοιπόν όχι κυριέ μου…
Η εταιρία Dr. Pulley ήρθε για να καλύψει όλα τα κενά σε όλα σχεδόν
τα scooters της αγοράς.
Μπίλιες κίνησης και κλίπς κόπερ ειδικά σχεδιασμένα, αλλά και
σιαγώνες φυγοκεντρικού μαζί με την καμπάνα από την πιο παλιά
εταιρία κατασκευής αναλώσιμων και βελτίωσης scooters, με ενισχυμένα ελατήρια και βελτιωμένο υλικό τριβής που αποτελούν την
ιδανική αντικατάσταση του γνησίου. Επίσης βελτιώστε το βάρος του
βαριατέρ σας δίνοντας μακρύτερη ή κοντύτερη τελική, πάντα με
προϊόντα Dr. Pulley.
Από τη Μotoway Γ. Καμπράνη ΑΕ και το δίκτυο συνεργατών της,
2310 515557, www.motoway.gr.
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γιατί και η Αγία Παρασκευή,
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Ειλικρίνεια και γνώση σε ένα!
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δίνει ΑΞΙΑ στην μοτοσυκλέτα σας

Ο EIΔΙΚΟΣ στα φρένα!

Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά
για όλη την Ελλάδα
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΡΥΛΟΣ: KTM POWER
YEAR 2013
“Ήρωες” είναι το σύνθημα του καινούριου Καταλόγου
PowerWear της KTM για το 2013.
Ο καινούριος κατάλογος είναι έτοιμος. Αποτελείται από 196 σελίδες
και παρουσιάζει την καινούρια collection η οποία θα είναι πολύ
σύντομα διαθέσιμη σε όλους τους συνεργάτες ΚΤΜ. Οι MXers Ryan
Dungey, Ken Roczen, Marvin Musquin, ο stunt rider Rok Bagoros,
ο ειδικός των rally Cyril Deprés και οι αναβάτες της Enduro Factory
Team Christophe Nambotin και Antoine Meo είναι μερικά από τα
ονόματα των ηρώων που πρωταγωνιστούν στον κατάλογο με την
collection της KTM για το 2013. Ξεφυλλίστε τον και απολαύστε
τους όλους σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από αυτόν που μας
έχουν συνηθίσει. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τους αγαπημένους μας
ήρωες μέσα από νέο Κατάλογο KTM PowerWear που περιλαμβάνει καταπληκτικές φωτογραφίες, απίστευτες δηλώσεις, και μια
πραγματικά καυτή συλλογή ρούχων.
Η καινούρια Collection κατέφτασε στη χώρα μας τέλος Σεπτεμβρίου και είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Πωλήσεων της
εταιρίας.Για περισσότερες πληροφορίες:
KTM SEE A.E., 210 9927 212, e-mail: info@ktm.gr, www.ktm.com και www.ktmimages.com.

ΑΚΤΙΝΙΚΑ MONOBLOCK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΩΝ ACCOSSATO
Ο Όμιλος Accossato αποτελείται από πέντε μονάδες παραγωγής σε δύο βιομηχανικά κτίρια 31,000 τ.μ. και χρησιμοποιούν ρομποτική νανοτεχνολογία κατά τη συγκόλληση των
προϊόντων της.
Ο Όμιλος Accossato διακρίνεται στον συν-σχεδιασμό (για την υλοποίηση των προϊόντων), στην παραγωγή εξαρτημάτων για τις πιο
σημαντικές Ιταλικές και διεθνείς κατασκευάστριες εταιρίες μοτοσυκλετών και στο R&D τμήμα αγωνιστικού σχεδιασμού προϊόντων
Accossato για την προμήθεια αγωνιστικών ομάδων παγκοσμίου
επιπέδου όπως MotoGP, SBK, τοπικά πρωταθλήματα κ.ά.
Τα προϊόντα της Accossato μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα στον
αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μουράτη Νικόλαο, www.mouratisgp.
gr και στο 210 4954121 (δε χρειάζεται λέμε διεύθυνση τα στέλνει
παντού).
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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!

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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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 		
Z750		
Z750R		
Z1000 ’10		
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Aprilia		
Dorsoduro 750
Mana 850 GT
Scarabeo 200 Dual Map
SportCity 300 Street
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)
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23(F)
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48(F)
35(C)
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21(F)
16(F)
18(F)
1(F)
27(F)
45(T)
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39(F)
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36(F)
7(Π),20(T)
51(Π)
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)
34(F),50(Σ)

Πινάκιο επεξήγησης
μονογραμμάτων
C: Cover Story		
F: First Ride		
Π:Παρουσίαση		
Σ: Συγκριτικό		
T: The Test

we have issues...

Z1000 SX		
ZX-6R		
ΖΧ-6R 636 ‘13
ZX-10R		
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		
RV 125 VanVan

Ψάχνετε για μια συγκεκριμένη
μοτοσυκλέτα; Αναρωτιέστε
που είναι τα προηγούμενα
μέρη ενός αφιερώματος που
δημοσιεύεται ακανόνιστα και
έχει τον ατελείωτο, σαν το
στοιχειωμένο Serow καλή
ώρα; Αν ναι, τότε ο πίνακας
που ακολουθεί δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσάς.
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46(F)
44(F)
42(F)
14(F)
50(F),51(Σ)
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
28

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
Gitane Real E-bike3
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V-Strom 650 Desert
V-Strom 650 ’12
Sixteen 150		
SYM		
GTS 300i F4
HD2 200i		
MaxSym 400
Wolf 250		
Triumph		
Bonneville SE
Bonneville T100 LE
Daytona 675
Daytona 675R
Speed Triple
Speed Triple ABS
Sprint GT		
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