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Scooter και

ηλεκτροκίνηση

125 – 250 cc
Honda PCX 125

Honda SH 150i Top Box

Παρουσίαση Keeway

Kymco Agility 16+ 150i 

Kymco Like II 125

Peugeot Belville 125i

Peugeot Streetfight 4 125

Piaggio Liberty 150 

Piaggio Medley 150  

Royal Alloy GP 125

Royal Alloy GP 200

Suzuki Address UK110

SYM Jet14 125 L/C

SYM Jet14 200i

SYM DRG 160

SYM Symphony ST 200i

Vespa GTS 150

Vespa Primavera 150 S

Yamaha NMAX 155

Yamaha Tricity 155

300 – 400 cc
Honda Forza 300

Honda SH300i Top Box

Kawasaki J300

Kymco Agility 300

Kymco Downtown 350i

Noodoe

Kymco People GTI 300

Kymco People S 300

Kymco X-town CT 300 

Piaggio Beverly S 300

Piaggio MP3 300 HPE

SYM Citycom S 300i

SYM Cruisym 300i F4

SYM HD 300

Vespa GTS 300

Yamaha Tricity 300

Yamaha XMAX 300 

Ιronmax

E-Scooter
Τα διαθέσιμα
ηλεκτρικά Scooter

Daytona Edison 50

ESF X-LINE

ESF X-1

ESF R8

Vespa Elettrica 70km

Mega scooter +400 cc
BMW C 400 GT

BMW C 400 X

BMW C 650 GT

BMW C 650 Sport

Honda Integra 750 DCT

Kymco AK 550 Noodoe

Kymco Xciting-S 400

Piaggio MP3 500

Quadro Qooder 400

Suzuki Burgman 400

SYM Maxsym TL465

Yamaha TMAX 560
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Κάντε κλικ, στα 
περιεχόμενα, σε 
όποιο θέμα σας 
ενδιαφέρει.

Κάντε Zoom σε  
φωτογραφίες  
και πίνακες.

Δείτε σχετικά 
Videos. 

Δείτε με ένα  
κλικ, τιμές,  
τεχνικά  
χαρακτηριστικά, 
εξοπλισμούς,  
περισσότερα  
άρθρα.

Τιμές, τεχνικά,  
περισσότερα 

αρθρα
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SCOOTER ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΏ (;) 

Με την ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης τα τελευταία χρόνια, όλο 
και περισσότερες εταιρείες εμφανίζονται έτοιμες για την «νέα εποχή» 
προτείνοντας πολλές διαφορετικές λύσεις. Μπορεί όμως η εξέλιξη να 

ξεπεράσει τον «σκόπελο» των μηχανών καύσης και να διαδοθεί;

FOR ALLSooter

Μετά από 100 και πλέον χρόνια αυτοκίνη-
σης, η παγκόσμια βιομηχανία δείχνει ότι 
είναι πιο έτοιμη από ποτέ, για την ολο-

κληρωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Το μεί-
ζον, παγκόσμιο ζήτημα της μόλυνσης από οχήματα, 

το κυκλοφοριακό αδιέξοδο των μεγάλων αστικών 
κέντρων και η αβεβαιότητα για τα αποθέματα ορυ-
κτών καυσίμων εγείρουν σημαντικά προβλήματα 
για το μέλλον των μεταφορών. Μπορούν τα ηλε-
κτροκίνητα scooter να δώσουν την λύση; 
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FOR ALLSooter
Πως λειτουργεί η ηλεκτροκίνηση; 
Στην θεωρία, ένα ηλεκτροκίνητο δίκυκλο είναι 

ένα πολύ απλό όχημα. Χρειάζεσαι 3 βασικά εξαρ-
τήματα: Τον ηλεκτροκινητήρα, μια μπαταρία και ένα 
σύστημα ελέγχου. Τα τοποθετείς πάνω σε μια μοτο-
συκλέτα ή ένα scooter και… έτοιμο. Κατά την οδή-
γηση, οι εντολές του αναβάτη στο γκάζι μεταβιβά-
ζονται στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Αυτή, 
υπολογίζοντας την κίνηση του γκριπ και την κινη-
τική κατάσταση του δικύκλου, «ελευθερώνει» συ-
γκεκριμένα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από την 
μπαταρία και τα διοχετεύει στον ηλεκτρικό κινη-
τήρα. Αυτός με την σειρά του, μεταδίδει την κίνη-
ση στον τροχό (ή τους τροχούς) και έχουμε κίνηση 
για το δίκυκλο, η οποία ανταποκρίνεται στις εντολές 
του αναβάτη. 

Οδηγικά λοιπόν, δεν αλλά-
ζει σχεδόν τίποτα για τον ανα-
βάτη, ο οποίος και πάλι έχει να χειρι-
στεί ένα «γκάζι» και τα φρένα, ενώ στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρ-
χει κιβώτιο ταχυτήτων στις ηλεκτροκίνη-
τες μοτοσυκλέτες. Η μόνη σημαντική δι-
αφορά, στην χρήση ενός ηλεκτροκίνητου 
οχήματος με ενός συμβατικού, αποτελεί ο «ανε-
φοδιασμός» που στην περίπτωση αυτή, είναι επα-
ναφόρτιση. Η μπαταρία του ηλεκτροκίνητου πρέ-
πει να αναπληρώσει την ενέργεια που προσέφερε, 
με την σύνδεσή της σε πηγή ρεύματος. Όπως όλοι 
ξέρουμε, η εξασφάλιση γρήγορης, εύκολης και 
ασφαλούς επαναφόρτισης (μαζί με ικανοποιητική 
αυτονομία) είναι ο πρωταρχικός στόχος των κατα-
σκευαστών για τα μελλοντικά μοντέλα. 

Τα ηλεκτροκίνητα scooters είναι προς το παρόν, η 
πολυπληθέστερη κατηγορία ηλεκτρικών δικύκλων, 
που δείχνει να αναπτύσσεται γρήγορα και να λαμ-
βάνει την προσοχή των κατασκευαστών περισσό-
τερο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό και θα τους 
δούμε και παρακάτω…

Έχει οφέλη η ηλεκτροκίνηση; 
Προς το παρόν, μπορούμε να πούμε ότι η ηλε-

κτροκίνηση έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα 

οποία μπορούν δυνητικά να γίνουν οφέλη, με την 
περαιτέρω ανάπτυξή της. Φυσικά το κυριότερο πλε-
ονέκτημα, είναι οι μηδενικοί ρύποι των ηλεκτροκί-
νητων, μιας και δεν κάνουν καύση. Αυτό είναι και 
το «μεγάλο στοίχημα»: Η μείωση της μόλυνσης της 
ατμόσφαιρας που τα οχήματα προκαλούν σε όλο 
τον κόσμο και κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Μα-
κροπρόθεσμα, η αλλαγή φαντάζει κολοσσιαία και 
δύσκολη. Σε συνθήκες πυκνοκατοικημένων περι-
οχών, όμως, η μεταβολή θα μπορούσε να είναι σω-
τήρια, «ελαφραίνοντας» τον επιβαρυμένο αέρα από 
τους υπερβολικούς ρύπους και βελτιώνοντας την 

Ένας ηλεκτροκινητήρας από μία Vespa Elettrica. 
Φέρει πάνω του και το σύστημα μετάδοσης. 

Ένα ηλεκτροκίνητο scooter «γυμνό»: Η μπαταρία 
διακρίνεται εύκολα καταλαμβάνοντας τον κύριο 
όγκο. Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται πίσω και 
συνδέεται με ιμάντα, με τον τροχό. 
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FOR ALLSooter

Συστοιχία μπαταριών από ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. 
Το ηλεκτρικό μοτέρ διακρίνεται πίσω.

ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, τα σα-
φώς πιο αθόρυβα ηλεκτροκίνητα οχήματα μπορούν 
να δράσουν και κατά της ηχορύπανσης στα αστικά 
κέντρα, λύνοντας ένα ακόμα μείζον ζήτημα των 
συμβατικών οχημάτων. 

Παράλληλα, με την διάδοση της ηλεκτροκί-
νησης, η εξάρτηση του μοντέρνου κό-
σμου από τα ορυκτά καύσιμα μπορεί 
(θεωρητικά) να μειωθεί, ανοίγοντας 
τις πόρτες για την χρήση ανανεώσι-
μων και καθαρών πηγών ενέργει-
ας σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. 
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ένα βα-
σικό, δύσκολο ερώτημα παραμένει 
αναπάντητο: Είναι τελικά «καθαρή 
για το περιβάλλον», η παραγωγή της 
ίδιας της ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμί-
ως, σε βαθμό που να δικαιολογήσει την αντικατά-
σταση των ορυκτών καυσίμων; Μέχρι να υπάρξει 
οριστική απάντηση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε 
σε καμία περίπτωση, τα μεγάλα οφέλη που μπορεί 
να φέρει η εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, στα με-
γάλα αστικά κέντρα. 

Γιατί ηλεκτροκίνητο και scooter; 
Τα scooters, που προορίζονται κυρίως για χρήση 

στην πόλη, αποτελούν προς το παρόν ίσως την τέ-
λεια πλατφόρμα δοκιμής της ηλεκτροκίνησης προ-
σφέροντας σημαντικές ευκολίες για την εφαρμογή 
της, ακόμη και σε πρωταρχικό στάδιο. 

• Καθώς ένα scooter πόλης δεν έχει απαιτήσεις 
υψηλών επιδόσεων ή πολύ μεγάλης αυτονομίας, 
δεν χρειάζεται μια μεγάλη και ακριβή μπαταρία ή 
ένας πανίσχυρος ηλεκτροκινητήρας, μειώνοντας το 
κόστος κατασκευής και απόκτησης του scooter. Αυ-
τό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει, με πολλά μοντέ-
λα αντίστοιχα σε «μοτοποδήλατα» να κυκλοφορούν 
στις αγορές με πολύ χαμηλές τιμές, πολλές φορές 
μάλιστα χαμηλότερες από αντίστοιχα μοντέλα με 
συμβατικούς κινητήρες. 

• Με τις περιορισμένες σε απόσταση διαδρομές 
που ένα αστικό scooter καλείται να κάνει, η επα-
ναφόρτιση της μπαταρίας δεν αποτελεί ουσιαστικό 

πρόβλημα: Ο χρήστης μπορεί να την φορτίζει μια 
φορά την ημέρα (π.χ. την νύχτα, στο σπίτι του), ή να 
την συνδέει στο χώρο εργασίας, μετά την καθημε-
ρινή άφιξή του. Αυτό αυξάνει κατά πολύ την ευκο-
λία χρήσης από όλους, ακόμα και με υποδομές που 
υπάρχουν ήδη. 

• Αρκετοί κατασκευαστές δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία εδώ και αρκετό καιρό και τα μοντέ-
λα μικρών ηλεκτροκίνητων scooter είναι πολλά. Με 
την ευρύτερη διάδοσή τους, οι αναβάτες μπορούν 
να έχουν πολλές επιλογές  και ο ανταγωνισμός με-
ταξύ των εταιρειών αυξάνει τελικά το επίπεδο ποι-
ότητας. 

• Η μορφολογία των scooters επιτρέπει ευκολό-
τερη ενσωμάτωση των μηχανικών μερών τους στον 
σχεδιασμό, σε σχέση με μια ηλεκτρική μοτοσυκλέ-
τα. Έτσι οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερη ελευθερία 
να δημιουργούν scooters με ελκυστική σχεδίαση 
και ξεχωριστό στυλ, στοιχείο σημαντικό για πολ-
λούς χρήστες. 
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FOR ALLSooter

Polini: Ανακάλυψε τις πραγματικές 
δυνατότητες του scooter σου

Αν θέλεις να βελτιώσεις το scooter σου, η Polini θα βοηθήσει στο να ξεδιπλώσει τον καλύτερό του 
εαυτό. Δες γιατί είναι ανώτερη.

Η Polini έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή ειδικών εξαρ-
τημάτων για scooters και maxi scooters και 

συνεχίζει την αναζήτηση νέων λύσεων με στόχο τη 
βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων και την αυ-
ξημένη αξιοπιστία.

Μετά το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου, το 
1945, το βασικό μέσο μετακίνησης των Ιταλών ήταν 
το ποδήλατο. Με τη ζήτηση ολοένα να αυξάνε-
ται, ο Battista Polini, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία 
και άνοιξε ένα μικρό μαγαζί στο οποίο κατασκεύ-
αζε ποδήλατα. Σταδιακά, καθώς η Ιταλική οικονο-
μία ανέκαμπτε έκανε την εμφάνισή της η Vespa και 
τα scooter άρχισαν να κυριαρχούν στους δρόμους. 
Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, η Polini άρχι-
σε να κατασκευάζει προϊόντα βελτίωσης για μοτο-
συκλέτες, scooter και παπιά. Το 1990 μια σειρά από 

mini bikes έκανε την εμ-
φάνισή της με όπλα τους 
την «αγωνιστική» εμφά-
νιση και την αξιοπιστία. 
Πολλοί αναβάτες παγκό-
σμιου επιπέδου, όπως ο 
Valentino Rossi, έκαναν 
τα πρώτα τους βήματα σε 
πίστα με τέτοιες μοτοσυ-
κλέτες.

Σήμερα, η Polini έχει 
παρουσία σε πάνω από 64 
χώρες σε όλο τον κόσμο, 
ενώ την διάθεση των προ-
ϊόντων της στην Ελληνι-
κή αγορά έχει αναλάβει η 

ΠΕΡΚΟ Α.Ε. Η γκάμα της περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων βαριατόρ, κυλίνδρους, πιστόνια, καρμπυρα-
τέρ, φίλτρα αέρα και λαδιού, σιαγώνες φυγοκεντρι-
κού, καμπάνες, αλλά και ολόκληρους κινητήρες για 
χρήση στην πίστα ή τον δρόμο. Η πολύχρονη εμπει-
ρία, τα υψηλής ποιότητας υλικά και ο αυστηρός ποι-
οτικός έλεγχος εγγυώνται την αποτελεσματικότητα 
των προϊόντων της.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αρτης 5, Νέα Φιλαδέλφεια
τηλ.: 2102723920
 
Αριστοτέλους 58 - 60, Αθήνα 10433
Τηλ.:2108828409
www.perko.gr
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Honda SH 150i

ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δυνατότερος κινητήρα αλλά με μικρότερη κατανάλωση, μεγαλύτερες αποθηκευτικές δυνατότητες και 
πλούσιος εξοπλισμός για το νέο Honda SH 150i που προσθέτει τόνους ευχρηστίας σε κάθε χιλιόμετρο 

της καθημερινότητας σου. 

w Τιμή: Βασική έκδοση 3.950 ευρώ, Smart Top Box  4.250 ευρώ, Accessories Pack 4.590 ευρώ      
+: κατανάλωση, αποθηκευτικός χώρος, φρένα, κινητήρας, ευχρηστία 
-: απουσία αποθηκευτικού χώρου άμεσης πρόσβασης στην ποδιά

12
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Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα

PHOTO GALLERY
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Honda SH 150

Το SH 150i αποτελεί ένα πολυαγαπημένο scooter 
με αρκετές πωλήσεις στην κατηγορία του. Για το 
2020 η Honda προχώρησε στην ανανέωση του 

με σκοπό να προσφέρει μεγαλύτερες δόσεις πολυχρη-
στικότητας στην καθημερινότητα των αναβατών. Έτσι 
έχουμε νέα μοντέρνα και κομψή σχεδίαση και επανα-
σχεδιασμένο πλαίσιο το οποίο φέρνει πάνω από 50% 
μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. Παράλληλα με το νέο 
κινητήρα πετυχαίνει μεγαλύτερη οικονομία ενώ περνά-
ει και στην Euro 5 εποχή. Ο πλήρης εκσυγχρονισμός 
επετεύχθη με ένα πλούσιο εξοπλισμού που περιλαμ-
βάνει νέα LCD οθόνη και προσθήκη Honda Selectable 
Torque Control (HSTC) για πιο ασφαλή οδήγηση. 

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Μοντέρνα και ταυτόχρονα ξεχωριστή η σχεδιαστική 

πορεία που έχει χαράξει το νέο SH. To νέο SH 150i κα-
τασκευάζεται στο εργοστάσιο της Honda στην Ιταλία και 
ως εκ τούτου κουβαλάει μια ιταλική φινέτσα στη σχε-
δίαση του. Η πανδαισία από καμπύλες που διατρέχουν 
ολόκληρη τη σιλουέτα, δημιουργούν ένα αρκετά ενο-
ποιημένο σύνολο. Την παράσταση κλέβει το εμπρός κε-
ντρικά τοποθετημένο φωτιστικό σώμα που είναι μέρος 
του φερινγκ και ενσωματώνει δύο προβολείς στο εσω-
τερικό του. Ακριβώς από πάνω του, μια λωρίδα χρωμί-
ου οδηγεί στα LED φλας που βρίσκονται εκατέρωθεν 
της μάσκας. Τα φώτα ημέρας βρίσκονται ψηλά στο τι-
μόνι και συμπληρώνουν με κομψότητα το εμπρός 
μέρος. Το πίσω φωτιστικό ακολουθεί το ίδιο σχε-
διαστικό μοτίβο με το χρωμιομένο περίβλημα του 
LED φωτιστικού να μοιάζει σαν συνέχεια του μπρο-
στινού. To νέο SH 150 συνιστά μια πραγματικά 
premium κατασκευή που τοποθετείται στο υψηλό-
τερο επίπεδο από πλευράς ποιότητας. Η άψογη συ-
ναρμογή των πλαστικών μερών και η εξαιρετική 
βαφή δημιουργούν ένα άρτιο αποτέλεσμα, μια γε-
ροδεμένη κατασκευή που υποστηρίζει κάθε ευρώ 
της συνολικής αξίας της. Οι διαθέσιμοι χρωματισμοί 
για το νέο μοντέλο είναι: Pearl Glare White, Black 
Metallic, Silver Metallic και Pearl Splendor Red.  

Άνεση – Εργονομία
Στο νέο SH, η Honda έχει επενδύσει στην άνε-

ση και την ευχρηστία που συντροφεύει τον αναβά-

τη σε κάθε του μετακίνηση. Το εργονομικό τρίγωνο 
δημιουργεί μια ξεκούραστη θέση οδήγησης με τον 
κορμό σε όρθια θέση και τα χέρια σε απόλυτα φυ-
σιολογικές γωνίες σε σχέση με το τιμόνι. Το βαθύ 
επίπεδο πάτωμα παρέχει άπλετο χώρο για τα πόδια, 
εύκολη πρόσβαση στο ανέβα-κατέβα του αναβά-
τη, αλλά και χώρο για την τοποθέτηση πραγμάτων 
όπως για παράδειγμα τσάντες ή κάποιο χαρτοφύλα-
κα, σε συνδυασμό πάντα με τον γάντζο μεταφοράς 
που βρίσκεται εκεί. Η άνετη σέλα έχει παραμείνει 
στα 799 χιλιοστά από το έδαφος και παρέχει μεγά-
λα τμήματα στήριξης τόσο για τον οδηγό όσο και 
για τον συνεπιβάτη. Ο τελευταίος, έχει στη διάθεση 
του μεγάλες χειρολαβές, αλουμινένια πτυσσόμενα 
μαρσπιέ και μαξιλαράκι για τη μέση στο ενσωματω-
μένο στο Top Box, ώστε να νιώσει αρκετά φιλόξε-
να ακόμα και για μεγάλες διαδρομές. Στο βασικό 
εξοπλισμό του SH ανήκει το σύστημα smart key για 
εκκίνηση με το κλειδί στην τσέπη, το οποίο διαθέ-
τει παράλληλα και σύστημα αναγνώρισης θέσης 
όταν βρίσκεσαι σε απόσταση, με τα φλάς να ανα-
βοσβήνουν όταν πατήσεις το αντίστοιχο κουμπί από 
το κλειδί. Κατά συνέπεια, η εκκίνηση γίνεται μέσω 
ενός περιστροφικού διακόπτη στη δεξιά μεριά της 
ποδιάς, ο οποίος ελέγχει παράλληλα το άνοιγμα σέ-
λας, της τάπας ρεζερβουάρ και το κλείδωμα του τι-
μονιού. Ο χώρος αποθήκευσης μεγάλωσε και στα 
18 λίτρα του προκατόχου ήρθαν να προστεθούν 10 
επιπλέον λίτρα. Έτσι κάτω από τη σέλα υπάρχουν 
διαθέσιμα 28 λίτρα ικανά για να χωρέσουν ένα full 
face κράνος, ενώ υπάρχει επιπλέον χώρος και για 
διάφορα μικροπράγματα. Νέα προσθήκη κάτω από 
τη σέλα αποτελεί και η θύρα USB, που χρησιμεύ-
ει για φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών. Αξιοσημείω-
το είναι το γεγονός, ότι για να κλείσει η σέλα αρκεί 
ένα απαλό άγγιγμα, δείγμα της ποιοτικής κατασκευ-
ής σε όλα τα επίπεδα. 

Κινητήρας
Ο νέος 4-βάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας έχει 

χωρητικότητα 159,6 κυβικών εκατοστών και φέ-
ρει την ονομασία eSP+ (enhanced Smart Power), 
κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερες επιδόσεις και 



12Eπιστροφή στα περιεχόμενα

Honda SH 150i

περισσότερη οικονομία σε σχέση με τον 2-βάλβιδο 
που αντικαθιστά. Με μεγαλύτερη διάμετρο στα 60 
χιλιοστά αλλά μικρότερη διαδρομή στα 55,5 χιλιο-
στά δημιουργήθηκε χώρος στο θάλαμο καύσης για 
την τοποθέτηση 4-βάλβιδης κεφαλής. Παράλληλα 
αυξήθηκε και ο λόγος συμπίεσης στο 12.0:1. Έτσι, η 
υπερ-τετράγωνη διάταξη του κινητήρα και οι μικρές 
διαστάσεις του, ευνοούν την συγκέντρωση των μα-
ζών χαμηλά. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το νέο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου ρα-

χοκοκκαλιάς εκτός από αυξημένη ακαμψία, προ-
σφέρει βελτιωμένο αποθηκευτικό χώρο και μεγα-
λύτερη άνεση. Αυτό επετεύχθη με τη μεταφορά 

του ρεζερβουάρ 7 λίτρων κάτω από το πάτωμα, 
γεγονός που εξοικονόμησε πρόσθετο αποθηκευ-
τικό χώρο 10 λίτρων κάτω από τη σέλα. Παράλ-
ληλα, το μακρύτερο κατά 10 χιλιοστά μεταξόνιο 
στα 1.350χιλ. μαζί με τις βελτιστοποιημένες γω-
νίες έδρασης του κινητήρα και της πίσω ανάρ-
τησης, οδηγούν σε καλύτερο φιλτράρισμα των 
ανωμαλιών του οδοστρώματος αυξάνοντας κατα-
κόρυφα τα επίπεδα άνεσης. Το πακέτο των αναρ-
τήσεων απαρτίζουν ένα τηλεσκοπικό πιρούνι 33 
χιλιοστών με διαδρομή 89 χιλιοστά, καθώς και 
δύο αμορτισέρ με δυνατότητα ρύθμισης της προ-
φόρτισης σε 5 ξεχωριστές θέσεις και διαδρομή 
83 χιλιοστών. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  156,9
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 60 Χ 55,5
Συμπίεση (:1) 12
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  16,2/8500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,44/6500
Τροφοδοσία  Ηλ. Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 2
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120+
 Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα  
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό 
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι 
33χιλ.
Διαδρομή (χλστ.)  89
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλά αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  83
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/240, 3Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 2Ε, ABS
 Τροχοί-ελαστικά  
Ελαστικό Ε 100/80-16’’
Ελαστικό Π 120/80-16’’

Η άποψή μας
Το νέο SH 150i καταφέρνει να ανταποκριθεί με απόλυ-
τη ακρίβεια και υπευθυνότητα στις προσδοκίες όσων 
αναζητούν ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης με τα κα-
λύτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας. Είναι ταχύτερο, 
ακόμη πιο άνετο, πιο οικονομικό από ποτέ και με ένα 
πακέτο εξοπλισμού που ανταγωνίζεται μεγαλύτερες 
κατηγορίες. Το νέο SH 150i θα συμπορευτεί μαζί σου 
και θα φέρει εις πέρας με συνέπεια κάθε αποστολή 
που θα του αναθέσεις στον καθημερινό αστικό στίβο, 
προτάσσοντας ως βασικά του εργαλεία τις πολυχρη-
στικές καταβολές του, τον διασκεδαστικό και ευέλικτο 
χαρακτήρα του και την premium καταγωγή του. Τι άλλο 
θα μπορούσε να ζητήσει κανείς;!

Στο δρόμο 
Το να κατασκευάσουν οι άνθρωποι της Honda ένα 

καλύτερο SH150i χωρίς να αλλοιώσουν τα βασι-
κά χαρακτηριστικά του δεν ήταν εύκολος στόχος, 
αφού μιλάμε για ένα από τα πιο αγαπημένα σκού-
τερ στην Ευρώπη. Όμως το τμήμα ανάπτυξης της 
Honda έκανε αρκετά καλή δουλειά, παρουσιάζο-
ντας ένα συνολικά καλύτερο μοντέλο από τον προ-
κάτοχο του. Το νέο μοντέλο εστιάζει στην ευχρη-
στία και την άνεση του αναβάτη στην καθημερινή 
μετακίνηση και αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό από 
την όρθια θέση οδήγησης και τον άπλετο χώρο που 
έχεις για να τοποθετήσεις τα πόδια σου στο μεγάλο 
πάτωμα, ενώ και τα γόνατα έχουν αρκετή απόστα-
ση από το τιμόνι. 

Το SH 150i είναι ένα αστικός αίλουρος μέσα στα 
στενά περάσματα και στο πυκνό μποτιλιάρισμα. Ευ-
έλικτο σα χέλι και με κόψιμο τιμονιού που επιτρέ-
πει αναστροφή ακόμα και μέσα σε ασανσέρ, θα 
ξεπεράσει με χαρακτηριστική ευκολία ότι βρεθεί 
μπροστά του, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο από τα 
χρονοβόρα αστικά δρομολόγια. Ο κινητήρας έχει 
βελούδινη λειτουργία και είναι αρκετά ροπάτος στις 
μεσαίες με τη δύναμη να κορυφώνεται ψηλά. Είναι 
ζωηρός με άμεση απόκριση, επιταχύνει αρκετά ζω-
ηρά μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ενώ υπάρχει διαθέσιμη 
δύναμη για προσπεράσεις στις ενδιάμεσες ρεπρίζ. 
Κατά συνέπεια το SH 150i δεν θα διστάσει να βγει 
στον αυτοκινητόδρομο, αφού η τελική του ξεπερνά-
ει τα 125 χλμ./ώρα. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην 
άψογη οδική συμπεριφορά που επιδεικνύει το μι-
κρό scooter της Honda, φέρουν οι τροχοί 16 ιντσών 
ο οποίοι προσφέρουν σταθερότητα στα πολλά χω-
ρίς να αφαιρούν τίποτα από την επιθυμητή ευελιξία 
σε ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Η βελτιωμέ-
νη γεωμετρία της πίσω ανάρτησης και η σωστή ρύθ-
μιση του εμπρός πιρουνιού, προσφέρουν άνεση σε 
αναβάτη και συνεπιβάτη, αφού απορροφούν με ευ-
κολία τις περισσότερες των ανωμαλιών του οδο-
στρώματος. Μόνο σε έντονη πίεση το SH θα φα-
νεί ενδοτικό, χωρίς ωστόσο να σε τρομάζει. Είναι 
και η προσθήκη του HSTC που εκτός από το επί-

πεδο εξοπλισμού, ανεβάζει και την ασφάλεια του 
αναβάτη σε δύσκολες καταστάσεις. Τα φρένα έχουν 
εξαιρετική λειτουργία και μπόλικη δύναμη και επι-
βραδύνουν παντού και πάντα το SH, μεταφέροντας 
εμπιστοσύνη στον αναβάτη ακόμα και όταν τα πράγ-
ματα ζορίσουν αρκετά. Κομψή και σύγχρονη εμφά-
νιση, γεμάτος ζωντάνια κινητήρας και οδική συμπε-
ριφορά επιτομή της ευελιξίας όλα τυλιγμένα σε ένα 
premium πακέτο πολυχρηστικότητας που ορίζει την 
κατηγορία. 
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TO ΚΟΚΑΛΑΚΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ
Θα είναι πολύ δύσκολο να μην συμπαθήσεις αμέσως το νέο PCX 125, καθώς από την πρώτη σου επαφή 

με αυτό, θα σε κερδίσει με τον εκπληκτικό οδηγικό του χαρακτήρα και την ευκολία που προσφέρει. 

w Τιμή: 3.290 ευρώ      
+: Ποιότητα κατασκευής-κύλισης, οδηγική συμπεριφορά, ευχρηστία
-: Ντουλαπάκι που δεν κλειδώνει στην ποδιά

Ένα αγαπημένο μοντέλο στην Ελλάδα, το 
PCX της Honda πλασάρεται επί σειρά ετών 
στις λίστες με τα κορυφαία σε ταξινομήσεις 

scooters. Για το 2018 η Honda το επανασχεδίασε 
εμφανισιακά και δομικά θέλοντας ξεκάθαρα, να πα-
ρουσιάσει την καλύτερη ενσάρκωση του μοντέλου 
μέχρι σήμερα. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Οι αλλαγές στην σχεδίαση του νέου PCX είναι 

πολλές, με περισσότερες καμπύλες να κάνουν 
την εμφάνισή τους. Τελείως διαφορετικό είναι το 
εμπρός μέρος, κατάλληλα φρεσκαρισμένο το πίσω, 

με τις «ρευστές» γραμμές να ενισχύονται. Νέοι εί-
ναι επίσης οι τροχοί, το καπάκι του κινητήρα και τα 
LED φωτιστικά σώματα. Κορυφαίες είναι οι εντυπώ-
σεις που το PCX αφήνει στον τομέα της ποιότητας, 
με τις επιλογές στα υλικά, το φινίρισμα και την ποι-
ότητα συναρμογής να εντυπωσιάζουν. Για άλλη μια 
φορά, η Big-H ξαναχτυπά, όπως ξέρει πολύ καλά, 
σε αυτό τον τομέα. 

Άνεση-εργονομία
H θέση οδήγησης του PCX 125 παρουσιάζεται 

σαν να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. 
Η σέλα, που είναι κατά 4 χιλιοστά ψηλότερη σε σχέ-

Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα

PHOTO GALLERY



Eπιστροφή στα περιεχόμενα15

FOR ALLSooter



16Eπιστροφή στα περιεχόμενα

ση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι ενδιάμεσης 
σκληρότητας και φέρει επαρκή επιφάνεια καθίσμα-
τος και πολύ σωστή σχεδίαση του υποστηρίγματος 
μέσης, για τον αναβάτη. Για τον συνεπιβάτη, αν και 
η επιφάνειά της σέλας είναι μικρότερη, η άνεση της 
πίσω θέσης δεν μειώνεται και τονίζεται από την ορ-
θή εργονομία μαρσπιέ, χειρολαβών και απόστασης 
από τον αναβάτη. Το χαρακτηριστικό στα PCX τιμόνι 
είναι αρκετά πλατύ, χαμηλά τοποθετημένο και δίνει 
την αίσθηση ότι οδηγείς μοτοσυκλετάκι παρέχοντας 
τον απόλυτο έλεγχο. Μπροστά του, ο αναβάτης 
έχει έναν νέο πίνακα οργάνων, πλήρως ψηφια-
κό με ενδείξεις που θυμίζουν το CB1000R. Πέραν 
του μεγάλου κοντέρ, συναντάμε ένδειξη μέσης κα-
τανάλωσης, ρολόι στάθμης καυσίμου και μερικό χι-
λιομετρητή, όχι όμως και κάτι παραπάνω όπως π.χ. 
θερμοκρασία περιβάλλοντος ή στιγμιαία κατανά-
λωση.  Στην αριστερή πλευρά της ποδιάς υπάρχει 

Honda PCX 125 

Ο κινητήρας έχει ανανεωθεί στα σημεία, ενώ 
βασικό προσόν του παραμένει η πολύ χαμηλή (2,2 
λτ/100 χλμ) κατανάλωση. 

ντουλαπάκι με παροχή ρεύματος USB –χωρίς δυ-
νατότητα κλειδώματος, ωστόσο- ενώ κάτω από την 
σέλα, χωρά ένα κράνος Full face και διάφορα ακό-
μα αντικείμενα. Θετική εντύπωση μας προξένησε το 
αυτόματο σφράγισμα με κλείστρο, του κεντρικού δι-
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Honda PCX 125 

ακόπτη, όταν ο αναβάτης κλειδώσει το scooter και 
αφαιρέσει το κλειδί. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Ένα εντελώς νέο πλαίσιο διπλής ραχοκοκαλιάς 

από ατσάλι, αντικαθιστά το πλαίσιο μονού σωλή-
να που έφερε το προηγούμενο PCX. Μειωμένο εί-
ναι το μεταξόνιο κατά 2 χιλιοστά, ενώ νέοι είναι και 
οι τροχοί που έχουν 8 ακτίνες και είναι ελαφρύτε-
ροι. Στο πιρούνι των 31 χιλιοστών δεν έγιναν αλλα-
γές, αλλά τα δύο αμορτισέρ πίσω τοποθετήθηκαν 
πιο πίσω και εξοπλίστηκαν με νέα ελατήρια τριπλής 
σταθεράς σκληρότητας. Στα φρένα, ένα δισκόφρε-
νο 220 χιλιοστών και ένα ταμπούρο 130 χιλιοστών 
αναλαμβάνουν την πέδηση. Εμπρός υπάρχει και 
σύστημα ABS ενός καναλιού. 

Κινητήρας
Το μοτέρ των 125 κ.εκ. δέχθηκε αλλαγές που στό-

χο είχαν την μείωση της κατανάλωσης και την αύξη-
ση της ισχύος στις ψηλές στροφές.  Το φιλτροκούτι 
και η διάμετρος του χώματος ψεκασμού μεγάλω-
σαν, ενώ εντελώς νεά είναι η μετάδοση V-matic, 
που ρυθμίστηκε για πιο έντονη επιτάχυνση στις με-
σαίες και τις ψηλές στροφές. Στο εσωτερικό του κι-
νητήρα έγιναν προσπάθειες για μείωση των τριβών, 
που σε συνδυασμό με το σύστημα Start-Stop οδη-
γούν σε μια κατανάλωση 2,2 λίτρων ανά 100 χιλιό-
μετρα, από τον κινητήρα των 12,2 ίππων και του 1,2 
kgm ροπής. 

Οδηγώντας
Εκκινείς το PCX και το σύστημα ACG δίνει ζωή 

στον κινητήρα αθόρυβα. Στην θέση οδήγησης, η 
σημαντική άνεση που ο αναβάτης θα νιώσει συμμα-
χεί με τον ακριβέστατο οδηγικό χαρακτήρα που το PCX 
φέρει, κάνοντας τις μετακινήσεις πραγματική απόλαυ-
ση. Η ποιότητα κύλισης που το μοντέλο πετυχαίνει εί-
ναι εξαιρετική και η σταθερότητα του στην ευθεία μπο-
ρεί να εντυπωσιάσει. Στις στροφές το PCX λειτουργεί 
σαν διαβήτης: Κοιτάς που θες να πας και το scooter 
ακολουθεί πιστά την γραμμή, ακόμη και αν έρχεσαι με 
πολλά και χρειαστεί να το πλαγιάσεις αρκετά, ενώ δίνει 
πλούσια αίσθηση του δρόμου και μια εντύπωση ότι...
κινείται σε ράγες! Μεγάλο ρόλο εδώ παίζει και το πο-

Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 125
Διάμετρος  
X διαδρομή (χλστ.) 52,4 x 57,9
Συμπίεση (:1) 11
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 12,2/8.500
Ροπή (kgm/σαλ) 1,2/5.000
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) 2.2
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 8
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) 110
 Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα  
Τύπος πλαισίου Ατσάλινο διπλής  
 ραχοκοκαλιάς
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Πιρούνι 31 χλστ. 
Διαδρομή (χλστ.) 89
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις Δύο αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.) 84
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/220, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Τ/130
 Τροχοί-ελαστικά  
Ελαστικό Ε 100/80-14’’
Ελαστικό Π 120/70-14’’

Η άποψή μας
Το μικρό scooter της εταιρείας εμφανίζεται εξαιρετικό, 
ικανοποιώντας με το παραπάνω τις προσδοκίες του 
αναβάτη. Εμφανισιακά φρεσκαρισμένο, οδηγικά άψογο 
και πολύ ποιοτικό, το PCX 125 κοστίζει το κάτι παραπά-
νω σε σχέση με τα άλλα μοντέλα της κατηγορίας, έχει 
όμως τα προσόντα να δικαιολογήσει με επάρκεια και 
κάτι παραπάνω, αυτή την διαφορά.   

Νέος πίνακας οργάνων, πολύ ευανάγνωστος και 
με ιδιαίτερη εμφάνιση, στο στύλ του CB1000R. 

λύ καλό ζύγισμα των 130 κιλών του PCX. Οι αναρτή-
σεις βοηθούν πολύ στην σταθερότητα αυτή καθώς εί-
ναι σκληρές τόσο εμπρός όσο και πίσω, κάνουν όμως 
αρκετά αισθητές τις έντονες ανωμαλίες του δρόμου 
–κυρίως όσον αφορά τα πίσω αμορτισέρ.  
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Keeway

Keeway Fact EVO 50i

Keeway CityBlade 125i

Keeway Zahara 50i – 125i

Επιθετική εμφάνιση με σπορ χαρακτήρα
Το Fact EVO σε κερδίζει αμέσως με την αιχμηρή και άκρως 
επιθετική εμφάνισή του. Στο εμπρός μέρος δεσπόζουν οι δυο 
τριγωνικοί προβολείς και τα φλάς είναι ενσωματωμένα στο 
φαίρινγκ για «λεία» εμφάνιση. Όμορφη λεπτομέρεια είναι η 
χειρολαβή του συνεπιβάτη που θυμίζει μικρή αεροτομή. Το 
scooter παίρνει κίνηση από έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο 
κινητήρα 50 κυβικών εκατοστών που αποδίδει 3,42 ίππους στις 
6.500 σ.α.λ. και 0,4 κιλά ροπής στις 5.500 σ.α.λ. Η τροφο-
δοσία γίνεται από ηλεκτρονικό ψεκασμό για ομαλή απόκριση 
και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Στον τομέα των φρένων 
έχουμε δισκόφρενα εμπρός και πίσω με συνδυασμένο σύστη-
μα πέδησης CBS. Το Fact EVO 50i «πατάει» σε αλουμινένιους 
τροχούς 12 ιντσών που φορούν ελαστικά διαστάσεων 120/70-
12 και 130/70-12 εμπρός και πίσω αντίστοιχα.

Η νέα πρόταση
Με ιδιαίτερα αεροδυναμικό σχεδιασμό το CityBlade ξεχωρίζει, αφού 
συνδυάζει τις καμπύλες με τις έντονες γωνίες, ενώ η κοντή ζελατίνα 
προσδίδει μια σπορ αύρα στην εμφάνισή του. Πολύ πρακτική θα φανεί 
και η μικρή σχάρα στο πίσω μέρος, που δίνει αυξάνει τις μεταφορι-
κές δυνατότητες του scooter. Είναι εφοδιασμένο με έναν τετράχρονο, 
μονοκύλινδρο κινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με μετάδοση CVT και 
αποδίδει 9 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 0,93 κιλά ροπής στις 6.500 σ.α.λ. 
Όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο scooter, η τροφοδοσία του γίνεται με 
ηλεκτρονικό ψεκασμό. Για την επιβράδυνσή του έχουν επιστρατευτεί 
δίσκοι τύπου μαργαρίτα εμπρός και πίσω, οι οποίοι συνδυάζονται μέσω 
του συστήματος CBS. Είναι εξοπλισμένο με όμορφης σχεδίασης αλου-
μινένιους τροχούς, που φορούν ελαστικά διαστάσεων 90/90-14 εμπρός 
και 100/90-14 πίσω.

Πρακτικότητα σε πρώτο πλάνο
Οι λάτρεις της ρετρό σχεδίασης θα ενθουσιαστούν από τον τρόπο που το 

Zahara συνδυάζει το σύγχρονο με το ρετρό σε ένα scooter που θυμίζει 
περασμένες δεκαετίες και δεν περνά απαρατήρητο. Η χρωμιομένη σχάρα 

στο πίσω μέρος είναι μια όμορφη λεπτομέρεια που δίνει πόντους στην 
εμφάνιση και βελτιώνει την πρακτικότητα. Είναι διαθέσιμο με δυο επιλογές 

μονοκύλινδρων, τετράχρονων κινητήρων στα 50 και 125 κυβικά. Στην 
πρώτη περίπτωση η απόδοση είναι 3,4 ίπποι στις 7.000 σ.α.λ. και 0,47 κιλά 
ροπής, ενώ στη δεύτερη 8 ίπποι στις 7.500 σ.α.λ. και 0,85 κιλά ροπής στις 

6.500 σ.α.λ. Μπορεί η σχεδίασή του να παραπέμπει στο παρελθόν, αλλά 
έχουμε να κάνουμε με ένα σύγχρονο scooter, οπότε η πέδηση είναι συν-
δυασμένη χάρη στο σύστημα CBS και έχουν επιστρατευτεί δίσκοι εμπρός 
και πίσω. Οι τροχοί του είναι 12 ιντσών με ελαστικά διαστάσεων 90/90-12 

και 3.50-10 εμπρός και πίσω αντίστοιχα.
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Keeway

Keeway CityBlade 125i

Keeway Logik 125i

Keeway SilverBlade 250i

Estate 125i

Εμφάνιση και επιδόσεις
Η εμφάνιση του Logik μπορεί να είναι χαμηλών τόνων και να 
κυριαρχούν οι καμπύλες, όμως δεν πρέπει να σας ξεγελά, 
καθώς πρόκειται για ένα scooter υψηλών επιδόσεων. Η σέλα με 
το πλούσιο αφρώδες θα κρατήσει ξεκούραστους για πολύ ώρα 
τους επιβαίνοντες, ενώ έρχεται στο ίδιο ύψος με τη σχάρα στο 
πίσω μέρος δίνοντας μεγάλο χώρο για φόρτωμα. Το Logik είναι 
το ισχυρότερο scooter της Keeway στα 125 κυβικά, αφού ο 
υδρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας αποδίδει 12 ίππους στις 
8.250 σ.α.λ. και 1.27 κιλά ροπής στις 6.000 σ.α.λ. Στον τομέα 
των φρένων έχουμε δίσκους εμπρός και πίσω με σύστημα 
συνδυασμένη πέδησης CBS. Το σημείο που ξεχωρίζει το Logik 
125i είναι οι αλουμινένιοι τροχοί των 16 ιντσών που δίνουν 
μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης και βελτιώνουν τη συμπεριφορά 
του scooter. Τα ελαστικά του φέρουν την υπογραφή της CST και 
είναι διαστάσεων 100/80-16 εμπρός και 120/80-16 πίσω.         

Πολυτέλεια και άνεση
Η ναυαρχίδα των scooter της Keeway ακούει στο όνομα SilverBlade και 
πρόκειται για ένα επιβλητικό δίτροχο με αιχμηρή σχεδίαση. Οι μεγάλες 
μετωπικές επιφάνειες υπόσχονται εξαιρετική κάλυψη από τα στοιχεία της 
φύσης, ενώ η μεγάλη, αφράτη και φαρδιά σέλα θα κρατήσει ξεκούραστο 
τον αναβάτη ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μετακίνησης. Πηγή ισχύος 
του SilverBlade είναι ένας τετράχρονος, μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος κινη-
τήρας 250 κυβικών που αποδίδει 21 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και 2,38 κιλά 
ροπής στις 6.000 σ.α.λ. Είναι εξοπλισμένο με δισκόφρενα και στους δύο 
τροχούς, ενώ το ABS ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό. Το scooter «πατά-
ει» σε τροχούς 14 ιντσών με ελαστικά διαστάσεων 120/70-14 εμπρός και 
140/60-14 πίσω.

Μετακίνηση με στυλ
Αν θέλεις να μετακινείσαι καθημερινά με οικονομία και στυλ η Asus έχει 
για εσένα την ιδανική λύση. Το Estate είναι ένα κομψό δίτροχο που θα 
δώσει νέα πνοή στις διαδρομές σου. Οι προσεγμένες λεπτομέρειες, όπως 
το στρογγυλό φωτιστικό σώμα, τα ενσωματωμένα στην ποδιά φλας και 
η σχάρα στο πίσω μέρος, το κάνουν να ξεχωρίζει. Είναι εφοδιασμένο με 
έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 125 κυβικών, τροφοδοσία του 
οποίου γίνεται με ηλεκτρονικό ψεκασμό. Διαθέτει όχι μόνο μίζα, αλλά 
και μανιβέλα για την εκκίνησή του και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 
CVT. Έχει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με τους τροχούς να είναι 12 
ιντσών και να φορούν ελαστικά διαστάσεων 120/70-12 και 130/70-12. Το 
συνολικό βάρος είναι μόλις 92 κιλά και είναι διαθέσιμο σε πέντε χρώμα-
τα: μαύρο, μπλε, γκρι, κόκκινο και λευκό.
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KYMCO Like II 125

ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ... LIKES! 
Δεν γίνεται να μην κάνεις λογοπαίγνιο με το όνομα του Like της KYMCO, μιας και πραγματικά θα 

βρίσκεις κάτι ακόμα που θα σου αρέσει σε αυτό, κάθε φορά που θα το οδηγείς.

w Τιμή: 2.495 ευρώ   
+: Ποιότητα κύλισης, εμφάνιση, κινητήρας-κατανάλωση, φρένα 
-: Δεν χωρά full face κράνος, σκληρές αναρτήσεις

Εμφάνιση-ποιότητα 
Αν μπορούσαμε να χωρέσουμε την άποψή μας για 

την εμφάνιση του Like II σε μία λέξη, αυτή θα ήταν: 
«Πανέμορφο»! Πράγματι, το Like II είναι κάτι σαν 
δίτροχο κόσμημα, ένα πολύ στυλάτο scooter που 
γίνεται εύκολα επίκεντρο της προσοχής ανδρών 
και γυναικών, ιδιαίτερα των δεύτερων. Τα μεσογει-
ακά γονίδια δεν κρύβονται, μιας και την σχεδίαση 
του Like II ανέλαβε ο Ιταλός σχεδιαστής Massimio 
Zaniboni. Το σύνολο της εμφάνισης φέρει έντονα 
τα κλασικά στοιχεία του «ιταλικού scooter» χωρίς 
όμως να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ταυτότητας 

KYMCO. Το χρώμιο έχει κυρίαρχη παρουσία κο-
σμώντας πολλά σημεία, ενώ η σέλα του scooter εί-
ναι σε απόχρωση αντίθεσης με αυτό, ανάλογα με 
το χρώμα που θα επιλέξει ο αναβάτης (κόκκινη για 
λευκό και γκρίζο, γκρίζα για κόκκινο). Όταν ο δια-
κόπτης ανοίξει, τα LED φωτιστικά εμπρός και πίσω 
ενεργοποιούνται και προσθέτουν την δική τους μο-
ντέρνα πινελιά, που έρχεται σε επιτυχημένη αντίθε-
ση με τον νεο-κλασικό χαρακτήρα του Like.Ποιοτι-
κά, το επίπεδο βρίσκεται πολύ ψηλά και τολμούμε 
να πούμε ότι η KYMCO έχει κάνει ένα άλμα στον το-
μέα, περισσότερο εμφανές στα πιο πρόσφατα μο-
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ντέλα της. Με μια μικρή εξαίρεση στο ντουλαπά-
κι και το πορτάκι του δοχείου καυσίμου –τα οποία 
υστερούν ελάχιστα-, τα πλαστικά και η συναρμογή 
τους στο Like II είναι εξαιρετικά. Στα ίδια επίπεδα κι-
νείται η βαφή, η χρωμίωση και η αίσθηση από τους 
διακόπτες, τα γκριπ και τις μανέτες. Την πολύ ευχά-
ριστη εικόνα επισφραγίζει η πλήρης απουσία τριγ-
μών σε οποιαδήποτε συνθήκη χρήσης του μοντέ-
λου. 

Εργονομία-άνεση
Το Like II είναι ένα πολύ εύχρηστο scooter, μια 

εντύπωση που την σχηματίζει κανείς ακόμη και πριν 
το οδηγήσει. Αφού ξεπεράσετε το αρχικό...χάζεμα 
και αποφασίσετε να ανέβετε στην σέλα του, θα δια-
πιστώσετε αρκετά πράγματα. Αρχικά, το Like ΙΙ είναι 
μικρό, πολύ ελαφρύ και άριστα ζυγισμένο, γεγονός 
καθόλου τυχαίο, καθώς η KYMCO το απευθύνει και 
στο ωραίο φύλο. Η θέση οδήγησης ακολουθεί την 
φιλοσοφία «πάνω στο scooter» και τοποθετεί τον 
αναβάτη σε όρθια θέση. Το πλάτος του τιμονιού εί-
ναι όσο μικρό χρειάζεται, για τον ορθό συμβιβασμό 
άνεσης-ευελιξίας στην πόλη, ενώ ο χώρος για τα 
πόδια στο πάτωμα κρίνεται επαρκής. Η σέλα δίνει 
αρκετό περιθώριο μετακίνησης του αναβάτη κατά 
μήκος της, για να βρει την τέλεια θέση οδήγησης 
συμβάλλοντας στις θετικές εντυπώσεις. Πρόκει-

ται για μία αρκετά άνετη σέλα σε 
σχήμα αλλά και γέμισμα, μέτρι-
ας σκληρότητας, όχι όμως κου-
ραστική για την αστική χρήση.  Ο 
συνεπιβάτης δεν θα αντιμετωπί-
σει κανένα πρόβλημα στην πίσω 
θέση, αρκεί να μην κάνει διαδρο-
μές ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας. 
Τα αναδιπλούμενα μαρσπιέ του 
είναι σωστά τοποθετημένα και η 
μεγάλη, περιμετρική χειρολαβή 
πίσω θα του επιτρέψει να κρατη-
θεί όπως τον βολεύει. 

 Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα 
Το πλαίσιο του LikeII είναι ένα 

από τα μέρη που ανανεώθηκαν 
σημαντικά στο scooter. Πιο συγκεκριμένα, η κατα-
σκευή είναι διπλού σωλήνα και έχει ενισχυθεί σε 
σημεία-κλειδιά για καλύτερη οδηγική συμπεριφο-
ρά, ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου βρίσκεται κάτω 
από το πλαίσιο, στο κέντρο του scooter, για καλύτε-
ρη κατανομή βάρους. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που 
φαίνεται εύκολα στο δρόμο, καθώς το Like ελέγχε-
ται με ευκολία και ακρίβεια και δεν προβληματίζει 
με ταλαντώσεις, πλεύσεις και ασάφειες. Η ανάρτη-
ση αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και 
δύο αμορτισέρ πίσω, που ρυθμίζονται στην προφόρ-
τιση –συμβατικές αλλά απόλυτα λειτουργικές επι-
λογές. Στα φρένα, συναντάμε ένα σύστημα συνδυα-
σμένης πέδησης, που φέρει μια εμπρός δαγκάνα 3 
εμβόλων και μία πίσω 2 εμβόλων. Η εμπρός δαγκά-
να είναι διπλού κυκλώματος, καθώς με την μανέτα 
του πίσω φρένου ενεργοποιείται το μεσαίο, μικρό-
τερο έμβολο της ασκώντας δύναμη στον εμπρός δί-
σκο. Οι δίσκοι είναι διαμέτρου 220 και 200 χιλιο-
στών, εμπρός και πίσω αντίστοιχα. 

Κινητήρας
To μοτέρ των 125 κυβικών εκατοστών που εξοπλί-

ζει το Like II συνάδει με τον πολυτελή χαρακτήρα 
που το μοντέλο θέλει να επιδείξει. Πρόκειται για μία 
4βάλβιδη μονάδα που τροφοδοτείται με ψεκασμό 
και φέρει τεχνολογίες μείωσης των εσωτερικών 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 125
Διάμετρος X διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 11,6/8.500
Ροπή (kgm/σαλ) 1/6.750
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) 110
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) 2.8
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 7
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Χαλύβδινο
Τύπος πλαισίου Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Τηλ. πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις 2 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/3Ε, CBS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/2Ε, CBS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-12’’
Ελαστικό Π 130/70-12’’

Η άποψή μας
Το νέο KYMCO Like II έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 
μελετημένα και αυτό φαίνεται, καθώς επιδεικνύει υψη-
λή ποιότητα κατασκευής και συμπεριφοράς, θελκτική 
εμφάνιση και μεγάλη ευχρηστία. Τα 2.795 ευρώ, που 
μειώνονται κατά 200 σε αγορά μετρητοίς, είναι μια τιμή 
που δικαιολογείται, από το επίπεδο ποιότητας του Like 
II τόσο, κατασκευαστικά όσο και οδηγικά. 

τριβών, καθώς υπόσχεται μειωμένη κατανάλωση 
και υψηλή απόδοση. Η ισχύς του κινητήρα ανέρχε-
ται στους 11,6 ίππους και η ροπή του στο 1 kgm, με 
τα ικανοποιητικά αυτά «νούμερα» να εκφράζονται 
ακόμη καλύτερα στην πράξη, στο δρόμο. Ο κινητή-
ρας παρουσιάζεται ιδιαίτερα εύστροφος, με πολύ 
καλή απόκριση στο γκάζι, λειτουργώντας πρακτικά 
χωρίς κραδασμούς και με εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα θορύβου, παρά το γεγονός ότι είναι αερόψυ-
κτος. Η ισχύς του περνά στο δρόμο ήπια αλλά γραμ-
μικά, μέσω της καλά ρυθμισμένης μετάδοσης και ο 
αναβάτης έχει στην διάθεσή του πάντα, αρκετή δύ-
ναμη για να κάνει ό, τι θέλει κατά την μετακίνησή 
του. Το μοτέρ μπορεί να ωθήσει το μικρό Like ΙΙ μέ-
χρι την τελική ταχύτητα των 110 χλμ/ώρα, ενώ σε 
μέσο κύκλο χρήσης ζητά την ικανοποιητική ποσό-
τητα των 2,8 λίτρων καυσίμου στα 100 χιλιόμετρα. 

Οδηγώντας
Στο δρόμο, το Like II αποκαλύπτει ότι μπορεί να 

προσφέρει άνω του ικανοποιητικού οδηγική συμπε-
ριφορά. Ήδη από την «θεωρία», το πλαίσιό του, τα 
φρένα του και ένα εξαιρετικό μοτέρ θέτουν βάσεις 
για μια απολαυστική εμπειρία. Το Like II εκπληρώ-
νει τις προσδοκίες και το πρώτο στοιχείο που επιδει-
κνύει, είναι μια πολύ καλή ποιότητα κύλισης: είναι 
βελούδινη και πραγματικά σε εκπλήσσει ευχάρι-
στα, αφού αναρωτιέσαι αν οδηγείς αστικό scooter 
125 κυβικών ή κάτι μεγαλύτερο. Παράλληλα, ο 
αναβάτης αισθάνεται ακρίβεια και σαφήνεια στους 

ελιγμούς με το Like ΙΙ: Μας έκανε εντύπωση μάλι-
στα, η πληροφορία που φθάνει στο τιμόνι από τον 
εμπρός τροχό, κάτι το οποίο δεν συναντάς εύκολα 
σε scooter με ζάντες 12 ιντσών και βοηθά πολύ τον 
αναβάτη να νιώθει σιγουριά για την διαθέσιμη πρό-
σφυση. Όπως είπαμε και παραπάνω, ο κινητήρας 
είναι γραμμικός και η ισχύς πάντα αρκετή, ενώ στην 
πέδηση τα φρένα δείχνουν μια πολύ καλή εικόνα. 
Καθώς είναι συνδυασμένα, ο αναβάτης πρέπει να 
χρησιμοποιεί και τις δύο μανέτες –πολλοί αναβά-
τες που προέρχονται από μοτοσυκλέτα χρησιμοποι-
ούν μόνο την μπροστά και σε μια τέτοια περίπτωση, 
ο εμπρός δίσκος χάνει σε ισχύ και αίσθηση. 

Θα επιθυμούσαμε εδώ, να χωρούσε ένα full face 
κράνος, όμως άλλο παράπονο από τον όγκο του 
χώρου κάτω από την σέλα, δεν έχουμε. Πρακτικός 
και με σωστό σχήμα. 

To Best Seller

Symphony ST 125
Υγρόψυκτο       ABS

  

ΑΘΗΝΑ:  Θησέως 312 -  Τηλ.2109521108 | www.sym.gr

με 2€ / ημέρα36 Mόνο με την
κάρτα σου!

Ακόμη πιο προσιτό για σένα!
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κάρτα σου!

Ακόμη πιο προσιτό για σένα!
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Peugeot Belville 125i

w Τιμή: 2.399 ευρώ    
+: Ισορροπημένο στο δρόμο, στάνταρ top box, εμφανισιακή ταυτότητα, πρωτότυπο όργανο
-: Χώρος στο ντουλαπάκι ποδιάς

To Belville είναι ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο 
από την Peugeot, το οποίο παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά το 2016 και αποτελεί 

το επίκεντρο μιας εκτεταμένης «επανεκκίνησης» 
της γκάμας scooter της μάρκας. Έχοντας οδηγή-
σει το μοντέλο στην παρουσίαση του στο Παρίσι, 
η άφιξή του στην Ελλάδα σηματοδότησε την ευ-
καιρία για μια εκτεταμένη δοκιμή του. Πως λοιπόν 
το Belville ανταποκρίνεται στην αποστολή του; 

Εμφάνιση-ποιότητα 

Ανέκαθεν η Peugeot είχε έντονη ταυτότητα στα 
scooter της και τα τελευταία έτη, τα προικίζει με 
εμφανισιακές λεπτομέρειες από τα αυτοκίνητά 
της. Στο Belville, τρανό παράδεγμα είναι τα ευμε-
γέθη λιονταράκια στην εμπρός «γραβάτα» και στο 
Top case, το οποίο μάλιστα αναγράφει το όνομα 
της εταιρείας σε κεφαλαία, σαν σε πορτ-μπαγκάζ. 
Το scooter έχει μια κομψή εμφάνιση χωρίς κραυ-
γαλέες λεπτομέρειες. Στο εμπρός μέρος το βλέμ-
μα αιχμαλωτίζουν τα δύο φώτα ημέρας-φλας, 

LA VILLE EST ΒELLE! 
«Η πόλη είναι ωραία», μας λέει το Belville, που θα σας συντροφεύσει σε απολαυστικές αστικές μετα-

κινήσεις, με συμπεριφορά και στυλ...α λα Γαλλικά! 
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που βρίσκονται εκατέρωθεν μιας μεταλλικής επι-
φάνειας που θυμίζει φυσικά, λεπτομέρειες από 
τα αυτοκίνητα Peugeot. Πίσω, το φωτιστικό σώ-
μα με τις τρεις κατακόρυφες γραμμές LED είναι 
ένα ακόμη στοιχείο ταυτότητας. Στο θέμα της ποι-
ότητας κατασκευής, η εικόνα ικανοποιεί συμβα-
δίζοντας απόλυτα με τα στάνταρ της κατηγορίας 
και την τιμή του Belville, ενώ παρά την ύπαρξη 
κάποιων μικροτριγμών η συναρμολόγηση κρίνε-
ται αρτιότατη. Εξαιρετική είναι η βαφή, αλλά και 
οι διχρωμίες στο κάλυμμα της σέλας και του υπο-
στηρίγματος πλάτης του Top Box. Αυτό μάλιστα 
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εμφανισιακά, κα-
θώς στο λευκό χρώμα του μοντέλου η σέλα και το 
μαξιλαράκι πλάτης είναι μπορντώ, ενώ στο μαύρο 
χρώμα, είναι αντίστοιχα μπεζ. 

Άνεση-εργονομία
Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός, ότι το Belville 

διατίθεται με αφαιρούμενο Top Box 37 λίτρων 
στον βασικό του εξοπλισμό, απογειώνοντας την 
πρακτικότητά του. Εκτός από αυτό, -που θα χω-
ρέσει τουλάχιστον ένα κράνος με πολλά ακόμη 
αντικείμενα-, το Belville φέρει έναν χώρο κάτω 
από την σέλα που επίσης χωρά ένα κλειστό κρά-
νος. Τέλος, υπάρχει ντουλαπάκι και στην ποδιά, 
το οποίο κλειδώνει και φέρει θύρα USB στο εσω-
τερικό του, για παροχή ρεύματος στις ηλεκτρονι-
κές σας συσκευές. Θα θέλαμε ωστόσο το σχήμα 
του χώρου να ήταν διαφορετικό, καθώς η κολώ-
να του τιμονιού περιορίζει τις δυνατότητες του να 
χωρέσει πιο μεγάλα αντικείμενα. 

Εργονομικά μιλώντας, δεν θα συναντήσετε κα-
μία έκπληξη. Η θέση οδήγησης είναι όρθιας φι-
λοσοφίας, το σχετικά ψηλό τιμόνι τοποθετεί τον 
αναβάτη «μέσα» στο μοντέλο παρά πάνω του και 
ο χώρος για τα πόδια είναι άπλετος. Η σέλα του 
Belville είναι κάπως σκληρή και στενή λόγω των 
κοψιμάτων για τα πόδια, όμως δεν θα κουράσει 
τον αναβάτη στις αστικές μετακινήσεις παρά μόνο 
αν κρατήσουν πολύ. Ο συνεπιβάτης απολαμβά-
νει πολύ χώρο για τα πόδια του, με το μαξιλαράκι 
του top box να αυξάνει ιδιαίτερα την παρεχόμενη 

Επαρκέστατος για ένα κλειστό κράνος ο χώρος 
κάτω από την σέλα, με το Top Box να τον 
συντροφεύει ιδανικά. 

Τίμιος εργάτης ο 200άρης αερόψυκτος, 
ανταποκρίνεται στην αποστολή του κατά γράμμα 
χωρίς υπερβολές ή υστερήσεις. 

άνεση. Το όργανο του μοντέλου αποτελείται από 
μια κυκλική ψηφιακή οθόνη με βελόνα, την οποία 
ο αναβάτης μπορεί να εναλλάξει μεταξύ στροφο-
μέτρου και ταχυμέτρου! Να και κατι ξεχωριστό 
και έξυπνο, τόσο λειτουργικά όσο και ως gadget. 

Κινητήρας
Πρόκειται για έναν μονοκύλινδρο και αερόψυκτο 

κινητήρα, κυβισμού 169 κ.εκ., που αποδίδει 12 ίπ-
πους και 1,2 kgm ροπής. Το μοτέρ φέρει την τεχνο-
λογία LFE, όπως την ονομάζει η Peugeot, για μι-
κρότερες τριβές στα κινούμενα μέρη του, άρα και 
μικρότερη κατανάλωση με πιο άμεση απόκριση στο 
γκάζι. Πράγματι, ο κινητήρας εκπληρώνει τις προσ-
δοκίες, καθώς μετρήσαμε μια κατανάλωση 3 λί-
τρων στα 100 χιλιόμετρα σε μέσο κύκλο. Παράλλη-
λα, ο κινητήρας ακούει αμέσως στο δεξί γκριπ, ενώ 
λειτουργεί χωρίς κραδασμούς και θόρυβο σε όλη 
την έκταση των στροφών του.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 169
Διάμετρος X διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 12/8.000
Ροπή (kgm/σαλ) 1,2/6.000
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) 3
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 7.5
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα  
Τύπος πλαισίου Δ/Α
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Πιρούνι 30 χλστ. 
Διαδρομή (χλστ.) -
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) -
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 2E, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 1Ε
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16’’
Ελαστικό Π 110/70-16’’

Η άποψή μας
Το Belville εισέρχεται με αξιώσεις σε μια κατηγορία 
scooters που σημειώνει μεγάλη επιτυχία, με όπλα 
του την πολύ καλή συμπεριφορά στο δρόμο, αλλά και 
τους εξτρά χώρους ενός στάνταρ top box. Στυλιστικά, 
αποτελεί μια πρόταση με την οποία θα ξεχωρίσετε, ενώ 
τιμολογιακά, τα 2.700 ευρώ που κοστίζει είναι απόλυτα 
ρεαλιστικά με βάση την κατηγορία του και αυτά που 
προσφέρει.  

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Για το Belville δεν ανακοινώνεται επίσημα κά-

ποια πληροφορία για το πλαίσιο του, κατά πάσα πι-
θανότητα όμως μιλάμε για μια ατσάλινη σωληνωτή 
κατασκευή, μια λύση «χρυσή τομή» στην κατηγο-
ρία. Το πλαίσιο επιτελεί στο έπακρο την αποστολή 
του δημιουργώντας μια στιβαρή βάση, που εμπνέει 
ασφάλεια κατά την οδήγηση όπως θα διαβάσετε και 
παρακάτω. Στις αναρτήσεις, συναντάμε ένα πιρού-
νι εμπρός διαμέτρου 30 χιλιοστών, ενώ πίσω δύο 
αμορτισέρ με ρύθμιση στην προφόρτιση ελατηρίου 
ολοκληρώνουν την εικόνα. Την πεδηση αναλαμβά-
νουν δύο δίσκοι, διαμέτρου 260 και 240 χιλιοστών 
εμπρός και πίσω, με ABS για τον εμπρός τροχό. 

Οδηγώντας
Το Belville υποστηρίζει την ανατροφή του με...

γαλλικά και πιάνο, όταν κινείται στην ασφυκτική πό-
λη, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ευχάριστη 
άφιξή σου όπου και να πηγαίνεις. Οι τροχοί των 16 
ιντσών έχουν ως άμεση απόρροια μια γενναία δό-
ση σταθερότητας κύλισης, αλλά και ισορροπημένης 
απόκρισης στις εντολές του τιμονιού. Το πλαίσιο δι-
ατηρεί την οδηγική συνοχή ακόμη και σε πιο επιθετι-
κή οδήγηση ή εντονότερους ελιγμούς, με ταλαντώ-
σεις και απρόβλεπτη συμπεριφορά να απουσιάζουν 
παντελώς. Ο αερόψυκτος κινητήρας είναι ρυθμι-
σμένος να εκκινεί το Belville μάλλον ράθυμα, απαι-
τώντας λίγο παραπάνω γκάζι από στάση. Σε κίνηση, 
η δύναμή του δεν ενθουσιάζει, είναι όμως παρα-
πάνω από αρκετή, τόσο για άκοπη διατήρηση των 
αστικών ταχυτήτων, όσο και για προσπεράσεις ή κί-
νηση στον αυτοκινητόδρομο. Η καλύτερη περιοχή 
του είναι η μεσαία, καθώς εκεί θα δουλευτεί στο 
μεγαλύτερο μέρος των περιστάσεων και η απόδο-
σή του έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενώ δεν παρουσιά-
ζει κραδασμούς ακόμη και αν ζοριστεί. Αρκετά κα-
λή κρίνεται η λειτουργία των αναρτήσεων, καθώς 
το πιρούνι και τα δύο αμορτισέρ θα απορροφήσουν 
επιτυχώς τις περισσότερες οδικές κακοτεχνίες, 
πλην των χειρότερων από αυτές. Μόνο ο συνεπιβά-
της θα αισθανθεί κάτι παραπάνω, καθώς τα αμορ-
τισέρ εδράζονται κοντά στο κάθισμά του, όχι όμως 

σε βαθμό έντονης ενόχλησης. Όταν έρθει η στιγμή 
για φρενάρισμα, οι δύο δίσκοι εμπρός και πίσω λει-
τουργούν θαυμάσια: 

Έχουν δύναμη και αρκετά καλή αίσθηση στις μα-
νέτες. Σε συνεργασία με το ABS στον εμπρός τρο-
χό, το Belville θα σταματήσει με ασφάλεια σε φρέ-
νο πανικού χωρίς να τρομάξει ή να παρεκκλίνει της 
πορείας του. Το πίσω φρένο στο οποίο δεν υπάρχει 
ABS, είναι προοδευτικό και δίνει απόλυτο έλεγχο 
στον αναβάτη ακόμη και αν ο τελευταίος το μπλοκά-
ρει εκούσια. Τέλος και για τον αυτοκινητόδρομο, αν 
επιμείνετε στο γκάζι, θα δείτε μέχρι 110 χιλιόμετρα 
την ώρα, όπου και θα εμφανιστούν κάποιες προ-
ειδοποιητικές ταλαντώσεις στο τιμόνι, μέχρι εκεί 
όμως το Belville στέκεται επάξια κρατώντας εύκολα 
μέση ταχύτητα πάνω από τα 90 χλμ/ώρα. 
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w Τιμή: 1.999 ευρώ 
+: Εμφάνιση, κινητήρας-κατανάλωση, χώρος για κλειστό κράνος 
-: Άνεση από την σέλα, λιτά όργανα

ΛΕΩΝ, Ο ΑΣΤΙΚΟΣ
Στην 4η πλέον γενιά του, το «λιονταράκι» της Peugeotδιεκδικεί την θέση του βασιλιά της αστικής...ζού-

γκλας! Πόσο καλά μπορεί να τιμήσει την ένδοξη ιστορία του, στην 4η και πιο εξελιγμένη γενιά του; 
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Αυτή την στιγμή το Speedfightέχει πουλήσει 
πάνω από 500.000 κομμάτια και η 4η γε-
νιά φαίνεται να εκφράζει την «ωριμότερη» 

πλευρά του... σαν ένας οργισμένος νέος που μεγά-
λωσε και ηρέμησε, χωρίς όμως να χάσει τον χαρα-
κτήρα για τον οποίο έγινε αγαπητός. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Είναι γεγονός ότι το scooterεμπνέει νεανικό αέρα 

και σπορ χαρακτήρα από κάθε του χιλιοστό. Τα εμπρός 
LEDφανάρια είναι μορφής κυκλικού projector και το 
πίσω φανάρι είναι επίσης LED και φωτίζει στις χαρα-
κτηριστικές 3 κατακόρυφες γραμμές της Peugeot. Τα 
εξωτερικά πλαστικά έχουν καλή αίσθηση στην αφή, η 
βαφή στα σημεία που υπάρχει είναι «μια χαρά» σε βά-
θος και κάλυψη ενώ οι συναρμογές ολοκληρώνουν 
την εικόνα όντας άριστες στα περισσότερα σημεία. 
Τα πλαστικά στους χώρους της ποδιάς είναι σκληρά, 
παίρνουν όμως «συγχωροχάρτι» καθώς δίνουν αί-
σθηση εξαιρετικά ανθεκτικής κατασκευής. Ένα μελα-
νό σημείο που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ο με-
ντεσές της σέλας, που έχει κάποιους τζόγους, αλλά 
και η ίδια η σέλα, στο πίσω μέρος της που δεν φαίνε-
ται να έχει γεμιστεί επαρκώς.

Άνεση-εργονομία 
Ανεβαίνοντας στο scooter, το τιμόνι έρχεται σχετι-

κά χαμηλά, σε σωστή απόσταση από τον αναβάτη και 
άνοιγμα για τα χέρια. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο 
χώρος που έχει προβλεφθεί για τα πόδια του αναβά-
τη στην ποδιά, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και πανύ-
ψηλοι χρήστες θα βολευτούν στο Speedfight. Η σέ-
λα του scooterωστόσο δεν συμβάλλει στην εργονομία 
όσο θα έπρεπε. Είναι στενή, μικρού μεγέθους, ενώ το 
γέμισμά της είναι αρκετά μαλακό και δίνει αίσθηση ότι 
δεν είναι πολύ πυκνό, κάτι που θα βελτίωνε την κα-
τάσταση. Αντισταθμίζοντας αυτό το σημείο, ο χώρος 
από κάτω της εκπλήσσει ευχάριστα, καθώς χωρά εύ-
κολα ένα full face κράνος και κάποια ακόμη αντικείμε-
να. Ο γάντζος στην ποδιά είναι σωστά τοποθετημένος 
και εύχρηστος, ενώ το κεντρικό «ντουλαπάκι» διαθέ-
τει θύρα USB. Ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο εξαι-
ρετικά λιτός πίνακας οργάνων, που θυμίζει αντίστοι-
χους... enduro μοτοσυκλετών! 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Στην περίπτωση του μικρού γαλλικού μοντέλου, η 

κατασκευή του ατσάλινου πλαισίου παρουσιάζεται ιδι-
αίτερα στιβαρή. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη οδηγική συ-
μπεριφορά με αμεσότερη απόκριση και βελτιωμένη 
λειτουργία των αναρτήσεων, μιας και το πλαίσιο δεν 
αναλαμβάνει να αποσβαίνει, όταν οι αναρτήσεις εγκα-
ταλείπουν. Μιλώντας για αυτές, εμπρός συναντάμε 
ένα τηλεσκοπικό πιρούνι, αλλά πίσω βρίσκουμε ένα 
αμορτισέρ, με εξωτερικό δοχείο αερίου, ρυθμιζόμενο 
στην προφόρτιση! Οι τροχοί είναι 13 ιντσών και στα 
φρένα βρίσκουμε ένα σύστημα συνδυασμένης πέ-
δησης, που η Peugeotονομάζει SBC. Οι δίσκοι είναι 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 125
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 52,4 x 57,8
Συμπίεση (:1) Δ.Α.
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 11/7.400
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1/5.400
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 8
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 2.4
Βάρος, πλήρες (kg) 120
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 108
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο 
Αναρτήσεις Ε Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) Δ.Α.
Αναρτήσεις Π Μονό αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή Δ.Α.
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/215, SBC 
Φρένα Π (χλστ.) Δ/190, SBC
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  130/60-13’’
Ελαστικό Π 130/60-13’’

Η άποψή μας
Πρόκειται για ένα scooterπολύ καλά μελετημένο σε 
όλα του, που χωρίς υπερβολές δεν υστερεί πουθενά 
και σε κερδίζει με τον χαρακτήρα του. Μάλιστα, το 
χαμόγελο γίνεται ακόμα πλατύτερο, όταν δει κανείς και 
την πολύ λογική –και ανταγωνιστική- τιμή των 2.299 
ευρώ, στην οποία είναι διαθέσιμο. Πρόκειται για μία 
επιλογή που αξίζει σίγουρα την προσοχή σας, καθώς 
πολλά scootersαυτού του κυβισμού ξεπερνούν αυτή 
την αξία.

215 και 190 χιλιοστών διαμέτρου, για εμπρός και πί-
σω αντίστοιχα. 

Κινητήρας
 Ο κινητήρας είναι ένα από τα δυνατά σημεία του 

Speedfight 4 πληρώντας επιτυχώς τις προϋποθέσεις 
που μπαίνουν από την αποστολή του. Πρόκειται για 
ένα μονοκύλινδρο, υδρόψυκτο μοτέρ 125 κυβικών, το 
οποίο φέρει το ψυγείο του πλευρικά, όπως πολλά άλλα 
scootersτης εποχής. Η εταιρεία δεν ανακοινώνει επίση-
μα τιμές ισχύος και ροπής για τον κινητήρα του scooter, 
αλλά εμείς βρήκαμε ότι το μοτέρ κατά πάσα πιθανότητα, 
αποδίδει 11 ίππους. Ο κινητήρας τροφοδοτείται με ψε-
κασμό και φέρει τις τεχνολογίες LFEκαι ACG, για μείω-
ση των εσωτερικών τριβών και των απωλειών ενέργει-
ας, άρα και μείωση της κατανάλωσης. Πράγματι, εμείς 
μετρήσαμε 2,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, μια εξαιρετι-
κή επίδοση για scooter 125 κυβικών, η οποία είναι πο-
λύ κοντά στα 2,1 που δηλώνει η Peugeot.

Οδηγώντας
Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα την πρώτη επαφή στην 

άκρη και ας περάσουμε στο «κυρίως πιάτο»: Τις οδη-
γικές εντυπώσεις. Στην εκκίνηση από στάση, η σύ-
μπλεξη είναι αισθητή, «στακάτη» θα λέγαμε, όχι τόσο 
ομαλή-ρευστή όπως βλέπουμε σε άλλα μοντέλα. Αυ-
τό όμως δεν ενοχλεί, συνηθίζεται. Ο κινητήρας έχει 
απολύτως επαρκή ισχύ, με την περισσότερη από αυτή 
να αποδίδεται από τις μεσαίες στροφές και επάνω. Η 
μετάδοση συνεργάζεται μαζί του άριστα, παρέχοντας 
γραμμική κλιμάκωση από στάση μέχρι και την τελική 
ταχύτητα των 108 χιλιομέτρων την ώρα. 

Στην... ζούγκλα της πόλης, το μικρό λιονταράκι κινεί-

ται απροβλημάτιστα τόσο από την επαρκέστατη ισχύ 
του, όσο και από την ευελιξία του. Ακόμη και σε από-
τομες εναλλαγές κατεύθυνσης, δεν παρατηρήσαμε 
ταλαντώσεις και ασάφεια και το scooterεμπνέει εμπι-
στοσύνη. Καλή βαθμολογία παίρνουν και οι αναρτή-
σεις, οι οποίες αποσβαίνουν αθόρυβα τις περισσότε-
ρες ανωμαλίες του δρόμου, αρκεί αυτές να μην είναι 
πολύ έντονες, συνεχόμενες ή... και τα δύο. Στην πέδη-
ση, τα φρένα επιδεικνύουν γενναιόδωρο αρχικό δά-
γκωμα, καλή κατανομή πίεσης από το SBC και μεγάλη 
ισχύ για όλες τις συνθήκες. Εν γένει, η ποιότητα κύλι-
σης που το Speedfight 4 πετυχαίνει είναι πολύ καλή 
και οι τροχοί των 13 ιντσών ισορροπούν μεταξύ της 
ευελιξίας και της ικανοποιητικής σταθερότητας.
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Peugeot Speedfight 125i
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Piaggio Liberty 150
w Τιμή: 2.250 ευρώ       
+: Ποιότητα, αίσθηση ως σύνολο, ABS 
-: Ποιότητα ελαστικών

ΠΙΟ ΩΡΙΜΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Το νέο Liberty προσφέρει ό,τι θα χρειαστείτε για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση 

στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.
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Piaggio Liberty 150

Το Liberty, είναι ένα από τα “βαριά” χαρτιά  
στα…ελαφριά scooters με 16άρη εμπρός 
τροχό και επίπεδη ποδιά. Οι περισσότερες 

από 900.000 πωλήσεις του, από τότε που παρου-
σιάστηκε μέχρι σήμερα, δείχνουν την αποδοχή 
του από το κοινό, ειδικά  αυτό της Ευρώπης. Το 
Liberty βέβαια είχε τα στοιχεία για να πετύχει τέ-
τοια νούμερα και κέρδισε με το σπαθί του το δι-
κό του μερίδιο στην αγορά: η στιλάτη σχεδίαση, 
η προσιτή τιμή αλλά και η φιλικότητα που το διέ-
κρινε πάντα αποτελούν μερικά από τα ισχυρότε-
ρα ατού του.

Ποιότητα-Σχεδίαση
Όλα τα πλαστικά έχουν ανασχεδιαστεί, η ου-

ρά έχει ανασηκωθεί, όπως και η ανασχεδιασμέ-
νη σχάρα και η εικόνα είναι πιο δυναμική. Μπρο-
στά έχουμε το νέο φτερό και τα νέα πιο αιχμηρά 
φλας με τα φώτα ημέρας LED να δίνουν μια από-
λυτα σύγχρονη εικόνα που ενισχύεται από τον 
πίνακα πληροφοριών, απευθείας από τις μικρές 
Vespa. Τα περισσότερα και μεγαλύτερα φιλέτα 
χρωμίου προσθέτουν παράλληλα και μερικούς 
πόντους πολυτέλειας. Ποιοτικά, η προσοχή που 
δόθηκε είναι εξίσου μεγάλη και χρειάζεται ελά-
χιστος χρόνος για να το καταλάβει κανείς αυτό. 
Το φινίρισμα είναι υψηλού επιπέδου σε όλες τις 
πλαστικές επιφάνειες, οι τριγμοί απλά απουσιά-
ζουν εν κινήσει και το νέο Liberty παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα καλοφτιαγμένο ακόμη και αν δεν λάβε-
τε υπόψη σας την προσιτή του τιμή.

Άνεση - Εργονομία
Το τιμόνι έρχεται φυσικά στα χέρια, τα νέα ποι-

οτικά χειριστήρια βρίσκονται στις σωστές θέσεις 
και ο όμορφος πίνακας πληροφοριών που φέρει 
τις απαραίτητες ενδείξεις σου φτιάχνει τη διάθε-
ση. Η σέλα φέρει ποιοτική επένδυση και πλούσιο 
αφρώδες κυρίως στο εμπρός μέρος. Πρόβλημα 
με τη θέση οδήγησης του Liberty δεν θα αντιμε-
τωπίσουν ούτε οι ψηλότεροι. Στον τομέα των απο-
θηκευτικών χώρων το Liberty φέρει ντουλαπάκι 
τεσσάρων λίτρων με προεγκατάσταση για θύρα 
USB, ενώ κάτω από τη σέλα θα χωρέσετε ένα μι-

κρό jet κράνος και κάποια ακόμη μικροπράγματα. 
Τέλος, αυτό που κάνει τρομερή εντύπωση είναι το 
κεντρικό σταντ είναι τόσο καλοσχεδιασμένο που 
μπορείτε να στήσετε το Liberty και με το χέρι.

Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα
Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο μονής ραχοκο-

καλιάς του Liberty είναι ολοκαίνουριο. Σε σχέ-
ση με την προηγούμενη γενιά προσφέρει περισ-
σότερη σταθερότητα αλλά και έξτρα στιβαρότητα 
κατά 15% και 17% ως προς την στρέψη και την 
κάμψη αντίστοιχα. Ο εμπρός τροχός ανέβηκε από 
τις 15 στις 16 ίντσες , ενώ στις αναρτήσεις βλέ-
πουμε ένα συμβατικό πιρούνι και ένα αμορτισέρ 
που ρυθμίζεται ως προς την προφόρτισή του. Στα 
φρένα, το Liberty φέρει πλέον και ABS μόνο για 
τον εμπρός τροχό και δίσκο 240 χλστ. με διπίστο-
νη δαγκάνα της Nissin, ενώ πίσω έχει τοποθετη-
θεί ταμπούρο. 

Τα LED κάνουν αισθητή την παρουσία σας 
στο δρόμο και προσθέτουν και αισθητικούς 
πόντους, με το Liberty να θυμίζει σχεδιαστικά το 
μεγαλύτερο Beverly.
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Piaggio Liberty 150

Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.)  155
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 58x58,6
Συμπίεση (:1) 
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 12,9/7.750
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1,33/6.500
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 6
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 2,9
Βάρος, άδειο (kg) Δ.Α.
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 112
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε Συμβατικό τηλεσκοπικό
Διαδρομή (χλστ.) 76
Αναρτήσεις Π Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή 74,5
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/240, 2πίστονη δαγκάνα, ABS  
Φρένα Π (χλστ.) T/140 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  90/80-16’’
Ελαστικό Π 100/80-14’

Η άποψή μας
Με σαφώς αναβαθμισμένη και απολύτως μοντέρνα 
εικόνα το νέο Liberty είναι ένα scooter ιδανικό για το 
αστικό περιβάλλον. Απευθύνεται σε όσους κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα στους δύο τροχούς και φυσικά σε 
εκείνους που ξέρουν τι ζητούν στην καθημερινή τους 
μετακίνηση. Προσφέρεται μάλιστα σε μια τιμή που, αν 
μη τι άλλο, χαρακτηρίζεται προσιτή, ενώ σίγουρα θα 
βρείτε και ένα χρωματικό συνδυασμό στα δικά σας 
γούστα. 

Κινητήρας
Ο νέος iGET κινητήρας, που βασίζεται στο προ-

ηγούμενο σύνολο είναι ισχυτότερος και οικονο-
μικότερος από τον προηγούμενο, σύμφωνα με την 
Piaggio, αφού έχουν μειωθεί και οι τριβές των μη-
χανικών του μερών. Ανασχεδιασμένος είναι και ο 
συμπλέκτης για να φτάνει η δύναμη στο δρόμο ακό-
μη πιο ομαλά. Σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια 
του αναβάτη είναι και το αυτόματο σβήσιμο του κι-
νητήρα σε περίπτωση πτώσης αλλά και η διπλή ντί-
ζα στο γκάζι που κλείνει και μηχανικά την πετα-
λούδα όταν ελευθερώνετε το γκριπ. Το νέο μοτέρ 
αποδείχτηκε αρκούντως ζωηρό αλλά και πολιτισμέ-
νο σε λειτουργία, προσέφερε μια ασφαλή ταχύτητα 
για να κινηθείτε και στον αυτοκινητόδρομο.

Οδηγώντας
Το μοτέρ είναι ήσυχο και επιταχύνει γοργά το 

Liberty ακόμη και με δύο άτομα στη σέλα, οι αναρ-
τήσεις τα καταφέρνουν καλά με τις ελληνικές ανω-
μαλίες, ενώ ακόμη και οι μεγαλύτερες δεν θα κοπα-
νήσουν τους επιβαίνοντες. Ενοχλητικοί κραδασμοί 
δεν υπάρχουν πουθενά και αυτό το βλέπεις και 
στους ιδανικά τοποθετημένους καθρέπτες. Μια αι-
σθητή ταλάντωση του τιμονιού εμπρός-πίσω ξεκι-
νάει μόλις η ταχύτητα ξεπεράσει τα 80 χλμ./ώρα πε-
ρίπου, η οποία ενισχύεται ελαφρώς και παραμένει 
μέχρι και την τελική. Η εν λόγω ταλάντωση δεν 
συνάδει σε καμία περίπτωση με την γενικότερη 
εικόνα του Liberty και υπεύθυνα για αυτό είναι 
τα ελαστικά της Maxxis, που έχουν τοποθετηθεί 
εκεί για να ρίξουν το κόστος. Δεν σας μιλήσαμε 
για το εξαιρετικό ζύγισμα του Liberty, το οποίο σε 
συνδυασμό με τον ιδιαίτερα χαμηλό βάρος σας 
αφήνει να ελιχθείτε με απίστευτη ευκολία ανά-
μεσα στα αυτοκίνητα. Ούτε για το ABS, το οποίο 
κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το εμπρός φρέ-
νο είναι δυνατό και σε συνδυασμό με το πίσω τα-
μπούρο που έχει όση δύναμη χρειάζεται για να 
μπλοκάρει ελαφρώς τον τροχό σταματούν γρήγο-
ρα το Liberty σε όλες τις συνθήκες. Το ABS ενερ-
γοποιείται και δουλεύει σωστά μόνο όταν είναι 
απαραίτητο.

Στο ντουλαπάκι θα βολέψετε τα χαρτιά και 
το κινητό σας. Ιδιαίτερα ποιοτικό το κλικ που 
ακούγεται στο κλείσιμό του σε προκαλεί να το 
κάνεις ξανά και ξανά.
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Piaggio Liberty 150
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Piaggio Medley S 150
w Τιμή: 3.290 ευρώ       
+: Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, χαμηλή κατανάλωση 
-: Απουσία φωτισμού στον χώρο αποσκευών

ANANEΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΞΙΕΣ
Μετά από 4 χρόνια παρουσίας στους δρόμους, ήρθε η ώρα της ανανέωσης για το Medley. Το ευχάριστο 

όμως είναι ότι οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν στην εμφάνιση, αλλά πήραν σβάρνα και τον κινητήρα.

Η Piaggio τάραξε τα νερά το 2016 όταν πα-
ρουσίασε ένα μικρού κυβισμού scooter με 
μεγάλους τροχούς, χώρους και πρακτικό-

τητα αντίστοιχη με mega scooter και ποιότητα που 
έπιανε το ταβάνι της κατηγορίας. Το όνομά του ήταν 
Medley και στην γκάμα της Ιταλικής εταιρείας τοπο-
θετήθηκε μεταξύ των Liberty και Beverly. Συνδυά-
ζοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τον κόσμο 
των scooter δικαιολογημένα αγαπήθηκε από τους 

αναβάτες και έγινε ορόσημο της κατηγορίας. Τώρα, 
με τον ανταγωνισμό να έχει ισχυροποιηθεί, ήρθε η 
ώρα της ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα. Ας τα δού-
με αναλυτικά.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Η εμφάνιση του Medley ήταν έτσι κι αλλιώς “νεα-

νική” και οι σχεδιαστικές ομοιότητες με το Beverly 
το διατηρούσαν φρέσκο. Η Piaggio παρ` όλα αυ-
τά προχώρησε σε εκτεταμένο φρεσκάρισμα κυρί-
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Piaggio Medley S 150

ως του εμπρός μέρους βελτιώνοντας το ακόμα πε-
ρισσότερο και δίνοντάς του σύγχρονη και όσο σπορ 
πρέπει, αύρα. Πιο συγκεκριμένα έχουμε νέο LED 
προβολέα που αντικαθιστά τον συμβατικό και έχει 
πλέον ορθογώνιο σχήμα με πιο έντονες γωνίες. 
Φυσικά, αλλαγμένα είναι και τα πλαστικά στο τιμόνι 
που τον πλαισιώνουν ενώ κατεβαίνοντας πιο χαμη-
λά αντικρίζεις τη νέα λεπτότερη ποδιά που φιλοξε-
νεί τα φλας και τα φώτα ημέρας.

Η έκδοση S που είχαμε στη διάθεσή μας ξεχωρί-
ζει χάρη στις μαύρες ματ και κόκκινες λεπτομέρει-
ες όπως η σχάρα, τα ελατήρια των αμορτισέρ και το 
περίγραμμα της γραβάτας, ενώ οι ζάντες του είναι 
μαύρες σε αντίθεση με τις ασημί της “απλής” έκδο-
σης. Διαφοροποίηση έχουμε και στα φρένα με την 
S να φέρει δίσκους μαργαρίτα και χρυσές δαγκά-
νες, ενώ διαφορετικά είναι και τα διαθέσιμα χρώμα-
τα των δυο εκδόσεων.

Ένας από τους λόγους που έκαναν τόσο δημοφι-
λές το Medley είναι η premium ποιότητά του που 
δεν συναντάς εύκολα σε μικρού κυβισμού scooter. 
Η Piaggio το γνωρίζει και σωστά επέλεξε να τη δια-
τηρήσει σε υψηλό επίπεδο. Κουμπιά και διακόπτες 
προέρχονται από το Beverly, οπότε έχουν αποδεί-
ξει ήδη την αξία και την αντοχή τους στο χρόνο, ενώ 
η ποιότητα κύλισης, η απουσία τριγμών και η άρι-
στη συναρμογή των πλαστικών ολοκληρώνουν την 
εξαιρετική εικόνα.

Άνεση – εργονομία
Η σέλα του νέου Medley είναι ελαφρώς διαφο-

ροποιημένη από τον προκάτοχό του και πλέον είναι 
πιο ίσια καθώς έχει μικρύνει το σκαλοπάτι μεταξύ 
αναβάτη και συνεπιβάτη με τον δεύτερο να έχει με-
γάλες, πρακτικές χειρολαβές και νέα αναδιπλούμε-
να μαρσπιέ στη διάθεσή του. Σε επίπεδο χώρων το 
συγκεκριμένο scooter δείχνει τον δρόμο που πρέ-
πει να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι κατασκευαστές 
αφού το ενιαίο διαμέρισμα των 36 λίτρων κάτω από 
τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει δυο full face κρά-
νη, αρκεί βέβαια αυτά να μην έχουν περίεργους 
αεραγωγούς και μεγάλα αεροδυναμικά βοηθήμα-
τα. Έξτρα χώρος υπάρχει στο ντουλαπάκι της πο-

Εντελώς νέα είναι η LCD οθόνη.

διάς που διαθέτει δύο θήκες για μικροπράγματα και 
θύρα USB. Ο γάντζος στην ποδιά και η σχάρα στο 
πίσω μέρος, που έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τη σέ-
λα, επιτρέπουν το κουβάλημα ακόμα περισσότερων 
πραγμάτων και δίνουν πόντους στην πρακτικότητα.

Για το τέλος αφήσαμε τον πίνακα οργάνων που εί-
ναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του μοντέ-
λου. Τα 3 στρογγυλά όργανα έχουν αντικατασταθεί 
από μια ευανάγνωστη LCD οθόνη με μπλε φωτισμό 
που παρέχει πλήθος πληροφοριών όπως θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος, μέση κατανάλωση, τάση μπατα-
ρίας και όλες τις απαραίτητες ενδείξεις. Στάνταρ στην 
έκδοση S είναι και το σύστημα πολυμέσων Piaggio 
MIA. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου 
μέσω Bluetooth και δίνει τη δυνατότητα στον αναβά-
τη να βλέπει ειδοποιήσεις για κλήσεις και μηνύματα 
στην οθόνη του scooter. Ο κατάλογος των αξεσουάρ 
της Piaggio περιλαμβάνει ένα κράνος με ενσωματω-
μένη ενδοεπικοινωνία που συνδέεται με το σύστη-
μα MIA και δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

Κινητήρας
Ο i-Get κινητήρας των 150 κυβικών δεν χρειάζε-

ται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς κινεί και άλλα μο-
ντέλα του Piaggio Group και πρόκειται για ένα από 
τα πιο εξελιγμένα σύνολα της κατηγορίας. Αυτό βέ-
βαια δεν ήταν αρκετό για την Piaggio η οποία απο-
φάσισε να προχωρήσει σε βελτιώσεις με στόχο την 
αύξηση της απόδοσης, και ταυτόχρονα μείωση της 
κατανάλωσης και του θορύβου. Πιο συγκεκριμένα, 
έχουμε νέα κυλινδροκεφαλή με μεγαλύτερες βαλ-
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Piaggio Medley S 150
βίδες και αυλούς που στόχο έχουν τη βελτίωση της 
ροής αερίων και την αύξηση της απόδοσης του κι-
νητήρα. Το πιστόνι έχει διαφορετικό σχήμα στην κο-
ρυφή του ενώ το φιλτροκούτι, το σώμα ψεκασμού 
και το τελικό της εξάτμισης είναι επίσης νέα.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 16,3 ίπποι στις 
8.750 σ.α.λ και 1,5 kgm ροπής στις 6.500 σ.α.λ., 
ενώ συνεργάζεται με CVT μετάδοση, η οποία έχει 
επαναρυθμιστεί, ώστε να εκμεταλλεύεται καλύ-
τερα τα χαρακτηριστικά απόδοσης του κινητήρα. 
Το Medley διαθέτει σύστημα start – stop που η 
Piaggio ονομάζει RISS. Ουσιαστικά πρόκειται για 
ένα μοτέρ - γεννήτρια που καταργεί τη μίζα και τα 
πηνία και σβήνει τον κινητήρα μόλις σταματήσει το 
scooter, ενώ τον επανεκκινεί άμεσα με το άνοιγ-
μα του γκαζιού. Στόχος βέβαια είναι η χαμηλότερη 
δυνατή κατανάλωση και το Medley τα καταφέρνει 
περίφημα αφού χρειάζεται μόλις 2,6 λίτρα καυσί-
μου ανά 100 χιλιόμετρα με το start - stop ενεργο-
ποιημένο.

Πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα
Το πλαίσιο του Medley είναι μονής ραχοκοκαλιάς 

κατασκευασμένο από ατσάλινους σωλήνες και έχει 
δεχτεί ενισχύσεις από φύλλα ατσαλιού που στόχο 
έχουν βέβαια την αυξημένη ακαμψία. Στον τομέα 
των αναρτήσεων έχουμε τηλεσκοπικό πιρούνι 33 
χιλιοστών εμπρός και διπλά αμορτισέρ πίσω με την 
προφόρτιση των ελατηρίων τους να ρυθμίζεται σε 5 

Επανασχεδιασμένο όλο το εμπρός μέρος με τον 
LED προβολέα να είναι το κερασάκι στην τούρτα.

Το “σκαλοπάτι” στη σέλα έχει μειωθεί.

θέσεις. Στα φρένα όπως ήδη αναφέραμε οι δίσκοι εί-
ναι τύπου μαργαρίτα στη συγκεκριμένη έκδοση δι-
αμέτρου 260 και 240 χιλιοστών εμπρός και πίσω 
αντίστοιχα. Και στου δυο άξονες χρησιμοποιούνται 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.)  155,2
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 58x58,7
Συμπίεση (:1) 
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 16,3/8.750
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1,5/6.400
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 7
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 2,6
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 120
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο μονής ραχοκοκαλιάς  
 σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Συμβατικό  
 πιρούνι 33χλστ.
Διαδρομή (χλστ.)  88
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  76
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 2Ε, ABS 
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 2Ε, ABS   
Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 100/80-16’’
Ελαστικό Π 120/70-14’’

Η άποψή μας
Η Piaggio είχε ήδη μια πολύ καλή βάση στα χέρια της 
και με στοχευμένες βελτιώσεις κατάφερε να εκσυγ-
χρονίσει το Medley και να το κάνει ακόμα καλύτερο. 
Όλα εκείνα τα στοιχεία που το είχαν κάνει best seller, 
όπως η ποιότητα κατασκευής και κύλισης και ο μεγά-
λος αποθηκευτικός χώρος, παρέμειναν αναλλοίωτα και 
το scooter ανέβηκε επίπεδο χάρη στον πλουσιότερο 
εξοπλισμό, την ανανεωμένη εμφάνιση και τον βελτιω-
μένο κινητήρα. Η ιταλική εταιρεία το προίκισε με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνεχίσει να πρωταγω-
νιστεί στην κατηγορία.

διπίστονες δαγκάνες και το δικάναλο ABS είναι στά-
νταρ. Οι τροχοί του παραμένουν 16 ιντσών εμπρός 
και 14 πίσω και μπορεί η διάσταση του εμπρός ελα-
στικού να έχει παραμείνει η ίδια, 100/80-16, το πί-
σω όμως είναι πλέον φαρδύτερο και με χαμηλότερο 
προφίλ, 120/70-14, με στόχο βέβαια τη μεγαλύτερη 
σταθερότητα. Το Medley είναι εξοπλισμένο με τα πο-
λύ ποιοτικά ελαστικά City Grip της Michelin. 

Οδηγώντας
Ο ήχος κατά την εκκίνηση του κινητήρα είναι δια-

φορετικός από αυτό που έχεις συνηθίσει καθώς δεν 
υπάρχει μίζα και το σύστημα RISS αναλαμβάνει να 
τον θέσει σε λειτουργία. Όταν αυτό συμβεί, εντυ-
πωσιάζεσαι από το πόσο αθόρυβος είναι και τα χα-
μηλά επίπεδα θορύβου παραμένουν και κατά την 
κίνηση. Επιταχύνει ομαλά και γραμμικά με τη με-
τάδοση να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε άνοιγμα 
του γκαζιού και να προσφέρει ακρίβεια στον έλεγ-
χο του scooter με χαμηλές ταχύτητες. Τα 80 χιλιό-
μετρα από στάση έρχονται σε 9,3 δευτερόλεπτα, 
ενώ για το 0-100 απαιτούνται 14,9. Πολύ ικανοποι-
ητικές είναι και οι ρεπρίζ, αφού για το 40-80 χρειά-
στηκαν 6,7 δευτερόλεπτα με το Medley να μην ξε-
μένει από δύναμη. Επίσης εντυπωσιακή είναι και η 
απουσία κραδασμών καθώς για να γίνουν αισθητοί 
θα πρέπει να κινηθείς κοντά στην τελική των 120 χι-
λιομέτρων την ώρα.

Η σέλα μπορεί να φαίνεται λεπτή στο μάτι, αλλά 
προσφέρει μεγάλη άνεση και έχει σύμμαχό της τις 
πολύ σωστές ρυθμίσεις των αναρτήσεων που “δια-
βάζουν” τον δρόμο και απορροφούν αποτελεσματι-
κά της ανωμαλίες κρατώντας ξεκούραστο τον ανα-
βάτη. Στην κορυφαία ποιότητα κύλισης του Medley 
συμβάλει και το πλαίσιο που παραμένει ακλόνητο 
κάτω από όλες τις συνθήκες. Δεν εμφανίζει ασά-
φειες ή πλεύσεις σε απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, 
ενώ ο 16άρης εμπρός τροχός σε συνδυασμό με το 
φαρδύτερο πίσω ελαστικό προσφέρουν σταθερότη-
τα χωρίς να επηρεάζουν την ευελιξία. 

Η κίνηση μέσα στην πόλη είναι απλή υπόθεση για 
το Medley. Το μικρό βάρος, η ευελιξία και η ακρί-
βεια της μετάδοσης το κάνουν να κινείται αέρινα 

και πολύ δύσκολα θα εγκλωβιστεί κάπου. Το σύ-
στημα start – stop λειτουργεί άψογα και ο κινητή-
ρας σβήνει αμέσως μόλις ακινητοποιηθούν οι τρο-
χοί, ενώ επανέρχεται στη ζωή με μικρό άνοιγμα του 
γκαζιού. Φυσικά, υπάρχει δυνατότητα απενεργο-
ποίησης του συστήματος από διακόπτη στο τιμό-
νι. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησαν και τα φρένα 
τα οποία εκτός από προοδευτική λειτουργία προ-
σφέρουν και αποτελεσματικότητα, αφού κατάφε-
ραν να ακινητοποιήσουν το Medley από τα 80 χλμ/
ώρα σε 29,5 μέτρα.
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w Τιμή: 2.599 ευρώ 
+: Ποιότητα κατασκευής, εμφάνιση-φινίρισμα, φρένα, αυτονομία
-: Επιδόσεις, τοποθέτηση κουμπιού οργάνου

RETR-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! 
Με απαράμιλλο στυλ 60s, επίπεδο κατασκευής που απλά «δεν υπάρχει» και ιδιαίτερα προσιτή τιμή, 
η Royal Alloy GP125 είναι ένα νέο ρετρό scooter που μπαίνει στην αγορά με πάρα πολύ σοβαρές 

προθέσεις.

Το ρετρό διανύει την καλύτερη εποχή του πα-
γκοσμίως αυτή τη στιγμή, ακροβατώντας μετα-
ξύ της μόδας και της… μανίας, στα scooter και 

τις μοτοσυκλέτες. Είναι γεγονός ότι οι στιλιστικές τά-
σεις των προηγούμενων δεκαετιών έχουν κάνει δυ-
ναμική επιστροφή και έτσι, διαχρονικά σχέδια οχημά-
των επιστρέφουν στο προσκήνιο. Η Βρετανική Royal 
Alloy κάνει δυναμική είσοδο την κατάλληλη στιγμή, 
φέρνοντας μια ολόκληρη γκάμα retro scooters και 
στην δική μας αγορά. Με «όπλα» τους το πιστό στα 
60s στυλ τους, την μεταλλική κατασκευή τους και την 
προσιτή τιμή τους, τα Royal Alloy επιχειρούν διείσδυ-
ση στην χώρα μας και όχι μόνο. Το πρώτο μοντέλο 
που δοκιμάζουμε είναι το GP125, το πρώτο scooter 
της γκάμας της εταιρείας.

Εμφάνιση-ποιότητα
Μια πραγματική χρονομηχανή, το Royal Alloy 

GP125 κλέβει της εντυπώσεις με την πρώτη, όπου 
και αν βρεθείτε. Οι χαρακτηριστικές σχεδιαστι-
κές γραμμές του θυμίζουν, καθόλου τυχαία, τα 
Lambretta της δεκαετίας του 1960, τα οποία συν-
δέθηκαν άρρηκτα με την Αγγλική «mod» κουλτού-
ρα, με την πνευματική ιδιοκτησία της σχεδίασης του 
scooter να ανήκει πλέον εξολοκλήρου στην Royal 
Alloy. Tι ήταν όμως οι Mods; Πρόκειται για ένα κίνη-
μα που ξεκίνησε από τους Αγγλους νέους το 1958 
και διήρκησε πάνω από μια δεκαετία. Πρωταγωνι-
στές του ήταν τα ιταλικά scooters της εποχής, που 
κατέκλυσαν την Αγγλία και δέχονταν πολλές μετα-
τροπές από τους αναβάτες τους, αποκτώντας στην 
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ουσία μια νέα ταυτότητα στην νέα τους «πατρίδα». 
60 χρόνια μετά, η σχεδίαση του GP125 είναι τρο-
μερά πιστή στα αυθεντικά scooters και η προσοχή 
στην λεπτομέρεια είναι υπεράνω κριτικής. Η ποδιά 
και το εμπρός μέρος ξεχειλίζουν κομψότητα, ενώ το 
πίσω μέρος συμπληρώνει αρμονικά τις ρετρό σχε-
διαστικές γραμμές χάρη στην «καλυμμένη» του εμ-
φάνιση. Όπως συνηθιζόταν και στα scooters της 
Mod κουλτούρας, η Royal Alloy στόλισε το μοντέ-
λο με πολλές λεπτομέρειες φινιρίσματος, όπως τα 
λογότυπα στην ποδιά και τα πλαϊνά καπάκια, πολ-
λά τμήματα από χρώμιο, custom style σέλα και ρε-
τρό γκριπ.

Εκεί που η Royal Alloy διαφοροποιείται σημαντι-
κά από τον μέσο όρο, είναι στην φιλοσοφία κατα-
σκευής των scooter της, τα οποία φτιάχνει σχεδόν 
εξολοκλήρου από μέταλλο. Εκτός από το εμπρός 
φτερό, την γραβάτα και το ντουλαπάκι, που είναι 
πλαστικά για λόγους προδιαγραφών ασφαλείας, το 
scooter είναι φτιαγμένο από φύλλα σιδήρου, ενώ 
το περίβλημα του τιμονιού είναι αλουμινένιο. Ως 
αποτέλεσμα, το GP125 χαρακτηρίζεται από εντυ-
πωσιακή ποιότητα κατασκευής και θέτει νέα δε-
δομένα για την κατηγορία του και το επίπεδο τιμής 
του. Παράλληλα, η σέλα επενδύεται σε πραγματικό 
δέρμα, ενώ τα χειριστήρια και οι διακόπτες στο τι-
μόνι δεν δέχθηκαν εκπτώσεις, διατηρώντας υψηλό 
το επίπεδο. Η συναρμολόγηση των τμημάτων έχει 
δεχθεί την δέουσα προσοχή, ενώ η θαυμάσια βα-
φή προσφέρεται για… σεμινάρια. Τέλος, τριγμοί δεν 
θα σας απασχολήσουν στο GP125 καθώς απουσιά-
ζουν πλήρως.

Άνεση-εργονομία
Το GP125 είναι κατεξοχήν αστικό, με την εργο-

νομία του να συνδέεται με το στυλ του και τις μι-
κρές διαστάσεις του. Ο αναβάτης κάθεται εντελώς 
«πάνω» στο scooter, με το τιμόνι στο ύψος της μέ-
σης του και τα πόδια σε ορθή γωνία. Το στενό τι-
μόνι όμως δεν αποτελεί τροχοπέδη στην εργονο-
μία καθώς δεν κουράζει τα χέρια, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην ευκολία οδήγησης και την ευελιξία 
του GP125 στην πόλη. Η επίπεδη ποδιά είναι αρκε-

τά μεγάλη αφήνοντας χώρο και για κάποια τσάντα ή 
μικρή βαλίτσα, ενώ μόνο αναβάτες που ξεπερνούν 
το 1.80 θα δουν ότι το τιμόνι θα ακουμπήσει στα 
πόδια τους, στο «τέρμα» του. Η μέτριας σκληρότη-
τας σέλα αποδείχθηκε άνετη ακόμα και στην πολύ-
ωρη χρήση, με το σχήμα της να επιτρέπει ελαφρές 
κατά μήκος μετακινήσεις του αναβάτη χωρίς να σε 
«κλειδώνει» σε συγκεκριμένο σημείο. Ο συνεπιβά-
της έχει μια μικρότερη σέλα στην διάθεσή του, αλ-
λά παράλληλα και άπλετο χώρο για τα πόδια του 
αλλά και την πίσω σχάρα να «ντουμπλάρει» ως χει-
ρολαβή.

Στα των αποθηκευτικών χώρων, το GP125 προ-
σφέρει ένα ντουλαπάκι στην ποδιά, το οποίο κλει-
δώνει και είναι και αρκετά ευρύχωρο για τοποθέ-
τηση αντικειμένων. Στο εσωτερικό του υπάρχει και 
μια παροχή ρεύματος USB για τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές σας, ενώ ακριβώς από πάνω του υπάρχει 
ένας γάντζος. Το μοντέλο δεν έχει κάποιον χώρο 
κάτω από την σέλα για κράνος και άλλα αντικείμε-
να, όπως τα περισσότερα scooters της σημερινής 

H διακριτική LCD 
οθόνη απεικονίζει τις 
βασικές πληροφορίες 
που θα αναζητήσετε. 
Περιβάλλεται από 
ένα όμορφο πλαίσιο 
λευκού χρώματος που 
την ενοποιεί ομαλά 
με την εμφάνιση του 
scooter.

Ιδιαίτερα ευρύχωρο το ντουλαπάκι για αντικείμενα, 
αποτελεί ωστόσο τον μόνο χώρο αποθήκευσης του 
GP125.
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εποχής και αυτό επαφίεται στην σχεδίαση του και 
τον στιλιστικό του προσανατολισμό: θυσιάζοντας 
εν μέρει την εργονομία για την εξωτερική εμφάνιση, 
με τα μηχανικά μέρη να σκεπάζονται πλήρως (Swan 
design). Κάτω από την σέλα, λοιπόν, συναντάμε μό-
νο την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, ενώ ιδιαίτε-
ρη εντύπωση μας προξένησε το γεγονός ότι η σέλα 
παραμένει κλειστή χάρη σε 6… βεντούζες που «πιά-
νουν» στο μεταλλικό περίβλημα του scooter! Ο ανα-
βάτης, για να την ανοίξει, απλά την τραβά προς τα πά-
νω χωρίς να χρησιμοποιεί το κλειδί ή άλλο μηχανισμό, 
με χαρακτηριστική ευκολία –αρκεί οι βεντούζες να 
διατηρήσουν και την λειτουργικότητα τους σε βάθος 
χρόνου, μετά από πολλά ανοίγματα. (οι βεντούζες εί-
ναι μόνο στην διθέσια έκδοση, καθώς η μονοθέσια έχει 
μηχανισμό με άγκιστρο και μπουτόν απασφάλισης). 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
To Royal Alloy GP125 φέρει ατσάλινο πλαίσιο, 

κρυμμένο επιμελώς κάτω από το μεταλλικό κο-
στούμι του: Πρόκειται για μια σωληνωτή μονή ρα-
χοκοκαλιά, που γίνεται διπλή στο πίσω μέρος υπο-
στηρίζοντας και τον κινητήρα. Στις αναρτήσεις, 
ενδιαφέρουσα τεχνική λύση αποτελεί το εμπρός 
σύστημα του GP125, που χρησιμοποιεί δύο υστε-
ρούντες βραχίονες και δύο αμορτισέρ ρυθμιζόμε-
να στην προφόρτιση –κάτι μοναδικό για τα δεδομέ-
να των ρετρό scooter. Έτσι, η Royal Alloy επιδιώκει 
να πετύχει καλύτερη ποιότητα κύλισης και χαρα-
κτηριστικά αποτροπής βύθισης της ανάρτησης κα-
τά το φρενάρισμα, σε σύγκριση με το σύνηθες τη-
λεσκοπικό εμπρός πιρούνι. Πίσω, το GP125 φέρει 
ένα αμορτισέρ, το οποίο επίσης ρυθμίζεται στην 
προφόρτιση. Στα φρένα, έχουμε ένα σύστημα συν-
δυασμένης πέδησης CBS, με δίσκους τόσο εμπρός 
όσο και πίσω. Μια δαγκάνα 3 εμβόλων εργάζεται 
εμπρός και μία 2 πιστονιών πίσω, ενώ το σύστη-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος 4T 1K, A/Ψ 2B
Κυβισμός (κ.εκ.) 125
Διάμετρος X διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σαλ) Δ/Α
Ροπή (kgm/σαλ) Δ/Α
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) 3,1
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 11
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος πλαισίου Ατσάλινο μονής ραχοκοκαλιάς
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Υστερούντες βραχ., δύο  
 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ, 3Ε, CBS
Φρένα Π (χλστ.) Δ, 2E, CBS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-12’’
Ελαστικό Π 120/70-12’’

Η άποψή μας
Η Royal Alloy «διάβασε» εξαιρετικά επιτυχώς την 
αγορά, δημιουργώντας το GP125 το οποίο είναι, με λίγα 
λόγια, μια «αποκάλυψη» για τα retro scooter αυτή την 
στιγμή. Φέρει στοιχεία μοναδικότητας, όπως η μεταλλι-
κή κατασκευή και η εμπρός ανάρτηση, αλλά και το ιδι-
αίτερο φινίρισμα του. Επιπλέον, εμφανίζεται ικανότατο 
και πολύ εύχρηστο στο δρόμο, ενώ η τιμολόγησή του 
είναι «δίκαια» για τα δεδομένα των scooters 125 κυβι-
κών, αλλά σαφώς ανταγωνιστική, σε σχέση με ανάλογα 
«ρετρό» μοντέλα. Αποτελεί δηλαδή, απλούστατα μια 
από τις κορυφαίες επιλογές κλασικού scooter αυτή τη 
στιγμή και επιβάλλεται να του ρίξετε μια ΠΟΛΥ σοβαρή 
ματιά, αν αναζητάτε κάτι τέτοιο.

μα φέρει και ατσάλινες σωληνώσεις υψηλής πίε-
σης για καλύτερη αίσθηση στις μανέτες. Στις μετρή-
σεις μας, η ακινητοποίηση πανικού από 60 χλμ/ώρα 
χρειάστηκε 19,5 μέτρα απόστασης.

Στο δρόμο
Στην Βρετανία των Mods, το scooter σήμαινε την 

ξέγνοιαστη και εύκολη μετακίνηση, αλλά και την 
ισχυρή δήλωση της προσωπικότητας του αναβάτη 
του. Το Royal Alloy έρχεται να καλύψει και τις δύο 
ανάγκες αυτές, στην σημερινή εποχή και, από τα 
πρώτα λεπτά στην σέλα του, κάνει σαφή τον ευκο-
λοδήγητο του χαρακτήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί 
χωρίς κραδασμούς και θόρυβο και με το άνοιγμα 
του γκαζιού, το GP125 κυλά στο δρόμο με πολυτε-
λή, premium τρόπο. Το ζύγισμα του μοντέλου εί-
ναι προσεγμένο και η σταθερότητα του στην ευ-
θεία εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ευελιξία του και η 
απόκριση στις εντολές του τιμονιού είναι «κοφτε-
ρές» σαν ξυράφι, σε βαθμό που απαιτεί μια μικρή 
συνήθεια! Πράγματι, οι τροχοί των 12 ιντσών και 
το ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο και εμπρός σύστημα, 
οδηγούν σε μια έντονη ανταπόκριση στους χειρι-
σμούς, όταν όμως την συνηθίσετε, θα… εξαφανί-
ζεστε στο πυκνό μποτιλιάρισμα, σαν να ήσασταν 
νερό σε αυλάκι.

Ο κινητήρας των 125 κυβικών, όπως είπαμε και 
παραπάνω, δεν ξεχωρίζει στο επίπεδο των επιδό-
σεων παρέχοντας αρκετή ισχύ για τις καθημερι-
νές ανάγκες μετακίνησης. Λίγο παραπάνω άνοιγ-
μα του γκαζιού είναι επιθυμητό στις εκκινήσεις, 

Μια μικρή βρετανική σημαία κάτω από την 
χρωμιωμένη πίσω σχάρα. Γιατί η λεπτομέρεια κάνει 
την διαφορά! 

ενώ ένας βαθμός ζωηράδας εμφανίζεται αν δου-
λέψετε τον κινητήρα με το γκάζι κοντά στο τέρμα. 
Στις ενδιάμεσες και μακράν συνηθέστερες συνθή-
κες, ο κινητήρας παρέχει ήπια την ισχύ του έχο-
ντας και περιθώριο για κάτι όπως μια προσπέραση 
η μια ανάγκη στιγμιαίας επιτάχυνσης. Χάρη στην 
ρύθμιση της μετάδοσης του, λειτουργεί σε αρκε-
τά υψηλές στροφές θυμίζοντας ηχητικά τα δίχρονα 
retro scooters και δίνοντας έτσι ένα ακόμα αισθητι-
κό στοιχείο στο GP 125.
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w Τιμή: 3.999 ευρώ
+: Ποιότητα κατασκευής, φινίρισμα, φρένα, μεγάλο ρεζερβουάρ
-: Σκληρή εμπρός ανάρτηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Η Royal Alloy πάντρεψε όλες τις αρετές των scooter της, όπως η πλήρως μεταλλική 

κατασκευή και το απαράμιλλο 60s στυλ, με μεγαλύτερο και ισχυρότερο κινητήρα κάνοντας 
τις «Mod’s» βόλτες ακόμη πιο συναρπαστικές. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Το GP200 απευθύνεται, εκτός από τους νοσταλ-

γούς της δεκαετίας του 60, και σε όσους θέλουν 
να προσθέσουν μοναδικό στυλ στις μετακινήσεις 
τους. Όπως είχαμε γράψει και στην δοκιμή του μι-
κρότερου GP 125, στυλιστικός πυρήνας του GP200 
παραμένουν οι Mods του 1960 και τα ακραία 
custom-αρισμένα, ιταλικά scooters με τα οποία 
συνδέθηκαν άρρηκτα. Το GP200 βέβαια δεν ασπά-
ζεται την «υπερβολή» του κινήματος αυτού, αλλά 

την ίδια την ταυτότητα του. Η εμφάνιση του συνδέε-
ται άμεσα με τις Lambretta της εποχής όντας ουσι-
αστικά μια πιστή replica με επίσημη άδεια (η Royal 
Alloy έχει αποκτήσει τα δικαιώματα κατασκευής αυ-
τού του σχεδίου). Από εκεί και πέρα το «παιχνίδι» 
παίζεται στις λεπτομέρειες, που παραμένουν αρκε-
τές και στοχευμένες. Τα σηματάκια δίνουν και παίρ-
νουν, το χρώμιο χρησιμοποιείται σε αρκετά σημεία, 
ενώ τα κλασικού στυλ γκριπ και η σέλα αποπνέουν 
μια εντύπωση χειροποίητου οχήματος. Το φωτιστι-
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κό σώμα στο GP 200S είναι κυκλικό αντί για παραλ-
ληλόγραμμο και αυτό αποτελεί ίσως την πιο χαρα-
κτηριστική διαφορά του «γρήγορου» μοντέλου της 
γκάμας από τα άλλα. Στο κάτω μέρος του scooter, η 
ενσωμάτωση του ψυγείου και των αγωγών του νε-
ρού έφερε την μόνη μικρή σχεδιαστική παραφω-
νία, η οποία όμως και πάλι είναι αρκετά προσεγμέ-
νη ώστε να μην αμαυρώνει το στυλ του μοντέλου.  
Ποιοτικά, είχαμε πει τα καλύτερα για το GP125 και 
θα τα επαναλάβουμε και για το GP200S. Το μέταλλο 
στην κατασκευή παίζει και πάλι κύριο ρόλο –σχε-
δόν… μονόλογο- και οδηγεί σε μία εξαιρετική ει-
κόνα για το μοντέλο. Σε αυτή συμβάλλει και η αρ-
τιότατη συναρμολόγηση των διάφορων τμημάτων 
που δεν επιτρέπει σε τριγμούς να εμφανιστούν κατά 
την οδήγηση, αλλά ούτε και σε οποιαδήποτε αστο-
χία συναρμογής να γίνει αντιληπτή. Η βαφή και πάλι 
εμφανίζεται πολύ προσεγμένη στην εφαρμογή της, 
ενώ οι χρωμιώσεις και η κατασκευή-ραφή της δερ-
μάτινης σέλας ικανοποιούν απόλυτα. 

Άνεση-εργονομία
H αποστολή του Royal Alloy είναι η καθημερινή 

χρήση και έτσι, σε συνδυασμό με την ταυτότητα του, 
τα εργονομικά χαρακτηριστικά του είναι τα ανάλο-
γα. Το μικρό πλάτος του GP200 και το ανάλογα στε-
νό τιμόνι του, συνδυάζονται με την τοποθέτηση της 
σέλας και της ποδιάς δημιουργώντας μια θέση οδή-
γησης «πάνω στο scooter». Ο αναβάτης κάθεται με 
το τιμόνι στο ύψος της μέσης του, ενώ τα πόδια του 
έχουν επαρκή χώρο στην ποδιά για τις ανάγκες της 
καθημερινής οδήγησης. Η σέλα έχει γέμισμα που 
κυμαίνεται προς το σκληρό, όμως το ορθά μελετη-
μένο σχήμα της και το μεγάλο μέγεθος της προσφέ-
ρουν επαρκέστατη άνεση για τις εντός πόλης με-
τακινήσεις. Ο συνεπιβάτης θα αισθανθεί ανάλογα 
επίπεδα άνεσης, ενώ τα μαρσπιέ του είναι σωστά 
τοποθετημένα για μια ξεκούραστη βόλτα πάνω στο 
Royal Alloy. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αναβάτες 
άνω του 1.80 στο ύψος θα δουν ότι το τιμόνι βρί-
σκει στα γόνατα τους στο «τέρμα κόψιμο», όμως οι 
περισσότεροι δεν θα έχουν πρόβλημα σε καμία πε-
ρίπτωση. H ποδιά φυσικά χρησιμεύει και για την με-

ταφορά αντικειμένων, σε συνδυασμό με τον γάντζο 
της ποδιάς και συνδυάζεται με το αρκετά ευρύχω-
ρο ντουλαπάκι. Το τελευταίο, κλειδώνει με το κλειδί 
(δεν μπορείς να το ανοίξεις εν κινήσει) και στο εσω-
τερικό του φέρει θύρα USB για τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές σας. Όπως και στην περίπτωση του GP125, 
κάτω από την σέλα του GP200 δεν θα βρείτε απο-
θηκευτικό χώρο, αλλά το ρεζερβουάρ καυσίμου. 
Πρόκειται για μια «θυσία» στο βωμό του αυθεντικού 
στυλ και όσοι αναζητούν το ρετρό, θα τη συγχωρή-
σουν. Μπροστά του, ο αναβάτης βλέπει τις απαραί-
τητες ενδείξεις, σε μια LCD οθόνη που φωτίζεται σε 
πορτοκαλί και ενσωματώνεται άψογα στο στυλ του 
μοντέλου, μέσα σε ένα λευκό πλαίσιο. Το κουμπί 
για την εναλλαγή του ολικού με τον μερικό χιλιομε-
τρητή είναι και πάλι μέσα στο ντουλαπάκι. Τέλος, οι 
ποιοτικοί διακόπτες του GP200 ακολουθούν την πε-
πατημένη όσον αφορά την τοποθέτηση τους. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Κάτω από το περίτεχνο μεταλλικό κοστούμι του 

Ευρύχωρο το ντουλαπάκι της ποδιάς που θα 
φιλοξενήσει πολλά και διάφορα. Κλειδώνει, 
προσφέροντας και έναν επιπλέον παράγοντα 
ασφάλειας. 
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GP200S, κρύβεται το πλαίσιο μονής ραχοκοκαλιάς 
από ατσάλι  του μοντέλου, μια συμβατική και από-
λυτα λειτουργική λύση που προσφέρει δοκιμασμέ-
να αποτελέσματα στην οδηγική συμπεριφορά. Η πιο 
προχωρημένη τεχνική λύση στο μοντέλο είναι φυ-
σικά η εμπρός ανάρτηση. Το GP200i φέρει διπλό 
υστερούντα βραχίονα με δύο, ρυθμιζόμενα στην 
προφόρτιση αμορτισέρ, κάτι που δεν συναντάς σε 
άλλο scooter αυτή την στιγμή. Η επιλογή αυτής της 
λύσης στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας κύλισης 
αλλά και της στιβαρότητας κατά το φρενάρισμα. Πί-
σω, χρησιμοποιούνται δύο αμορτισέρ τα οποία επί-
σης ρυθμίζονται, καθιστώντας έτσι την GP200S μια 
επιλογή και για κάποιον πιο απαιτητικό αναβάτη. Στα 
φρένα, χρησιμοποιούνται δύο δίσκοι εμπρός και πί-
σω, ενώ στην περίπτωση του GP200S υπάρχει και 
δικάναλο ABS της Bosch. Τα σωληνάκια υψηλής πί-
εσης δηλώνουν το «παρών» σε ένα σύστημα που 
αποδίδει θαυμάσια, ακινητοποιώντας το scooter σε 
38,8 μέτρα από τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. 

Κινητήρας
To GP200S αποτελεί αυτή την στιγμή την ναυαρ-

χίδα της γκάμας των Royal Alloy και χρησιμοποιεί 
τον ισχυρότερο κινητήρα μεταξύ των αδελφών μο-

ντέλων. Ο κινητήρας προέρχεται από την Piaggio 
και είναι μια 4βάλβιδη μονάδα με κυβισμό 181 κ.εκ. 
Στον τομέα της ισχύος, υπολογίστε κάτι παραπάνω 
από 19 ίππους στην διάθεση σας, μια ισχύς η οποία 
είναι υπεραρκετή για το μοντέλο αφού του προσφέ-
ρει αξιοπρεπέστατες επιδόσεις. Ο κινητήρας είναι 
υγρόψυκτος, με το σύστημα του ψυγείου και των 
απαραίτητων σωληνώσεων να βρίσκεται στο κάτω 
μέρος του scooter,χωρίς να επηρεάζουν πολύ την 
αισθητική του μοντέλου. Εκτός από την ομαλή και 
εύστροφη λειτουργία του, ο κινητήρας του GP200S 
χαρακτηρίζεται και από μια λογική τιμή μέσης κα-
τανάλωσης, που ανέρχεται στα 3,7 λίτρα ανά 100 
χιλιόμετρα. Έτσι, χάρη στο ρεζερβουάρ των 11 λί-
τρων, η θεωρητική αυτονομία του μοντέλου να φτά-
νει τα 300 χιλιόμετρα! Καθόλου άσχημα για αστικό 
scooter, που υπόσχεται τις μετακινήσεις μιας εβδο-
μάδας και βάλε, με ένα μόνο γέμισμα!

Στο δρόμο
Αντικρίζοντας το GP200S έχεις μια ισχυρή επιθυ-

μία να το βολτάρεις ξέγνοιαστα, απολαμβάνοντας 
βαθιά την εμπειρία οδήγησης ενός ρετρό scooter 
μέσα στο χάος μιας μεγαλούπολης σαν την Αθήνα. 
Πράγματι το GP200S μπορεί να στολίσει την καθη-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, Υ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  181
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  Δ/Α
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  Δ/Α
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  11
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3.7
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο μονής ραχοκοκαλιάς
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Δύο  
 αμορτισέρ-υστερούντες βραχίονες, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ, 1Ε, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-12’’
Ελαστικό Π 120/70-12’’

Η άποψή μας
Το Royal Alloy GP200S συνδυάζει τον ακαταμάχητο 
χαρακτήρα των scooters της εταιρείας, το στυλ που 
αποτελεί μια… σχολή από μόνο του και μια αξιόλο-
γη οδηγική συμπεριφορά, μαζί με την ισχύ και την 
λειτουργική ομαλότητα ενός ισχυρού, υδρόψυκτου 
κινητήρα. Έτσι, το GP200S τοποθετείται –προς το 
παρόν- στην κορυφή της εταιρείας και απευθύνεται σε 
αναβάτες που ερωτεύτηκαν την Royal Alloy ταυτότη-
τα και θέλουν να μετακινηθούν με ακόμη καλύτερες 
επιδόσεις. 

μερινότητα σου με Mod’s απόχρωση αφού μπορεί 
να ανταποκριθεί επάξια στην αποστολή του. Έχο-
ντας οδηγήσει πρόσφατα και το μοντέλο των 125 
κυβικών, αναγνωρίσαμε αμέσως την σταθερότητα 
κύλισης και στο GP200i, χαρακτηριστικό που επι-
σημάναμε ιδιαίτερα τότε. Ωστόσο, ο κινητήρας των 
200 κυβικών κάνει βροντερά αισθητή την παρου-
σία του προσφέροντας παραπάνω από επαρκή ισχύ 
και σπιρτάδα στο γκάζι. Οι 19 και πλέον ίπποι του κι-
νούν πανεύκολα το GP200S και αποδίδονται γραμ-
μικά από στάση μέχρι και την τελική ταχύτητα. Η πιο 
ισχυρή περιοχή στροφών του μοτέρ είναι φυσικά 
οι μεσαίες, όταν και το άνοιγμα του γκαζιού φέρ-
νει άμεση επιτάχυνση, πάντα επιθυμητή σε συνθή-
κες πυκνής κίνησης όπου μια προσπέραση μπορεί 
να χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Ο κινητήρας των 2 
εκκεντροφόρων και η CVT μετάδοσή προσφέρουν 
επίσης ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία χωρίς ο αναβά-
της να αισθάνεται κραδασμούς από το μοτέρ. 

Το στήσιμο του GP200i συνδυάζει την σταθερό-
τητα, με την ευελιξία που οι τροχοί των 12 ιντσών 
υπόσχονται και πράγματι, η αλλαγή κατεύθυνσης 
και το φιλτράρισμα της κίνησης είναι παιχνιδά-
κι. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση το scooter «πατά» 
στιβαρά στους… τροχούς του και οι, ρυθμισμένες 
προς το σκληρό, αναρτήσεις παίζουν τον ρόλο 
τους σε αυτό. Συναντώντας οδικές κακοτεχνίες, 
αρκετές θα γίνουν αισθητές (κυρίως λόγω των 2 
εμπρός αμορτισέρ), όμως ο αναβάτης δεν θα αι-
σθανθεί άβολα ή άσχημα στις περισσότερες περι-
πτώσεις. Ρόλο σε αυτό παίζει και η παχιά σέλα, ως 
τελευταίο «επίπεδο» υλικού απόσβεσης. Τα φρέ-
να και πάλι κερδίζουν τις εντυπώσεις με μεγάλη 
ευκολία: Προσφέρουν κορυφαία (για τα δεδομέ-
να της κατηγορίας) αίσθηση, χάρη στις μεταλλι-
κές σωληνώσεις και η ισχύς αλλά και το αρχικό 
δάγκωμά τους ανταποκρίνονται στις προσδοκί-
ες ακόμη και ενός απαιτητικού αναβάτη. Φυσι-
κά στην περίπτωση του GP200S, έχουμε ABS και 
όχι συνδυασμένα φρένα. Το σύστημα της Bosch 
που χρησιμοποιείται τιμά το βαρύ όνομα του, λει-
τουργώντας άψογα και προσφέροντας ακόμα με-

γαλύτερη ασφάλεια. Με όλα αυτά, το GP200S εί-
ναι πολύ ευκολοδήγητο, στιλάτο πάνω από όλα, 
προσφέροντας και τις υψηλότερες επιδόσεις που 
πολλοί αναβάτες scooter επιθυμούν. 

Το μικρό 
ψηφιακό όργανο 
φέρει όλες τις 
απαραίτητες 
ενδείξεις, ενώ 
η ενσωμάτωσή 
του στο στυλ του 
μοντέλου είναι και 
πάλι επιτυχημένη. 
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Suzuki Address UK110
w Τιμή: 1.995 ευρώ
+: Ευελιξία, Οικονομία, Αποθηκευτικοί χώροι, Μεγάλοι τροχοί
-: Δικάβαλο στρίμωγμα

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΜΙΚΡΟ
Η Suzuki επιστρέφει σε μια κατηγορία από την οποία απείχε για χρόνια και βάζει γκολ από τα αποδυ-

τήρια. Το Address είναι μικρό εκεί που χρειάζεται και τεράστιο εκεί που μετράει.
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Εφόδιά του είναι η πολύ προσιτή τιμή από-
κτησης, η ποιότητα κατασκευής που είναι αι-
σθητά ανώτερη της τιμής του και η απόλυτη 

απλότητά του που εγγυάται οικονομική συντήρηση.
Αισθητική- -Ποιότητα κατασκευής
Οι γραμμές του είναι σύγχρονες και προσεγμέ-

νες, το νέο scooter της Suzuki μας έρχεται με μια 
δροσερή αύρα που το κάνει να δείχνει απολύ-
τως προσαρμοσμένο στις αισθητικές ανάγκες της 
εποχής. Ψαχουλεύοντάς το αποπνέει ποιότητα 
παντού, από τη βαφή ως τη συναρμογή των πλα-
στικών, τα χειριστήριά του, τα φωτιστικά σώματα, 
παντού. Σε ανάλογο επίπεδο κινείται και ο εξο-
πλισμός του. Αν πιάσουμε το θέμα από τη λογιστι-
κή του πλευρά είναι αναμενόμενα εξοπλισμένο 
με τα απολύτως βασικά. Τα όργανά του δε διαθέ-
τουν μερικό χιλιομετρητή, έχουν όμως έναν εξυ-
πηρετικότατο δείκτη βενζίνης, παρέα με όλες τις 
απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες που θεωρούνται 
απαραίτητες.

Άνεση - Εργονομία 
Στη σέλα του Address το σώμα έρχεται σε μια 

φυσικότατη θέση, το τιμόνι βρίσκει τα χέρια σε 
ξεκούραστη γωνία και ο χώρος για τα πόδια είναι 
επαρκέστατος. Αν όμως αποφασίσετε να μετακι-
νηθείτε δικάβαλο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
παραχωρήσεις, ιδιαίτερα αν μιλάμε για εύσω-
μους αναβάτες, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι 
περιορισμένος. Πάντως, μια διαδρομή 15 χιλιο-
μέτρων ως το κέντρο με δυο άτομα γίνεται γρή-
γορα και χωρίς δράματα. Κάτω από τη σέλα βρί-
σκεται ένας αποθηκευτικός χώρος 20,6 λίτρων, 
από τους μεγαλύτερους που έχουμε συναντή-
σει σε τόσο μικρό scooter. Χωρά άνετα ένα full 
face κράνος και μένει χώρος για μικροπράγματα, 
όπως τα αδιάβροχα, γάντια ή προσωπικά αντικεί-
μενα μικρού όγκου. Εκτός αυτού μάλιστα υπάρ-
χουν και δύο ανοικτά ντουλαπάκια στην ποδιά.

Πλαίσιο-Αναρτήσεις -Φρένα
Με διάμετρο 14 ιντσών μπροστά και πίσω, το 

Address διαθέτει ένα τεράστιο ατού καθώς η 
συμβολή τους είναι μεγάλη. Χάρη στο γυροσκο-

Κομψό μουτράκι με έναν δυνατό προβολέα.

Σέλα για δύο, αρκεί να μην είναι αμφότεροι 
μεγαλόσωμοι.

πικό φαινόμενο που είναι εντονότερο όσο μεγα-
λύτερη είναι η διάμετρος του τροχού, το scooter 
της Suzuki απολαμβάνει σταθερότητα υπό κλί-
ση. Επίσης, το μέγεθος των τροχών έχει μια ακό-
μη αναπόφευκτη χρησιμότητα, συμβάλλουν στο 
να περνά πιο άνετα τις ανωμαλίες του δρόμου. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 113
Διάμετρος x Διαδ. (χλστ.) 51 x 55,2
Συμπίεση (:1) 9,4
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) Δ.Α.
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) Δ.Α.
Τροφοδοσία Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 5,2
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 2,5
Βάρος (kg) 97
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 110
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε Tηλεσκοπικό  πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) Δ.Α.
Αναρτήσεις Π Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή Δ.Α.
Φρένα Ε (χλστ.) Δ, 2πίστονη δαγκάνα   
Φρένα Π (χλστ.) Ταμπούρο
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  80/90-14’’
Ελαστικό Π 90/90-14΄΄

Η άποψή μας
Θα κινηθεί καθημερινά στην πόλη ή γενικότερα σε 
μικρές και μεσαίες αποστάσεις που κατά προτίμηση δεν 
περιλαμβάνουν πολύ δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και 
θα το κάνει με χάρη, ζωηρές επιταχύνσεις και ελάχι-
στες απαιτήσεις σε καύσιμο. Θα χωθεί παντού και θα 
ξεκολλήσει από κάθε δυσκολία χωρίς να ιδρώσει, χάρη 
στις μικρές του διαστάσεις, το χαμηλότατο βάρος, τους 
μεγάλους τροχούς και τον ροπάτο κινητήρα.
Θα κάνει όλα τα παραπάνω με ασφάλεια, οικονομικά 
και με συνέπεια. Όλα αυτά σε μια τιμή ευκαιρίας και με 
την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. 

Ανάλογα αποτελεσματικά είναι και τα φρένα του, 
αφού τα καταφέρνουν μια χαρά στο να σταματούν 
γρήγορα το Address χωρίς δράματα. Το σπουδαι-
ότερο προσόν στα φρένα του Address ωστόσο εί-
ναι η προοδευτικότητά τους, καθώς κανένα από 
τα δύο δεν θα μπλοκάρει στα καλά καθούμενα 
στέλνοντας αδιάβαστο τον αναβάτη. Αντιθέτως, 
θα χρειαστεί να τα ξεζουμίσεις για να μπλοκάρει 
κάποιος τροχός. 

Κινητήρας
Η Suzuki δε μας αποκαλύπτει πόσα άλογα ξεχύ-

νονται από τον αερόψυκτο μονοκύλινδρο ψεκα-
στό κινητήρα των 113 κ.εκ., πάντως η γενικότερη 
εκτίμηση είναι στη γειτονιά των 10. 

Το Address επιταχύνει με τσαμπουκά αντάξιο 
ενός 125, φτάνοντας πολύ γρήγορα στα 60 χ.α.ώ. 
και λιγότερο γρήγορα ως και τα 80. Μετά τα 80 
υπάρχει ακόμη ένα απόθεμα ως και τα 110 χ.α.ώ. 
που είναι και η τελική του ταχύτητα. Με τα 2,5 λί-
τρα ανά 100 χιλιόμετρα που μετρήσαμε η αυτονο-
μία με τα 5,2 λίτρα που χωρά το ρεζερβουάρ του 

Address ξεπερνά εύκολα τα 200 χιλιόμετρα.
Οδηγώντας 
Σβέλτο και δυναμικό στις διψήφιες ταχύτητες, 

Ικανότατο 
μπροστινό 
φρένο, 
συνεπικουρεί 
στο πίσω δίχως 
να μπλοκάρει 
εύκολα.
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το Suzuki ξεπετάγεται γρήγορα ανάμεσα από τα 
αυτοκίνητα με τη χάρη ενός scooter 125 κ.εκ. 
Ό,τι κι αν συναντήσει μπορεί να ανταπεξέλθει, 
έχει τα φρένα να σταματήσει γρήγορα, τις αναρ-
τήσεις και τους τροχούς για να στρίψει ασφαλώς 
ή να περάσει μια ανωμαλία χωρίς να ιδρώσει. Αρ-
χίζει να δείχνει σημάδια αδυναμίας όταν βρεθεί 
σε ανοικτό δρόμο, όπου κινούμενο με ταχύτητες 
ως τα 100 χ.α.ώ. θα πρέπει να αρκείται περισσό-
τερο στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Σε αυτές τις 
συνθήκες οι προσπεράσεις χρειάζονται έναν σχε-
τικό προγραμματισμό, καθώς η ρεπρίζ για να πε-
ράσεις ένα αυτοκίνητο που κινείται με 90 συνε-
πάγεται υπομονή και πολλή προσοχή στο γνωστό 
είδος «κατά φαντασία Λούις Χάμιλτον» που ευδο-
κιμεί ιδιαίτερα σε ελληνικούς δρόμους τύπου Λε-
ωφόρος Συγγρού ή Αττική Οδός. Με αυτά τα δε-
δομένα το Address μάλλον δε θα είναι και το πιο 
χαρούμενο scooter του κόσμου αν του ζητήσεις 
να εκδράμει εκτός πόλης. Θα το κάνει δίχως δι-

Η μανιβέλα δεν είναι εκεί μόνο για χάζι. Παίρνει 
για πλάκα μπροστά με αυτήν, χρίζοντας τα όποια 
άγχη με τη μπαταρία τελείως ανεπίκαιρα.

σταγμό, το ίδιο καλά και οικονομικά όπως μπο-
ρεί να κινείται και κάθε μέρα στην πόλη, αλλά με 
τους προαναφερθέντες περιορισμούς σε ταχύτη-
τες.
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SYM Jet14 125 L/C CBS
w Τιμή: 2.495 ευρώ
+: Ευελιξία, εμφάνιση, χαμηλή κατανάλωση 
-: Σκληρή ανάρτηση, το ντουλαπάκι ανοίγει δύσκολα

ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΟΥ JET
Η κατηγορία των scooter στα 125 κυβικά είναι πολύ δημοφιλής στο αγοραστικό κοινό και οι διαθέσι-
μες επιλογές πληθαίνουν. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και πρέπει οι κατασκευαστές να εξελίσσουν 

και να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα τους, για να μένουν στην επιφάνεια.
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Η SYM το γνωρίζει και έχει την εμπειρία και 
την ικανότητα να ελίσσεται και να βρίσκεται 
στις πρώτες θέσεις στην προτίμηση των κα-

ταναλωτών. Στη μάχη των scooter μικρού κυβισμού 
ρίχνει το νέο της όπλο, το Jet14 125 CBS. 

Σχεδιασμός – Ποιότητα κατασκευής
Το Jet14 125 είναι ένα μικρό σε διαστάσεις 

scooter με σύγχρονη, αιχμηρή σχεδίαση που απο-
πνέει μια ελαφριά σπορ αύρα, η οποία θα προσελ-
κύσει ιδιαίτερα νέους σε ηλικία αναβάτες. Η μάσκα 
του φιλοξενεί τους διπλούς προβολείς, τα LED φώ-
τα θέσης και τα ενσωματωμένα φλας ενώ, τεχνο-
λογίας LED είναι και το πίσω φωτιστικό σώμα. Πό-
ντους στην εμφάνιση προσθέτουν και τα πλαστικά 
σε carbon look, που υπάρχουν σε πολλά σημεία του 
scooter, καθώς και το όμορφο κάλυμμα του τελικού 
της εξάτμισης. Tα στάνταρ κατασκευής είναι υψηλά 
και αυτό φαίνεται στην καλή συναρμογή και το σω-
στό φινίρισμα των πλαστικών, τα οποία δεν παρου-
σιάζουν τριγμούς περνώντας από κακοτράχαλους 
δρόμους. 

Άνεση – Εργονομία
Η φαρδιά σέλα με το ποιοτικό αφρώδες, θα κρα-

τήσει ξεκούραστο τον αναβάτη για όση ώρα διαρ-
κέσει η αστική του μετακίνηση, ενώ η χαμηλή από-
στασή της από το έδαφος, εξασφαλίζει ότι ακόμα 
και αναβάτες χαμηλού αναστήματος θα πατούν με 
ασφάλεια κάτω. Το επίπεδο πάτωμα κάνει εύκολη 
την πρόσβαση, δίνει αρκετό χώρο για τα πόδια του 
αναβάτη κι επιτρέπει το φόρτωμα αντικειμένων. Κά-
τω από τη σέλα βρίσκεται η τάπα της βενζίνης, αλ-
λά και αποθηκευτικός χώρος που θα χωρέσει ένα 
full face κράνος, ενώ λίγο ακόμα χώρο για μικροα-
ντικείμενα προσφέρει το ντουλαπάκι στη ποδιά, το 
οποίο όμως ανοίγει με δυσκολία. Επίσης, ο αναβά-
της μπορεί να κρεμάσει κάποια τσάντα στον αναδι-
πλούμενο γάντζο. Τα όργανά του αποτελούνται από 
ένα μεγάλο αναλογικό ταχύμετρο στο κέντρο, με 
τον δείκτη της βενζίνης αριστερά του και μια ψηφι-
ακή οθόνη δεξιά.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το ατσάλινο πλαίσιο του scooter συνεργάζεται με 

ένα τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δυο αμορτι-
σέρ ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση ελατη-
ρίου πίσω. Γενικά, η λειτουργία τους είναι σκληρή, 
καθώς κάνουν το scooter να αντιδρά απότομα όταν 
πέφτει σε κάποια λακκούβα,   όμως, του δίνουν 
εξαιρετική σταθερότητα, όταν κινείται με ταχύτητες 
κοντά στην τελική του. Το έργο της επιβράδυνσης 
του Jet14 έχουν αναλάβει ένας wave δίσκος 260 
χιλιοστών με διπίστονη δαγκάνα εμπρός και ένας 
220 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα πίσω. Δεν 
είναι εφοδιασμένο με ABS, όμως διαθέτει συνδυα-

Αναλογικό ταχύμετρο, ψηφιακό στροφόμετρο.

Δίσκος 260 χλστ. και συνδυασμένη πέδηση.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  1Κ/2Β/4Χ
Κυβισμός (κ.εκ.)  124,6
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ.Α.
Συμπίεση (:1) Δ.Α.
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  11,34 / 8.000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,09 / 6.500
Τροφοδοσία  Ηλεκτρονικός Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  100
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Αναρ. Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  100
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  2 αμορτισέρ /  
 ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  80
Φρένα Ε (χλστ.)  Δίσκος 260 χλστ CBS 
Φρένα Π (χλστ.) Δίσκος 220 χλστ CBS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 100/90-14’’
Ελαστικό Π 110/80-14’’

Η άποψή μας
Οι μικρές του διαστάσεις και η ευκολία χειρισμών το 
καθιστούν ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις, 
ενώ ο φιλικός και οικονομικός κινητήρας του, είναι 
πολύτιμος σύμμαχος. Η άνετη σέλα και οι αποθηκευτι-
κοί χώροι είναι must για κάθε scooter και το SYM δεν 
υστερεί.  Με την τιμή του να βρίσκεται λίγο πιο κάτω 
από το ψυχολογικό όριο των 2.500 ευρώ, είναι στον 
μέσο όρο της κατηγορίας.

σμένα φρένα, με αποτέλεσμα μια πολύ προοδευτι-
κή επιβράδυνση που σταματά με ασφάλεια τα 135 
κιλά του. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα σωληνάκια 
των φρένων είναι μεταλλικά.

Κινητήρας
Ο μονοκύλινδρος, τετράχρονος, διβάλβιδος κι-

νητήρας των 124,6 κυβικών εκατοστών αποδίδει 
11,34 ίππους στις 8.000 σ.α.λ. και 1,09 χιλιογραμ-
μόμετρα ροπής στις 6.500 σ.α.λ. Για την ψύξη του 
φροντίζει ένα ψυγείο τοποθετημένο στη δεξιά με-
ριά, μια διάταξη που χρησιμοποιούν και οι αντα-
γωνιστές του τον τελευταίο καιρό. Συνεργάζεται 
με κιβώτιο CVT, το οποίο φροντίζει για την ομαλή 
μεταφορά της δύναμης στο δρόμο. Προτεραιότητα 
του αναβάτη που θα επιλέξει ένα scooter 125 κυ-
βικών είναι η οικονομία και όχι οι απόλυτες επιδό-
σεις. Ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν βάζει φωτιά 
στην άσφαλτο, όμως έχει την απαραίτητη δύναμη 
για να κινήσει με αξιοπρέπεια το Jet14 σε οδούς τα-
χείας κυκλοφορίας. 

Οδηγώντας
Ανεβαίνοντας στη σέλα του μικρού SYM, νιώθεις 

αμέσως οικεία καθώς η θέση οδήγησης τοποθετεί 
χέρια και πόδια σε φυσιολογικές γωνίες. Οι εκκινή-
σεις από στάση απαιτούν ένα μικρό χρόνο εξοικείω-
σης, αφού πρέπει ο κινητήρας να ανεβάσει αρκετές 
στροφές για να αρχίσει το Jet14 να κινείται. Μόλις 
ξεκινήσει, η πολύ καλή κατανομή του βάρους κά-
νει τα κιλά να εξαφανίζονται και σε συνδυασμό με 
το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού, έχουν σαν αποτέ-
λεσμα ένα πολύ ευέλικτο και παιχνιδιάρικο scooter 
που αλλάζει κατεύθυνση εύκολα και γρήγορα. Με-
τά τα 30 με 40 χ.α.ω., μαζεύει πιο γρήγορα χιλιό-
μετρα, ενώ αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα δεί-
ξει γύρω στα 100 χιλιόμετρα που είναι και η τελική 
του. Χάρη στη σφικτή του ανάρτηση, δεν παρουσι-
άζει αστάθεια ή ταλαντώσεις σε αυτά τα χιλιόμετρα 
κι εμπνέει εμπιστοσύνη. Οι ανωμαλίες των ελληνι-
κών δρόμων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φυ-
σιολογικές και κάνουν το scooter να αντιδρά από-
τομα, όταν περνάει από πάνω τους. Η δύναμη των 
φρένων είναι ικανοποιητική και παρά την απουσία 

ABS, θα πρέπει ο αναβάτης να προσπαθήσει πολύ 
και σε γλιστερή άσφαλτο για να μπλοκάρει κάποιον 
τροχό. Η μέγιστη κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 3 λί-
τρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ με οικονομική οδήγη-
ση μπορεί να πέσει κάτω από τα 2,7. 

Άνετη σέλα με μικρή απόσταση απο το έδαφος.
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SYM Jet14 200i
w Τιμή: 2.695 ευρώ
+: Κινητήρας, ευελιξία, κατανάλωση
-: Αναρτήσεις, ντουλαπάκι ποδιάς

ΤΟΝΩΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ!
Με το ατού του μεγαλύτερου κινητήρα, το «ιδιωτικό σου jet» από την SYM εμφανίζεται πιο ισχυρό 

και πιο ελαστικό στην πόλη, διατηρώντας παράλληλα όλα τα στοιχεία, που το κάνουν ένα πολύ καλό 
αστικό δίκυκλο.  
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SYM Jet14 200i

Για φέτος το Jet14 λαμβάνει μια σημαντική τό-
νωση με την μορφή μεγαλύτερου κινητήρα. 
Στόχος; Οι καλύτερες επιδόσεις, που πάντα 

δελεάζουν τους αναβάτες αλλά και βελτιώνουν την 
συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Στην σχεδιαστική γλώσσα του κυριαρχούν οι γω-

νίες, ενώ αξίζει να σημειώσουμε την ύπαρξη φωτι-
στικών LED εμπρός και πίσω και αρκετών carbon 
look λεπτομερειών. Στο θέμα της ποιότητας, η ει-
κόνα του Jet14 είναι καλή, σε γενικές γραμμές. Τα 
υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί ανταποκρίνονται 
στα δεδομένα της κατηγορίας αλλά και της τιμής του 
Jet14, με την συναρμογή να είναι αρκετά προσεγμέ-
νη κρατώντας μακριά κάθε είδους ενοχλητικό τριγμό. 
Εκεί που θα θέλαμε να δούμε κάτι καλύτερο, είναι στο 
εμπρός ντουλαπάκι, το πορτάκι του οποίου μοιάζει πα-
ράταιρο σε ποιότητα από τα υπόλοιπα πλαστικά. 

Άνεση-εργονομία
Ο αναβάτης κάθεται «πάνω» και όχι «μέσα» στο 

scooter, σε μία θέση οδήγησης που φέρνει χέρια και 
πόδια σε ορθές γωνίες. Το επίπεδο πάτωμα έχει ικα-
νοποιητικό χώρο για τα πέλματα και τα γόνατα δεν θα 
συναντήσουν τα πλαστικά της ποδιάς. Η σέλα έχει σω-
στές διαστάσεις και είναι μέτριας σκληρότητας, ενώ 
είναι δύο επιπέδων με το ενδιάμεσο «σκαλοπάτι» να 
παίζει τον ρόλο στηρίγματος μέσης. Τo τμήμα σέλας 
που αναλογεί στον συνεπιβάτη είναι αρκετά πλατύ, 
τα μαρσπιέ βρίσκονται σε σωστές θέσεις και οι με-
γάλες χειρολαβές εξασφαλίζουν καλή στήριξη. Κά-
τω από τη σέλα, έχουμε χώρο για ένα full-face κρά-
νος και κάποια χαρτιά ή γάντια, ενώ στα αριστερά 
της ποδιάς, υπάρχει ένα ντουλαπάκι που μπορεί να 
χωρέσει μικροαντικείμενα, ωστόσο το πορτάκι του 
–που δεν κλειδώνει- ανοίγει με σημαντική δυσκο-
λία. Ταχύτητα και στάθμη καυσίμου εμφανίζονται 
αναλογικά, ενώ η LCD οθόνη φιλοξενεί στροφόμε-
τρο, ρολόι και χιλιομετρητές. 

Κινητήρας
Η μονάδα των 163 κ.εκ. που έχει βρει εφαρμο-

γή και στο Symphony ST200i είναι φυσικά το επίκε-
ντρο αυτής της νέας έκδοσης του Jet14. Κοιτώντας 

τους πίνακες, διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι οι 12 
ίπποι δεν διαφέρουν πολύ από τους 11,5 της υδρό-
ψυκτης έκδοσης του 125. Όμως, το 200άρι παρου-
σιάζει μια πιο γεμάτη απόδοση σε όλες τις ταχύτητες 
και σε όλο το φάσμα στροφών, με τελικό αποτέλε-
σμα τις σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε συνθή-
κες πόλης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη 
ισχύς διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, κάνει τις μετακι-
νήσεις τόσο πιο ευχάριστες, όσο και πιο ασφαλείς –
αν χρειαστεί, για οποιονδήποτε λόγο, άμεση επιτά-
χυνση όπως σε προσπεράσεις. Η μέση κατανάλωση 
των 3 λίτρων στα 100 χλμ που μετρήσαμε είναι λο-
γική και απολύτως ικανοποιητική για τον κυβισμό 
και την απόδοση του μοτέρ. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Οι μηχανικοί της SYM έχτισαν το Jet14 σε ένα 

ατσάλινο πλαίσιο, στα πρότυπα των περισσότερων 

Είναι «σπίρτο» στο γκάζι, καταναλώνει λογικά και 
λειτουργεί πολιτισμένα: Ο κινητήρας των 163 κ.εκ. 
παίρνει πολύ καλή βαθμολογία. 

Τα όργανα έχουν μια διαφορετική και 
ενδιαφέρουσα διάταξη, η οποία δεν αφαιρεί από 
την πρακτικότητά τους. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 169
Διάμετρος X διαδρομή (χλστ.) 61X57,8
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 12/8.000
Ροπή (kgm/σαλ) 1,2/6.000
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) 3
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 7,5
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος πλαισίου Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις Διπλά  
 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) 130
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/220, 1Ε
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 100/90-14’’
Ελαστικό Π 110/80-14’’

Η άποψή μας
Χρησιμοποιώντας έναν δοκιμασμένο κινητήρα σε ένα 
φρέσκο και πολύ πρακτικό scooterπόλης, η SYM με 
το Jet14 200i φέρνει μια πρόταση που ικανοποιεί τις 
αστικές ανάγκες των αναβατών. Σχεδιασμένο προσε-
κτικά ως ένα προσωπικό μέσο μετακίνησης το μοντέλο 
επιτελεί και με το παραπάνω τον ρόλο του, διαθέσιμο 
σε μία τιμή που κρίνεται ικανοποιητική και εναρμονι-
σμένη με τα δεδομένα της αγοράς. 

μοντέλων της κατηγορίας. Στις αναρτήσεις, οι λύ-
σεις είναι επίσης δοκιμασμένες. Ένα τηλεσκοπικό 
πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω αναλαμβά-
νουν την απορρόφηση των κραδασμών. Στα φρένα, 
συναντάμε μια ακόμη βελτίωση, σε σχέση με το μο-
ντέλο των 125 κυβικών: το 200άρι Jet14 φέρει ABS 
αντί για CBS, το οποίο εργάζεται στον εμπρός τρο-
χό. Δύο δίσκοι 260 και 220 χιλιοστών εμπρός και πί-
σω αντίστοιχα να αναλαμβάνουν την επιβράδυνση 
σε συνεργασία με διπίστονες δαγκάνες. Ευχάριστο 
στοιχείο είναι η χρήση σωληνώσεων υψηλής πίεσης, 
και στις δύο αντλίες φρένων. 

Οδηγώντας
Με την εκκίνηση του κινητήρα έρχονται οι πρώτες 

θετικές εντυπώσεις από την ομαλή, χωρίς κραδα-
σμούς λειτουργία του, ένα χαρακτηριστικό που κρα-
τάει ακόμη και αν το οδηγείτε «τέρμα». Το μικρό βά-
ρος των 134 κιλών και η άμεση απόκριση του Jet14 
στο τιμόνι δημιουργούν ένα πολύ ευκολοδήγητο σύ-
νολο, που μπορεί να ξεγλιστρήσει τάχιστα μέσα από 
την πυκνή κίνηση. Σε πιο έντονους ελιγμούς και όταν 
οι ταχύτητες ανεβαίνουν, η σταθερότητα του συνό-
λου παραμένει και πλεύσεις ή ταλαντώσεις απουσι-
άζουν. Ρόλο σε αυτό παίζουν και οι αναρτήσεις, οι 
οποίες είναι ρυθμισμένες σκληρά, ωστόσο η ρύθμι-
σή τους αυτή έχει αντίκτυπο στην άνεση. Οι μικρότε-
ρες κακοτεχνίες των δρόμων δεν προβληματίζουν, 
όμως στις μεγαλύτερες οι αναρτήσεις μοιάζουν να 
είναι «έξω από τα νερά τους» και αντιδρούν απότο-
μα, παραδίδοντας την σκυτάλη της απόσβεσης στο 
πλαίσιο. 

Όταν βγεις από τα στενά και ανοιχτείς σε εθνική ή 
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, η καλή αίσθηση συ-
νεχίζει να είναι παρούσα. Στις ψηλότερες στροφές, ο 
κινητήρας «χαλαρώνει» ελαφρώς σε απόδοση, αλλά 
προσδίδει μια τελική ταχύτητα στα 110 χλμ/ώρα και 
μπορεί να κρατήσει με ευκολία σταθερά τα 80-90. 
Στο φρενάρισμα, οι δύο δίσκοι του Jet14 θα κάνουν 
την δουλειά τους όπως πρέπει, εξασφαλίζοντας ικα-
νοποιητική δύναμη και αίσθηση. Το πίσω φρένο, μιας 
και δεν περνά από το κύκλωμα του ABS, θα μπλο-
κάρει σε πολύ έντονη επιβράδυνση χωρίς όμως 

Η σέλα ικανοποιεί για την αστική χρήση με το 
μέτριας σκληρότητας αφρώδες και το σωστό της 
σχήμα. 

να οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Τo ABS στο 
εμπρός φρένο κρίνεται πολύ καλό σε λειτουργία, 
με τάχιστη απόκριση στις τάσεις μπλοκαρίσματος, 
ενώ τα δύο φρένα συνεργάζονται αρμονικά σε πε-
ρίπτωση... «τσαρουχώματος» από τον αναβάτη σε 
συνθήκες πανικού.
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SYM DRGBT 160 
w Τιμή: 3.195 ευρώ
+: Εμφάνιση, κατανάλωση, επιδόσεις, Start-Stop, ευελιξία 
-: Θα θέλαμε και μια θήκη στην ποδιά

ΠΩΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ «ΔΡΑΚΟ» ΣΑΣ
Το πιο εξελιγμένο scooter μικρού κυβισμού στην ιστορία της SYM είναι εδώ και… αναπνέει φωτιά: 
Το DRG 160 προσφέρει τεχνολογία αιχμής και αδιαμφισβήτητα σπορ γονίδια, δεν θα ήταν υπερβολή 

να γράψουμε πως θα τραβήξει σε άλλα μονοπάτια τον ανταγωνισμό. 

Εμφάνιση-ποιότητα 
Το DRG 160 είναι άκρως επιθετικό στην όψη και 

ο σπορ χαρακτήρας του δεν κρύβεται… επ ουδε-
νί! Παρά τις μικρές του διαστάσεις (λογικές για ένα 
αστικό όχημα) το DRG ξεχειλίζει αιχμές και τεθλα-
σμένες γραμμές, που το κάνουν πολύ επιθετικό 
στην εμφάνιση και  σε προδιαθέτουν για το επίπεδο 
τεχνολογίας του. Τα LED φωτιστικά σώματα εμπρός 
βρίσκονται σε 4 σημεία και οι αποστάσεις μεταξύ τους 
αυξάνουν τον οπτικό όγκο. Στο πίσω μέρος, η «κο-
ντή» ουρά που τελειώνει πριν τον πίσω τροχό θυμί-
ζει σχεδίαση supersport μοτοσυκλετών, ενώ και πάλι 
συναντάμε δύο LED φωτιστικά σώματα σε απόσταση, 
τονίζοντας ακόμα πιο πολύ το look. Οι ζάντες των 5 

ακτινών δίνουν την εντύπωση της κίνησης και πρα-
κτικά, όπου και να το κοιτάξεις το DRG φωνάζει δυ-
ναμισμό. Την αγριεμένη και σπορ όψη του κολακεύει 
ιδανικά το υψηλό επίπεδο ποιότητας κατασκευής του 
DRG, που ικανοποιεί απόλυτα για τα δεδομένα της κα-
τηγορίας και όχι μόνο. Η συναρμολόγηση και το φινί-
ρισμα παίρνουν άριστα, με τα υλικά να είναι καλά και 
ειδικά στην περιοχή της ποδιάς, να εμφανίζονται ιδιαί-
τερα ανθεκτικά στην σκληρή χρήση. Το DRG δείχνει 
λοιπόν ότι είναι φτιαγμένο και όχι απλά… συναρμο-
λογημένο, και για πιο απαιτητικούς αναβάτες. 

Άνεση-εργονομία
Σε ένα αστικό scooter σαν το DRG, η σπορ ταυτό-

τητα δεν πρέπει να υφίσταται σε βάρος της πρακτι-
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κότητας. Το DRG ζυγίζει επιτυχώς τους δύο κόσμους 
δίνοντας την απαραίτητη έμφαση, στον πρώτο. H σέ-
λα είναι δύο επιπέδων και το τμήμα του αναβάτη εί-
ναι μεν αρκετά σκληρό, ωστόσο καλά σχηματισμένο 
για σωστή στήριξη. Ο αναβάτης βάζει τα πόδια του 
σε επίπεδο πάτωμα, ένα τεράστιο πλεονέκτημα για 
μεταφορές αντικειμένων στην καθημερινή χρήση. 
Δύο «τούνελ» για τα πόδια του αναβάτη επιτρέπουν 
και σε ψηλότερα άτομα, να βολευτούν στο DRG χω-
ρίς να στριμωχτούν. Το τιμόνι βρίσκεται σε μια φυσι-
κή θέση στο ύψος της κοιλιακής χώρας και το πλά-
τος του είναι ιδανικό για την αστική οδήγηση. 

Η –μεγάλη- έκπληξη έρχεται από το πίσω τμήμα 
της σέλας, για τον συνεπιβάτη: Σαν να είναι δύο σέ-
λες σε μία, το πίσω τμήμα είναι αισθητά πιο μαλα-
κό και φέρει περισσότερο γέμισμα, προσφέροντας 
μια διαφορετική εργονομική ταυτότητα. Προφανώς 
στόχος είναι η άνεση του συνεπιβάτη, κάτι που δεν 
πετυχαίνουν πολλά δίκυκλα αυτού του μεγέθους, 
αλλά το DRG εκπλήσσει κρατώντας ξεκούραστο τον 
πίσω επιβαίνοντα. Τα πίσω μαρσπιέ βρίσκονται επί-
σης στις ιδανικές θέσεις. 

Ο μόνος αποθηκευτικός χώρος του DRG βρίσκε-
ται κάτω από την σέλα και είναι αρκετά μεγάλος, 
αφού θα χωρέσει ένα jet κράνος και ένα τσαντά-
κι μαζί ή κάτι  τέτοιο (όχι όμως και full-face). Ένας 
γάντζος προσφέρει επιπλέον δυνατότητες μεταφο-
ράς, ενώ και μια θήκη για αντικείμενα στην ποδιά 
θα ήταν ευπρόσδεκτη και ειδικά δίπλα στην παρε-
χόμενη θύρα ρεύματος USB. 

Η οθόνη του DRG είναι τύπου LED και εντυπω-
σιακή φέροντας την χαρακτηριστική LCD  γραμμα-
τοσειρά που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Η φωτει-
νότητα της προσαρμόζεται αυτόματα με αισθητήρα 
περιβάλλοντος φωτός, ενώ τα 3 διαφορετικά χρώ-
ματα των ενδείξεων τις κάνουν ευανάγνωστες σε 
κάθε περίπτωση. Στις απαραίτητες ενδείξεις (ταχύ-
μετρο, χιλιομετρητές, ένδειξη καυσίμου) προστί-
θενται και ένα βολτόμετρο αλλά και ένα ψηφιακό 
στροφόμετρο με αριθμητική απεικόνιση. 

Κινητήρας
Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη μονάδα ισχύος 

Κάτω από την σέλα, μπορεί να τοποθετηθεί ένα jet 
κράνος και αρκετά αντικείμενα, χάρη στο βολικό 
σχήμα του χώρου.

που εξοπλίζει αυτή την στιγμή, μοντέλο της κατηγο-
ρίας από την SYM. Ο 160άρης μονοκύλινδρος κάνει 
χρήση της τελευταίας τεχνολογίας, με αποκορύφω-
μα φυσικά το σύστημα start-stop της SYM (σύστη-
μα που δουλεύει εντυπωσιακά καλά), με την ονομα-
σία ZRSG – Zero Resistance Starter Generator. Στο 
εσωτερικό του κινητήρα, υπάρχει ένας ηλεκτροκι-
νητήρας-γεννήτρια, που εναλλάσσει ρόλους ανά-
λογα με τη φάση λειτουργίας και αναλαμβάνει να 
εκκινήσει γρήγορα τον κινητήρα βενζίνης, καταρ-
γώντας την παραδοσιακή μίζα. Το σύστημα Start-
Stop μπαίνει σε λειτουργία όταν ο κινητήρας ζεστα-
θεί και δουλεύει απλούστατα, απενεργοποιώντας 
τον κινητήρα σε στάση και φέρνοντας τον ξανά 
στην ζωή, απλά με το άνοιγμα του γκαζιού. Φυσικά 
υπάρχει διακόπτης απενεργοποίησης του, για τους 
πιο «παλιακούς» που προτιμούν να λειτουργεί μόνι-
μα ο κινητήρας τους. 

Το μονοκύλινδρο μοτέρ φέρει 4βάλβιδη κεφαλή, 
αποδίδοντας 15 ίππους στις 8.500 στροφές και 1,6 
kgm ροπής στις 5.500 στροφές. Στην πράξη, οι τιμές 
αυτές αποδεικνύονται κάτι παραπάνω από επαρκείς 
για τα 132 κιλά του DRG, αφού οι επιδόσεις που με-
τρήσαμε το αποδεικνύουν: Τα 50 χλμ/ώρα από στά-
ση έρχονται σε 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ η ρεπρίζ 40-
80 χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά απέδωσε 
ο κινητήρας και στον τομέα της κατανάλωσης: Οι 
μετρήσεις μας έγραψαν μόλις 2,7 λίτρα στα 100 χι-
λιόμετρα, μια επίδοση που συναντάς συνήθως σε… 
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παπιά. «Εύγε, SYM» ήταν το πρώτο πράγμα που 
μας ήρθε στο μυαλό. 

Πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα
«Ραχοκοκαλιά» του DRG αποτελεί ένα πλαίσιο 

σωληνωτής κατασκευής, από ατσάλι, το οποίο 
είναι διπλό. Γνώριμο το χαρακτηριστικό για τα 
scooters, γεφυρώνοντας όλα τα επιθυμητά χαρα-

κτηριστικά με τρόπο απλό, αλλά άκρως αποδοτικό 
για το DRG το οποίο επέδειξε γενικά άριστη συ-
μπεριφορά στο δρόμο. Η εμπρός ανάρτηση απο-
τελείται από ένα τηλεσκοπικό πιρούνι με έδραση 
σε μία τιμονόπλακα, ωστόσο πίσω χρησιμοποιεί-
ται ένα νέο σύστημα: Το ALEH, όπως το καλεί η 
SYM, που χρησιμοποιεί ένα αμορτισέρ και φέρει 
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SYM DRGBT 160 
Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4Τ 1Κ, Υ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  158
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 59x57,8
Συμπίεση (:1) 11,2
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  15/8.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,6/5,500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7,1
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 2,7
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι  
 33χλστ. 
Διαδρομή (χλστ.)  90
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  43
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/233, 2Ε, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-13’’ 
Ελαστικό Π 130/70-13’’

Η άποψή μας
Το DRG160 είναι ένα scooter με σπορ διάθεση και συ-
μπεριφορά, αλλά με γενναίες δόσεις πρακτικότητας και 
τεχνολογίας ταυτόχρονα. Κάνοντας το επόμενο βήμα 
για την SYM στην κατηγορία αλλά και στην τεχνολογία, 
καταφέρνει λόγω κυβισμού να ξεχωρίσει ανάμεσα στα 
«αστικά scooters με start-stop», με τις επιδόσεις του 
στο προσκήνιο. Τελικά, μένει σε μία «κατηγορία» σχε-
δόν μόνο του, με ανταγωνισμό μετρημένο στα δάχτυλα. 
Επιπλέον, είναι καλοφτιαγμένο, καταναλώνει λίγο και η 
τιμή του κυμαίνεται στα επίπεδα της κατηγορίας όντας 
ορθά υπολογισμένη. Αν επιθυμείτε να μετακινείστε με 
«νεύρο» και αιχμηρή σχεδιαστική άποψη, χωρίς να χά-
σετε τίποτα από τις αρετές των μικρών αστικών scooter, 
το DRG160 σας κλείνει πονηρά… το LED μάτι του! 

Το εμπρός 
μέρος δεν 
μοιάζει 
με τίποτε 
άλλο. Πολύ 
επιθετικό και… 
απειλητικό. 

ειδική διάταξη των μερών του, ώστε να μειώνεται 
η ανύψωση το κινητήρα στις επιταχύνσεις προ-
σφέροντας περισσότερη πρόσφυση και σταθε-
ρότητα. Το μονό αμορτισέρ, που ρυθμίζεται στην 
προφόρτιση, βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του 
DRG και είναι οριζόντια τοποθετημένο.

Το σύστημα πέδησης φέρει 2 δίσκους 260 και 
230 χιλιοστών εμπρός και πίσω αντίστοιχα, που 
συνεργάζονται με δαγκάνες δύο εμβόλων. Το 
DRG φέρει ABS και μάλιστα το κορυφαίο σύστη-
μα της Bosch, ABS 10, που είναι κατά 30% ελα-
φρύτερο και κατά 45% μικρότερο σε όγκο, από 
τον προκάτοχο του. Για την συμπεριφορά των 
φρένων στην πράξη θα διαβάσετε και παρακάτω, 
ωστόσο στις μετρήσεις απέδωσαν κατά τα προσ-
δοκώμενα, ακινητοποιώντας το DRG από τα 80 
χλμ/ώρα μέσα σε 29,5 μέτρα. 

Οδηγώντας
Με το «δρακάκι» της SYM να σου κλείνει προ-

κλητικά το… LED μάτι του, δεν γίνεται να μην εν-
δώσεις στον πειρασμό για καθημερινή (κατά)χρή-
ση του σπορ scooter της SYM. Και πως γίνεται 
να μην παρασυρθείς άλλωστε, από τον πολύ ζω-
ηρό κινητήρα των 160 κυβικών που κλέβει εύκο-
λα την παράσταση. Με ευστροφία και άμεση από-
κριση στο γκάζι, αλλά και πολύ σωστή κλιμάκωση 
του CVT με έμφαση στις χαμηλομεσαίες στροφές, 
το μοτέρ κινεί το DRG σαν σαΐτα ανάμεσα στην κί-
νηση και από σημείο σε σημείο. 

Οι 15 ίπποι του μοντέλου είναι καλά γυμνασμέ-
νοι, αφού ακόμη και με δύο άτομα στην σέλα, οι 
επιταχύνσεις του DRG ήταν απρόσκοπτες, ενώ 
καταφέραμε να δούμε μέχρι και 120 χλμ/ώρα 
στο κοντέρ του. To σύστημα start-stop λειτουρ-
γεί απροβλημάτιστα όταν ο κινητήρας «ζεστα-
θεί» λίγο, ενεργοποιώντας τον κινητήρα αμέσως 
με το που ο αναβάτης ανοίξει το γκάζι, από στά-
ση. Η εκκίνηση εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση 
και η λειτουργία του ZRSG δεν έχει κάτι να ζηλέ-
ψει, από τις ανάλογες εφαρμογές σε άλλα μοντέ-
λα της αγοράς που βρίσκονται περισσότερο και-
ρό διαθέσιμα. 
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SYM Symphony ST 200i ABS 
w Τιμή: 2.275 ευρώ
+: Τιμή, εξοπλισμός, ευελιξία
-: Ελαστικά πρώτης τοποθέτησης 

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ BEST SELLER! 
Πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία των scooter στην Ελλάδα αλλά και το δίτροχο που πούλη-
σε τα περισσότερα κομμάτια στην χώρα μας, ανεξαρτήτως κατηγοριών το 2017, δείχνει πως 

έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και το 2018!

«Φωνή λαού… οργή Θεού» λένε και 
αν το προσαρμόσουμε στα δικά μας 
δεδομένα, το ότι η προηγούμενη 

έκδοση του Symphony έσπασε το κοντέρ στις τα-
ξινομήσεις, αποδεικνύει με τον πιο αποστομωτικό 
τρόπο την αξία του scooter. Η SYM πέτυχε τις ιδανι-
κές ισορροπίες μεταξύ συνολικής απόδοσης και τι-
μής και ο κόσμος αναγνώρισε το γεγονός και το επι-

βράβευσε με την προτίμηση του. 
Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής 
Οι γραμμές του scooter ήταν και παραμένουν σύγ-

χρονες, επενδύοντας περισσότερο στην «ρευστή», 
παρά στην «αιχμηρή» σχεδιαστική άποψη. Όμορφες  
«πινελιές» όπως το «V» στο εμπρόσθιο πάνω μέρος 
της ποδιάς και την γραμμή που «διατρέχει» το πίσω 
μέρος του scooter, προσθέτουν πόντους αλλά πά-
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SYM Symphony ST 200i ABS 

ντα διακριτικά και όχι με κραυγαλέο τρόπο. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί, ότι τόσο τα φώτα πορείας όσο 
και το stop φανάρι πίσω, είναι LED. Ποιοτικά, δεν 
σημειώνεται κάποιο παράπονο, το Symphony παρά 
του ότι είναι προσιτό,  δεν παρουσιάζει «εκπτώσεις» 
σε υλικά κατασκευής, βαφή και συναρμογή, διατη-
ρώντας τα υψηλά standards που μας έχει συνηθί-
σει η SYM. Ο πίνακας οργάνων αποτελεί highlight, 
όντας πλήρως ψηφιακός, αναπαριστώντας ένα ανα-
λογικό κοντέρ το οποίο ο αναβάτης μπορεί να το αλ-
λάξει από ταχύμετρο σε στροφόμετρο.  

Άνεση – Εργονομία – Χώροι 
Παρά τις μικρές του διαστάσεις, στην άνετη σέλα 

του θα βολευτούν ακόμα και ψηλοί αναβάτες, αφού 
ο παρεχόμενος για τα πόδια χώρος μέχρι την ποδιά 
είναι μεγάλος. Το τιμόνι έρχεται πολύ φυσικά στα χέ-
ρια, ενώ οι διάταξη των διακοπτών και των χειριστη-
ρίων δεν κρύβει δυσάρεστες εργονομικές εκπλήξεις. 
Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από την σέλα μπορεί 
να φιλοξενήσει ένα Full Face κράνος, ενώ υπάρχει 
επίσης ευρύχωρο ντουλαπάκι στην ποδιά υποδοχή 
USB για την φόρτιση κινητών. Η σχάρα, το επίπεδο 
πάτωμα και ο γάντζος στην ποδιά αυξάνουν τις με-
ταφορικές δυνατότητες του Symphony, στο οποίο 
θα μπορέσετε να βολέψετε σακίδια, τσάντες και σα-
κούλες super market. Το δεύτερο άτομο είναι φυσι-
κά ευπρόσδεκτο στο Symphony: Άνετο τμήμα σέλας, 
φαρδιά μαρσπιέ – πλατφόρμες και χειρολαβές.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα 
Ατσάλινο σωληνωτό το πλαίσιο του Symphony και 

χωρίς αλλαγές, αφού κατάφερνε να διαχειριστεί επι-
τυχώς τις δυνάμεις και τα φορτία που δημιουργού-
νται με την κίνηση του scooter. Οι αναρτήσεις ακο-
λουθούν την ίδια φιλοσοφία και αποτελούνται από 
συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά και δύο 
ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση αμορτισέρ πί-
σω. Στα φρένα τώρα, παρά το ότι δεν σημειώνονται 
αλλαγές σε ότι αφορά στους δίσκους και στις δαγκά-
νες (260 χλστ. “wave” μπροστά – διπίστονη δαγκά-
να, 240 χλστ. “wave” πίσω – μονοπίστονη δαγκάνα) 
το μεγάλο νέο είναι η αναβάθμιση από CBS σε ABS, 
με το Symphony να αποτελεί το πιο προσιτό 200άρι 
scooter της αγοράς, με σύστημα αντιμπλοκαρίσμα-
τος! 

Κινητήρας
Ο αερόψυκτος διβάλβιδος κινητήρας των 169 κ.εκ. 

τροφοδοτείται με ψεκασμό και έχει σχεδιασθεί με 
γνώμονα την αξιοπιστία, την χαμηλή κατανάλωση 
και την οικονομική συντήρηση, με την ισχύ να είναι 
12 ίπποι στις 7.500 σ.α.λ. και την μέγιστη ροπή των 
1,2 kg-m, να αποδίδεται στις 6.000 σ.α.λ. Στην πρά-
ξη, η ισχύς του αποδίδεται γραμμικά και είναι αρκετή 
ώστε να κινήσει ακόμα και σβέλτα το Symphony μέ-
σα στους δρόμους της πόλης. Τα 110 χλμ./ώρα είναι 
μια ταχύτητα που επιτυγχάνεται εύκολα, ανεξαρτή-
τως συνθηκών και η μέση  κατανάλωση της τάξεως 

Άνετη για δύο η σέλα και χαμηλή, ώστε το Sym-
phony να μπορεί να  οδηγείται από όλους. 

Ψηφιακός και πλήρης ο πίνακας οργάνων, 
με ένα πρωτότυπο τρόπο να βγάζει contrast, 
προβάλλοντας της πληροφορίες πάνω σε μαύρο 
φόντο. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.)  168,9
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 80 Χ 74
Συμπίεση (:1) Δ.Α.
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  12/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,2/6.000
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,2
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληντό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι / -
Διαδρομή (χλστ.)  100
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ / ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  80
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260 διπίστονη  
 δαγκάνα ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240 μονοπίστονη  
 δαγκάνα ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16’’
Ελαστικό Π 110/70-16’’

Η άποψή μας
Αποτελεί μια από τις καλύτερες προτάσεις για αστική 
μετακίνηση και με την τιμή του στα 2.345 ευρώ, είναι 
πραγματικά δύσκολο να του αντισταθεί κανείς όταν το 
ζητούμενο είναι οικονομική καθημερινή μετακίνηση. 
Από την άλλη, το προσιτό της τιμής του, δεν σημαίνει 
σε καμία περίπτωση «ευτελές», με το Symphony ST 
200i ABS, να έχει καλή ποιότητα κατασκευής και ασφα-
λή συμπεριφορά στο δρόμο. 

των 3,2 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, είναι μια τιμή πο-
λύ ικανοποιητική για την κλάση του Symphony.

Οδηγώντας 
Από τα πρώτα μέτρα, αυτό που εντυπωσιάζει, είναι 

η «συμπαγής» αίσθηση που λαμβάνει ως feedback ο 
οδηγός, με το Symphony να «πατάει» στο δρόμο σαν 
να ήταν scooter μεγαλύτερου κυβισμού και το κό-
ψιμο του τιμονιού πρέπει να είναι από τα μεγαλύτε-
ρα αυτή την στιγμή στην αγορά. Με αυτά τα χαρακτη-
ριστικά, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι το Symphony 
«καθαρίζει» κυκλοφορία και κίνηση στις πόλεις… 
για πλάκα. Όταν οι δρόμοι είναι πιο ανοικτοί, το 
Symphony θα επιταχύνει θετικά μέχρι τα 110, έχο-
ντας δυνατότητα να κρατήσει αυτή την ταχύτητα για 
πολύ ώρα. Σταθερό και ασφαλές, αν επιμείνει κα-
νείς στο γκάζι, θα φτάσει τα 120, που αποτελούν και 
την τελική του ταχύτητα. Φυσικά δεν είναι μόνο τέρ-
μα γκάζι η κίνηση στις πόλεις, παίζουν και φρένα στο 
menu και σε αυτό τον τομέα  το Symphony δεν αντι-
μετωπίζει κανένα πρόβλημα, αφού το σύστημα πέ-
δησης του, προσφέρει αίσθηση, ισχύ και γραμμική 
απόδοση. Το ABS λειτουργεί πολύ καλά αλλά επεμ-
βαίνει πιο συχνά από ότι θα περίμενε κανείς, καθώς 
τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης και τα… παγοδρό-
μια που στις πόλεις ονομάζουμε άσφαλτο, δεν συ-
νεργάζονται στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Οι αναρ-
τήσεις από την άλλη, αποβαίνουν σε μεγάλο βαθμό 
μια άλλη ασχήμια των δρόμων μας, τις κακοτεχνιές 
και τις λακκούβες, κρατώντας ξεκούραστουw τους 
επιβαίνοντες στο Symphony.

SYM Symphony ST 200i ABS 

Δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα ο κινητήρας. 
Έχει όση ισχύ χρειάζεται, είναι πολιτισμένος στην 
λειτουργία του και καίει λίγο.  

Κάτω από την σέλα θα χωρέσει άνετα ένα Full 
Face κράνος, ενώ στο ντουλαπάκια της ποδιάς θα 
βολευτούν πολλά μικροπράγματα. 
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SYM Symphony ST 200i ABS 
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Vespa Primavera 150 ABS
w Τιμή: 3.520 ευρώ
+: Ευελιξία, σχεδίαση, κινητήρας  
- : Άνεση συνεπιβάτη 

ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ
50 χρόνια πέρασαν από τότε που η πρώτη Vespa Primavera έκανε την εμφάνισή της και μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Διατηρεί τον κινητήρα i-get των 150 κυβι-
κών, εξοπλίζεται με trendy καλούδια και μας συστήνεται από την αρχή, διατηρώντας όμως αναλλοί-
ωτα τα στοιχεία που την έκαναν τόσο αγαπητή στο νεανικό και όχι μόνο κοινό. Ποια είναι αυτά; Μα 
φυσικά η κλασική εμφάνιση, η υψηλή ποιότητα κατασκευής και κύλισης, η αίσθηση ελευθερίας και 

το στιλ που μόνο μια Vespa μπορεί να προσφέρει. Ας τη γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα.

Εμφάνιση – ποιότητα κατασκευής
Η Primavera είναι φυσικά άμεσα αναγνωρίσιμη 

και οι σχεδιαστές της Vespa έχουν κάνει πολύ κα-
λή δουλειά, αφού έχουν καταφέρει να διατηρήσουν 
την παραδοσιακή της εμφάνιση, αλλά την έχουν εκ-
συγχρονίσει πλήρως και έχουν προσθέσει άκρως 
μοντέρνες πινελιές, ώστε να συμβαδίζει με τα πρό-
τυπα της εποχής. Οι καμπύλες κυριαρχούν σε όλο 
της το μήκος και παραμένει μοντέρνα και στιλάτη 
σε όποιο σημείο κι αν την κοιτάξεις. Το κόκκινο ματ 

χρώμα που είχε η Primavera της δοκιμής συνδυά-
ζεται αρμονικά με χρωμιωμένες λεπτομέρειες όπως 
τα πλαίσια των διακοπτών, οι καθρέπτες, η σχάρα, 
το πλαίσιο του πίνακα οργάνων και άλλα. Τόσο το 
εμπρός, όσο και το πίσω φωτιστικό σώμα είναι τε-
χνολογίας LED με το τελευταίο μάλιστα να σχηματί-
ζει ένα όμορφο δαχτυλίδι. Φυσικά, δεν θα μπορού-
σε να απουσιάζει η χαρακτηριστική «γραβάτα» με 
τις γρίλιες στο εμπρός μέρος.

Το επίπεδο ποιότητας είναι ψηλά, με το φινίρισμα 
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Vespa Primavera 150 ABS

και τη συναρμογή των εξαρτημάτων να είναι αψε-
γάδιαστη. Δεδομένης της τιμής και του εκλεπτυ-
σμένου χαρακτήρα της, είχαμε υψηλές προσδοκίες 
και η Vespa στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η 
πλήρης απουσία τριγμών ενισχύει την αίσθηση πο-
λυτέλειας και τα πλαστικά δίνουν την αίσθηση ότι 
θα παραμείνουν αναλλοίωτα για πολύ καιρό. Η έκ-
δοση S της Primavera, εκτός από κόκκινο ματ με τη 
μαύρη σέλα που είχαμε στη διάθεσή μας, είναι δια-
θέσιμη σε σκούρο μπεζ με καφέ σέλα και σε μπλε 
ματ με μπεζ σέλα.

Άνεση – Εργονομία
Το τιμόνι φέρνει τα χέρια ψηλά σε μια ξεκούραστη 

θέση, με τους αγκώνες να έρχονται σε φυσιολογι-
κές γωνίες. Το ίδιο ισχύει και για τα γόνατα του ανα-
βάτη, αν και το πάτωμα τοποθετεί τα πόδια σε μια 
μόνο θέση, χωρίς να τους δίνει περιθώριο να μετα-
κινηθούν. Η σέλα είναι άνετη, έχει μαλακό αφρώ-
δες και δεν απέχει πολύ από το έδαφος, οπότε ο 
αναβάτης πατά με ευκολία στο έδαφος. Τα πράγ-
ματα για τον συνεπιβάτη δεν είναι εξίσου ρόδινα, 
αφού το κομμάτι της σέλας που απομένει δεν εί-
ναι μεγάλο, ενώ δεν υπάρχουν μαρσπιέ, οπότε τα 
πόδια του φιλοξενούνται στο πίσω μέρος της πο-
διάς. Κάτω από τη σέλα χωράει ένα full face κρά-
νος και περισσεύει χώρος για γάντια ή αδιάβροχα, 
ενώ υπάρχει και ένα μικρό ντουλαπάκι στην ποδιά 
με θύρα USB. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις -  Φρένα
Η Primavera έχει παραδοσιακά ατσάλινο σώμα με 

ενισχύσεις στα σημεία που δέχονται τη μεγαλύτερη 
καταπόνηση. Στο εμπρός μέρος έχουμε την κλασική 
διάταξη ανάρτησης με τον μονό υστερούντα βραχί-
ονα στην αριστερή πλευρά, αφήνοντας από την άλ-
λη σε κοινή θέα την όμορφη ζάντα. Στο πίσω μέρος 
έχουμε μονό αμορτισέρ που δίνει διαδρομή 70 χι-
λιοστά και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της προ-
φόρτισης του ελατηρίου σε 4 θέσεις.  Στον τομέα 
των φρένων έχουμε υδραυλικό δισκόφρενο 200 χι-
λιοστών εμπρός με μεταλλικά σωληνάκια, ενώ πίσω 
υπάρχει ταμπούρο 140 χιλιοστών. Το ABS ανήκει 
στον στάνταρ εξοπλισμό, αλλά ενεργεί μόνο στον 

εμπρός τροχό. Οι ζάντες της Primavera είναι 12 
ιντσών με πέντε διπλά μπράτσα και φορούν ελαστι-
κά διαστάσεων 110/70-12 και 120/70-12 εμπρός 
και πίσω αντίστοιχα.

Κινητήρας
Το κινητήριο σύνολο με το οποίο εξοπλίζεται η 

Primavera S 150 δεν μας είναι άγνωστο αφού έχει 
τοποθετηθεί και σε άλλα scooter της Piaggio και 
έχει αποδείξει την αξία του. Πρόκειται για τον μο-
νοκύλινδρο, τετράχρονο i-get κινητήρα των 154,8 
κυβικών με τις 3 βαλβίδες που αποδίδει 12,9 ίπ-
πους στις 7.750 σ.α.λ. και 1,3 κιλά ροπής στις 6.000 
σ.α.λ. Η τροφοδοσία του γίνεται με ψεκασμό και συ-
νεργάζεται με CVT κιβώτιο μεταβαλλόμενης σχέ-
σης. Η λειτουργία της μετάδοσης είναι υποδειγ-
ματική και σου επιτρέπει να ελέγχεις με ακρίβεια 
την κίνηση του scooter με χαμηλές ταχύτητες, χω-
ρίς να «αρπάζει» ή να «αμολάει»  απότομα. Η δύ-
ναμη του κινητήρα και η «κοντή» μετάδοση κάνουν 
την Primavera S να επιταχύνει γρήγορα μέχρι τα 70 
χιλιόμετρα, ενώ αν ο αναβάτης κρατήσει το γκάζι 
ανοιχτό, συνεχίζει με πιο αργό ρυθμό μέχρι την τε-
λική των 100 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρ-

Άνετη η σέλα για τον αναβάτη, λίγο στριμωγμένος 
θα νιώσει ο συνεπιβάτης.

Μόνο στον 
εμπρός 
τροχό 
επεμβαίνει 
το ABS.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 154,8
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ). 58x58,6
Συμπίεση (:1) -
Ισχύς (ίπποι/σ.αλ.) 12,7/7.750
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1,3/6.500
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) 8
Βάρος (kg) Δ.Α.
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 3,4
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 95
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο  μονοκόκ
Αναρτήσεις Ε Αμορτισέρ, βραχίονας
Διαδρομή (χλστ.) 78
Αναρτήσεις Π Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή 70
Φρένα Ε (χλστ.) Δίσκος 200 mm / ABS
Φρένα Π (χλστ.) Τ/140
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-12’’
Ελαστικό Π 120/70-12’’

Η άποψή μας
Μπορεί τα 4 χιλιάρικα που κοστίζει να την κατατάσσουν 
στο άνω άκρο της κατηγορίας, αλλά αγοράζεις μια 
αυθεντική Vespa που ξεχειλίζει από στιλ και ποιότητα. 
Όμως, δεν σταματά εκεί αφού είναι εξοπλισμένη με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας με τον i-get κινητήρα 
και την έγχρωμη TFT οθόνη. Δύσκολα την αποχωρί-
ζεσαι, καθώς η πρακτικότητα και η ευκολία χειρισμών 
που προσφέρει, σε κάνουν να θες να τη χρησιμοποιείς 
ακόμα και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Η Primavera 
διανύει την καλύτερή της εποχή και το αποδεικνύει στη 
πράξη.

κεια της δοκιμής μας, μετρήσαμε κατανάλωση 3,4 
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μπορεί να πέσει ακό-
μα περισσότερο με δεδομένο ότι η οδήγησή μας 
κάθε άλλο παρά οικονομική μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί. Το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 8 λίτρα με 
την τάπα να βρίσκεται κάτω από τη σέλα.

Στο δρόμο
Η Primavera δεν φοβάται την πυκνή κίνηση και το 

κάνει ξεκάθαρο από τα πρώτα κιόλας μέτρα αφού 
είναι ιδιαίτερα φιλική και ευέλικτη. Αλλάζει αστραπιαία 
κατεύθυνση και σε αυτό συμβάλουν οι μικρής διαμέτρου 
τροχοί, το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού, το χαμηλό κέντρο 
βάρους και οι μαζεμένες διαστάσεις. Η Vespa ελίσσεσαι 
με άνεση ανάμεσα στα μποτιλιαρισμένα αυτοκίνητα και 
δύσκολα θα εγκλωβιστεί, αλλά και να συμβεί αυτό, δεν 
πειράζει αφού δίνει έτσι περισσότερο χρόνο στα μάτια 
των περαστικών να θαυμάσουν τη σιλουέτα της. 

Οι αναρτήσεις φιλτράρουν αποτελεσματικά τις κακο-
τεχνίες του δρόμου και ο αναβάτης απολαμβάνει ποι-
ότητα κύλισης που συναντάμε σε ακριβότερα scooter. 
Βέβαια, η μικρή διάμετρος των τροχών και η περιο-
ρισμένες διαδρομές των αναρτήσεων θα κάνουν την 
Primavera να δείξει τη δυσαρέσκειά της σε μεγάλες 
λακούβες και συνεχόμενες ανωμαλίες, αλλά κανένας 
κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να έχει στο 
νου του τους απαράδεκτους Ελληνικούς δρόμους, 
όταν εξελίσσει ένα μοντέλο. Επίσης, η Vespa παρα-
μένει σταθερή και εμπνέει εμπιστοσύνη στον αναβά-
τη ακόμα και στην τελική της χωρίς να εμφανίζει αστά-
θεια ή ταλαντώσεις.

Το μοναδικό πράγμα που μας έλειψε κατά τη συμβί-
ωσή μας μαζί της, ήταν το πλαϊνό σταντ που είναι πρα-
κτικό στις σύντομες στάσεις. Βέβαια, υπάρχει στον κα-
τάλογο των έξτρα, ενώ το να στηρίξεις την Primavera στο 
κεντρικό σταντ είναι πανεύκολο. Ο i-get κινητήρας σε 
στέλνει σβέλτα από φανάρι σε φανάρι και η καλορυθμι-
σμένη μετάδοση σε βοηθάει να κινηθείς με ακρίβεια σε 
χαμηλές ταχύτητες, ενώ η χαμηλή κατανάλωση κάνει οι-
κονομικές της μετακινήσεις σου. Τέλος, τα φρένα έχουν 
πολύ καλή αίσθηση και προοδευτικότητα με το ABS στον 
εμπρός τροχό να παρεμβαίνει διακριτικά όταν είναι απα-
ραίτητο.

Vespa Primavera 150 ABS

Μπορεί ο χώρος κάτω από τη σέλα να είναι 
περιορισμένος, αλλά χωρά ένα full face κράνος.
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Vespa Primavera 150 ABS
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Yamaha Nmax 155
w Τιμή: 3.290 ευρώ
+: Ευελιξία, σχεδίαση, κινητήρας  
- : Άνεση συνεπιβάτη 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΛΙ
Όταν ασφυκτιάς στην κόλαση του αστικού περιβάλλοντος, το  Nmax 155 έρχεται σαν σανίδα σωτηρί-

ας δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ξεγλιστράς σαν χέλι, αδιαφορώντας για την κίνηση και τα μποτιλια-
ρίσματα των μεγαλουπόλεων.

Συνήθως, στο άκουσμα σκούτερ Yamaha το 
πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι η 
ναυαρχίδα της εταιρίας, το TΜAX, αλλά αυ-

τό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η εταιρία 
παραμελεί τα ¨μικρά¨ της μοντέλα. Αντιθέτως με 
το Nmax, έδειξε περίτρανα ότι ένα σκούτερ μι-
κρού κυβισμού μπορεί να έχει όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία ώστε να κλέψει πολλές καρδιές. Πλέ-
ον, χάρη στον κινητήρα 155 κ.εκ αυξάνονται οι 
δυνατότητές του, αφού το μοντέλο γίνεται ακό-

μα πιο ¨σπιρτόζικο¨ χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρα-
κτήρας του. 

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ο διπλός προβο-

λέας με τα διάφανα κρύσταλλα και τον φωτισμό 
LED, αλλά και η μικρή σκουρόχρωμη ζελατίνα 
που έκανε όμορφη αντίθεση με το κόκκινο ματ 
χρώμα του μοντέλου της δοκιμής. Το πίσω μέρος 
διαθέτει επίσης Led φώτα, ενώ το δυναμικό σχε-
διασμό συμπληρώνουν οι  γραμμές του τούνελ 
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Yamaha Nmax 155

που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια. Η ποιότητα σε 
πλαστικά και βαφή, κυμαίνεται στα γνωστά υψη-
λά επίπεδα που σημαίνει ότι η συναρμογή ήταν 
καλή και τίποτα δεν έτριζε κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής.

Άνεση - εργονομία 
Παρά τον μικρό όγκο του μοντέλου, η θέση οδή-

γησης προσφέρει επαρκή  χώρο ακόμα και για 
αναβάτες άνω του μέσου όρου. Η μεγάλη σέλα 
δύο επιπέδων είναι μέτριας σκληρότητας και χά-
ρη στο χαμηλό της ύψος (765χιλ) δεν θα προβλη-
ματίσει κανέναν να πατήσει τα πόδια του στο έδα-
φος με ασφάλεια. Κάτω από αυτή υπάρχει χώρος 
23,5 λίτρων, ικανός να φιλοξενήσει ένα full face 
κράνος ή άλλα αντικείμενα. Τα πόδια έχουν άπλε-
το χώρο να βολευτούν, είτε στο πάτωμα,  είτε στο 
κεκλιμένο μπροστά μέρος ενώ το τιμόνι τοπο-
θετεί τα χέρια σχεδόν σε γωνία 90 μοιρών δίνο-
ντας τη δυνατότητα για σωστό έλεγχο. Στην πρα-
κτικότητα συμβάλλει η τάπα του ρεζερβουάρ που 

Πρακτικός ο χώρος για μικροαντικείμενα κάτω από 
το τιμόνι.

Σύχρονη 
εμφάνιση, όπως 
αρμόζει σε όλα 
τα μοντέλα της 
Yamaha με το 
λογότυπο Max.

βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη διευ-
κολύνοντας τον ανεφοδιασμό, αλλά και η θήκη 
για μικροαντικείμενα κάτω από το τιμόνι. Ο πίνα-
κας οργάνων αποτελείται από μια οθόνη LCD, η 
οποία είναι ευανάγνωστη και παρέχει στον ανα-
βάτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το πλαίσιο του Nmax 155 είναι ατσάλινο σωλη-

νωτό με χαμηλό βάρος,  χάρη στους μικρότερης 
διαμέτρου σωλήνες, που επιτρέπει η χρήση υψη-
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Η άποψή μας
Η τιμή των 3.450 ευρώ μπορεί να μην είναι η χαμη-
λότερη στην κατηγορία του, το Nmax 155 όμως προ-
σφέρει όσα μπορείς να ζητήσεις από ένα σκούτερ που 
θα σε συντροφεύει καθημερινά. Ο κινητήρας των 155 
κυβικών φαίνεται να είναι η ιδανική επιλογή ανάμεσα 
σε οικονομία και επιδόσεις, ενώ το όνομα της Yamaha 
είναι εγγύηση για την ποιότητα του μοντέλου.

λής ποιότητας ατσαλιού. Το αποτέλεσμα είναι 127 
κιλά πλήρες υγρών με αρκετή προσοχή να έχει 
δοθεί στην ακαμψία του συνόλου αλλά και στην 
κατανομή του. Στον τομέα των αναρτήσεων συ-
ναντάμε μια κλασσική λύση για την κατηγορία με 
ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και 
δύο αμορτισέρ πίσω, ενώ για την πέδηση υπεύ-
θυνα είναι δύο δισκόφρενα 230 χιλ εμπρός και 
πίσω τα οποία συνεργάζονται με δαγκάνες μονού 
εμβόλου και σύστημα ABS. 

Κινητήρας
Ο κινητήρας που κινεί το scooter είναι ένας 

υγρόψυκτος μονοκύλινδρος 155 κυβικών, ο οποί-
ος χάρη στην τεχνολογία Blue core της Yamaha 
αποδίδει 15 ίππους στις 8.000 με χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου, που  στη διάρκεια της δοκι-
μής κυμαινόταν μεταξύ 2,8 - 3,4 λίτρα/ 100χλμ. 
Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τον συγκεκριμένο 
κινητήρα να ξεχωρίζει συμβάλλοντας στις επιδό-
σεις του μοντέλου, είναι το σύστημα μεταβλητής 
ενεργοποίησης των βαλβίδων ( VVA ). Αυτό επι-
τρέπει την αλλαγή της βύθισης των βαλβίδων με-
τά τις 6.000 σ.α.λ. ώστε να υπάρχει επαρκής δύ-
ναμη ψηλά και χαμηλή κατανάλωση στις χαμηλές 
στροφές.

Οδηγώντας 
Ξεκινήσαμε τη βόλτα με το Nmax στο περιβάλ-

λον που ανήκει, δηλαδή στην κίνηση της πόλης. 
Οι πρώτες θετικές εντυπώσεις, είναι η ευελιξία 
και το τράβηγμα του κινητήρα σε κάθε άνοιγμα 
του γκαζιού, που κάνει το ελαφρύ σκούτερ να 
ξεπετάγεται και να φτάνει με ευκολία τα πρώτα 
80 χλμ/ ώρα. Αν επιμείνεις μπορείς να δεις μέ-
χρι 115 χλμ/ώρα στο ψηφιακό κοντέρ χωρίς να 
αισθάνεσαι ανασφαλής. Το πλαίσιο είναι αρκετά 
στιβαρό για τα δεδομένα της κατηγορίας εμπνέο-
ντας εμπιστοσύνη στο δρόμο, κάνοντας το Nmax 
να στρίβει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και μέσα 
στην κίνηση να αποδεικνύεται πραγματικό παιχνί-
δι. Οι αναρτήσεις ακολουθούν, χαρίζοντας ουδέ-
τερη συμπεριφορά παρά τους μικρούς τροχούς, 
αλλά για τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων 

θα θέλαμε μαλακότερη λειτουργία, ειδικά από τα 
πίσω αμορτισέρ. Μια ευχάριστη έκπληξη είναι το 
κόψιμο του τιμονιού που είναι από τα μεγαλύτερα 
που έχουμε δει και πολλαπλασιάζει τις αστικές 
δυνατότητες, επιτρέποντάς σου να κινείσαι με ιδι-
αίτερη ευκολία ανάμεσα από τα σταματημένα αυ-
τοκίνητα. Όταν χρειαστεί να σταματήσεις, θα συ-
νειδητοποιήσεις ότι στο μπροστινό φρένο λείπει 
το αρχικό δάγκωμα και θέλει λίγο παραπάνω πί-
εση στη μανέτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστε-
ρεί σε δύναμη. Μαζί με το ABS που δίνει αρκετή 
ανάδραση στις μανέτες αλλά δεν ενεργοποιείται 
χωρίς λόγο, τα φρένα δεν θα προβληματίσουν, 
αφού θα σταματήσουν με ασφάλεια το σκούτερ 
σε όλες τις συνθήκες. 

Yamaha Nmax 155

Τα διάφανα κρύσταλλα των φαναριών 
συμπληρώνουν την ποιοτική εικόνα του Nmax.



Eπιστροφή στα περιεχόμενα77

Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας

Κυβισμός (κ.εκ.)  155
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 58x58,7
Συμπίεση (:1) 10,5
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  14,9/8,000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,5/6,000
Τροφοδοσία  Ηλ. Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  6,6
Κατανάλωση δοκιμής (λτ./100χλμ.) 3,4
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 

Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Εμπρός Συμβατικό  
 τηλεσκοπικό
Διαδρομή (χλστ.)  100
Αναρτήσεις Πίσω Δύο αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  90
Φρένα Ε (χλστ.) Δ /230, μονοπίστονη  
 δαγκάνα
Φρένα Π (χλστ.) Δ /230, μονοπίστονη  
 δαγκάνα
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-13’’
Ελαστικό Π 130/70-13’’

Yamaha Nmax 155

Άνετη θέση οδήγησης, όπως αρμόζει σε ένα GT, παρά τα 155 κυβικά του.



78Eπιστροφή στα περιεχόμενα

Yamaha Tricity 155 ABS
w Τιμή: 4.790 ευρώ
+: Σχεδίαση, αίσθηση ασφάλειας, οδική συμπεριφορά, κατανάλωση 
-: Τιμή, σκληρή λειτουργία πίσω αναρτήσεων

«ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
H Yamaha, βάζει στη μάχη των 3τροχων scooter μια νέα έκδοση του Tricity με 155 κυβικά, για να 

μπορεί να κινείται πιο άνετα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. 

Η Yamaha μπήκε στο παιχνίδι των τρίτροχων 
scooter το 2014 προσφέροντας ένα πιο οι-
κονομικό αρθρωτό σύστημα ανάρτησης και 

μικρού κυβισμού κινητήρες. Το νέο Tricity συνδυά-
ζει την σύγχρονη εμφάνιση με την υψηλή τεχνολο-
γία και μπορεί να εισάγει με ασφάλεια τον άπειρο 
αναβάτη στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Η όψη του Tricity αποπνέει έντονο δυναμισμό κα-

θώς, ακόμα κι όταν είναι σταματημένο, μοιάζει σαν 

να κινείται. Ο μοντέρνος σχεδιασμός θα τραβήξει 
τα βλέμματα και είναι ικανός να προσελκύσει νέους 
αναβάτες. Ο μεγάλος εμπρός προβολέας, τα φώ-
τα θέσης και το πίσω φωτιστικό σώμα είναι τεχνο-
λογίας LED, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στην 
όμορφη εικόνα του scooter. Η ποιότητα των πλα-
στικών βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι 
αντάξια του ονόματος της Yamaha, καθώς δείχνουν 
ότι θα παραμείνουν αναλλοίωτα για πολλά χρόνια. 
Κανένα παράπονο δεν μπορεί να γίνει για τη συ-
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Yamaha Tricity 155 ABS

ναρμογή τους, αφού όλα ταιριάζουν όμορφα μετα-
ξύ τους χωρίς να υπάρχουν κενά η βίδες σε ορατά 
σημεία. Δεν παρουσίασαν τριγμούς ούτε σε δρόμο 
που θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. 

Άνεση – Εργονομία
Η σέλα είναι άνετη και δεν θα κουράσει ακόμα και 

σε μακρινές βόλτες εκτός των τειχών της πόλης, 
ενώ το χαμηλό ύψος της από το έδαφος, δεν θα 
προβληματίσει τους αναβάτες χαμηλού αναστήμα-
τος. Το κομμάτι της σέλας που αντιστοιχεί στον συ-
νεπιβάτη είναι ικανοποιητικού μεγέθους κι έρχεται 
στην ίδια ευθεία με την ουρά δίνοντας τη δυνατό-
τητα φόρτωσης. Κάτω από τη σέλα υπάρχει φωτιζό-
μενος αποθηκευτικός χώρος 20 λίτρων που χωρά-
ει άνετα ένα full face κράνος και περισσεύει χώρος 
για μικροαντικείμενα, ενώ το πάτωμα είναι επίπε-
δο παρέχοντας χώρο για φόρτωμα. Στη ποδιά έχου-
με γάντζο και ένα ντουλαπάκι με παροχή ρεύματος 
12v. Τα όργανα έχουν πλήρως ψηφιακές ενδείξεις 
που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν θερμοκρασία 
περιβάλλοντος αλλά και ειδοποίηση αλλαγής λα-
διού κινητήρα και ιμάντα μετάδοσης. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το πλαίσιό του είναι ατσάλινο και η προσεκτική 

σχεδίασή του, κρύβει τα 165 γεμάτα κιλά του Tricity. 
Για την ανάρτηση των εμπρός τροχών χρησιμοποι-
είται το σύστημα Leaning Multi Wheel (LMW) με 
ένα τηλεσκοπικό πιρούνι της KYB σε κάθε, ενώ πί-
σω χρησιμοποιούνται διπλά αμορτισέρ. Οι μπροστι-
νοί τροχοί φορούν ελαστικά διαστάσεων 90/80-14, 
ενώ ο πίσω 130/70-13. Για την επιβράδυνσή του, 
την ευθύνη έχουν 2 δίσκοι 220 χιλιοστών εμπρός, 
ένας σε κάθε τροχό ενώ ο πίσω δίσκος είναι διαμέ-
τρου 230 χιλιοστών. Τα φρένα του έχουν ABS και 
συνδυασμένη λειτουργία, δηλαδή, πατώντας την 
αριστερή μανέτα ενεργοποιούνται οι δαγκάνες του 
πίσω αλλά και των εμπρός δίσκων, ενώ η δεξιά μα-
νέτα ενεργοποιεί μόνο τα εμπρός φρένα. 

Κινητήρας
Ο κινητήρας του Tricity είναι 155 κυβικά μονοκύ-

λινδρος, υδρόψυκτος, τετράχρονος με 4βάλβιδη 
κεφαλή, απόδοσης 14,9 ίππων στις 8.000 σ.α.λ. και 

LED προβολέας και φλας ενσωματωμένα στο 
φαίρινγκ.

1,46 χιλιογραμμομέτρων ροπής στις 6.000 σ.α.λ. 
Είναι τεχνολογίας Blue Core για να συνδυάζει υψη-
λή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες 
εκπομπές ρύπων, ενώ πληροί τις προδιαγραφές 
Euro 4. Η τροφοδοσία του γίνεται με ψεκασμό και 
είναι εξοπλισμένος με το σύστημα Variable Valve 
Actuation, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα τόσο σε χα-
μηλές, όσο και σε υψηλές στροφές λειτουργίας. Η 
απόδοσή του είναι γραμμική κι επιταχύνει το Tricity 
μέχρι την τελική των 110 χιλιομέτρων την ώρα.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.)  155
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 58 X 58,7
Συμπίεση (:1) 10,5
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  14,87 / 8.000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,46 / 6.000
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7,2
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 2,7
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  110  
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  2 τηλεσκοπικά  
 πιρούνια
Διαδρομή (χλστ.)  90
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  2 αμορτισέερ
Διαδρομή (χλστ.)  90
Φρένα Ε (χλστ.) 2 Χ 220
Φρένα Π (χλστ.) 230
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 2 Χ 90/80-14’’
Ελαστικό Π 130/70-13’’

Η άποψή μας
Το Tricity 155 μπορεί να σε βάλει ομαλά στον κόσμο 
της μοτοσυκλέτας και μαζί του να αποκτήσεις τις 
πρώτες δίτροχες - τρίτροχες εμπειρίες σου. Η τιμή 
του μπορεί να είναι κάπως τσιμπημένη, αλλά με 4.790 
ευρώ, αγοράζεις ένα μοντέρνο όχημα και ταυτόχρονα 
κινείσαι με την επιπρόσθετη ασφάλεια που παρέχουν 
οι τρεις τροχοί.

Οδηγώντας
Το γλίστρημα του εμπρός τροχού σε ένα scooter 

ή μια μοτοσυκλέτα, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει 
σε πτώση. Το Tricity όμως, αντιμετωπίζει τέτοια γλι-
στρήματα απλά ανοίγοντας λίγο την τροχιά του και 
παραμένοντας, φυσικά, όρθιο. Αυτό το χαρακτηρι-
στικό του εκτοξεύει τα επίπεδα ενεργητικής ασφά-
λειας και συγχωρεί ένα πιθανό λάθος τόσο του 
άπειρου, όσο και του έμπειρου αναβάτη. Το τιμό-
νι έχει ελαφριά αίσθηση και δεν επιβαρύνεται από 
το βάρος του εμπρός συστήματος ανάρτησης, οπό-
τε δύσκολα θα καταλάβει κάποιος ότι έχει δύο τρο-
χούς μπροστά του. Με μεγάλη ευκολία γίνονται οι 
επιτόπου ελιγμοί και οι αναστροφές, αφού το Tricity 
κρύβει τα κιλά του και πλαγιάζει με ευκολία. Η λει-
τουργία των πίσω αμορτισέρ είναι κάπως σκληρή, 
αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσαν οι Ιάπωνες σχεδι-
αστές να προβλέψουν την ποιότητα των Ελληνικών 
δρόμων. Τα φρένα, έχουν τη δύναμη να σταματή-
σουν με ασφάλεια το Tricity ακόμα κι όταν κινείται 
με υψηλές ταχύτητες. Η λειτουργία τους είναι πο-
λύ προοδευτική και φιλική προς τον αναβάτη, τους 
λείπει, όμως, το δυνατό αρχικό δάγκωμα. Η μέση 
κατανάλωση σε μεικτό κύκλο, δεν ξεπέρασε τα 2,7 
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ σε ταξίδι στο επαρχι-
ακό οδικό δίκτυο με το δεξί γκρίπ να βρίσκεται συ-
νεχώς κοντά στο τέρμα της διαδρομής του, είδαμε 
μέγιστη κατανάλωση 3 λίτρα ανά 100 χλμ. Τέλος, η 
ύπαρξη χειρόφρενου μας επιτρέπει να παρκάρουμε 
ακόμα και σε δρόμο με μεγάλη κλίση χωρίς να είναι 
αναγκαία η χρήση του κεντρικού σταντ.

Yamaha Tricity 155 ABS

Τα  πλήρως ψηφικά όργανα διαθέτουν ενδείξεις 
για εξωτερική θερμοκρασία και αλλαγή λαδιών ή 
ιμάντα μετάδοσης.

Στην ποδιά υπάρχει γάντζος και ντουλαπάκι με  
παροχή ρεύματος 12v.
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Yamaha Tricity 155 ABS

Το σώμα έρχεται 
σε όρθια στάση και 
υπάρχει αρκετός 
χώρος για τα γόνατα 
του αναβάτη.
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Honda Forza 300
w Τιμή: 5.990 ευρώ
+: Selectable torque control
-: Αλλαγμένες διαστάσεις

ΜΕ FOR(Z)Α ΣΤΑ 300 !
Eλαφρύτερο, μικρότερο, εξυπνότερο και πιο σπορ, το ανανεωμένο Forza επιστρέφει δυναμικά στην 

κατηγορία των 300 κυβικών ορθώνοντας το premium ανάστημα του.  

Γυρίζοντας πίσω στο 2000, θα συναντήσουμε 
το πρώτο μοντέλο Forza, που έθεσε τις βάσεις 
ως ένα scooter με ευκολοδήγητο, με άφθο-

νο χώρο αποθήκευσης και ένα καινοτόμο συνδυα-
σμένο σύστημα πέδησης. Έγινε γρήγορα αποδεκτό, 
αφού οι ιδιοκτήτες βρήκαν πάνω στη σέλα του τη 
δυνατότητα πολλαπλών ρόλων και τη χρησιμότητα 
σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας τους. Έχοντας 
περισσότερες από 30.000 πωλήσεις στην Ευρώπη 
στην πλάτη του, το ανανεωμένο Forza προσφέρει 

μια συνολικά βελτιωμένη πρόταση σε όλος τους το-
μείς, συνεχίζοντας παράλληλα να διαθέτει όλα εκεί-
να τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να αγαπηθεί.   

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Το νέο Forza έχει αλλάξει αισθητικά σε σχέση με 

τον προκάτοχο του. Από μια στρογγυλεμένη γεμάτη 
καμπύλες σχεδίαση, έχει περάσει σε μια πιο έντο-
νη και δυναμική εμφάνιση, η οποία συμπληρώνεται 
ιδανικά από τις μαζεμένες συνολικές διαστάσεις. 
Το σώμα του scooter χαρακτηρίζεται από τη GT φι-
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Honda Forza 300

λοσοφία αλλά είναι γεμάτο γωνίες, με τα ασημένια 
τμήματα που παρεμβάλλονται σε μούτρο, μπροστινά 
και πλευρικά καλύμματα να προσδίδουν μια ακόμα 
πινελιά κομψότητας διατηρώντας μια πιο premium 
αίσθηση. Η εμπρός μάσκα φέρνει στο νου έμβλημα 
transformers, με το κάτω μέρος του LED φωτιστι-
κού να πλαισιώνεται από δύο μακρόστενες λωρίδες 
που φέρουν φώτα ημέρα DRL. To πίσω μέρος κατα-
λήγει σε ένα LED φανάρι που λεπταίνει στην άκρη 
του, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουρ-
γία της μυτερής ελαφρώς ανασηκωμένης ουράς. 
Οι καθρέπτες εκτός από όμορφα τοποθετημένοι εί-
ναι και λειτουργικότατοι, αφού τα προειδοποιητικά 
φλας που έχουν ενσωματωμένα, φέρουν ένα συ-
νεχώς αναμμένο πορτοκαλί φώς που σας κάνει πα-
ντού και πάντα ορατούς στους άλλους χρήστες του 
δρόμου. Σπάνια έχουμε παράπονο σε θέματα ποι-
ότητας από μοντέλα της Ιαπωνικής εταιρίας και το 
Forza συνεχίζει αυτή την άτυπη παράδοση. Έχει δο-
θεί προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια με την προσεγ-
μένη βαφή των επιμέρους τμημάτων και τα άψογα 
υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρέχουν σω-
στή συναρμογή.  

Άνεση – Εργονομία
Μπορεί το νέο μοντέλο να μίκρυνε από πλευράς 

διαστάσεων, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τους δι-
αθέσιμους  χώρους. Αρχικά, ο χώρος για τα πόδια 
είναι αρκετός με τα γόνατα να έχουν απόσταση από 
το τιμόνι ακόμα και όταν τα πόδια βρίσκονται σε ορι-
ζόντια θέση. Φυσικά τα πράγματα είναι ακόμα πιο 
άνετα αν τοποθετηθούν σε απλωτή θέση πάνω στις 
κεκλιμένες πλατφόρμες. Το ύψος της σέλας αυξή-
θηκε φτάνοντας τα 780 χιλιοστά απόστασης από το 
έδαφος και τοποθετεί πιο ψηλά το σώμα του ανα-
βάτη χαρίζοντας μεγαλύτερη ορατότητα. Αν και εκ 
πρώτης όψεως, ή μάλλον αφής, δεν φαίνεται και 
τόσο άνετη, η πράξη λέει άλλα, αφού θα φιλοξενή-
σει και τους δύο αναβάτες για ώρα χαρίζοντας ξε-
κούραστα χιλιόμετρα, φέρνοντας τους μάλιστα και 
κοντά καθώς δεν φέρει διαφορετικά επίπεδα δι-
άρθρωσης. Όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο 
κάτω από αυτή, είναι υπέρ του δέοντος επαρκής, 

αφού μπορεί να φιλοξενήσει δύο full face κράνη, 
ενώ προσφέρει και δυνατότητα διαχωρισμού σε δι-
αμερίσματα αν ο αναβάτης το επιθυμεί. Αυτό που 
δεν διαθέτει είναι κάποιο λαμπάκι φωτισμού κατά 
το άνοιγμα, έτσι η διαδικασία ανεύρεσης των πραγ-
μάτων στο σκοτάδι μοιάζει με ανακάτεμα κληρω-
τίδας. Για επιπλέον αποθήκευση ο ανταγωνισμός 
προσφέρει συνήθως δύο ντουλαπάκια στην ποδιάς. 
Το Forza διαθέτει μόνο ένα στα αριστερά,  το οποίο 
επιστρατεύει το μεγάλο βάθος του, χωράει μέχρι 
και ένα μπουκάλι νερό, και την δυνατότητα του να 
κλειδώνει προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Διαθέτει και πρίζα φόρτισης 12V, αλλά δεν υπάρχει 
πουθενά θύρα σύνδεσης USB;! Ένα σπάνιο feature 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο ηλεκτρικός 
ανεμοθώρακας, ο οποίος ελέγχεται μέσω ενός δι-
ακόπτη στην αριστερή χειρολαβή και έχει δυνατό-
τητα ρύθμισης 140 χιλιοστών από το ελάχιστο έως 
το άνω μέγιστο σημείο της. Η εκκίνηση γίνεται χω-
ρίς κλειδί, ελέω keyless λειτουργίας, μέσω ενός 
περιστροφικού διακόπτη, ο οποίος είναι παράλλη-

Αν και στην όψη φαίνεται σκληρή, στην πράξη 
μεταφέρει ξεκούραστα τους επιβαίνοντας ακόμα 
και σε μακρινές διαδρομές. Ο χώρος αποθήκευσης 
είναι αντάξιος του ονόματος Forza, αφού μπορεί 
να αποθηκεύσει δύο full face κράνη.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Υ/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  279
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 72 Χ 68,5
Συμπίεση (:1) 10.5
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  25/7000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,8/5750
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  11.5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3.8
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  150+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα  
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι 33χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό  
 αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/256, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 140/70-14’’

Η άποψή μας
Με ανανεωμένη εμφάνιση, πιο μαζεμένες διαστάσεις, 
βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και premium εξοπλι-
σμό που αυξάνει τη χρηστικότητα, λέξεις όπως πρα-
κτικότητα και ευκολία χρήσης μπαίνουν στο τσεπάκι 
των αρετών του Forza  και το καθιστούν το κατάλληλο 
scooter για καθημερινή μετακίνηση. Με την κατηγο-
ρία των 300 κυβικών να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, το 
Forza αναδεικνύει τις τουριστικές καταβολές του λόγω 
της GT φύσης του, χωρίς να υπολείπεται σε αθλητικές 
δυνατότητες. Μάλιστα με την προσθήκη συστήμα-
τος ελέγχου πρόσφυσης, αποτελεί ένα ασφαλέστατο 
scooter για νεοεισερχόμενους αναβάτες αλλά και ένα 
καθημερινό μέσο μετακίνησης για τους πιο έμπειρους. 

λα υπεύθυνος για το άνοιγμα της σέλας και της τάπας 
του ρεζερβουάρ. Ο πίνακας οργάνων έχει αυτοκινητι-
στική διάταξη αφού οι μεγάλες στρογγυλής διάταξης 
αναλογικές ενδείξεις για το ταχύμετρο και το στροφό-
μετρο, πλαισιώνονται από  μια κεντρική ψηφιακή οθό-
νη πολλαπλών πληροφοριών.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Όλα έγιναν με γνώμονα τη δυναμική οδήγηση. Το 

ολοκαίνουργιο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο επέφερε 
μείωση του συνολικού βάρους κατά 12 ολόκληρα κιλά 
σταματώντας τη ζυγαριά στα 182 πλήρης υγρών. Πα-
ράλληλα μειώθηκε και το μεταξόνιο κατά 35 χιλιοστά. 
Το πιρούνι των 33 χιλιοστών με την υδραυλική προ-
φόρτιση συνδυάζεται με ένα ζεύγος αμορτισέρ που 
διαθέτουν 7 στάδια ρύθμισης της προφόρτισης. Ένας 
μονός δίσκος 256 χιλιοστών μπροστά και ένας δίσκος 
240 χιλιοστών πίσω, εκτελούν χρέη επιβράδυνσης, με 
το δικάναλο ABS της Bosch να συνεπικουρεί στις γλι-
στερές επιφάνειες, αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλει-
ας. Τις ζάντες 6-ακτίνων τυλίγουν τα πολύ καλά Pirelli 
Diablo ελαστικά με διάμετρο 120/70-15 μπροστά και 
140/70-14 265 πίσω.

Στο δρόμο 
Το σημαντικότερο σημείο των αλλαγών αποτελεί το 

πρακτικό κομμάτι, εκεί δηλαδή που το Forza κατα-
φέρνει να αποτυπώσει στο δρόμο όσα υπόσχεται στα 
χαρτιά. Το μοντέλο της Honda προσφέρει τόνους ευ-
χρηστίας στον αναβάτη του και οι μεγάλοι αποθηκευ-
τικοί χώροι θα τον συντροφεύσουν στην καθημερι-
νή Οδύσσεια της πόλης. Χώρος για κράνος και για 
επιπλέον ψώνια ή πράγματα την ώρα που φορτίζεις 
κινητό στο ντουλαπάκι είναι μερικά από τα πλεονε-
κτήματα του scooter. Η εκκίνηση του ‘’ηλεκτρικού’’ 
κινητήρα γίνεται keyless και η αθόρυβη λειτουρ-
γία  του, υποστηρίζεται από τους μηδενικούς κραδα-
σμούς. Η μετάδοση είναι άμεση και οι επιταχύνσεις 
είτε από στάση είτε εν κινήσει, στέλνουν σχετικά εύ-
κολά την βελόνα του ταχυμέτρου πάνω από τα 100 
χλμ/ώρα, ο ρυθμός βαίνει μειούμενος πάνω από τα 
125, με την τελική να ανέρχεται στα 150+ σύμφωνα 
με τις ενδείξεις του πίνακα οργάνων. Το γκάζι ‘’ση-
κώνει’’ και το βάρος του συνεπιβάτη χωρίς να βαρυ-

γκωμά, με την δικάβαλη διαδικασία να μην αποτελεί 
τροχοπέδη ακόμα και αν πρόκειται να διανύσεις με-
γάλες αποστάσεις. Οι μαζεμένες διαστάσεις ευνοούν 
στην κίνηση της πόλης, ενώ το κοντύτερο μεταξόνιο 
και το μειωμένο βάρος έχουν αυξήσει κατακόρυφα 
την ευκινησία του μοντέλου. Το 300άρι της Honda 
ξεγλιστράει από τις παγίδες της κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης σαν χέλι. 

Honda Forza 300

Honda Forza 300
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Honda SH300i ABS Top Box
w Τιμή: 5.430 ευρώ
+: Φιλικότητα, ευελιξία, χώρος κάτω από την σέλα
-: Φρένα με ελαφρώς σπογγώδη αίσθηση, προστασία από τον αέρα

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Το ριζικά ανανεωμένο SH300i διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν τόσο πετυχημένο και 

ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά.
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Honda SH300i ABS Top Box

Με μια τόσο μακρόχρονη και επιτυχημένη 
ιστορία πίσω του, το νέο SH300i σηκώ-
νει μια πολύ βαριά κληρονομιά στις πλά-

τες του, στην οποία προστίθεται και η ανάγκη για 
βελτίωση. Πολύ δύσκολη λοιπόν η αποστολή του 
scooter αυτού και η Honda, προχώρησε σε μια εκ 
των βάθρων ανανέωση.

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Το δίκυκλο συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως SH, 

μόνο που παρουσιάζεται πιο δυναμικό σε σχέση με 
παλιά, εκπέμποντας παράλληλα έναν luxury αέρα 
με πιο ρευστή σχεδίαση. Η μάσκα ξεχωρίζει με το 
φουτουριστικό  «U» που σχηματίζουν τα πλαινά φω-
τιστικά σώματα, ενώ τα «κοψίματα» στα πλαϊνά κά-
τω από την σέλα ταιριάζουν στην γενικότερη σχεδι-
αστική άποψη, με το συνολικό αποτέλεσμα μάλλον 
να εξυπηρετεί όλες τις ηλικιακές ομάδες και κατη-
γορίες αναβατών.  Όπως και η προηγούμενη έκδο-
ση, το SH300i «φωνάζει» ποιότητα όπου και αν το 
κοιτάξεις, από τα υλικά κατασκευής μέχρι την συ-
ναρμογή των πλαστικών και από την βαφή, μέχρι... 
τις βίδες και τα παξιμάδια που έχουν χρησιμοποιη-
θεί.

‘Ανεση – Εργονομία
Με το που κάτσεις στο SH300i νομίζεις ότι οι 

Ιάπωνες το έφτιαξαν για σένα και μόνο. Όλα πέ-
φτουν εκεί που θέλεις, η σέλα έχει μια χαρά 
ύψος, ο χώρος για τα πόδια είναι ικανοποιητικός 
και τα χειριστήρια τα βολεύεσαι λες και τα δου-
λεύεις χρόνια. Το τιμόνι κόβει τόσο πολύ που οι 
ψηλοί αναβάτες, ίσως θα χρειαστεί να βγάζουν λί-
γο προς τα έξω το γόνατο, για να μην βρίσκει πά-
νω του το γκριπ. Στη σέλα, η οποία έχει όσο σκλη-
ρό αφρώδες χρειάζεται μπορείς να κάτσεις είτε 
πολύ μπροστά σε είτε πιο πίσω αναλόγως πώς σε 
βολεύει. Ούτε και ο συνεπιβάτης θα παραπονε-
θεί, αφού έχει στην διάθεση του αρκετό χώρο, 
φαρδιά μαρσπιέ και εργονομικές χειρολαβές. Κά-
τω από την σέλα χωρά ένα XXL full face κράνος 
και τo standard Τοp Box που εκτοξεύει την πρα-
κτικότητα, ενώ στην ποδιά υπάρχει και ένα μικρό 
ντουλαπάκι, που δεν κλειδώνει.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το ατσάλινο πλαίσιο του SH300i είναι νέο και 

διατηρεί τα χαρακτηριστικά ευελιξίας του προ-
ηγούμενου μοντέλου, επιτρέποντας να υπάρξει 
και ο πολύ μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω 
από την σέλα. Γεωμετρικά το SH300i δεν άλλαξε 
και πολύ, το μεταξόνιο αυξήθηκε κατά 16 χλστ. 
και έφτασε τα 1438, ενώ το τιμόνι έχει γρήγο-
ρα χαρακτηριστικά, με ατού την γωνία στροφής, 
στις 45 μοίρες! Σε ότι αφορά στα φρένα, οι δί-
σκοι των 265 χλστ. συνεργάζονται με ABS, ενώ 
τα ελαστικά, που είναι και αυτά νέα,  είναι διαστά-
σεων 110/70-16  και 130/70-16, μπροστά και πί-
σω αντιστοίχως. 

Τo Τop Βοx που ανήκει στην βασικό εξοπλισμό, 
αυξάνει τις μεταφορικές δυνατότητες του scooter 
σε μεγάλο βαθμό.   

Ικανοποιητικότατο το πακέτο φρένων και 
αναρτήσεων που προσδίδει ασφάλεια και άνεση.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 279,1
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ). 72x68,5
Συμπίεση (:1) 10,5
Ισχύς (ίπποι/σ.αλ.) 24,81/7.500
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 2,6/6.000
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός PGM-FI
Χωρητ. Ρεζερβουάρ / ρεζέρβας (λίτρα) 9
Βάρος (kg, γεμάτο) 169
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Σωληνωτό, ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε Τηλεσκοπικό πιρούνι 35mm
Διαδρομή (χιλ.) 102
Αναρτήσεις Π Δυο αμορτισέρ, προφόρτιση
Διαδρομή 95
Φρένα Ε (χιλ.) Δ /256, ABS
Φρένα Π (χιλ.) Δ /256, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16’’
Ελαστικό Π 130/70-16’’

Η άποψή μας
To νέο SH300i διατηρεί όλα τα θετικά στοιχεία που 
έκαναν τόσο επιτυχημένη την προηγούμενη έκδοση και 
προχωράει βήματα μπροστά, με βελτιώσεις επί του συ-
νόλου και στα σημεία. Μεγαλύτερα του πλεονεκτήματα, 
η απίστευτη ευελιξία του και η ομοιογένεια του, ένα 
παραδοσιακό Honda χαρακτηριστικό. Η τιμή του δεν 
είναι χαμηλή, αλλά σε αυτά τα χρήματα παίρνει κανείς 
ABS, Smart Key, κεντρική βαλίτσα και την σιγουριά 
μιας επί μακρόν απροβλημάτιστης συμβίωσης.

Honda SH300i ABS Top Box

Honda Forza 300

Κινητήρας
Ο  κινητήρας των 279 κυβικών εκατοστών αποδί-

δει 24,8 ίππους και 2,6 κιλά ροπής και έχει ρυθμι-
στεί με στόχο τη βέλτιστη απόδοση στις χαμηλομε-
σαίες στροφές. Στο δρόμο το scooter έχει γεμάτη 
και πειστική απόδοση στις στροφές λειτουργίας του 
κινητήρα όπου είναι χρήσιμες για κίνηση στην πό-
λη. Η Honda προχώρησε και σε αλλαγές στο εσω-
τερικό του κινητήρα για χαμηλότερη κατανάλωση. 
Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκαν κάποια ρουλέ-
μαν με νέα, χαμηλότερης τριβής και ανασχεδιά-
στηκαν οι λοβοί του εκκεντροφόρου. Το αποτέλε-
σμα είναι 4,1 λίτρα ανά 100 χλμ. σε μικτή χρήση.

Οδηγώντας
Χάρη στο smart key, o αναβάτης, χρειάζεται 

απλώς να περιστρέψει τον διακόπτη στο «on» και  
το SH300i είναι έτοιμο να εκκινήσει. Ανοίγοντας 
το γκάζι το SH300i πετιέται μπροστά πολύ πρόθυ-
μα, με την μετάδοση να «αρπάζει» άμεσα και να 
συνεχίζει να επιταχύνει το scooter γραμμικά και 
γρήγορα. Στην ευθεία το scooter φορτώνει αδιά-
κοπα χιλιόμετρα, μέχρι τα 140 και αν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν θα φτάσει τα 155. Μέσα στην πόλη 
το SH300i ελίσσεται απροβλημάτιστα και δύσκο-
λα εγκλωβίζεται, χάρη στο μεγάλο κόψιμο του τι-
μονιού και το εξαιρετικό του ζύγισμα. Έξω από την 
πόλη δεν έχει κανένα πρόβλημα να ταξιδεύει όλη 
μέρα με ταχύτητες γύρω στα 130 χλμ. / ώρα και 
παραμένει σταθερό. Αν βέβαια σκοπεύετε να κι-
νείστε συχνά με μεγάλες ταχύτητες, η τοποθέτη-
ση μια ζελατίνας δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα. 
Οι αναρτήσεις είναι άνετες, χωρίς να επιτρέπουν 
πλεύσεις, ακόμα και όταν το scooter πιεστεί. Κρα-
τάνε τα ελαστικά συνεχώς σε επαφή με τον δρό-
μο και δεν ενοχλούν τον αναβάτη με κουνήματα 
όταν διέρχεται πάνω από κακοτεχνίες. Τα φρένα 
είναι άμεσα, με το ABS να δουλεύει άψογα και να 
αποτελεί ασπίδα προστασίας στους γλιστερούς 
δρόμους. Μια μικρή ένσταση υπάρχει μόνο σε ότι 
αφορά στην αίσθηση που αποκομίζει ο αναβάτης 
πατώντας τις μανέτες, με την πληροφόρηση να 
μην είναι η καλύτερη δυνατή. 

Όμορφος και πλήρης ο πίνακας οργάνων.
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Kawasaki J300
w Τιμή: 5.990 ευρώ
+: Άνετη σέλα, ποιότητα κύλισης
-: Ντουλαπάκι στην ποδιά που δεν κλειδώνει

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ NINJA
Για να ξεχωρίσει το scooter σου ανάμεσα στα υπόλοιπα πρέπει να το διαφοροποιήσεις. Η Kawasaki 
επέλεξε τον sport δρόμο εφοδιάζοντας το J300 με έναν από τους ισχυρότερους 300άρηδες κινητή-

ρες της αγοράς και εμφάνιση που παραπέμπει άμεσα στα Ninja.

Η Kawasaki έκανε της είσοδό της στην κατη-
γορία των scooter με το J300 και μάλιστα 
του μετέφερε όλο το DNA της, δίνοντας έτσι 

έμφαση όχι μόνο στην πρακτικότητα, αλλά και στη 
διασκέδαση και την σπορ συμπεριφορά. Έτσι, κα-
τάφερε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πρό-
ταση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πολλών 
αναβατών, ακόμα κι όταν αυτές είναι αντικρουόμε-
νες.  Ας τα δούμε όμως αναλυτικά.

Εμφάνιση - ποιότητα κατασκευής
Οι σχεδιαστές της Kawasaki πέτυχαν δυο τρυγό-

νια με έναν σμπάρο καθώς κατάφεραν να το δια-
φοροποιήσουν από άλλα scooter της αγοράς και 
ταυτόχρονα να διατηρήσουν την εταιρική ταυτό-

τητα. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό φέρει το 
εμπρός μέρος με τον αιχμηρό προβολέα που πα-
ραπέμπει άμεσα στη σειρά των Ninja. Η σπορ αύρα 
διατηρείται όσο προχωράμε προς τα πίσω με τον 
συνδυασμό πλαστικών και γραφικών να είναι όσο 
αιχμηρός πρέπει, χωρίς υπερβολές με στόχο τον 
εντυπωσιασμό. Τα φλας είναι ενσωματωμένα στο 
φαίρινγκ για μια πιο λεία και «καθαρή» εμφάνι-
ση. Πίσω, στην ελαφρώς ανασηκωμένη ουρά, δε-
σπόζει το LED φωτιστικό σώμα, ο σχεδιασμός του 
οποίου είναι παρόμοιος με τη σειρά μοντέλων Z. 
Θα θέλαμε καθαρά για λόγους εμφάνισης, καθώς 
δεν τίθεται θέμα αποτελεσματικότητας, ο εμπρός 
προβολέας και τα φλας να είναι επίσης LED, όπως 
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Kawasaki J300

προστάζει η μόδα της εποχής. 
Ο μεγάλος αριθμός πλαστικών κομματιών που 

«ντύνουν» ένα scooter, δεν συγχωρεί τις εκπτώ-
σεις στη συναρμογή τους με τα  όποια προβλήμα-
τα να γίνονται αμέσως αισθητά. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν συμβαίνει στην περίπτωση του J300, που συμ-
μορφώνεται με τα υψηλά στάνταρντ που θέτει η 
Kawasaki. Ο αναβάτης δεν θα παρατηρήσει ενο-
χλητικά τριξίματα λόγω συντονισμού κινητήρα 
– πλαστικών ή όταν το scooter περνά πάνω από 
«κρατήρες» στο οδόστρωμα. Ποιοτική είναι και 
η βαφή με τον υποψήφιο αγοραστή να έχει μόνο 
μια χρωματική επιλογή στη διάθεσή του που είναι 
μαύρο ματ με πράσινες λεπτομέρειες.

Άνεση – εργονομία
Μόλις ανέβεις στη σέλα του J300 γίνεται ξεκά-

θαρο ότι η άνεση ήταν από τις πρώτες προτεραιό-
τητες της Kawasaki. Η ανατομία της και το πλούσιο, 
μαλακό αφρώδες θα κάνουν ξεκούραστες τις με-
τακινήσεις, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους ενώ 
η στήριξη της μέσης και η όρθια θέση οδήγησης 
είναι σύμμαχοι του αναβάτη, προσφέροντας έξτρα 
άνεση. Παρόμοια είναι τα πράγματα και για τον συ-
νεπιβάτη καθώς το κομμάτι σέλας που του αναλο-
γεί είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο και έχει στη διάθεσή 
του μεγάλες, πρακτικές χειρολαβές. Μικρό φάουλ 
της Kawasaki είναι ότι τα μαρσπιέ του συνεπιβά-
τη δεν «χάνονται» μέσα στα πλαστικά όταν κλεί-
νουν, όπως συμβαίνει με πολλά scooter του αντα-
γωνισμού. «Λεπτομέρειες» θα πείτε, αλλά όταν το 
επίπεδο είναι τόσο υψηλό δεν περνούν απαρατή-
ρητες.

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα ανοί-
γει από τον κεντρικό διακόπτη, γυρίζοντας το κλει-
δί αριστερά και είναι μεγάλων διαστάσεων, αφού 
θα χωρέσει ένα full face κράνος και αρκετά ακό-
μα πράγματα. Διαθέτει φωτισμό, αλλά και αμορτι-
σέρ που κρατά τη σέλα ανοικτή. Έξτρα χώρο προ-
σφέρει το βαθύ ντουλαπάκι στην ποδιά, που έχει 
παροχή 12V, αλλά δεν κλειδώνει, ενώ υπάρχει και 
γάντζος. Ο όμορφος πίνακας οργάνων με τον μπλε 
φωτισμό είναι αυτοκινητιστικού τύπου, με τα ανα-

λογικά ρολόγια του ταχυμέτρου και του στροφο-
μέτρου να πλαισιώνουν την LCD οθόνη που παρέ-
χει όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες. Το κεντρικό 
και το πλαϊνό σταντ, οι ρυθμιζόμενες μανέτες των 
φρένων, τα αλάρμ και το σύστημα ασφαλείας της 
κλειδαριάς, συμπληρώνουν τον εξοπλισμό του 
J300. 

Κινητήρας
Ο μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος, τετραβάλβιδος 

κινητήρας των 299 κυβικών με τις 4 βαλβίδες απο-
δίδει 28 ίππους στις 8.000 σ.α.λ και 2,9 kgm ρο-
πής στις 6.500 σ.α.λ, νούμερα που τον καθιστούν 
ως έναν από τους δυνατότερους της κατηγορί-
ας. Την τροφοδοσία του αναλαμβάνει ηλεκτρονι-
κός ψεκασμός της Keihin με σώμα 34 χιλιοστών, 
ο οποίος φροντίζει για την ομαλή παροχή δύνα-
μης σε όλο το εύρος των στροφών. Ο κινητήρας 
συνδυάζεται με σύστημα μετάδοσης μεταβαλλό-
μενης σχέσης CVT, η ρύθμιση του οποίου προσφέ-
ρει ακριβή έλεγχο σε χαμηλές ταχύτητες και σω-

Ο πίνακας των οργάνων έχει όμορφο μπλε 
φωτισμό και θυμίζει αυτοκίνητο.

Η άνεση του αναβάτη και του συνεπιβάτη είναι 
ψηλά στις προτεραιότητες του J300.
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Kawasaki J300

Honda Forza 300

στή απόκριση στις εντολές του γκαζιού.
Τα 4,1 λίτρα καυσίμου που χρειάζονται για να 

διανύσει το J300 100 χιλιόμετρα, κρίνονται απο-
λύτως φυσιολογικά και με το ρεζερβουάρ των 13 
λίτρων δίνουν μια αυτονομία της τάξης των 300 χι-
λιομέτρων. Επίσης, η τάπα βρίσκεται στην ποδιά 
και όχι κάτω από τη σέλα διευκολύνοντας τον ανε-
φοδιασμό. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις - Φρένα 
Το scooter της Kawasaki είναι κτισμένο γύρω 

από ένα ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου δια-
μάντι, το οποίο χάρη στην αυξημένη ακαμψία του 
προσφέρει σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες 
και φέρει μερίδιο ευθύνης για τη σπορ συμπερι-
φορά και την εμπιστοσύνη που εμπνέει το J300 
κατά το στρίψιμο. Για τη συνεχή επαφή των ελαστι-
κών, διάστασης 120/80-14 και 150/70-13 εμπρός 
και πίσω αντίστοιχα, φροντίζουν ένα τηλεσκοπικό 
πιρούνι 37 χιλιοστών εμπρός και διπλά αμορτισέρ 
πίσω που δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης της προ-
φόρτισης του ελατηρίου σε 5 θέσεις. Όταν χρεια-
στεί να φρενάρεις αναλαμβάνουν δράση δυο δί-
σκοι «μαργαρίτα» 260 χιλιοστών εμπρός και 240 
χιλιοστών πίσω, αμφότεροι με διπίστονη δαγκάνα. 

Με απόδοση 28 ίππων. Ο συγκεκριμένος κινητήρας 
είναι ανάμεσα στους δυνατότερους σε αυτή την 
κατηγορία κυβισμού.

Το δικάναλο ABS ανήκει φυσικά στον στάνταρ εξο-
πλισμό και σου επιτρέπει να «τσαρουχώσεις» τα 
φρένα σε περίπτωση ανάγκης χωρίς να ανησυχείς 
για μπλοκάρισμα των τροχών. 

Οδηγώντας
Η άνεση είναι ένα από τα κυρία χαρακτηρίστηκα 

του J300 και το αποδεικνύει από την πρώτη στιγμή 
που θα βρεθείς στη σέλα του. Το εργονομικό τρί-
γωνο είναι ιδανικό με τα γόνατα να τοποθετούνται 
σε γωνία 90 μοιρών και τα χέρια να έρχονται σε 
φυσιολογική θέση για να πιάσουν το τιμόνι. Τα πό-
δια πατούν με ευκολία κάτω καθώς η σέλα απέχει 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Y/Ψ, 4β 
Κυβισμός (κ.εκ.)  299
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 72,7 Χ 72
Συμπίεση (:1) 10,8
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  28/8.000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,9/6.500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός 
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4,1
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  143
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό, τύπου διαμάντι 
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Συμβατικό τηλεσκοπικό  
πιρούνι, 37 χλστ. 
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δυο αμορτισέρ / ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  100
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 2Ε, ABS 
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 2E, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/80-14’’
Ελαστικό Π 150/70-13’’

Η άποψή μας
Με το J300 η Kawasaki έχει κάνει μια εξαιρετική 
είσοδο στην κατηγορία των scooter και δείχνει ότι δεν 
επικεντρώνεται μόνο στην εξέλιξη μοτοσυκλετών. Η 
τιμή του μπορεί να είναι στο άνω άκρο της κατηγορίας, 
αλλά δικαιολογείται από την ποιότητα, τη δύναμη και 
τη συμπεριφορά του στο δρόμο. Απευθύνεται σε μια 
ευρεία γκάμα αναβατών που θέλει όχι μόνο να μετακι-
νείται καθημερινά, αλλά και να δραπετεύει εκτός πόλης 
με κάθε ευκαιρία απολαμβάνοντας την οδήγηση.   

Kawasaki J300

Honda Forza 300

775 χιλιοστά από το έδαφος, ενώ υπάρχουν και 
«κοψίματα» στο πάτωμα του scooter για να μην 
ανοίγουν πολύ τα πόδια. Η κυκλοφορία στους μό-
νιμα μποτιλιαρισμένους δρόμους της πόλης είναι 
πάντα μια άσκηση υπομονής, αλλά το J300 δρα ως 
αγχολυτικό και σε βοηθά να ελιχθείς με ευκολία 
και να αφήσεις πίσω σου την κίνηση. Όπλα του στο 
αστικό ρινγκ είναι το «ατέλειωτο» κόψιμο του τιμο-
νιού, η ακρίβεια της μετάδοσης και το σωστό ζύ-
γισμα. Ο όγκος του scooter δεν είναι αμελητέος, 
αλλά το μαζεμένο πλάτος του βοηθάει στο να πε-
ράσει από στενά σημεία. Η δύναμη του κινητήρα 
είναι υπεραρκετή για τις αστικές μετακινήσεις και 
οι αποστάσεις από φανάρι σε φανάρι καλύπτο-
νται γρήγορα. Το V-Box έδειξε ότι τα πρώτα 100 
χιλιόμετρα από στάση έρχονται σε 10,7 δευτε-
ρόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση συνεχίζεται αβίαστα 
μέχρι την τελική των 140 χιλιομέτρων.

Το J300 όμως δεν απευθύνεται μόνο σε όσους 
θέλουν να μετακινούνται αποκλειστικά εντός 
πόλης. Η ζελατίνα, η ευρύχωρη σέλα και φυσι-
κά οι επιδόσεις σε προδιαθέτουν να βγεις εκτός 
πόλης και τότε ανακαλύπτεις το άλλο του πρό-
σωπο, το πιο σπορ. Η ρύθμιση της μετάδοσης 
κρατά τον κινητήρα στο «καλό» εύρος στροφών 
και έχεις πάντα αποθέματα δύναμης, ώστε να 
επιταχύνεις ή να προσπεράσεις. Για να φεύγουν 
πιο άνετα τα χιλιόμετρα της εθνικής, θα ήταν ευ-
πρόσδεκτες κεκλιμένες πλατφόρμες που θα σου 
επέτρεπαν να τοποθετήσεις τα πόδια πιο ψη-
λά στην ποδιά. Όμως, η απουσία τους είναι ένα 
ακόμα στοιχείο που ενισχύει στον σπορ προσα-
νατολισμό, καθώς σε τοποθετεί σε πιο επιθετι-
κή στάση. Στις στροφές, απολαμβάνεις σταθερό-
τητα και στιβαρότητα, μάλιστα οι μηχανικοί της 
Kawasaki έχουν τοποθετήσει το κεντρικό σταντ 
σε τέτοιο σημείο και με τέτοιο τρόπο ώστε είναι 
πολύ δύσκολο να βρει, επιτρέποντας στο J300 
να παίρνει μεγάλες κλίσεις. Αλλάζει άμεσα κα-
τεύθυνση με ένα μικρό σπρώξιμο του τιμονιού 
και παραμένει στην τροχιά που έχεις επιλέξει. 
Οι αναρτήσεις που μέσα στην πόλη απορροφούν 

αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και 
προσφέρουν επίπεδα άνεσης που σπάνια συνα-
ντάμε σε scooter, στο συνεχόμενο στροφιλίκι 
αποδεικνύονται όσο σκληρές και στιβαρές πρέ-
πει παρέχοντας ακριβή πληροφόρηση για το τι 
κάνουν οι τροχοί, εμπνέοντας εμπιστοσύνη. Τα 
φρένα μπορεί να μην εντυπωσιάζουν με το αρχι-
κό τους δάγκωμα, αλλά έχουν προοδευτική λει-
τουργία και, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, είναι 
αποτελεσματικά αφού καταφέρνουν να  ακινητο-
ποιήσουν το J300 από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα 
σε 46,2 μέτρα.
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KYMCO Agility 16+ 300
w Τιμή: 4.015 ευρώ
+: Χώρος κάτω από την σέλα, φρένα, εμφάνιση, φινίρισμα, εξοπλισμός
-: Ντουλαπάκι που δεν κλειδώνει

ΣΕ «ΙΤΑΛΙΚΑ ΧΩΡΑΦΙΑ»
Με ευρωπαϊκό αέρα σχεδίασης και premium αίσθησης, το KYMCO Agility 16+ 300 διεκδικεί θαρρα-
λέα την θέση του στην κατηγορία scooters με μεγάλους τροχούς, συνδυάζοντας πολλά χαρακτηριστι-

κά σε δελεαστική τιμή. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Το πρώτο πράγμα που θα σου κάνει εντύπωση 

στο Agility 300 είναι το μέγεθος του και η αίσθηση 
όγκου που αποπνέει. Το μοντέλο έχει το μεγαλύτε-
ρο μεταξόνιο της κατηγορίας (στα 1.550 χιλιοστά) 
και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα σε μέγεθος 
αυτής, με αποτέλεσμα να κάνει άμεσα αισθητή 
την παρουσία του. Η σχεδιαστική του γλώσσα εί-
ναι αιχμηρή και άκρως μοντέρνα και αντικατοπτρί-
ζει τις ευρωπαϊκές καταβολές, αφού το Agility 300 
σχεδιάστηκε στην Ιταλία. Τεθλασμένες γραμμές 
και γωνίες παντού, διχρωμίες, αρκετό χρώμιο και 
γυαλιστερό μαύρο και σύγχρονα στοιχεία όπως 
π.χ. η αναγραφή του κυβισμού με στυλιζαρισμέ-

να νούμερα στα σημεία, δημιουργούν μια αναμ-
φισβήτητα premium εικόνα. Ο αναβάτης έχει την 
επιλογή μεταξύ 3 διαφορετικών χρωματισμών και 
αυτός που βλέπετε στις φωτογραφίες, ονομάζεται 
Silk Grey. Στον τομέα της ποιότητας κατασκευής το 
Agility 300 παίρνει πολύ καλή βαθμολογία, χωρίς 
όμως να ξεφεύγει από τα δεδομένα της κατηγο-
ρίας του όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιεί. 
Εύσημα αξίζουν παρόλα αυτά στο επίπεδο της συ-
ναρμολόγησης και του φινιρίσματος, αλλά και των 
βαφών που είναι πολύ προσεγμένες, τομέας στον 
οποίο η KYMCO δεν απογοητεύει. 

Άνεση-Εργονομία
To Agility 300 έχει καταβολές… GT Scooter 
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KYMCO Agility 16+ 300

όσον αφορά την προσφερόμενη άνεση στον ανα-
βάτη του και αυτό ξεκινάει από την ευμεγέθη σέ-
λα του. Το σχήμα της «αγκαλιάζει» τη μέση και 
τους γοφούς του αναβάτη, ενώ το μαξιλαράκι μέ-
σης είναι πάντα ευπρόσδεκτο ανεβάζοντας κι άλ-
λο το επίπεδο άνεσης στη λεπτομέρεια. Η σέλα εί-
ναι ποιοτική με το αφρώδες υλικό να είναι μέτριας 
σκληρότητας  χωρίς να αποτελεί πρόβλημα στην 
καθημερινότητα. Το τιμόνι του Agility 300 είναι αρ-
κετά ψηλά, φέρνοντας τα χέρια στο ύψος του θώ-
ρακα, όμως το μελετημένο πλάτος του και η γω-
νία των χειριστηρίων συμβάλλουν τελικά σε μια 
ξεκούραστη στάση σώματος. Τα μαρσπιέ είναι αρ-
κετά ευρύχωρα για τα πόδια του αναβάτη, ενώ η 
ύπαρξη του κεντρικού τούνελ δεν ενοχλεί επ ου-
δενί. Αξίζει να σχολιάσουμε ότι η ζελατίνα και οι 
χούφτες είναι στον βασικό εξοπλισμό του Agility 
300 και με την συνδρομή τους, το scooter πετυχαί-
νει πολύ καλή ανεμοκάλυψη που συμβάλλει έντο-
να στην καθημερινή άνεση του χρήστη του. 

Ο χώρος κάτω από την σέλα του Agility 300 εί-
ναι ένα από δυνατά του σημεία. Επιστρατεύσαμε 
για άλλη μια φορά την μέθοδο του «Ταμερλάνου» 
και μετρήσαμε τον όγκο του στα 42,5 λίτρα, αλ-
λά το ατού του είναι το σχήμα του, που επιτρέπει 
την φιλοξενία 2 full face κρανών, κάτι που το θέτει 
ένα βήμα μπροστά για τα δεδομένα της κατηγορί-
ας. Εναλλακτικά, στον –φωτιζόμενο- χώρο μπορεί-
τε να τοποθετήσετε ένα κράνος και… την προίκα 
σας, ενώ μια υποδοχή ρεύματος USB θα φορτίσει 
τις συσκευές σας. Ωστόσο, αυτή είναι και η μοναδι-
κή θύρα USB του Agility και η τοποθέτηση της π.χ. 
στο εμπρός ντουλαπάκι, θα ήταν μια πιο πρακτική 
επιλογή. Μιλώντας για το εμπρός ντουλαπάκι, βρί-
σκεται στην αριστερή πλευρά της ποδιάς και ο χώ-
ρος του είναι της τάξης ενός κουτιού αναψυκτικού. 
Δεν προσφέρει δυνατότητα κλειδώματος και άρα, 
ενδείκνυται για κάποιο αντικείμενο που θέλετε να 
έχετε σε άμεση πρόσβαση. Η έκδοση του Agility 
που δοκιμάσαμε ήταν η «βασική», χωρίς δηλαδή 
το σύστημα πολυμέσων Noodoe και έτσι, ο πίνα-
κας οργάνων είχε διπλή οθόνη LCD . Όλες οι βα-

σικές ενδείξεις απεικονίζονται ευανάγνωστα, ενώ 
στο κάτω τμήμα της οθόνης ο αναβάτης μπορεί να 
επιλέξει μεταξύ ρολογιού και βολτόμετρου. 

Κινητήρας
Η πηγή ισχύος του Agility 300 μας είναι γνωστή, 

καθώς προέρχεται από το X-Town 300 φέροντας 
αλλαγές για να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές 
Euro5, για τις οποίες είναι έτοιμος. Σημαντική αλ-
λαγή στον κινητήρα είναι η νέα ρύθμιση της με-
τάδοσης, που μεγιστοποιεί ανάλογα την απόδοση 
στις μεσαίες και τις χαμηλές στροφές. Οι «αριθ-
μοί» λένε ότι ο κινητήρας αποδίδει 23,2 ίππους 
και 2,3 kgm ροπής, ενώ την τροφοδοσία του ανα-
λαμβάνει σύστημα ψεκασμού και ρεζερβουάρ 13 
λίτρων. Με τα 3,7 λίτρα μέσης κατανάλωσης που 
μετρήσαμε, λοιπόν, η αυτονομία του Agility 300 
αγγίζει τα 350 χιλιόμετρα, ένα διόλου ευκατα-
φρόνητο νούμερο. Αυτό που προξενεί πολύ θετι-
κή εντύπωση με τον κινητήρα του Agility 300 είναι 
το πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου του, σε σημείο 

H σέλα θυμίζει σε μέγεθος αυτές των GT Scooters, 
όμως είναι πιο σκληρή και σε στηρίζει, αντί να σε… 
βυθίζει μέσα της. Στην «σπηλιά» από κάτω της ο 
χώρος είναι γενναιόδωρος. 
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KYMCO Agility 16+ 300

Honda Forza 300

που σε συνθήκες θορύβου πόλης δεν τον ακούς 
καν! Στις μετρήσεις, το Agility 300 παρουσίασε μια 
εικόνα στα επίπεδα της κατηγορίας του: Τα 50 χλμ/
ώρα από στάση έρχονται σε 4 δλ, ενώ τα 80 σε 7,8 
δλ., με μια ρεπρίζ από 40-80 να χρειάζεται 4,7 δλ. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Οι λύσεις εδώ είναι δοκιμασμένες, με ένα ατσά-

λινο πλαίσιο να αποτελεί την κύρια κατασκευαστι-
κή δομή του Agility 300. Η KYMCO αναφέρει μά-
λιστα ότι το πλαίσιο έχει στοιχεία δανεισμένα από 
το πλαίσιο των Downtown, με στόχο την βελτίωση 
της οδηγικής συμπεριφοράς. Οι τροχοί των 16 και 
14 ιντσών, εμπρός και πίσω αντίστοιχα, συνεργά-
ζονται με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και σύστη-
μα δύο αμορτισέρ πίσω, τα οποία ρυθμίζονται σε 
5 επίπεδα προφόρτισης ελατηρίου. Στα φρένα, η 
KYMCO χρησιμοποιεί έναν αρκετά μεγάλο δίσκο 
300 χιλιοστών εμπρός, κάτι που συμβάλλει τελι-
κά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πέδησης. Εννο-
είται ότι και στον πίσω τροχό χρησιμοποιείται δί-
σκος διαμέτρου 240 χιλιοστών, ενώ οι δαγκάνες 
είναι 2 εμβόλων και οι σωληνώσεις είναι ατσάλι-
νες υψηλής πίεσης (που βελτιώνουν πολύ την αί-

Ο πειθήνιος και «ήσυχος» κινητήρας των 23 ίππων 
κρίνεται απόλυτα επαρκής και οικονομικότατος. 

σθηση και την διάρκεια φρεναρίσματος). Το ABS 
είναι της Bosch, δύο καναλιών. 

Οδηγώντας
Τα scooters 300 κυβικών τυγχάνουν υψηλότα-

της εκτίμησης στην χώρα μας και οι αναβάτες τους 
είναι συχνά απαιτητικοί, ζητώντας από το scooter 
τους να τα κάνει «όλα και καλά». Πόσο καλά αντα-
ποκρίνεται το ολοκαίνουργιο, για την κατηγορία, 
Agility 300; Ξεκινάς την ημέρα σου με το scooter 
και διαπιστώνεις γρήγορα ότι η ποιότητα κύλισης 
του βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Στις αστικές τα-
χύτητες, οι κραδασμοί από τον κινητήρα είναι πρα-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, Υ/Ψ 2Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  276
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  23,2/8.000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,3/6,500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,7
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  123
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι 
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/300, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/10-16’’
Ελαστικό Π 140/70-14’’

Η άποψή μας
Αν και «νέο μέλος» στην κατηγορία, το KYMCO Agility 
300 έρχεται… καλά διαβασμένο. Επικεντρώνεται στους 
αναβάτες που θέτουν την πρακτικότητα πάνω από τις 
επιδόσεις και προτείνει ένα ολοκληρωμένο, premium 
πακέτο με πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά άνε-
σης. Αρτιότατο οδηγικά, μοντέρνο στην εμφάνιση και 
καλοφτιαγμένο, το Agility 300 έρχεται με πλούσιο εξο-
πλισμό που περιλαμβάνει και την επιλογή του Noodoe 
για όποιον αναβάτη το επιθυμεί. Όλα αυτά σε μια πολύ 
ανταγωνιστική τιμή. Με όλες αυτές τις αρετές αναδει-
κνύεται εύκολα, σε μία από τις κορυφαίες επιλογές για 
την κατηγορία του.  

KYMCO Agility 16+ 300

Honda Forza 300

κτικά μηδενικοί και παραμένουν έτσι, ακόμη και σε 
μεγαλύτερες ταχύτητες. Η ισχύς και η ροπή του χα-
ρακτηρίζονται επαρκείς για τον σκοπό του Agility 
300, με την μετάδοση να υπογράφει τον τρόπο 
απόδοσης. Στην εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύ-
τητες, η εμπλοκή του συμπλέκτη είναι γρήγορη 
προσφέροντας έλεγχο στον αναβάτη στο πεδίο αυ-
τό. Όσο η επιτάχυνση συνεχίζεται, το CVT αλλάζει 
σχέση επιτρέποντας σε περισσότερη ισχύ να φτά-
σει στον τροχό και στις μεσαίες στροφές, οι ρεπρίζ 
είναι εύκολες προσφέροντας σε επίπεδο ενεργη-
τικής ασφάλειας εντός της πόλης. Το Agility 300 
δεν τοποθετείται ωστόσο κοντά στην κορυφή ισχύ-
ος για την κατηγορία και ο κινητήρας του δεν χα-
ρακτηρίζεται από «νεύρο», αλλά από σταθερή και 
ομαλή απόδοση. Ο εμπρός 16άρης τροχός «φωνά-
ζει» την παρουσία του προσφέροντας μεγάλη στα-
θερότητα στο δύσκολο ελληνικό οδικό περιβάλλον 
και συνεργάζεται απροβλημάτιστα με τον πίσω των 
14 ιντσών. Από την ευθεία στην στροφή, το Agility 
«κρατά» στιβαρά τον δρόμο με ακρίβεια στην από-
κριση και  ελαφρώς «βαριά» αίσθηση στην γραμμή 
της στροφής. Οι διαδοχικές εναλλαγές κατεύθυνσης 
γίνονται με ακρίβεια χωρίς «τσαλιμάκια» από το πλαί-
σιο που θα τρομάξουν και θα αποσταθεροποιήσουν 
το scooter, αρκεί φυσικά ο αναβάτης να μην ζητήσει 
«πολλά» με πολύ επιθετική οδήγηση. Τότε το Agility 
εμφανίζει κάποιες ταλαντώσεις, υπενθυμίζοντας το 
όριο του. Οι αναρτήσεις είναι σωστά ρυθμισμένες για 
την πλειοψηφία των συνθηκών που θα συναντήσετε 
στην πόλη, απορροφώντας τις κακοτεχνίες απροβλη-
μάτιστα. Πιο μεγάλες και απότομες ανωμαλίες γίνο-
νται αισθητές μεν, χωρίς «κοπανήματα» για τον ανα-
βάτη, δε. Σε συνδυασμό με τον τροχό των 16 ιντσών, 
το Agility 300 αποφεύγει τις νευρικότητες, ακόμη και 
αν βρεθείτε υπό κλίση σε διαδοχικές λακκούβες, κά-
τι… διόλου ασυνήθιστο. Εύσημα αξίζουν στα φρέ-
να του Agility τα οποία παρουσίασαν μεγάλη ισχύ 
και εξαιρετική, για τα δεδομένα της κατηγορίας, αί-
σθηση -τα υψηλής πίεσης σωληνάκια, κάνουν δου-
λειά! Τα 28,23 μέτρα που χρειάστηκε το μοντέλο για 
να ακινητοποιηθεί από τα 80 χλμ/ώρα, είναι μια πολύ 

αξιόλογη επίδοση. Στην εθνική και εκτός της πόλης, 
ο αναβάτης θα απολαύσει το υψηλό επίπεδο ανεμο-
κάλυψης, εξαιτίας του πολύ καλού πακέτου εξοπλι-
σμού του Agility που περιλαμβάνει στάνταρ  χούφτες 
και ζελατίνα. Το βασικό πεδίο χρήσης είναι η πόλη 
αλλά δεν θα πει όχι και σε κίνηση εκτός αυτής. Ο κι-
νητήρας του μοντέλου το ωθεί άνετα σε ταχύτητες 
μέχρι και τα 130+ χλμ/ώρα στο ψηφιακό κοντέρ, αν 
και πάνω από τα 120 ο ιμάντας παράγει ορισμέ-
νους κραδασμούς.
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KYMCO Downtown 350 Noodoe TCS
w Τιμή: 4.975 ευρώ
+: Άνεση, τιμή-εξοπλισμός, ανεμοκάλυψη, κινητήρας
-: Ντουλαπάκια που δεν κλειδώνουν

ΔΩΣΕ ΓΚΑΖΙ ΑΦΟΒΑ!
To γνωστό για τις αρετές του KYMCO Downtown 350 πλέον αποκτά και traction control, ως μια ση-

μαντική προσθήκη ενεργητικής ασφάλειας για τις καθημερινές διαδρομές στους απανταχού κακοτρά-
χαλους δρόμους. 

Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών βοηθημάτων εί-
ναι ραγδαία: Πριν 10 χρόνια, ένα σύστημα 
traction control εξόπλιζε μόνο πολύ ακρι-

βές supersport μοτοσυκλέτες, ενώ σήμερα ακόμα 
και καθημερινά οχήματα επωφελούνται από αυτό. 
Τις εξελίξεις των καιρών, αλλά και τις απαιτήσεις 
των αναβατών της, άκουσε η KYMCO εξοπλίζο-
ντας το Downtown 350 Noodoe με σύστημα ελέγ-
χου πρόσφυσης, για πρώτη φορά στην ιστορία του 
μοντέλου. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Χωρίς αλλαγές συνεχίζει σε εμφανισιακό επίπε-

δο το Downtown 350 και για το 2020. Η ριζική, επι-
θετική σχεδιαστική ανανέωση του 2016 παραμέ-

νει ακόμα «φρέσκια», αποπνέοντας δυναμισμό και 
θυμίζοντας σπορ μοντέλο. Ιδιαίτερα οι εμπρός, τύ-
που «angel eye» προβολείς υπογραμμίζουν αυτή 
την ταυτότητα, ενώ τα LED σε φώτα ημέρας, πίσω 
φώτα και εμπρός φλας προσδίδουν την απαραίτη-
τη σύγχρονη νότα. Τεθλασμένες γραμμές, προσοχή 
στην λεπτομέρεια και λογότυπα με έντονη εμφάνι-
ση δίνουν την δική τους νότα στο μοντέλο, ενώ πλέ-
ον ένα ασημί γυαλιστερό αυτοκόλλητο με τα γράμ-
ματα TCS (Traction Control System) βρίσκεται στο 
εμπρός φτερό δηλώνοντας την παρουσία του συ-
στήματος. Ποιοτικά η κατασκευή στέκεται για άλλη 
μια φορά στα ιδιαίτερα υψηλά στάνταρ που εφαρ-
μόζει η KYMCO και ικανοποιεί τις προσδοκίες, δε-
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δομένου και του premium ύφους του. Όπως και στο 
«περσινό» μοντέλο, τα υλικά είναι προσεκτικά επι-
λεγμένα με τεράστια προσοχή να έχει δοθεί στην 
προσεκτική συναρμολόγηση ενώ αν γίνουμε αυ-
στηροί, θα θέλαμε ένα καλύτερης ποιότητας καπάκι 
στο άνοιγμα του ρεζερβουάρ στην ποδιά, το οποίο 
είναι από λεπτό πλαστικό. 

Άνεση-εργονομία 
H εξαιρετική άνεση αλλά και τα υψηλά επίπεδα 

πρακτικότητας, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν 
το Downtown 350 και στην νέα του έκδοση. Η με-
γάλη σε διαστάσεις και αρκετά μαλακή σέλα πα-
ραμένει ίδια, αγκαλιάζοντας το σώμα του αναβά-
τη και προσφέροντας ονειρικά επίπεδα άνεσης. Σε 
συνδυασμό με το τοποθετημένο στο ύψος του στή-
θους τιμόνι, την μεγάλη ζελατίνα και την φαρδιά πο-
διά, ο αναβάτης τοποθετείται «μέσα στο scooter». 
Ως αποτέλεσμα, η προστασία από τον αέρα και τις 
καιρικές συνθήκες είναι αξιοσημείωτα καλή, πράγ-
μα που το διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι στον άστατο 
καιρό της περιόδου της δοκιμής. O αναβάτης μπο-
ρεί να τοποθετήσει τα πόδια του σε 2 θέσεις: Οριζό-
ντια, στο πάτωμα ή εμπρός, στο εσωτερικό της πο-
διάς, με την δεύτερη θέση να βολεύει καλύτερα τα 
πιο κοντά άτομα λόγω της μικρής σχετικά απόστα-
σης από την σέλα. Ο συνεπιβάτης για μια ακόμη φο-
ρά είναι εξαιρετικά άνετος, με την μεγάλη πίσω σέ-
λα να πλαισιώνεται από τεράστιες χειρολαβές και 
σωστά τοποθετημένα μαρσπιέ. 

Στον πίνακα οργάνων κυριαρχεί η κυκλική οθό-
νη του Noodoe, ανάμεσα στο αναλογικό ταχύμε-
τρο αριστερά και την οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, 
δεξιά. Στα χειριστήρια, έχει προστεθεί το διακριτι-
κό μπουτόν απενεργοποίησης του traction control,  
στο αριστερό χέρι του αναβάτη, με το οποίο ο τε-
λευταίος μπορεί να απενεργοποιήσει το σύστημα. 
Τα ντουλαπάκια της ποδιάς παραμένουν χωρίς δυ-
νατότητα κλειδώματος, οπότε χρησιμεύουν για 
προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων που θα χρει-
αστείτε άμεσα όσο οδηγείτε, ενώ το αριστερό φέ-
ρει θύρα USB για παροχή ρεύματος. Όμοιος παρα-
μένει και ο χώρος κάτω από την σέλα: Φωτιζόμενος 

και με όγκο 62,5 λίτρα σύμφωνα με τις δικές μας 
μετρήσεις, ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2 
κράνη, κατά προτίμηση 1 jet και ένα full face ή 2 
κλειστού τύπου, αν το ένα είναι μικρό ώστε να το-
ποθετηθεί στην εμπρός θέση. Κατά τα άλλα, το φάρ-
δος του χώρου θα επιτρέψει την μεταφορά αρκετών 
αντικειμένων αντίστοιχων διαστάσεων. 

Κινητήρας
Ο G5-SC κινητήρας του Downtown 350 είναι μια 

πολύ σύγχρονη μονάδα που έχει σχεδιαστεί με στό-
χο την χαμηλή κατανάλωση και την υψηλή ισχύ. 
Η απόδοση του ανέρχεται στους 29 ίππους και τα 
3,1 kgm ροπής, με το traction control να εποπτεύει 
πλέον την έξοδο της ισχύος όταν η άσφαλτος απέ-
χει από το ιδανικό. Ο κινητήρας φέρει νέας σχεδί-

Ο κινητήρας γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ 
των 300 και των 400 κυβικών, προσφέροντας 
ικανές επιδόσεις, χωρίς να ξεφεύγει σε θέμα 
κατανάλωσης. Τα πίσω αμορτισέρ ίσως χρειαστούν 
ρύθμιση στην προφόρτιση για να έρθουν στα 
μέτρα σας. 

Η κυκλική οθόνη του Noodoe δεσπόζει στο κέντρο 
του πίνακα οργάνων. Αναλογικό ταχύμετρο 
αριστερά και οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων 
δεξιά, το πλαισιώνουν. 
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ασης συστήματα λίπανσης και ψύξης, ενώ ο νέος 
στρόφαλος αναπτύχθηκε για υψηλή αντοχή αλλά 
παράλληλα και για να πετύχει χαμηλό βάρος και 
κραδασμούς. Η μετάδοση CVT επίσης επωφελείται 
από νέο σχεδιασμό και υψηλής αντοχής υλικά για 
καλύτερη απόδοση, ενώ το μοτέρ φέρει και αυτό-
ματο αποσυμπιεστή για ευκολότερη εκκίνησης. Τα 
διθυραμβικά σχόλια που είχαμε κάνει δοκιμάζοντας 
το μοντέλο πέρσι, για τον τρόπο λειτουργίας και τις 
επιδόσεις του κινητήρα, παραμένουν και θα το δια-
βάσετε και παρακάτω. Σε παρόμοια επίπεδα παρα-
μένει και η κατανάλωση, η οποία ανέρχεται περίπου 
στα 3,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μέσο κύκλο. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Το Downtown 350 χτίζεται πάνω σε ένα ατσάλι-

νο πλαίσιο σωληνωτής κατασκευής, το οποίο σχε-
διάστηκε να παρέχει υψηλά επίπεδα ακαμψίας και 
σταθερότητα στο δρόμο υπογραμμίζοντας τον GT 
χαρακτήρα του Downtown. Με το πλαίσιο συνερ-
γάζεται ένα τηλεσκοπικό πιρούνι στο εμπρός μέρος 
και δύο αμορτισέρ πίσω, τα οποία προσφέρουν ρύθ-
μιση προφόρτισης. Tην πέδηση αναλαμβάνουν δύο 
δίσκοι, με δαγκάνες 3 και 2 εμβόλων εμπρός και 

πίσω αντίστοιχα αλλά και την συνδρομή του ABS. 
Όπως η έκδοση Noodoe χωρίς το Traction Control, 
έτσι και το TCS μοντέλο εξοπλίζεται με τα ελαστικά 
Metzeler Feelfree. 

Οδηγώντας
Με τα «μεγάλα νέα» για το Downtown 350 να εί-

ναι ουσιαστικά η προσθήκη του Traction Control, 
επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε την οδηγική μας 
εμπειρία από αυτό το σημείο. Το Traction λοιπόν εί-
ναι ένα σύστημα που λειτουργεί αρκετά καλά στην 
περίπτωση του Downtown και η ρύθμιση του απο-

KYMCO Downtown 350 Noodoe TCS

Σέλα-καναπές με υψηλότατα επίπεδα άνεσης, 
όπως μας έχει «καλομάθει» το Downtown από 
καταβολής του. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, YΥ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  321
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  29/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,1/6.000
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,9
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  145
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι 
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ, 3Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ, 2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/80-14’’
Ελαστικό Π 150/70-13’’

Η άποψή μας
Η προσθήκη του Traction Control στο KYMCO 
Downtown 350 χαρίζει επιπλέον ασφάλεια στην πράξη, 
σε ένα scooter που φημίζεται για την ποιότητα του και 
την οδηγική συμπεριφορά του. Παράλληλα, χάρη στο 
σύστημα Noodoe, το μοντέλο προσφέρει μοναδικές 
δυνατότητες διασύνδεσης και πρακτικότητας στον ανα-
βάτη του. Τo Downtown 350 εξακολουθεί να τοποθε-
τείται ανάμεσα στα scooters των 300 και 400 κυβικών 
συνδυάζοντας τα καλά των δύο κόσμων, ενώ η τιμή του 
και ειδικότερα η σχέση τιμής-εξοπλισμού του, κρίνεται 
άκρως ανταγωνιστική για τα δεδομένα των GT Scooters 
του σήμερα.  

Honda Forza 300

δεικνύεται σωστή για την περίσταση. Οι 29 ζωηρό-
τατοι ίπποι του G5 είναι ικανοί να «σπάσουν» την 
πρόσφυση του πίσω ελαστικού πολύ εύκολα σε 
ένα κακό οδόστρωμα ή σε ολισθηρές συνθήκες 
και αυτό δεν είναι κάτι που απαραίτητα θέλεις, όταν 
οδηγείς ένα GT Scooter. Το traction control ανι-
χνεύει εύκολα και γρήγορα τάσεις ολίσθησης και 
επεμβαίνει αμέσως, ίσως αρκετά έντονα κατά πε-
ρίπτωση αλλά ποτέ απότομα. Φυσικά η δυνατότη-
τα απενεργοποίησης του παραμένει για όποιον το 
επιθυμεί. Κατά τα άλλα, το Downtown εξακολου-
θεί να παρουσιάζει μια premium οδηγική ταυτότη-
τα, με σπορ στοιχεία στην συμπεριφορά του. Η ποιό-
τητα κύλισης βρίσκεται πολύ ψηλά και η γεωμετρία 
του μοντέλου ωφελεί την σταθερότητα στο δρόμο. 
Οι αναρτήσεις λειτουργούν αρκετά καλά σε γενικές 
γραμμές «εξομαλύνοντας»  τις οδικές ανωμαλίες  
χωρίς δράματα. Τα δύο αμορτισέρ πίσω ίσως σας 
φανούν σκληρά, αλλά μην διστάσετε να ψαχτείτε με 
την ρύθμιση της προφόρτισης καθώς κάνει θαύμα-
τα: Έτσι κάναμε και εμείς, επιλέγοντας μια πιο μαλα-
κή «σκάλα» και η συμπεριφορά του Downtown με-
ταμορφώθηκε προς το καλύτερο και το ανετότερο. 

Ο κινητήρας παραμένει πολύ ζωηρός, ισχυρότα-
τος (τηρουμένων των αναλογιών) σε όλες τις συνθή-
κες, όπως επίσης παραμένει και η πολύ σωστή ρύθ-
μιση της CVT μετάδοσης. Οι ρεπρίζ του Downtown 
είναι ένα από τα δυνατά του σημεία βοηθώντας τον 
αναβάτη να ξεφύγει εύκολα από το μποτιλιάρισμα 
και να κάνει εύκολα προσπεράσεις όταν χρειαστεί. 
Παράλληλα, ταχύτητες από 120 χλμ/ώρα και πά-
νω είναι μια απλή υπόθεση και το Downtown μπο-
ρεί να ταξιδέψει απροβλημάτιστα εκτός της πόλης. 
Βάλτε στην εξίσωση και την σέλα-πολυθρόνα, την 
καλή ανεμοκάλυψη και τις άνετες αναρτήσεις και το 
συμπέρασμα είναι εύκολο… 

Το διπλό πλαίσιο του scooter υπόσχεται, όπως εί-
παμε και παραπάνω, σταθερότητα στο δρόμο αλ-
λά και άμεση απόκριση στις εντολές του τιμονιού, 
αποτρέποντας την εμφάνιση ταλαντώσεων ακό-
μη και σε πιο έντονη οδήγηση. Αν αρέσκεστε σε 
πιο σβέλτες βόλτες και επαρχιακούς δρόμους, το 

Downtown παραμένει ουδέτερο στις στροφές, δια-
τηρώντας την στιβαρότητα του και θα προειδοποιή-
σει έγκαιρα αν πλησιάσετε το όριο του χωρίς να δη-
μιουργήσει επισφαλή κατάσταση. Στα φρένα, οι δύο 
δίσκοι παραμένουν αρκούντως ισχυροί και ακινη-
τοποιούν το Downtown γρήγορα και με ασφάλεια. 
Η αίσθηση στις μανέτες είναι ικανοποιητική και το 
αρχικό δάγκωμα δεν είναι πολύ, αλλά στα επίπεδα 
που χρειάζεται. Στις μετρήσεις μας, το Downtown 
ακινητοποιήθηκε σε (Χ) μέτρα. 

KYMCO Downtown 350 Noodoe TCS
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KYMCO People GTi 300 ABS
w Τιμή: 4.260 ευρώ (4.080 ευρώ προσφορά μετρητοίς)
+: Επιδόσεις, φρένα, σχέση τιμής-αξίας
-: Ελαστικά, χώρος κάτω από τη σέλα

TOP GUN
Οι κορυφαίες επιδόσεις συναντούν την ενεργητική ασφάλεια σε ένα μοναδικό πακέτο που ακούει 

στο όνομα People GTi 300.
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KYMCO People GTi 300 ABS

Με ακόμη υψηλότερα επίπεδα ενεργη-
τικής ασφάλειας χάρη στο στάνταρ σύ-
στημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών, 

η πρόταση της KYMCO φωνάζει δυνατά «παρών» 
και γίνεται πιο δελεαστική από ποτέ.

Σχεδίαση-Ποιότητα
Το σχήμα του παραμένει απόλυτα σύγχρονο και 

δυναμικό και μετά από τόσα χρόνια είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμο. Πέρα από την αιχμηρή αισθητική, 
λεπτομέρειες που κρατούν το scooter της KYMCO 
απόλυτα επίκαιρο είναι τα LED που έχουν χρησι-
μοποιηθεί τόσο στα φλας όσο και στα φώτα θέσης. 
Στον τομέα της ποιότητας το People κυμαίνεται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Όλα τα πλαστικά ταιριά-
ζουν άψογα μεταξύ τους, τριγμοί δεν εμφανίζονται 
ούτε στις μεγάλες ανωμαλίες του οδοστρώματος, 
ενώ η βαφή που καλύπτει τα περισσότερα πλαστι-
κά του GTi πείθει για την αντοχή της στο χρόνο.

Εργονομία-Χώροι
Η σέλα είναι μεγάλη και άνετη και για τους δύο 

και είναι η πρώτη θετική εντύπωση που αποκομί-
ζει κάποιος από το GTi. Για τον αναβάτη κάνει μια 
μικρή γούβα που τον τοποθετεί σε πολύ συγκεκρι-
μένη θέση. Ο χώρος για τα πόδια πάνω στην επί-
πεδη ποδιά είναι αρκετός για να νιώσουν ιδιαίτε-
ρα άνετα οι ψηλότεροι, κάτι που ισχύει και για τα 
γόνατά τους. Η θέση του τιμονιού σε συνδυασμό 
με τη στάνταρ μικρή ζελατίνα προσφέρει επαρκή 
προστασία στο στήθος του αναβάτη, κάτι που εί-
ναι πραγματικά ευχάριστο για τους ψηλότερους. 
Ο χώρος κάτω από τη σέλα, που φέρει και παρο-
χή ρεύματος, είναι πολύ περιορισμένος, αφού δεν 
μπορεί να δεχτεί κράνος, αλλά ένα αδιάβροχο και 
μερικά μικροαντικείμενα ακόμη. Πάντως, επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο προσφέρει το μικρό ντουλα-
πάκι της ποδιάς. Ο συνεπιβάτης θα κάτσει επίσης 
πολύ άνετα πάνω στη σέλα  με το καλό αφρώδες, 
ενώ στη διάθεσή του έχει πρακτικές χειρολαβές 
και φαρδιά μαρσπιέ.

 Πλαίσιο-Αναρτήσεις- Φρένα
Το ατσάλινο πλαίσιο του GTi σχεδιάστηκε με 

στόχο τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και 

Τα πόδια φτάνουν άμεσα στο έδαφος και η 
προσφερόμενη άνεση βρίσκεται σε υχυλά επίπεδα 
για τη σέλα με την ποιοτική επένδυση αλλά και 
αφρώδες.

Συγκεντρωτικός ο πίνακας πληροφοριών με 
ευδιάκριτες ενδείξεις και ιδιαίτερα όμορφο 
κόκκινο φωτισμό τη νύχτα.

συνεργάζεται ένα συμβατικό πιρούνι 37 χλστ. 
εμπρός, και δύο αμορτισέρ πίσω, που ρυθμίζο-
νται ως προς την προφόρτισή τους. Ένα γρήγορο 
scooter, όπως, το GTi θέλει και ανάλογα φρένα και 
η KYMCO έχει φροντίζει τα δέοντα και σε αυτόν 
τον τομέα. Απλά κοιτάξτε τον εμπρός δίσκο με την 
δαγκάνα των τριών εμβόλων και θα καταλάβετε τι 
εννοούμε. Το ABS της Bosch αφήνει τον αναβά-
τη να εκμεταλλευτεί περισσότερο την μεγάλη ισχύ 
των φρένων και μάλιστα με λιγότερο άγχος. Πολύ 
δυνατά τα φρένα με άμεση απόδοση και καλή αί-
σθηση στη μανέτα.

Κινητήρας
Ο G5 κινητήρας παραμένει ένας από τους ισχυ-

ρότερους 300ρηδες στα χαρτιά, ενώ στην πράξη 
τα πράγματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Πολύ 
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KYMCO People GTi 300 ABS

Honda Forza 300
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 298,9
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 72,7x72
Συμπίεση (:1) 10,8
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 28,3/7.500
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 3,1/6.250
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 9
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 4,2
Βάρος (kg) 172
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 165
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο, χωροδικτύωμα  
Αναρτήσεις Ε Συμβατικό, 37 χλστ. 
Διαδρομή (χλστ.) 110
Αναρτήσεις Π Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή 100
Φρένα Ε (χλστ.) Δ /260, 3πίστονη  
 δαγκάνα, ABS  
Φρένα Π (χλστ.) Δ /260, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  110/70-16’’
Ελαστικό Π 140/70-16’’

Η άποψή μας
Τα επίπεδα ενεργητικής του ασφάλειας ανεβαίνουν 
ακόμη ένα σκαλί αφού το ABS έρχεται να προστεθεί δί-
πλα στην πολύ καλή και προοδευτική συμπεριφορά σε 
όλες τις συνθήκες αλλά και τις εξαιρετικές επιδόσεις 
του G5 κινητήρα που μοιάζουν να μην έχουν αντίπαλο 
σε αυτά τα κυβικά. Αν προσθέσετε στα παραπάνω και 
την τιμή που βρίσκεται λίγο πάνω από τα 4.000 ευρώ 
τότε έχετε στα χέρια σας ένα ποιοτικότατο πακέτο για 
όλες τις περιστάσεις που απλά δεν πρέπει να αγνοήσε-
τε.

KYMCO People GTi 300 ABS

Honda Forza 300

δυνατό μοτέρ που παράγει ελάχιστους μη ενοχλη-
τικούς κραδασμούς και μάλιστα όχι παντού αλλά 
σε συγκεκριμένες στροφές. Η συνεργασία του με 
το κιβώτιο είναι άψογη με τη δύναμη να κατεβαί-
νει άμεσα στο δρόμο, χωρίς να τρομάζει και την 
επιτάχυνση να είναι διαρκής και απολαυστική μέ-
χρι και τα 150 χλμ./ώρα στο κοντέρ με την τελική 
να ξεπερνά τα 160! Παράλληλα η μέση κατανάλω-
σή του είναι απόλυτα δικαιολογημένη και περιορί-
ζεται στα 4,2 λίτρα ανά 100 χλμ.

Οδηγώντας
Είναι πραγματικά εθιστικός ο τρόπος που επιτα-

χύνει το People GΤi 300. Ο μονοκύλινδρος κινη-
τήρας κάνει το scooter της να κινείται με καται-
γιστικό ρυθμό για τον κυβισμό και την κατηγορία 
του. Στην κίνηση της πόλης το scooter της KYMCO 
διαπρέπει. Πέρα από τις επιδόσεις, τα καταφέρ-
νει εξαιρετικά και στους ελιγμούς που πραγματο-
ποιούνται με χάρη και ακρίβεια λόγω του καλοζυ-
γισμένου πλαισίου που εξαφανίζει το βάρος του 
scooter, αλλά και της υποδειγματικής μετάδοσης. 
Σύμμαχο σε αυτές τις συνθήκες θα βρείτε και το 
ψηλά τοποθετημένο τιμόνι που βοήθα στο να περ-
νάτε πολλούς καθρέπτες αυτοκινήτων με άνεση. 
Με τον ρυθμό να ανεβαίνει το πλαίσιο αρχίζει να 
δείχνει τη στιβαρότητά του με την σπορ αίσθηση 

και τα υψηλά περιθώρια πρόσφυσης να τονίζο-
νται και από τις σφιχτές αναρτήσεις που θα απορ-
ροφήσουν αποτελεσματικά τις φυσιολογικές ανω-
μαλίες. Το GTi 300 είναι σπορτίφ και αυτό δεν το 
κρύβει με τα πανίσχυρα φρένα να σου το υπενθυ-
μίζουν σε κάθε τράβηγμα της μανέτας προσφέρο-
ντας άμεσα πολλή δύναμη αλλά και καλή αίσθηση. 
Πλέον σε βρεγμένο ή κακής ποιότητας οδόστρω-
μα ο αναβάτης μπορεί να οδηγεί ήσυχος αφού το 
ABS της Bosch λειτουργεί πολύ καλά δεν επιτρέ-
πει το μπλοκάρισμα και οδηγεί σε μικρές αποστά-
σεις ακινητοποίησης. 
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KYMCO People S 300
w Τιμή: 4.545 ευρώ
+: Κινητήρας, επιδόσεις, σπορ συμπεριφορά, εξοπλισμός
-: Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, ευαίσθητο ABS

ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Για να κατασκευάσεις μια αποτελεσματική εκρηκτική ύλη, χρειάζεσαι ένα σωστό μείγμα 

πρώτων υλών. Το People S χρησιμοποιώντας premium χαρακτηριστικά, δυνατό G5 κινητήρα 
και σπορτίφ συμπεριφορά, προκαλεί αλυσιδωτές εκρήξεις στην κατηγορία των 300 κυβικών. 

Η σειρά των People ολοκληρώνεται, με την 
έλευση του μεγάλου αδερφού S 300. Ένα 
ευέλικτο και ασφαλές scooter  με ολοκλη-

ρωμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει το σύστη-
μα διασύνδεσης Noodoe και ισχυρό κινητήρα που 
εκτοξεύει τις επιδόσεις και προσθέτει χρώμα στις 
καθημερινές μετακινήσεις σας, 

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής 
Το νέο People S υιοθετεί την σχεδιαστική ταυτότη-

τα των μικρότερων αδερφών του 125 και 150, πα-
ρουσιάζοντας μια άκρως κομψή και ελκυστική ει-
κόνα. Οι έντονες γωνίες και προεξοχές ενισχύουν 
τον σπορ χαρακτήρα του, ενώ η εναλλαγή βαμ-
μένων επιφανειών και νίκελ διακοσμητικών τονί-
ζουν την μοντέρνα και πολυτελή καταγωγή του. Το 

εμπρός LED φωτιστικό είναι τριγωνικής σχεδίασης 
και ενσωματώνει φώτα ημέρας. Το φιμέ κάλυμμα 
του, ενώνει αριστοτεχνικά το μικρό μαύρο μασκάκι 
στο πάνω μέρος του τιμονιού και την ιδίου χρώμα-
τος γραβάτα της κεντρικής μάσκας. Πανέμορφα και 
τα LED φλας που ρέουν κατά μήκος των πλαϊνών 
τμημάτων του μπροστινού μέρους. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και το πίσω φωτιστικό LED, που συμβά-
λει αισθητικά στην ελαφρώς ανασηκωμένη ουρά. 
Το People είναι ένα αρκετά καλοφτιαγμένο scooter, 
δείγμα της αλματώδους εξέλιξης της Kymco τα τε-
λευταία έτη, που επανειλημμένα έχουμε τονίσει. Η 
συναρμογή των υλικών είναι άριστη, όλα κουμπώ-
νουν σωστά, τίποτα δεν προεξέχει, τίποτα δεν τρίζει, 
η βαφή είναι εξαιρετική και δύσκολα θα βρεις κά-
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KYMCO People S 300

τι να του προσάψεις. Μοναδική παραφωνία κάποιες 
βίδες στο τελικό της  εξάτμισης που χτυπούν στο 
μάτι  και χαλάνε την καθαρή εικόνα. Θα μπορούσαν 
να είναι βαμμένες στο ίδιο χρώμα με το τελικό ή να 
καλύπτονται από τάπες. 

Άνεση – Εργονομία 
Η εργονομία του νέου μοντέλου στοχεύει στην 

άνεση και την φιλικότητα προς τον αναβάτη. Πράγ-
ματι, η δερμάτινη σέλα με την μπορντό απόχρω-
ση, διαθέτει μεγάλα τμήματα και πλούσιο υλικό που 
υποστηρίζει τα μαλακά μόρια των επιβατών. Ο απο-
θηκευτικός χώρος κάτω από αυτή, δεν μπορεί να 
φιλοξενήσει κάποιο κράνος, ούτε καν τύπου jet, και 
ενδείκνυται μόνο για τοποθέτηση μικρών αντικει-
μένων, γαντιών και εγγράφων. Την κατάσταση εξι-
σορροπεί το πρακτικό top box στο πίσω μέρος της 
ουράς, το οποίο λύνει τα χέρια του αναβάτη. Ένα 
ντουλαπάκι στα αριστερά της ποδιάς, το οποίο μάλι-
στα κλειδώνει, καθώς επίσης και ένας αναδιπλού-
μενος γάντζος, προσφέρουν επιπλέον λύσεις απο-
θήκευσης. Οι διακόπτες έχουν την κλασική διάταξη, 
εκτός από τα κουμπιά για τη διαχείριση του Noodoe 
στη δεξιά χειρολαβή. ¨Όπως  όλα τα νέα μοντέλα 
της Kymco, έτσι και το People S έχει εξοπλιστεί με 
την προηγμένη πλατφόρμα διασύνδεσης. Ο αναβά-
της μπορεί να συνδέσει το κινητό του και κάθε φο-
ρά που το scooter σταματάει για παράδειγμα στα 
φανάρια, το Noodoe να του εμφανίζει πιθανές ανα-
πάντητες κλήσεις, έκτακτες ειδήσεις, νέα μηνύμα-
τα, ενημερώσεις φίλων στα κοινωνικά δίκτυα.  Με 
αυτό τον τρόπο αντισταθμίζεται και η επιλογή της 
Kymco να τοποθετήσει  την θύρα USB κάτω από τη 
σέλα. Επίσης το Noodoe προσφέρει πρόγνωση και-
ρού, έξυπνη πυξίδα που δείχνει τα πιο κοντινά βεν-
ζινάδικα όταν χρειαστείς ανεφοδιασμό και πλοήγη-
ση σε αυτό που θα επιλέξεις, απομνημόνευση  της 
θέσης στάθμευσης και σύστημα πλοήγησης ειδικά 
σχεδιασμένο από την Tom-Tom για χρήση σε μο-
τοσυκλέτα, με δωρεάν χάρτες και καθοδήγηση με 
βελάκια στο κέντρο της οθόνης. Όλα τα παραπάνω 
απεικονίζονται στην κεντρικά τοποθετημένη έγχρω-
μη οθόνη οργάνων. Μια επιπλέον ψηφιακή οθόνη, 

Η έγχρωμη TFT οθόνη εμφανίζει όλες τις 
επιμέρους ενδείξεις του Noodoe όπως πρόγνωση 
καιρού, έξυπνη πυξίδα και πλοήγηση.

Ο κεντρικός διακόπτης πολλαπλών χρήσεων 
διαθέτει ειδικό πορτάκι για αντικλεπτική 
προστασία.

παρέχει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
Πλαίσιο – Αναρτήσεις - Φρένα
Η δοκιμασμένη λύση του ατσάλινου σωληνω-

τού πλαισίου ανταπεξέρχεται άψογα στις δυνάμεις 
που του ασκούνται, χαρίζοντας στο People S την 
απαιτούμενη ακαμψία και σταθερότητα. Ένα τηλε-
σκοπικό πιρούνι με διάμετρο 37 χιλιοστά και δύο 
αμορτισέρ με δυνατότητα για ρύθμιση της προφόρ-
τισης ελατηρίου, αποτελούν το σετ της ανάρτησης 
και συμβάλλουν τα μέγιστα στην σπορ συμπερι-
φορά του μοντέλου. Τα φρένα, ένας τομέας όπου 
η Kymco πάντα υπερέχει, είναι εξίσου δυνατά και 
αποτελεσματικά. Μια πλευστή δαγκάνα τριών εμ-
βόλων μπροστά και μια διπίστονη πίσω συνεργά-
ζονται με δίσκους ίδιας διαμέτρου 260 χιλιοστών 
στους δύο τροχούς. Το σύστημα της πέδησης ολο-
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KYMCO People S 300

Honda Forza 300

κληρώνει το δικάναλο ABS της Bosch. Οι όμορφες 
5-μπρατσες αλουμινένιες ζάντες έχουν διάμετρο 
16 ιντσών και τυλίγονται από ελαστικά 110/70 και 
140/70 μπροστά και πίσω αντίστοιχα. 

Κινητήρας
Κάτω από τα πλαστικά στήθια του People S βρί-

σκεται ο ισχυρός μονοκύλινδρος υδρόψυκτος G5 
κινητήρας, ο οποίος απογειώνει τις επιδόσεις του 
scooter της Kymco, καθιστώντας το ένα από τα πιο 
ισχυρά 300αρια της αγοράς. Διαθέτει τετραβάλβι-
δη κεφαλή και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Η 
απόδοση του φτάνει λίγο πάνω από τους 27 ίππους 
στις 8.000 σ.α.λ με  μέγιστη ροπή 2,8 kg-m στις 
6.500 σ.α.λ. Η συνεργασία του με την μετάδοση εί-
ναι άψογη και η δύναμη περνάει άμεσα στο δρό-
μο χωρίς δισταγμό και κυρίως χωρίς τον παραμικρό 
κραδασμό. Συνηθίζουμε να λέμε πως ότι πάει καί-
ει, για οχήματα που προσφέρουν επιδόσεις, όμως 
στην περίπτωση του People S, η μέση κατανάλωση 
παραμένει σε απόλυτα λογικές τιμές για την κατη-
γορία. 4,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα για τον πύραυ-

λο της Kymco, με την αυτονομία του 9-λιτρου ρε-
ζερβουάρ να ξεπερνάει τα 220 χιλιόμετρα πριν από 
κάθε ανεφοδιασμό.

 Στο δρόμο
Η Kymco κατασκεύασε ένα ισορροπημένο scooter 

εξίσου ικανό σε όλους τους τομείς, ακριβώς αυτό 
δηλαδή που επιθυμούν οι αναβάτες από το καθημε-
ρινό τους μέσο μετακίνησης. Το People S σημαδεύ-
ει την άνεση και την πρακτικότητα σε κάθε διαδρο-
μή. Από τη μία, η σέλα δύο τμημάτων αποτελείται 

Tο επίπεδο πάτωμα, ιδανικό για καθημερινή 
χρήση,  δίνει πανεύκολη πρόσβαση στη σέλα χωρίς  
να σηκώνεις τα πόδια, ενώ αφήνει χώρο και για 
μεταφορά πραγμάτων μπροστά από τα πόδια του 
αναβάτη.  
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Y/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  299
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  27,34/8000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,8/6500
Τροφοδοσία  Ηλ. Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  9
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4,1
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  134,5
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι  
 37χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  100
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/260, 3Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/260, 2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16’’
Ελαστικό Π 140/70-16’’

Η άποψή μας
Το να διεκδικείς μερίδιο στην απαιτητική κατηγορία των 
300 αποτελεί από μόνο του δύσκολο εγχείρημα. όμως το 
People απαντάει στις προκλήσεις  με το γκάζι ανοιχτό. Με 
δυνατό κινητήρα που το κατατάσσει στα γρηγορότερα της 
κατηγορίας του και μοντέρνα premium εμφάνιση, το νέο 
Kymco People S 300 συμπληρώνει τη φαμίλια των  People 
S. Έχοντας επενδύσει στην αρμονία των δυνατοτήτων 
του, θα ανταποκριθεί στις καθημερινές αρμοδιότητες  του 
αναβάτη για πολυχρηστικότητα και άνεση. Το  αντίτιμο για 
τα πλούσια προσόντα του δεν είναι μικρό και βρίσκεται 
στο πάνω όριο της κατηγορίας, όμως το People S είναι ένα 
πολυμορφικό scooter που θα ζωντανέψει τις μετακινήσεις 
σου. 

KYMCO People S 300

Honda Forza 300

από πλούσιο αφρώδες και είναι κατάλληλη για πο-
λύωρη χρήση. Από την άλλη, το επίπεδο πάτωμα δί-
νει πανεύκολη πρόσβαση στη σχετικά χαμηλή σέλα 
των 810 χιλιοστών, χωρίς να χρειαστεί να σηκώνεις 
τα πόδια όπως στα scooter που διαθέτουν κεντρικό 
τούνελ. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σηκώ-
νεσαι σε κάθε ανεφοδιασμό, αφού η τάπα βρίσκε-
ται από κάτω, όμως μικρό το κακό χάρη στο εύκο-
λο μπες-βγες. Επιπρόσθετα, η θέση οδήγησης είναι 
αρκετά ξεκούραστη και ο χώρος για τα πόδια επαρ-
κεί ακόμα και για μεγάλα αναστήματα. Το top-box 
θα μεταφέρει τα πράγματα του αναβάτη, ενώ κρα-
τάει και τον συνεπιβάτη στη θέση του κατά τις  επι-
ταχύνσεις. Στην κίνηση της πόλης το People ρέει σα 
νερό χάρη στις μαζεμένες του διαστάσεις και την 
αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία του μο-
τέρ. Τα πρώτα 20 χιλιόμετρα έρχονται προοδευτικά, 
κάτι που βοηθάει πολύ και στους επιτόπιους ελιγ-
μούς. Από εκεί και πάνω η ισχύς είναι αδιάκοπη,  
με το scooter της Kymco να χαρίζει απολαυστικές 
επιταχύνσεις. Σε συνδυασμό με την άψογη μετάδο-
ση θα πεταχτείς πρώτος στη μάχη των φαναριών 
και δύσκολα θα σε ακολουθήσει άλλο scooter στα 
ίδια κυβικά. Τα πρώτα 50 έρχονται σε 3,3 δεύτε-
ρα με το 0-100 να διαρκεί 10,4 δευτερόλεπτα. Οι 
ενδιάμεσες ρεπρίζ από τα 50 στα 100 χιλιόμετρα 
διαρκούν 7,4 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα δυναμική 
είναι και η οδική συμπεριφορά που συναινεί στην 
γρήγορη οδήγηση, χωρίς να κουράζει τον αναβά-
τη. Η ανάρτηση είναι σφιχτή σε λειτουργία, απορ-
ροφάει αποτελεσματικά τις όποιες ανωμαλίες του 
οδοστρώματος και θα ταρακουνήσει οδηγό και 
συνεπιβάτη μόνο σε μεγάλες λακκούβες. Παράλ-
ληλα, το πλαίσιο δείχνει τη στιβαρότητα του μέχρι 
την τελική των 134,5 πραγματικών χιλιομέτρων 
με την αντίστοιχη ένδειξη στο κοντέρ να ξεπερνά-
ει τα 150 χλμ./ώρα. Κάπου εκεί ψηλά, θα αρχίσει 
να ενοχλεί και ο αέρας,  οπότε αν διατηρήσετε  
μια μέση ταχύτητα 120 χλμ./ώρα θα μπορέσε-
τε να πραγματοποιήσετε πιο μακρινές αποδρά-
σεις, χωρίς μάλιστα να φέρνετε το μοτέρ στα όρια 
του. Τα φρένα λειτουργούν αποτελεσματικότα-

τα, έχουν ισχυρό δάγκωμα  και κάθε πάτημα στις 
δύο μανέτες συνοδεύεται από άμεση επιβράδυν-
ση. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το People χρειάζε-
ται 47 μέτρα από τα 100 χλμ./ώρα με την πλήρη 
ακινητοποίηση. Το ABS προστατεύει από μπλοκα-
ρίσματα, όμως είναι ευαίσθητο σε λειτουργία και 
στους σαθρούς ελληνικούς δρόμους κάνει συχνά 
την παρουσία του. 
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KYMCO X-Town CT300i
w Τιμή: 4.395 ευρώ (+165,92 Ε.Τ.Τ.) μετρητοίς 3.830 ευρώ (+165,92 Ε.Τ.Τ) 
+: Πρακτικότητα-επίπεδο πάτωμα, ευελιξία, ελαστικότητα μοτέρ, φρένα
-: Ανεμοκάλυψη σε συνθήκες εθνικής

ΤΟ 300ΑΡΙGT… ΑΛΛΙΏΣ! 
Πως μπορείς να κάνεις ένα GT Scooter ακόμη πιο πρακτικό για «φορτώματα» και δουλειά; Το 
προικίζεις με έξυπνες λύσεις! Η KYMCO «μεταμόρφωσε» το άνετο X-Town 300 δίνοντας του 

χαρακτηριστικά που αμέτρητοι αναβάτες ζητούν, όταν επιλέγουν καθημερινό scooter. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Το ολοκαίνουργιο CT πηγαίνει πολλά βήματα παρα-

κάτω, την αρχική και πιο «ήπια» σχεδίαση του X-Town, 
η οποία σιγά σιγά δείχνει την ηλικία της. Ξεκινώντας 
από το μούτρο, αυτό έχει αγριέψει αισθητά, με πιο επι-
θετικές γραμμές και το φωτιστικό σώμα να κλέβει την 
παράσταση: είναι πλήρως LED και προεκτείνεται εκα-
τέρωθεν του εμπρόσθιου μέρους σχηματίζοντας τα 
φλας. Οι επιθετικές γραμμές σχεδίασης συνεχίζονται 
διατρέχοντας τα πλαϊνά τμήματα για να καταλήξουν 

στο πίσω φως, το οποίο είναι επίσης LED και καλύπτε-
ται πλήρως από ένα μεγάλο διάφανο κομμάτι, προσδί-
δοντας κάτι από… Lexus ή διαστημόπλοιο στο φανάρι. 
Οι καθρέφτες με τα «σκαλιστά» μπράτσα, τα φουτου-
ριστικά λογότυπα, τα κοψίματα στα πίσω πλαϊνά πλα-
στικά και οι αιχμηρές πίσω λαβές συμπληρώνουν την 
σχεδίαση, σαν τα μπαχαρικά σε ένα πιάτο καλού φα-
γητού. Oι 3 χρωματικοί συνδυασμοί στους οποίους εί-
ναι διαθέσιμο το CT («μεταξωτό» γκρι, μαύρο γυαλι-
στερό και το μπλε που βλέπετε εδώ), ακολουθούν τις 
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τάσεις της εποχής προσδίδοντας ακόμη περισσότερο 
σύγχρονη εμφάνιση. Στο κομμάτι της ποιότητας κατα-
σκευής, η άρτια συναρμολόγηση κερδίζει τα εύσημα 
ενώ τα υλικά είναι σε τυπικό για την κατηγορία επίπε-
δο, ικανοποιώντας απόλυτα. Στην περιοχή της ποδιάς 
και του πατώματος, τα «σκληρότερα» πλαστικά με την 
πιο τραχιά εικόνα έχουν λογική, αφού το CT θα χρη-
σιμοποιηθεί και για σκληρότερες της τυπικής μετακί-
νησης χρήσεις. Τέλος, οι τριγμοί δεν έκαναν επ ουδε-
νί εμφάνιση, όσο δοκιμάσαμε το scooter της KYMCO. 

Ανεση-εργονομία
Ένα από τα βασικά ατού του X-Town CT είναι ότι 

προσφέρει στο ακέραιο, την άνεση ενός GT Scooter 
χωρίς συμβιβασμούς ελέω πατώματος. Πράγματι, ο 
αναβάτης απολαμβάνει μια χαρακτηριστική, «χαλα-
ρή» εργονομία στην θέση οδήγησης του CT. Η σέ-
λα, που είναι νέα σε σχέση με το X-Town και με πιο 
έντονα «κοψίματα», παραμένει μαλακή όσον αφορά 
το γέμισμα και υποδέχεται τον αναβάτη στο εσωτε-
ρικό της. Το μαξιλάρι υποστήριξης μέσης είναι πιο 
έντονο και ξεχωρίζει, κάνοντας πολύ καλά την δου-
λειά του. Για τον συνεπιβάτη το επίπεδο άνεσης εί-
ναι παρόμοιο, παρά το ότι η σέλα πίσω είναι κατά 
τι σκληρότερη. Το επίπεδο πάτωμα είναι το σημείο-
κλειδί που κάνει το CT να ξεχωρίζει ανάμεσα στα 
άλλα GT Scooters: Ξεκλειδώνει μεγάλες δυνατότη-
τες μεταφοράς αντικειμένων, αφού εκτός από τε-
λείως επίπεδο, το πάτωμα είναι και αρκετά μεγάλο. 
Ο γάντζος που υπάρχει στην ποδιά μπορεί να φα-
νεί «σωτήριος» για στήριξη ακριβώς στο σημείο που 
χρειάζεται. Χάρη στο νέο πάτωμα φυσικά ο αναβά-
της μπορεί να τοποθετήσει τα πόδια του… όπως θέ-
λει, πέρα από τις προοριζόμενες για αυτά θέσεις. 

Πάμε στα των αποθηκευτικών χώρων: Κάτω από 
την σέλα, βρίσκεται ο κύριος χώρος, ο οποίος με-
τρήθηκε στα 30,4 λίτρα, με την μέθοδο του «Ταμερ-
λάνου». Στην πράξη, ένα κράνος full faceθα χωρέ-
σει εκεί, μαζί με κάποια ακόμη αντικείμενα, ενώ ο 
αναβάτης έχει στην διάθεση του αφαιρούμενο δια-
χωριστικό. Ένα ντουλαπάκι ποδιάς στο αριστερό μέ-
ρος του scooter δηλώνει επίσης το παρόν για αντι-
κείμενα άμεσης πρόσβασης. 

Τα όργανα παραμένουν αναλογικά με μία LCD 
οθόνη για τις «δευτερεύουσες» ενδείξεις, με την 
πληροφόρηση που παρέχεται από τον πίνακα να εί-
ναι πλήρης για τα δεδομένα ενός scooter και την αι-
σθητική να έχει και κάτι από αυτοκίνητο. Καταπλη-
κτική εργονομική παρέμβαση, οφείλουμε να πούμε, 
είναι η USB θύρα ακριβώς στο κέντρο του τιμονιού. 
Για όσους χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο για πλο-
ήγηση ή άλλη συσκευή που τροφοδοτείται με USB, 
η θύρα αυτή είναι πραγματικά σωτήρια! 

Κινητήρας-περιφερειακά
Το μοτέρ του X-Town CT300 είναι όμοιο με αυ-

τό του «απλού» X-Town 300 και συνεπώς, τα δεδο-
μένα απόδοσης είναι τα ίδια. Ο μονοκύλινδρος των 
276 κ.εκ. αποδίδει 23 ίππους με την μέγιστη ροπή 
του να ανέρχεται στα 2,4 kgmροπής. Αλλαγές δεν 
έγιναν ούτε και σε επίπεδο μετάδοσης, με το CVTνα 
διατηρεί την ίδια ρύθμιση με το X-Town που αποδει-

USB-σωτηρία! Βρίσκεται στο κέντρο του τιμονιού 
και προορίζεται να τροφοδοτήσει, συσκευές που 
χρησιμοποιείτε μπροστά σας π.χ. για πλοήγηση. 

Ο κινητήρας των 300 κυβικών είναι ένας τίμιος, 
ακούραστος εργάτης με προσόντα του την μικρή 
κατανάλωση και την ελαστικότητα. 



112Eπιστροφή στα περιεχόμενα

KYMCO X-Town CT300i

Honda Forza 300

κνύεται εξίσου λειτουργική και για το κατά 4 κιλά ελα-
φρύτερο, CT. Στις μετρήσεις κατανάλωσης, η επίδοση 
του μοντέλου ανήλθε στα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, 
απολύτως στα επίπεδα της κατηγορίας του ακόμη και 
με αρκετή πίεση κατά την διάρκεια της μέτρησης. Χά-
ρη στο ρεζερβουάρ των 10,5 λίτρων, η αυτονομία των 
260 περίπου χιλιομέτρων είναι και εφικτή, και ικανο-
ποιητική. 

Το επιμελώς κρυμμένο κάτω από τα πλαστικά, πλαί-
σιο του CT300, είναι μια ατσάλινη κατασκευή όπως και 
στο X-Town αλλά και τα περισσότερα scooters της κα-
τηγορίας. Η ανάρτηση εμπρός αποτελείται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι, ενώ τα δύο αμορτισέρ πίσω ρυθμί-
ζονται ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. 
Στα φρένα, συναντάμε δύο δίσκους, με δαγκάνες 3 
και 2 εμβόλων εμπρός και πίσω, ενώ αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι οι μανέτες είναι ρυθμιζόμενες. Το ABS δη-
λώνει το παρόν «σώζοντας την μέρα» όταν τα περιθώ-
ρια πρόσφυσης κατά την πέδηση λιγοστεύουν. 

Οδηγώντας
Μέχρι τώρα, κάναμε διεξοδικά λόγο για τον συν-

δυασμό των GT αρετών και της αυξημένης πρακτι-
κότητας, που κάνει το X-Town CT. Πως όμως αυτά 
μεταφράζονται στο δρόμο; Πρώτη και κύρια εντύ-
πωση που σχηματίζεις με το που βρεθείς στην σέλα 
του, είναι ότι το CT κινείται με εξαιρετικά ανάλαφρο, 
ευέλικτο τρόπο. Κρύβει με μαεστρία την GT διάπλα-
ση του και οδηγικά θυμίζει μοντέλο μικρότερου κυ-
βισμού, κάτι που θα σας εκπλήξει αν έρχεστε σε 
πρώτη επαφή μαζί του. Το CT αλλάζει κατεύθυν-

Το πιρούνι είναι μαλακότερο από τα αμορτισέρ, 
εστιάζοντας στην άνεση. Τα φρένα είναι, τυπικά για 
KYMCO, πολύ καλά. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, 2B Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  276
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  22,9/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,4/6.500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  10,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/3Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-13’’
Ελαστικό Π 150/70-13’’

Η άποψή μας
Πολλοί αναβάτες ζητούσαν είτε «περισσότερα κυβικά», 
από τα καθημερινά scooter«εργασίας» με επίπεδο πάτω-
μα, είτε περισσότερη πρακτικότητα από ένα GTμοντέλο. 
Το X-TownCT 300 έρχεται να ικανοποιήσει και τις δύο 
αυτές ομάδες. Με κυβισμό που σημειώνει τεράστια 
επιτυχία στην χώρα μας και ικανά επίπεδα ισχύος, το CT 
θέτει υποψηφιότητα και για περισσότερες ή και σκλη-
ρότερες καθημερινές δουλειές, προσφέροντας φυσικά 
το πάτωμα του στην υπηρεσία σας. Και όλα αυτά από 
την άνεση ενός GT μοντέλου που μάλιστα έρχεται σε μια 
άκρως ανταγωνιστική, για την κατηγορία και αυτά που 
προσφέρει, τιμή. Θέλετε κάτι άλλο για να σας πείσει;  

KYMCO X-Town CT300i

Honda Forza 300

ση πολύ γρήγορα, ακόμη και αν βρίσκεστε σε συν-
θήκες πυκνής κίνησης, φυσικά διευκολύνοντας την 
καθημερινή οδήγηση σε ένα αστικό κέντρο. Ο κινη-
τήρας παραμένει πιστός στον χαρακτήρα που επέδει-
ξε, και κινώντας το X-Town 300. Χωρίς να εντυπωσιά-
ζει με την «απόλυτη» ισχύ του, ο κινητήρας προσφέρει 
δύναμη στον πίσω τροχό με ήπιο και ελαστικό τρόπο, 
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της πόλης. Η «κα-
λύτερη περιοχή» του είναι οι μεσαίες στροφές όπου 
και αποδίδει όλη την πλούσια ροπή του, προσφέρο-
ντας παράλληλα ικανοποιητική απόκριση στο γκάζι και 
άμεσες εκκινήσεις από στάση. Με αυτό τον τρόπο η 
οδήγηση και οι απαραίτητες επιδόσεις στο αστικό πε-
ριβάλλον είναι εύκολη υπόθεση κρατώντας ξεκούρα-
στο τον αναβάτη σε μια «μεγάλη» μέρα. Σημαντικό ρό-
λο σε αυτό παίζει η καλοσχεδιασμένη εργονομία της 
θέσης οδήγησης και η μαλακή σέλα που κρατά χαλα-
ρή την μέση. Η ποιότητα κύλισης του X-Town CT είναι 
εφάμιλλη των GT Scooters, ενώ οι αναρτήσεις γενι-
κότερα κάνουν μια ικανοποιητική δουλειά απορρόφη-
σης των κακοτεχνιών του δρόμου. Το πιρούνι είναι σα-
φώς πιο μαλακό από τα αμορτισέρ, ενώ τα τελευταία 
μπορούν να έρθουν και στα μέτρα σας αν ψαχτείτε με 
την ρύθμιση προφόρτισης –στο εργοστασιακό setup, 
ήταν λίγο σκληρότερα από το ιδανικό. Έτσι το CT πο-
λύ λογικά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση με-
τακίνησης και αν τυχόν το πιέσετε περισσότερο από 
όσο πρέπει, θα σας… υπενθυμίσει με ήπιο τρόπο ότι 
δεν κατασκευάστηκε για συγκινήσεις, αλλά για ευ-
κολία και πρακτικότητα. Τα φρένα του CT αποδίδουν 

εξαιρετικά σε επίπεδα ισχύος και προοδευτικότητας, 
με ικανοποιητικά επίπεδα αίσθησης στις μανέτες και 
εξαιρετική, ταχύτατη παρέμβαση του ABS, όταν αυτό 
κριθεί απαραίτητο. Τα 300 κυβικά του CT, τέλος, ανοί-
γουν πόρτες και για ευκολότερη μετακίνηση έξω από 
τα τείχη της πόλης αν αυτό απαιτηθεί, αφού το μοντέ-
λο μπορεί να κρατήσει εύκολα μέσες ωριαίες, της τά-
ξης των 100-110 χλμ/ώρα. Φτάνει μόνο να συμβιβα-
στείτε με την ελαφρώς μειωμένη ανεμοκάλυψη από 
την μικρότερη ζελατίνα, σε σχέση με τα δεδομένα 
των GT scooters. 

Γνώριμη εικόνα στον πίνακα οργάνων. Παρά 
το ότι τα αναλογικά όργανα με την LCD οθόνη 
παραμένουν, η πληροφόρηση και η ευκολία 
ανάγνωσης βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. 
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Piaggio Beverly S 300
w Τιμή: 3.990 ευρώ  
+: Άνεση, ολοκληρωμένος χαρακτήρας, image
-: Απότομη λειτουργία πίσω αμορτισέρ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ BEST SELLER
Ξεχωρίζει για το στυλ και τον αέρα πολυτέλειας που αποπνέει, ενώ είναι και εξαιρετικά ολοκλη-

ρωμένο στο δρόμο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που το Piaggio Beverly βρίσκεται στην κορυφή 
των προτιμήσεων του Έλληνα αναβάτη, εδώ και πολύ καιρό. 
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Piaggio Beverly S 300

Η Piaggio έκανε αλλαγές στο μοντέλο, μετα-
ξύ των οποίων η εναρμόνιση με τις προδι-
αγραφές Euro 4 και η τοποθέτηση ABS και 

ASR στον βασικό εξοπλισμό. Εμείς το δοκιμάσαμε 
και μάλιστα στην πιο «σπορ» στιλιστικά έκδοση S.

Εμφάνιση-ποιότητα
H έκδοση “S” του Beverly διαφοροποιείται σε αρ-

κετά σημεία από την «απλή», όσον αφορά την εμ-
φάνιση: Είναι διαθέσιμη σε 2 διαφορετικά χρώματα, 
με μαύρη απόχρωση στην σέλα και τα εσωτερικά 
πλαστικά τιμονιού και ποδιάς, αντί του καφέ της 
απλής έκδοσης. Εμφανισιακά, αποπνέει έναν αέρα 
φινέτσας και πολυτέλειας, ενώ η «made in Italy» 
ταυτότητά του είναι προφανής. Το μοντέλο χαρα-
κτηρίζεται από τις έντονες καμπύλες, τις προσεγμέ-
νες διχρωμίες και τις όμορφες ματ μεταλλικές λε-
τομέρειες, σε σημεία όπως ο πίνακας οργάνων και 
το μπροστινό κεντρικό φιλέτο. Ποιοτικά, το scooter 
παρουσιάζει μια εξαιρετική εικόνα. Τα πλαστικά ικα-
νοποιούν απόλυτα στην αφή και την όψη, δεν υπάρ-
χει απολύτως κανένας τριγμός και οι συναρμογές 
είναι άριστες. 

‘Ανεση-εργονομία
Ο αναβάτης απολαμβάνει μια άνετη θέση οδήγη-

σης, η οποία δεν θα τον κουράσει σε καμία περίπτω-
ση. Τα χέρια και τα πόδια του έχουν φυσική τοποθέ-
τηση στο τιμόνι και την ποδιά, ενώ η εκπληκτική σέλα 
προσφέρει ένα κάθισμα για...σεμινάριο. Πολύ ευχά-
ριστη είναι η στήριξη στη μέση, η οποία παρέχεται 
από το «σκαλοπάτι» μεταξύ αναβάτη και συνεπιβάτη, 
ενώ το αφρώδες του γεμίσματος είναι όσο πυκνό και 
σκληρό πρέπει, για πολύωρη παραμονή στο δίκυ-
κλο. Στα ίδια επίπεδα κορυφής κυμαίνεται και η άνε-
ση του συνεπιβάτη. Ο χώρος που υπάρχει κάτω από 
την σέλα μπορεί να φιλοξενήσει είτε δύο jet κράνη, 
είτε ένα full-face κράνος και μπόλικα αντικείμενα. Το 
εμπρός ντουλαπάκι φέρει 3 χώρους αποθήκευσης, 
ενώ στο δεξιό τμήμα υπάρχει θύρα USB. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Δεν συνατάμε αλλαγές στο πλαίσιο του Beverly 

S, το οποίο είναι τύπου διπλής ραχοκοκαλιάς από 
ατσάλι. Oι αναρτήσεις αποτελούνται από ένα πιρού-

νι 35 χιλιοστών εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω, τα 
οποία μπορούν να ρυθμιστούν σε 4 επίπεδα προ-
φόρτισης. Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι, κάτω από 
την σέλα, ο αναβάτης μπορεί να βρει το ειδικό ερ-
γαλείο για τη ρύθμιση αυτή! Όσον αφορά τα φρένα, 
πλέον το Beverly είναι διαθέσιμο με το ABS στον 
βασικό εξοπλισμό του, ενώ φέρει εμπρός και πίσω 
δίσκους 300 και 240 χιλιοστών αντίστοιχα, που συ-
νεργάζονται με δαγκάνες δύο εμβόλων. 

Κινητήρας
Η Piaggio κάνει λόγο για νέο καταλύτη, νέο σι-

γαστήρα και αναβάθμιση στον χάρτη τροφοδοσίας-
ανάφλεξης, προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό. Κα-
τά τα άλλα, δεν υπάρχουν περαιτέρω αλλαγές και η 
απόδοση του συνόλου ανέρχεται στους 21 ίππους 

Κάτω από την σέλα θα αποθηκεύσετε μέχρι 2 
κράνη κλειστού τύπου. Πολύ ευχάριστη η ύπαρξη 
του φωτός που βοηθάει αφάνταστα στα σκοτάδια!

Ο κινητήρας ταιριάζει «γάντι» στον χαρακτήρα και 
τον σκοπό του Beverly. Καίει λίγο, είναι απόλυτα 
επαρκής σε ισχύ, συμφωνεί και με Euro 4. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 278
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 75Χ63
Συμπίεση (:1) Δ.Α. 
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 21/7.250
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 2.3/5.750
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 12.5
Κατανάλωση (λτ/100χμ) 3.9
Τελική ταχύτητα (χμ/ώρα) 140
Βάρος, πλήρες (kg) 183
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο διπλής ραχοκοκαλιάς 
Αναρτήσεις Ε Πιρούνι 35 mm
Διαδρομή (χλστ.) 90
Αναρτήσεις Π Διπλά αμορτισέρ, ΠΕ 
Διαδρομή (χλστ.) 81
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/300, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16”
Ελαστικό Π 140/70-14”

Η άποψή μας
Με τον απόλυτα ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, δεν 
είναι τυχαίο που το Piaggio Beverly 300 βρίσκεται στην 
κορυφή των προτιμήσεων των αναβατών επί πολλά 
συναπτά έτη. Πρόκειται για ένα scooter που επιτελεί 
και με το παραπάνω τον ρόλο της αστικής και περιαστι-
κής μετακίνησης, προσφέροντας ότι μπορεί να ζητήσει 
ο αναβάτης στις σωστές αναλογίες. Το Beverly 300 
αποτελεί, λοιπόν, μια εξαιρετική επιλογή, ενώ τα 4.140 
ευρώ που κοστίζει χαρακτηρίζονται δικαιολογημένα, 
κρίνοντας από την τελική ποιότητα του συνόλου.

Piaggio Beverly S 300

Honda Forza 300

και στα 2,3 kgm ροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι με-
ταξύ απλής και “S” έκδοσης, δεν υπάρχουν διαφο-
ρές, στο μηχανικό σύνολο. Τέλος, ο κινητήρας απο-
δεικνύεται πολύ οικονομικός: Καίει μόλις 3,9 λίτρα στα 
100 χμ, σε μικτό κύκλο, μια τιμή απολύτως αποδεκτή 
και ικανοποιητική, βάσει των επιδόσεών του και του μέ-
σου όρου της κατηγορίας. 

Οδηγώντας
Κατά την οδήγηση, διαπιστώνει κανείς ότι ο κινητήρας 

του μοντέλου είναι απολύτως επαρκής σε ισχύ για όλο 
το φάσμα χρήσεων του scooter. Η απόδοση του είναι 
εντελώς γραμμική, χωρίς κανένα ξέσπασμα και χωρίς 
να «κρεμάει» ψηλά. To μοτέρ της Piaggio δίνει έμφαση 
στην πολιτισμένη λειτουργία και όχι στις απόλυτες επι-
δόσεις και στο «τέρμα γκάζι». Όμως, μόνο αδύναμο δεν 
είναι, καθώς πέρα από πανεύκολες προσπεράσεις στην 
πόλη, προσδίδει στο μοντέλο πολύ ικανοποιητική από-
δοση στον αυτοκινητόδρομο, ενώ σε οδόστρωμα-γυα-
λί δεν θα διστάξει να «διώξει» τον πίσω τροχό σε από-
τομη γκαζιά-για να επέμβει άμεσα το σύστημα ASR. Το 
anti-spin της Piaggio κάνει πάρα πολύ καλά την δου-
λειά του, προστατεύοντας τον αναβάτη από δυσάρε-
στες εκπλήξεις, ενώ μπορεί και να απενεργοποιηθεί. Η 
ποιότητα κύλισης του scooter κυμαίνεται σε πολύ υψη-
λά επίπεδα. Ο αναβάτης απολαμβάνει μια αίσθηση στα-
θερότητας και ακρίβειας, στοιχείο που σαφώς ενισχύε-
ται και από τον εμπρός τροχό των 16 ιντσών. Το Beverly 
είναι πολύ εύκολο στον έλεγχό του και αποδεικνύεται 
πολύ ευέλικτο μέσα στην κίνηση. Σε πιο σβέλτη οδήγη-
ση, η σταθερότητα παραμένει στο ακέραιο και θα σας 
δώσει εμπιστοσύνη για μεγαλύτερες κλίσεις, χωρίς να 
εμφανιστούν ταλαντώσεις και ασάφειες. Τα φρένα είναι 
όσο δυνατά πρέπει για να σταματήσουν το Beverly από 
όλες τις ταχύτητες και το ABS επεμβαίνει γρήγορα και 
σωστά. Τέλος, οι αναρτήσεις του Beverly κυμαίνονται 
προς το σκληρό, συμβάλλοντας όμως στην σταθερότη-
τα. Τα πίσω αμορτισέρ, σε έντονες ή απότομες κακοτε-
χνίες του δρόμου, έχουν μια τάση να λειτουργούν από-
τομα και ίσως ενοχλήσουν τους επιβαίνοντες. Ωστόσο, 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι αναρτήσεις θα απορ-
ροφήσουν επιτυχώς της ανωμαλίες που ο αναβάτης θα 
συναντήσει. 

3 χώροι αποθήκευσης στο εμπρός ντουλαπάκι. 
Δεξιά, υπάρχει και η θύρα παροχής ρεύματος USB. 
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Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced

w Τιμή: 10.940 ευρώ  
+: Μοναδικότητα, άνεση-χώροι, αίσθηση μπροστινού, ποιότητα κύλισης, όπισθεν
-: Παρεμβατικότητα ASR, LCD οθόνη 

ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΣΕ 3 ΤΡΟΧΟΥΣ
Το μεγαλύτερο σε κυβισμό 3τροχο scooter της Piaggio αλλά και της αγοράς, προσφέρει ανέ-
σεις επιπέδου αυτοκινήτου και δυνατότητα οδήγησης με δίπλωμα αυτού, σε ιδιαίτερα απαιτητι-

κούς χρήστες, που αρέσκονται στην ακροβασία μεταξύ των δύο κόσμων. 

Εμφάνιση-ποιότητα
Τα Piaggio MP3 ήταν ανέκαθεν μια… δική τους 

σχολή όσον αφορά την εμφάνιση. Το MP3 500 που 
τίθεται στην κορυφή της γκάμας, είναι ξεκάθαρο ότι 
είναι… μεγάλο σε όλα του. Οι «χορταστικές» διαστά-
σεις του δεν κρύβονται και αυτό μόνο κακό δεν είναι, 
μιας και το μοντέλο επιβάλλει μία premium και πολυ-
τελή εικόνα με πολλά στοιχεία από τον χώρο του αυ-
τοκινήτου. Στο εμπρός μέρος, οι δύο προβολείς δέ-
νουν χαρακτηριστικά με την γρίλια του ψυγείου, ενώ 
η πολύ ψηλή και φαρδιά ζελατίνα καλύπτει το πά-
νω μέρος της μάσκας. Τα πλαστικά που καλύπτουν 
το MP3 500 συμβάλλουν στην οπτική του εικόνα, με 

καθαρές γραμμές χωρίς ακρότητες παρά τον «Sport 
Advanced» χαρακτηρισμό. Παρά αυτό το γεγονός 
όμως, το μοντέλο φέρει νότες δυναμισμού κυρίως 
στις λεπτομέρειες. Μία από αυτές, είναι το κόκκινο 
χρώμα στα ελατήρια των αναρτήσεων, τις σκούρες 
ζάντες και στα λογότυπα. Στο πίσω μέρος, το φωτιστι-
κό σώμα είναι διπλό, στοιχείο που θυμίζει ξεκάθαρα 
πίσω μέρος αυτοκινήτου, ενώ τόσο τα εμπρός, όσο 
και τα πίσω φωτιστικά σώματα εκτείνονται και προς 
τις πλαϊνές πλευρές του MP3, προσθέτοντας στην 
εντύπωση όγκου του μοντέλου. Στο κομμάτι της ποι-
ότητας κατασκευής, το μοντέλο επιδεικνύει μια υψη-
λότατων προδιαγραφών εικόνα, με καλά υλικά και 
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Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced

τηση «αρθρωτού τετραπλεύρου», με τους δύο τρο-
χούς, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006. 
Το MP3 500 HPE χρησιμοποιεί δύο τροχούς διαμέ-
τρου 13 ιντσών, με το σύστημα να προσφέρει χα-
ρακτηριστικά ημιανεξάρτητης ανάρτησης στις κα-
κοτεχνίες του δρόμου και, φυσικά, την δυνατότητα 
κλίσης στις στροφές. Η εμπρός ανάρτηση φέρει –
όπως πάντα- και σύστημα κλειδώματος στην όρθια 
θέση, κατά την στάση ή την στάθμευση. Δύο αμορτι-
σέρ εμπρός αναλαμβάνουν την απόσβεση των οδι-
κών κακοτεχνιών. Στο πίσω μέρος, χρησιμοποιού-
νται δύο αμορτισέρ της Kayaba, ρυθμιζόμενα σε 
προφόρτιση ελατηρίου αλλά και σε απόσβεση επα-
ναφοράς προσφέροντας την δυνατότητα προσαρ-
μογής στα μέτρα και τις απαιτήσεις του αναβάτη. Το 
σύστημα πέδησης αποτελείται από 3 δίσκους, δι-
αμέτρου 258 χιλιοστών για τους εμπρόσθιους και 
240 για τους οπίσθιους. Για τον πίσω τροχό υπάρ-
χει και χειρόφρενο, που σε συνδυασμό με το κλεί-
δωμα της ανάρτησης επιτρέπει άμεση στάθμευση 
χωρίς την χρήση του κεντρικού σταντ. Το πεντάλ 
φρένων ενεργοποιεί και τους 3 δίσκους μαζί, δια-
μοιράζοντας κατάλληλα την ισχύ μεταξύ τους, ενώ 
το ABS είναι στον βασικό εξοπλισμό του MP3 500 
Sport Advanced. 

Οδηγώντας
Ανεβαίνεις στο αρχοντικό MP3 500 και ξεκινάς 

Η σέλα δεν κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά 
την προσφερόμενη άνεση. Για άλλη μια φορά 
σε MP3, πιο κερδισμένος είναι ο συνεπιβάτης, η 
υποστήριξη μέσης και για τους δύο κάνει θαύματα. 

προσεγμένο φινίρισμα στις λεπτομέρειες, στοιχείο-
κλειδί για ένα πολυτελές scooter. Μας άρεσε το επί-
πεδο συναρμολόγησης των πλαστικών, που δείχνει 
ένα μοντέλο έτοιμο και για σκληρή καθημερινή χρή-
ση, ενώ άριστα παίρνει η βαφή –που εκτός του χρυ-
σού του μοντέλου της δοκιμής, υπάρχουν άλλες 3 
επιλογές: Μαύρο, μπλε και γκρι. 

Ανεση-εργονομία
Εδώ το MP3 δίνει τον καλύτερο εαυτό του, κάνο-

ντας ξεκάθαρο ότι πρωταρχικός του στόχος είναι η 
εξασφάλιση των άνετων μετακινήσεων. Ξεκινώντας 
από την σέλα, το μεγάλο της μέγεθος δεν είναι μό-
νο… οπτική εντύπωση, αλλά και λειτουργικό χαρα-
κτηριστικό. Ο αναβάτης, απολαμβάνει καλή στήριξη 
και εύκολη πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος, ο δε 
συνεπιβάτης βρίσκεται σε… άλλη διάσταση άνεσης, 
αφού έχει στην διάθεση του ένα τεράστιο κάθισμα, 
μεγάλο μαξιλάρι πλάτης και ιδανική τοποθέτηση των 
μαρσπιέ. Το χώρισμα των δύο επιπέδων της σέλας 
δρα και ως μαξιλάρι μέσης για τον αναβάτη, αν και 
είναι λιγότερο αισθητό από το αντίστοιχο του συνεπι-
βάτη. Το γέμισμα της σέλας είναι μέτριας σκληρότη-
τας, ώστε να μην «υποχωρεί» σε πολύωρη οδήγηση 
και πράγματι, πετυχαίνει ικανοποιητικά επίπεδα άνε-
σης στις καθημερινές συνθήκες. 

Το τιμόνι βρίσκεται σχετικά χαμηλά σε σχέση με τον 
κορμό του αναβάτη, ο οποίος τοποθετείται σε όρθια 
θέση. Για τα πόδια, επιστρατεύεται διπλό πάτωμα με 
ικανοποιητικό χώρο, ενώ στο δεξί του τμήμα υπάρχει 
το γνωστό πεντάλ φρένων των MP3. Το φαρδύ τα-
μπλό γεμίζει το οπτικό πεδίο του αναβάτη, καλύπτο-
ντας τον μάλιστα και από τον αέρα και τα στοιχεία της 
φύσης. Ακριβώς κάτω από το τιμόνι, συναντάμε τα 
πλήκτρα ξεκλειδώματος της σέλας και απενεργοποί-
ησης του ASR, τον διακόπτη φώτων, αλλά και τον δι-
ακόπτη ενεργοποίησης της… όπισθεν! Καλά διαβά-
σατε, το MP3 500 Sport Advanced είναι εξοπλισμένο 
με ηλεκτρικό σύστημα οπισθοπορείας, που διευκο-
λύνει τον αναβάτη σε μανούβρες (ξε)παρκαρίσματος 
ή δύσκολους ελιγμούς. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Σήμα κατατεθέν των MP3 είναι η εμπρός ανάρ-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, Υ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  493
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 94x71
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  44,2/7.750
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  4,8/5.500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13,2
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4,8
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  -
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληντωό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Αρθρωτό τετράπλευρο
Διαδρομή (χλστ.)  85
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  108
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/258, 2Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 1Ε, ABS
   Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-13’’
Ελαστικό Π 140/70-14’’ 

Η άποψή μας
Το 500 HPE Sport Advanced είναι η top πρόταση 
της Piaggio στα πάντα ιδιαίτερα MP3,η «crème de la 
crème» της γκάμας με στοιχεία μοναδικότητας και 
πολυτέλειας που ξεχωρίζουν. Μπορεί να οδηγηθεί με 
δίπλωμα αυτοκινήτου και να «λυτρώσει» τον χρήστη 
του από την ασφυκτική αστική κίνηση, προσφέροντας 
υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης και ασφάλειας από 
κάθε ανάλογο δίκυκλο. Οι έντονες εκδρομικές του δυ-
νατότητες δεν κρύβονται, χάρη στον 500άρη κινητήρα 
και την προσφερόμενη άνεση του. Η μη αμελητέα τιμή 
απόκτησης του MP3 επαφίεται στο όλο τεχνολογικό 
υπόβαθρο του μοντέλου και στην premium τοποθέτηση 
του ως ιδιαίτερο όχημα, για συνειδητοποιημένους οδη-
γούς-αναβάτες που θα το απολαύσουν για αυτό που 
είναι. Και πράγματι, το MP3 μπορεί εύκολα να κερδίσει 
το τίτλο, μιας «τρίτροχης λιμουζίνας» για την πόλη και 
όχι μόνο. 

Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced

Honda Forza 300

την βόλτα σου, καταλαβαίνοντας άμεσα την δια-
φορά στην αίσθηση κύλισης. Οι 3 τροχοί «εξομα-
λύνουν» την πληροφόρηση στο τιμόνι, προσφέρο-
ντας παράλληλα μια έντονη αίσθηση σταθερότητας. 
Ο τρόπος χειρισμού του MP3 είναι όμοιος με αυτόν 
ενός συμβατικού δικύκλου, όσον αφορά τις εντο-
λές του τιμονιού και τις κλίσεις στις στροφές. Συ-
νεπώς, δεν ξενίζει τον αναβάτη, αν και (φυσιολο-
γικά) αυτός θα καταβάλλει περισσότερη δύναμη 
στους ελιγμούς αφού το πολύπλοκο εμπρός σύ-
στημα έχει πιο «βαριά» ανταπόκριση. Οι κλίσεις 
που το MP3 μπορεί να πάρει είναι αρκετά μεγάλες 
και εκεί φαίνεται η διαφορά που κάνει ο 3ος τρο-
χός, προσθέτοντας κράτημα και πληροφόρηση, σε 
τυχόν γλιστρήματα. Η παραπανίσια αίσθηση ασφα-
λείας είναι κάτι που διατηρείται στο ακέραιο και 
στο MP3 500, αποτελώντας χαρακτηριστικό-κλει-
δί όλης της οικογένειας. 

Ειδοποιός διαφορά του MP3 500, ωστόσο, εί-
ναι ο κινητήρας. Ο μονοκύλινδρος  των 500 κυβι-
κών λειτουργεί με μια χαρακτηριστική «thumper» 
αίσθηση και υπόσχεται πλούσια ροπή και ελαστι-
κότητα. Πράγματι, το MP3 επιταχύνει ομαλά και 
γραμμικά σε συνθήκες πόλης, αν και η σχέση με-
τάδοσης του CVT μέχρι τα 80 χλμ/ώρα είναι πε-
ρισσότερο μακριά από όσο χρειάζεται και στοιχί-
ζει σε «σπιρτάδα» στο άνοιγμα του γκαζιού (κάτι 
που φάνηκε και στις μετρήσεις μας). Ωστόσο, από 
τα 80 και πάνω, κινητήρας και μετάδοση χαρίζουν 
μια ευχάριστη έκπληξη στον αναβάτη: Το σύνολο 
λειτουργεί με περισσότερη διαθέσιμη δύναμη, χω-
ρίς κραδασμούς και χωρίς θόρυβο. 

Μοναδικό το σύστημα της Piaggio εμπρός, εδώ και 
30 χρόνια. Τα φρένα απέδωσαν σε αναμενόμενο 
επίπεδο ισχύος και αίσθησης. 
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Piaggio MP3 500 HPE Sport Advanced

Honda Forza 300
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SYM Citycom S 300i ABS
w Τιμή: 3.995 ευρώ, 3.675 ευρώ μετρητοίς  
+: Κινητήρας, τιμή, σχέση τιμής/αξίας  
-: Διάρκεια απόδοσης φρένων

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Το δημοφιλές Citycom, με αλλαγές στα σημεία και την τοποθέτηση του πολύ δυνατού κινητήρα F4 

της SYM, απέκτησε νέα δυναμική και προσθέτει στον value for money χαρακτήρα του και εξαιρετικές 
επιδόσεις.
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SYM Citycom S 300i ABS

Το Citycom  300 είναι μια από τις καλύτερες 
value for money προτάσεις που μπορεί να 
βρει κανείς στην ελληνική αγορά. Είναι ένα 

από εκείνα τα scooter που μπορεί να μην ξεχωρί-
ζει με τη σχεδίασή του αλλά καταφέρνει να τα κά-
νει όλα καλά και να είναι παράλληλα ιδιαίτερα προ-
σιτό στο κοινό.

Σχεδίαση-Ποιότητα
Η εμφάνισή του είναι σοβαρή και διακριτική και 

θα φανεί σίγουρα ελκυστική σε εκείνους που επι-
θυμούν να έχουν ανάλογη παρουσία στο δρόμο. Τα 
οπίσθια φωτιστικά σώματα της έκδοσης S είναι τε-
χνολογίας LED ενώ τα κρύσταλλα τους είναι πλέον 
φιμέ. Η σέλα είναι η επόμενη στη σειρά που δέχτη-
κε αλλαγές με νέο πιο ποιοτικό στην όψη, αλλά και 
στην αφή, υλικό και νέο αφρώδες ακόμη καλύτε-
ρης ποιότητας. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει την έκ-
δοση S από το απλό μοντέλο είναι το μεγάλο τελικό 
της εξάτμισης που ήρθε μαζί με το νέο κινητήρα F4. 
Ποιοτικά το Citycom κινείται στα ίδια καλά στάνταρ 
με την απλή έκδοση. Τα πλαστικά στην περιοχή του 
τιμονιού και της ποδιάς θα μπορούσαν να είναι λίγο 
καλύτερης ποιότητας, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ση-
μείο που να ενοχλεί. Άλλωστε, το μοντέλο της SYM 
έχει αποδείξει την αντοχή του όλα αυτά τα χρόνια 
που βρίσκεται στην αγορά.

Εργονομία/Χώροι
Ξεκινώντας από τη θέση οδήγησης να πούμε ότι 

δεν μας προκαλεί κανένα παράπονο αφού όλα βρί-
σκονται στα σωστά σημεία. Η ζελατίνα έχει ενσωμα-
τωθεί στη σχεδίαση του τιμονιού και βρίσκεται στο 
σωστό σημείο προσφέροντας καλή κάλυψη στον 
κορμό του αναβάτη, για το μέγεθός της. Περνώντας 
στην ποδιά, η ύπαρξη κεντρικού τούνελ που φιλο-
ξενεί το ρεζερβουάρ, περιορίζει τα διαθέσιμο χώρο 
για τα πόδια του αναβάτη, αλλά δεν θα δυσκολευ-
τείτε να βρείτε τη θέση που σας ταιριάζει. Η σέλα 
είναι ένα από τα δυνατά σημεία του Citycom. Είναι 
μεγάλη σε μήκος και φαρδιά και το αφρώδες που 
φέρει είναι πολύ και ποιοτικό και για τους δύο επι-
βαίνοντες. Ο συνεπιβάτης έχει στη διάθεσή του και 
πρακτικές χειρολαβές, ενώ τα μαρπσιέ ανοίγουν 

πανέξυπνα με το πάτημα ενός μπουτόν. Οι απο-
θηκευτικοί χώροι του Citycom βρίσκονται σε καλά 
επίπεδα παρά την ύπαρξη τροχού 16 ιντσών και στο 
πίσω μέρος. Ένα κράνος κλειστού τύπου θα χωρέ-
σει κάτω από τη σέλα και περισσεύει χώρος για αδι-
άβροχο και αρκετά ακόμη αντικείμενα. Μικρός χώ-
ρος υπάρχει και στο ντουλαπάκι της ποδιάς, ενώ το 
Citycom φέρει γάντζο και 12βολτη παροχή ρεύμα-
τος.

Πλαίσιο-Φρένα-Αναρτήσεις
Το πλαίσιο είναι παραδοσιακά ατσάλινο σωλη-

νωτό και το πιρούνι είναι συμβατικό. Ο αναβάτης 
μπορεί να επέμβει στα αμορτισέρ ρυθμίζοντας την 
προφόρτισή τους. Σε γενικές γραμμές το Citycom 
προτάσσει ένα... χαλαρωτικό προφίλ στο δρόμο δί-
νοντας έμφαση στην άνεση, με τους μεγάλους τρο-
χούς να φροντίζουν για τη σταθερότητα στις κακο-
τεχνίες. Οι αναρτήσεις απορροφούν με επιτυχία 

Ένα κράνος κλειστού τύπου θα χωρέσει με άνεση 
κάτω από τη σέλα αφήνοντας χώρο για πράγματα 
τόσο μπροστά όσο και πίσω από αυτό. Η μοκέτα 
δίνει ένα τόνο ...θαλπωρής. 

Νέος φωτισμός και γραμματοσειρά για τον πίνακα 
οργάνων του S. Εξακολουθούν να είναι λίγο πιο 
μικρά σε μέγεθος από όσο θα θέλαμε αλλά οι 
ενδείξεις είναι ευδιάκριτες.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, 2B Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  276
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  22,9/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,4/6.500
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  10,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/3Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/2Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-13’’
Ελαστικό Π 150/70-13’’

Η άποψή μας
Το Citycom S 300i είναι μια ξεχωριστή πρόταση ειδικά 
αν σκεφτεί κανείς την ιδιαίτερα προσιτή τιμή του. 
Αποκτάτε έναν πανίσχυρο κινητήρα που προσφέρει 
επιδόσεις εκ των κορυφαίων στα 300 κ.εκ. Ο F4 κινη-
τήρας βρίσκεται σε ένα πακέτο που τα έχει ουσιαστικά 
όλα: καλή κάλυψη από τον αέρα, μεγάλους χώρους για 
αναβάτη και συνεπιβάτη, υψηλά επίπεδα άνεσης, κα-
λούς αποθηκευτικούς χώρους και τροχούς 16 ιντσών 
εμπρός-πίσω.

SYM Citycom S 300i ABS

Honda Forza 300

ακόμη και μεγάλες ανωμαλίες του οδοστρώματος 
και σε συνεργασία με το πλαίσιο, αλλά και την ποι-
οτική σέλα λίγα, πράγματα θα καταφέρουν να σας 
απασχολήσουν σε αυτό τον τομέα. Αν όμως κινη-
θείτε στους ρυθμούς που εύκολα μπορεί να σας 
παρασύρει ο “F4” τότε θα διαπιστώσετε ότι η πτώ-
ση στην απόδοση των φρένων δεν αργεί να έρθει 
με την αίσθηση στη μανέτα να γίνεται πιο σπογγώ-
δης.

Κινητήρας
Ο νέος υγρόψυκτος κινητήρας F4 της SYM με 

τους σχεδόν 29 ίππους και τα περίπου τρία κιλά 
ροπής που παράγει δίνει φτερά στο scooter και το 
μεταμορφώνει στον πρακτικότερο, πιο προσιτό πύ-
ραυλο στα 300 κ.εκ. με τροχούς 16 ιντσών. Επιτα-
χύνει δυνατά μέχρι τα 120 χλμ./ώρα και συνεχίζει 
με ζήλο προς την τελευταία ένδειξη του ταχύμε-
τρου (160 χλμ./ώρα). Θετικό, για τους γυαλισμέ-
νους δρόμους της πόλης, ο σχετικά ήπιος τρόπος 
που φτάνει η δύναμη στο πίσω τροχό μέχρι περί-
που τα 30 χλμ./ώρα. Τέλος, η κατανάλωση παρου-
σιάζεται, ιδιαίτερα χαμηλή και απόλυτα λογική για 
τις επιδόσεις του μοτέρ.

Οδηγώντας
Το Citycom S έχει τη μαγική ικανότητα να συ-

ντομεύει ακόμη περισσότερο τις καθημερινές δι-
αδρομές. Στον αυτοκινητόδρομο θα κινηθείτε με 
απόλυτη χαλαρότητα με +20 χλμ./ώρα στο κο-
ντέρ, ενώ μέσα στην πόλη θα κάνετε ...πλάκα σε 
scooter και μικρές μοτοσικλέτες που δεν πήγαινε 
καν ο νους σας πριν! Με τον F4 στα σωθικά του 
το Citycom έγινε ένα ακόμη καλύτερο scooter για 
τουρισμό. Ουσιαστικά μπορεί πλέον να διατηρεί τις 
ίδιες ταχύτητες με την απλή έκδοση αλλά με δύο 
άτομα πάνω στη σέλα του και αυτό, σε συνδυασμό 
με τις υπόλοιπες ανέσεις που προσφέρει, το ανάγει 
σε ιδανικό όχημα εξόρμησης για το τέλος της εβδο-
μάδας. Φυσικά η έκδοση “S” δεν έχει χάσει τίποτα 
από τη χρηστικότητα της απλής στο κέντρο της πό-
λης με το σωστά ζυγισμένο πλαίσιο να βοηθά τα μέ-
γιστα τους ελιγμούς και τις μαλακές αναρτήσεις να 
φροντίζουν για την άνεση του αναβάτη.

Τα χειριστήρια στο τιμόνι είναι μεγάλα και 
βρίσκονται στις σωστές θέσεις. Η αίσθηση που 
αφήνουν κατά τη χρήση τους θα μπορούσε να είναι 
λίγο καλύτερη. 
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Sym Cruisym 300i F4 ABS
w Τιμή: 4.895 ευρώ, 4.495 ευρώ μετρητοίς  
+: Άνετος χαρακτήρας, αποθηκευτικός χώρος, κινητήρας   
-: Αφρώδες σέλας 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Το Cruisym έρχεται να πλαισιώσει την κατηγορία των maxi scooter μεσαίου κυβισμού. Σπορ δυνα-
μική εμφάνιση, δυνατός κινητήρας και άνετος χαρακτήρας είναι τα δυνατά όπλα, που κρύβει στη 

φαρέτρα του.
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Sym Cruisym 300i F4 ABS

Το σύνθημα της εταιρίας, απολαύστε την 
βόλτα, καλεί τους αναβάτες να απολαύσουν 
το νέο μοντέλο. Περιπέτεια στην πόλη, Μο-

ντέρνο ρετρό και Μεγάλου τουρισμού, είναι τα 3 
στοιχεία του CruiSym, που δεν θα σας αφήσουν 
ασυγκίνητο. Το Cruisym 300 εξαργυρώνει τις προ-
σπάθειες της Sym για την κατασκευή ενός Scooter 
μεγάλου τουρισμού με σπορ εμφάνιση, οικονομία 
καυσίμου και ευελιξία στο αστικό πεδίο.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Το εμπρός μέρος θυμίζει επιθετικό ράμφος με 

τους διπλούς προβολείς να ενσωματώνουν φώ-
τα θέσεως τεχνολογίας LED. Αιχμηρές γωνίες και 
επιθετικότητα, είναι διάχυτες σε όλο το υπόλοιπο 
σώμα της κατασκευής, από την μάσκα, την ποδιά 
έως και την ανασηκωμένη ουρά. Πλαστικά καλύμ-
ματα σε carbon look και πλαϊνά πάνελ με στυλ ξε-
θωριασμένου αλουμινίου εναλλάσσονται προσ-
δίδοντας πόντους στην σπορ εμφάνιση του νέου 
μοντέλου. Το πίσω φωτιστικό σώμα είναι τεχνολο-
γίας LED και δημιουργεί περίτεχνα 3D εφέ, ενώ το 
πακέτο συμπληρώνουν τα LED φλας και οι πεντά-
κτινες ζάντες. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί 
είναι απολύτως αποδεκτά και δεν εμφανίστηκαν 
κραδασμοί, τριγμοί ή κοπανήματα, ακόμα και σε 
δρόμο με λακκούβες και κακής ποιότητας άσφαλ-
το.

 Aνεση – Εργονομία
Η σέλα του είναι ευρύχωρη, ως οφείλει να εί-

ναι σε ένα τουριστικό scooter που προορίζεται για 
πολλαπλές χρήσεις, αλλά το αφρώδες θα μπορού-
σε να είναι περισσότερο. Το πίσω τμήμα είναι αρκε-
τά μεγάλο και σε συνδυασμό με τις χειρολαβές, θα 
βολέψουν άψογα τον συνεπιβάτη. Ο αποθηκευτικός 
χώρος κάτω από τη σέλα επαρκεί για να φιλοξενή-
σει 2 full face κράνη, ενώ στο εμπρός μέρος υπάρ-
χει ένα ντουλαπάκι για μικροαντικείμενα, στο εσωτε-
ρικό του οποίου βρίσκεται μια υποδοχή USB και μια 
παροχή 12V. Οι καθρέφτες είναι αναδιπλούμενοι με 
ενσωματωμένα φλας LED και ο ανεμοθώρακας ρυθ-
μίζεται σε 2 θέσεις για να προσφέρει προστασία σε 
όλους τους τύπους αναβατών. Εντυπωσιακά είναι τα 

όργανα ελέγχου, που αποτελούνται από δύο μεγά-
λες οθόνες με ταχύμετρο και στροφόμετρο σε ανα-
λογική μορφή, και από μια μικρότερη ψηφιακή οθό-
νη που φέρει βασικές ενδείξεις.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το ενισχυμένο άκαμπτο πλαίσιο προσφέρει βελτιω-

μένο έλεγχο και σταθερότητα στον αναβάτη. Οι ρυθ-
μίσεις της ανάρτησης ισορροπούν μεταξύ της άνεσης 
και της σπορ οδικής συμπεριφοράς. Στην μπροστινή 
ανάρτηση διαθέτει ένα τηλεσκοπικό πιρούνι, ενώ πί-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 125
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 52.4 x 57.9
Συμπίεση (:1) 11
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 12/8.500
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1,2/5.000
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 8
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) Δ.Α.
Βάρος, πλήρες (kg) 130
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) Δ.Α.
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Aτσάλινο σωληνωτό 
Αναρτήσεις Ε Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) 89
Αναρτήσεις Π Διπλό αμορτισέρ
Διαδρομή 84
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/220, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Ταμπούρο 130
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  100/80-14’’
Ελαστικό Π 120/70-14’’

Η άποψή μας
Θα αποζημιώσει όσους ψάχνουν ένα άνετο καθημερινό 
scooter που δεν θα διστάσει να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του και εκτός των τειχών της πόλης. Μοντέρνο και 
απολαυστικό σε όλους τους τομείς, θα καταφέρει να 
καλύψει τις ανάγκες για μετακίνηση, ανεξάρτητα από 
το πεδίο χρήσης, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο που 
δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα. 

Sym Cruisym 300i F4 ABS

Honda Forza 300

σω έχουν τοποθετηθεί διπλά αμορτισέρ με δυνατό-
τητα ρύθμισης της προφόρτισης. Στον τομέα της πέ-
δησης, το νέο μοντέλο διαθέτει δυνατά φρένα, που 
επιβραδύνουν ικανοποιητικά το μεγάλο scooter. Οι 
λύσεις, που έχουν επιλεχθεί, είναι ένας κυματιστός 
δίσκος 260 χιλιοστών για τον εμπρός άξονα και ένας 
κυματιστός δίσκος 240 χιλιοστών για τον πίσω, οι 
οποίοι συνδυάζονται με δικάναλο ABS.

Κινητήρας
Η καρδία του Sym CruiSym, είναι ο γνωστός μας 

από τη θητεία του στα Citycom και GTS, μονοκύ-
λινδρoς, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας, 
χωρητικότητας 278 κυβικών εκατοστών, με ηλε-
κτρονικό ψεκασμό και είναι σύμφωνος με τις προδι-
αγραφές Euro4. Αποδίδει 27,5 ίππους στις 7.750σαλ 
και 2,78 κιλά ροπής στις 6.750σαλ. Η μετάδοση, γί-
νεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT. Διακρίνεται για 
την πολιτισμένη λειτουργία του και στην πράξη απο-
δεικνύεται αρκετά δυνατός, αλλά παράλληλα οικο-
νομικός σε κατανάλωση και σε συνδυασμό με το 
12-λιτρο ρεζερβουάρ καυσίμων, προσφέρει αυξη-
μένα επίπεδα αυτονομίας. Η μέση κατανάλωση κα-
τά τη διάρκεια της δοκιμής κυμάνθηκε στα 3,9 λίτρα 
στα 100 χιλιόμετρα.

Οδηγώντας
Παρά το μεγάλο μέγεθος του, καταφέρνει να ελίσ-

σεται με ευκολία ανάμεσα στα αυτοκίνητα ενώ, το 
μεγάλο κόψιμο του τιμονιού βοηθάει αρκετά σε επι-
τόπιους ελιγμούς και μανούβρες. Η σωστή κατανο-
μή και το εξαιρετικό ζύγισμα, έχουν ως αποτέλεσμα 
να παραμένει ευέλικτο, παρά το συνολικό βάρος των 
196 κιλών. Η κινητήριος δύναμη, που συμβάλει κα-
θοριστικά στην fun πλευρά του Cruisym, είναι ο απο-
δοτικός F4, που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, 
καθώς τοποθετείται και στα υπόλοιπα μοντέλα της 
εταιρίας. Ξεκινάει συγκρατημένα και ελεγχόμενα 
στα πρώτα 20χλμ/ώρα και από εκεί και πάνω διαθέ-
τει αρκετή δύναμη για να προσφέρει ικανοποιητικές 
επιταχύνσεις και ρεπρίζ. Δεν μεταφέρει κραδασμούς 
στον αναβάτη, ενώ διαθέτει εξαιρετική απόκριση, κα-
θώς σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού «ακούει» άμεσα. 
Η ανάρτηση έχει το ρόλο του σιδερώματος ή αλλιώς 

της απόσβεσης, χωρίς ωστόσο να μεταφέρει χαλαρή 
αίσθηση. Αντιθέτως, η αίσθηση ανατροφοδότησης 
που εισπράττει ο αναβάτης, είναι μιας συμπαγούς και 
σταθερής κατασκευής που μπορεί να διαχειριστεί με 
την ίδια ευκολία αστικές βόλτες όσο και διαδρομές 
με στροφές. Τα φρένα μπορεί να μην έχουν αρχικό 
δάγκωμα, αλλά δεν υπολείπονται σε δύναμη και αί-
σθηση, ενώ το ABS παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε 
ολισθηρά οδοστρώματα. Το νέο GT Scooter θα εξυ-
πηρετήσει ακόμη και σε ταξίδι μιας και το cruising εί-
ναι βούτυρο στο ψωμί του Cruisym. Διαθέτει πολύ 
καλή ποιότητα κύλισης και είναι απόλυτα σταθερό 
μέχρι την τελική του ταχύτητα των 145+ χιλιομέ-
τρων/ώρα, με τη ζελατίνα να προστατεύει ικανο-
ποιητικά.
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Sym HD 300
w Τιμή: 3.695 ευρώ, 3.740 ευρώ Top Box
+: Premium αισθητική, κινητήρας, 16άρηδες τροχοί
-: Σκληρή ρύθμιση ανάρτησης

SCOOTER ΥΨΗΛΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΏΝ
Ο νέος εκπρόσωπος της Sym στα μεσαία scooter φέρει την ονομασία HD. Δεν είναι η πρώτη φορά 

που βλέπουμε τα αρχικά HD (High Demand) σε scooter της Sym. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επιτυ-
χημένη σειρά μοντέλων, που φέρουν σημαντικό μερίδιο στην επέκταση της εταιρείας στην αγορά. 

Μετά το HD 200, ήρθε η ώρα για ένα με-
γαλύτερο σε όγκο, κυβικά και δυνατότη-
τες scooter, που φέρει τα συγκεκριμένα 

ακρωνύμια. Το νέο HD300i έχει σχεδιαστεί ειδικά, 
για να ικανοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό απαιτητικών 
αναβατών, που επιλέγουν scooters αυτής της κατη-
γορίας.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Αέρα πολυτέλειας, αποπνέει η νέα σχεδιαστική 

φόρμα του HD. Έχουμε φιλέτα χρωμίου στη ποδιά, 
τη μάσκα του φαναριού και τα αντίβαρα του τιμο-
νιού, ενώ η σέλα είναι δερμάτινη με κόκκινες ρα-

φές και με ανάγλυφο το logo της SYM στο πίσω 
τμήμα της. Στο εμπρός μέρος την παράσταση κλέ-
βουν τα φώτα ημέρας με τις δύο LED σειρές που 
ακολουθούν τις γραμμές της μάσκας, καθώς και 
ο προβολέας του τιμονιού με το σκούρο κάλυμμα 
και το χρωμιωμένο πλαίσιο στο επάνω μέρος του. 
Η ουρά ενσωματώνει τα διπλά φωτιστικά σώματα, 
με 12 LED το καθένα και σφηνοειδή σχηματισμό. 
Η αρμονική συνύπαρξη των πλαστικών μερών και 
η φινετσάτη εικόνα του HD, οφείλονται στην άριστη 
συναρμογή των υλικών που χρησιμοποιηθεί. Ένα 
συμπαγές σύνολο, μια αρκετά ποιοτική κατασκευή.
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Sym HD 300

Άνεση – Εργονομία
Το HD 300 διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, 

ώστε να πρωταγωνιστήσει στις καθημερινές μετακι-
νήσεις στην πόλη αλλά και σε περιαστικά δρομο-
λόγια. Η σέλα δύο επιπέδων προσφέρει άνεση και 
σωστή εργονομία. Το ύψος της βρίσκεται στα 800 
χιλιοστά από το έδαφος και σου επιτρέπει να πατή-
σεις με ασφάλεια και τα δύο πέλματα στην άσφαλ-
το. Μεγάλο είναι και το τμήμα που αντιστοιχεί στον  
συνεπιβάτη, ενώ οι μεγάλες χειρολαβές που έχει 
στη διάθεση του για να στηριχθεί, ενσωματώνουν 
μια σχάρα στο πίσω μέρος, για να τοποθετήσεις top 
box. Πολύ όμορφα και διακριτικά τα αναδιπλούμε-
να μαρσπιέ του συνεπιβάτη , αφού αποτελούν συνέ-
χεια του φέρινγκ όταν είναι κλειστά. Με το άνοιγμα 
της σέλας, αποκαλύπτεται ο χώρος αποθήκευσης, 
ο οποίος σύμφωνα με τις μετρήσεις μας φτάνει τα 
51 λίτρα χωρητικότητας, μια πολύ καλή τιμή για την 
κατηγορία. Εκεί θα χωρέσουν ένα full-face κρά-
νος και διάφορα αντικείμενα, όπως έγγραφα, αδι-
άβροχο ή tablet. Εξτρά μικροαντικείμενα μπορούν 
να τοποθετηθούν στο ντουλαπάκι που βρίσκεται στο 
εσωτερικό της ποδιάς και το οποίο διαθέτει θύρα 
USB προς φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών. Το μει-
ονέκτημα του είναι ότι δεν κλειδώνει. Το παζλ της 
πρακτικότητας συμπληρώνεται με τον αναδιπλού-
μενο γάντζο που θα μεταφέρει τον προσωπικό σου 
χαρτοφύλακα ή τα ψώνια από το σουπερ μάρκετ. 
Στο κέντρο του τιμονιού δεσπόζει ο αναλογικός πί-
νακας οργάνων. Ένα στροφόμετρο στα αριστερά και 
ένας δείκτης καυσίμου στα δεξιά πλαισιώνουν  το 
μεγάλο ταχύμετρο, ενώ μια μικρή ψηφιακή οθόνη 
στο κάτω μέρος απεικονίζει τις υπόλοιπες ενδείξεις 
για  θερμοκρασία, βολτ μπαταρίας και χιλιομετρη-
τές αποστάσεων. Ο κεντρικός διακόπτης επιτελεί 
πολλαπλό ρόλο, αφού εκτός από την εκκίνηση του 
κινητήρα, είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα της σέλας 
και της τάπας του ρεζερβουάρ. Παράλληλα ασφαλί-
ζει, για επιπλέον αντικλεπτική προστασία.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Ο νέος σχεδιασμός του πλαισίου, που επιτεύχθη-

κε χάρη στην ειδική μελέτη των ενισχύσεων στο δι-

Ο πίνακας οργάνων έχει κυρίως αναλογικές. 
Αριστερά και δεξιά βρίσκονται το στροφόμετρο 
και ο δείκτης βενζίνης αντίστοιχα, ενώ στο κέντρο 
δεσπόζει το μεγάλο ταχύμετρο με τη μικρή 
ψηφιακή οθόνη στο κάτω μέρος να απεικονίζει τις 
υπόλοιπες ενδείξεις.

Εκτός από άνεση στους επιβαίνοντες, Η σέλα δύο 
επιπέδων συμβάλει στην πολυτελή εικόνα του HD. 
Δερμάτινη υφή με κόκκινες ραφές και ανάγλυφο 
το logo της Sym. 

πλό σωληνωτό πλαίσιο και το ψαλίδι μειωμένου βά-
ρους, , είχαν σαν αποτέλεσμα την ελάφρυνση του 
οχήματος κατά 12 κιλά, διατηρώντας παράλληλα 
την ακαμψία του. Δυνατά τα φρένα με δίσκο διαμέ-
τρου 288 χιλιοστών τύπου μαργαρίτα μπροστά και  
ένα  δίσκο 260 χιλιοστών πίσω, με διπίστονες δα-
γκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης. To δικάνα-
λο σύστημα ABS, είναι της Bosch 9.1 Το πακέτο της 
ανάρτησης περιλαμβάνει διπλά αμορτισέρ με δυνα-
τότητα προφόρτισης 4 θέσεων με διαδρομή 100 χι-
λιοστών και τηλεσκοπικό πιρούνι διαμέτρου 35 χιλι-
οστών με διαδρομή 115 χιλιοστών. Στους τροχούς 
έχουμε αλουμινένιες ζάντες 16 ιντσών και ελαστι-
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κά της Maxxis με διάμετρο 110/70 μπροστά και 
140/70 πίσω.

Κινητήρας
Στα σπλάχνα του HD συναντάμε τον γνωστό για 

την αξιοπιστία του, μονοκύλιδρο, υγρόψυκτο κινη-
τήρα F4 της Sym με χωρητικότητα 278 κ.εκ. Ο δια-
στάσεων 75x63mm κύλινδρος είναι από αλουμίνιο, 
με ειδικής επεξεργασίας SiC κεραμική επίστρωση. 
Σε συνδυασμό με τα νέα πηνία και το ελαφρύτερο 
βολάν, επέφεραν ελάφρυνση βάρους του κινητήρα 
κατά 3 κιλά. Έτσι το μοτέρ δουλεύει σε χαμηλότε-
ρες θερμοκρασίες και με ελάχιστες τριβές. Η από-
δοση φτάνει τους 27,5 ίππους στις 8.000 σ.α.λ. με 
μέγιστη ροπή 2,7 kg-m στις 6.250 σ.α.λ. Η τροφο-
δοσία πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό ψεκασμό, 
με τη μονάδα ελέγχου ECU να προέρχεται από την 
Keihin. Η μετάδοση, γίνεται μέσω αυτόματου κιβω-

τίου CVT. Διακρίνεται για την πολιτισμένη λειτουρ-
γία του και στην πράξη αποδεικνύεται αρκετά δυνα-
τός, αλλά  παράλληλα οικονομικός με κατανάλωση 
4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με το 
10-λιτρο ρεζερβουάρ καυσίμων, προσφέρει αυξη-
μένα επίπεδα αυτονομίας. 

Στο δρόμο
Η έλευση του HD μόνο ως καλό νέο μπορεί να 

χαρακτηριστεί. Σκεφτείτε το λιγάκι. Η ονομασία του 
και η τεχνογνωσία της Sym, εξασφαλίζουν τη πετυ-
χημένη συνέχεια της σειράς, μόνο που τώρα έχει 
ωριμάσει, έχει μεγαλώσει σε κυβικά και κατά συνέ-
πεια σε δυνατότητες. Όχι με άγνωστες λύσεις, αλλά 
με τον δυνατό F4 κινητήρα, κάτω από την μοντέρ-
να πλαστική περιβολή του. Ο 300αρης είναι ομα-
λός σε λειτουργία και δυνατός σε απόδοση. Χαρίζει 
άμεσες εκκινήσεις στα φανάρια και γρήγορες ενδι-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  278.3
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 75 Χ 63
Συμπίεση (:1) 10.4
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  27,5/8000
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,7/6250
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  10
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  133
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Διπλό ατσάλινο σωληνωτό
Αν. Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  115
Αναρτ. Π / Ρυθμίσεις  Διπλά, αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  100
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/288, 2E, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/260, 2E, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70-16’’
Ελαστικό Π 140/70-16’’

Η άποψή μας
Η Sym έχει κατασκευάσει ένα ποιοτικό scooter που 
δικαιολογεί κάθε ευρώ της συνολικής τιμής του. Ευέλι-
κτο και οικονομικό, με δυνατό 300αρη κινητήρα θα σε 
συντροφεύσει σε κάθε σου μετακίνηση εντός και εκτός 
των τειχών της πόλης. Οι μαζεμένες διαστάσεις και ο 
πλούσιος εξοπλισμός εκτοξεύουν την πρακτικότητα 
στα ύψη,  με το HD να διεκπεραιώνει πάσης φύσεως 
αποστολή που θα του αναθέσεις. Το HD300i εμφανίζε-
ται έτοιμο λοιπόν, να μπει σε μια πολύ δυνατή κατη-
γορία, στην οποία μετρά και η τελευταία λεπτομέρεια. 
Οι ξεχωριστές ικανότητες, η premium εμφάνιση  και η 
προσιτή τιμή μαρτυρούν, ότι το scooter της Sym μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της καθημερι-
νής μετακίνησης. 

Sym HD 300

Honda Forza 300

άμεσες επιταχύνσεις. Η μετάδοση είναι βελούδινη 
και δεν υπάρχει ο παραμικρός κραδασμός, κάτι που 
συνεισφέρει στις άνετες μεταβάσεις. Οι μετρήσεις 
έδειξαν 10,5 δευτερόλεπτα για τα πρώτα 100 χιλιό-
μετρα και  7,3 δεύτερα για το 50-100. Οι ικανότητες 
του HD δεν περιορίζονται στο αστικό πεδίο. Η τελι-
κή των 133 χλμ / ώρα (140+ στο κοντέρ), του επι-
τρέπει να εκτελεί και υπεραστικά δρομολόγια χωρίς 
προβλήματα. Για όσους κινούνται συχνά στον ανοι-
χτό δρόμο, μια εξτρά ζελατίνα θα περιορίσει σημα-
ντικά τον αέρα που φτάνει στον αναβάτη. Η θέση 
οδήγησης είναι άνετη και η μαλακή σέλα είναι σχε-
διασμένη να μην κουράζει στην συνεχόμενη χρή-
ση. Αυτός είναι εξάλλου ο βασικός προορισμός των 
scooter. Άνετες καθημερινές μεταβάσεις. Το τού-
νελ είναι ψηλό και ενσωματώνει την τάπα πλήρω-
σης του ρεζερβουάρ, το πορτάκι της οποίας ανοί-
γει αυτόματα με το στρίψιμο του διακόπτη. Υπάρχει 
αρκετός χώρο στο δάπεδο για να τοποθετήσεις τα 
πέλματά σου, αλλά τα γόνατα, αν είσαι από 1.80 
και πάνω, θα πλησιάσουν αρκετά στο τιμόνι στα 
τέρμα κοψίματα, όταν χρειαστεί να πραγματοποι-
ήσεις επιτόπιους ελιγμούς. Το HD έχει ανάλαφρη 
αίσθηση και σου δίνει εμπιστοσύνη, ώστε να πραγ-
ματοποιήσεις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και 
αστραπιαίους ελιγμούς. Παραμένει όμως πάντα 
στιβαρό και ακλόνητο. Οι αναρτήσεις απορροφούν 
κάθε κακοτεχνία του οδοστρώματος, αλλά η σφι-
χτή ρύθμιση μπορεί να ενοχλήσει σε συνεχόμε-
νες λακκούβες. Το νέο scooter θα πατήσει σταθε-
ρά στο έδαφος και σου επιτρέπει να στρίψεις με 
ασφάλεια. Βέβαια, δεν θα έλεγα όχι σε ένα ζευγά-
ρι πιο μαλακά ελαστικά. Εκτός από την ανάρτηση, 
βασικό ρόλο παίζουν και οι τροχοί των 16 ιντσών, 
οι οποίοι χαρίζουν στο HD πολύ καλή οδική συ-
μπεριφορά και μεταφέρουν σωστή αίσθηση στον 
οδηγό. Αντίστοιχα καλή είναι και η λειτουργία του 
συστήματος πέδησης. Το πάτημα της μανέτας εξα-
σφαλίζει δυνατές επιβραδύνσεις, με το φρένα να 
είναι προοδευτικά κα χωρίς να γίνεται άσκοπη χρή-
ση του ABS. Η επιβράδυνση από τα 100 στα 0 επι-
τυγχάνεται μέσα σε 49 μέτρα απόστασης.  

Χάρη στα νέα πηνία και το ελαφρύτερο βολάν, ο 
γνωστός μας 300αρης F4 αδυνάτισε 3 ολόκληρα 
κιλά.
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Piaggio Vespa GTS 300 
w Τιμή: 
+: Οδηγική συμπεριφορά, σπιρτάδα κινητήρα, ποιότητα κατασκευής και κύλισης, οθόνη TFT
-: Δεν χωρά full-face κράνος κάτω από τη σέλα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ VESPISTI
H Vespa GTS 300 Supertech στέκεται στην κορυφή της γκάμας και τα έχει όλα: Τον ισχυρότερο κινη-
τήρα της ιστορίας της, οθόνη TFT με «έξυπνες» δυνατότητες, διαχρονικό στυλ και εξαιρετική συμπε-

ριφορά στο δρόμο. Μπορεί να γίνει το επόμενο lifestyle scooter σας; 

Εμφάνιση-ποιότητα
Τι μπορείς να πεις για την εμφάνιση μίας 

Vespa; Αντικειμενικά ένα σύμβολο του στυλ και της 
καλαισθησίας, του σχεδιασμού και του χαρακτήρα, 
η εμφάνιση του μοντέλου συγκινεί τους αναβάτες 
με αμείωτη ένταση. Η Vespa GTS του 2019 έχει δε-
χθεί καίριο φρεσκάρισμα στα σημεία, εισάγοντας 
περισσότερα μοντέρνα στοιχεία και «παντρεύοντας» 
τα με το γενικότερα ρετρό στυλ της. Οι αλλαγές εί-
ναι αρκετές: Αρχικά, τα φωτιστικά σώματα εμπρός 
και πίσω είναι LED, ενώ στο εμπρός μέρος η «γρα-
βάτα» της ποδιάς άλλαξε εντελώς εμφάνιση. Είναι 

μακρύτερη, με νέα ανοίγματα για την κόρνα στο κά-
τω της μέρος. Νέο είναι επίσης το επιχρωμιωμένο 
διακοσμητικό στο εμπρός φτερό, οι καθρέφτες, οι 
πλαϊνές γρίλιες στην ποδιά αλλά και το σχέδιο των 
γκριπ. Στο πίσω μέρος, νέο είναι το κάλυμμα του κι-
νητήρα και του σιγαστήρα, ενώ ανασχεδιασμένα εί-
ναι τα πλαϊνά και κάτω καλύμματα του scooter. Η 
έκδοση Supertech της δοκιμής, διατίθεται σε δύο 
χρώματα: To γκρι που βλέπετε εδώ και ένα έντονο 
μαύρο, αποχρώσεις που προσδίδουν μια μοντέρνα 
νότα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι λεπτομέρει-
ες χρωμίου παραμένουν στους καθρέπτες, την πε-
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Piaggio Vespa GTS 300 

ρίμετρο της ποδιάς, τον προβολέα και αλλού. Έντο-
νη αναφορά στις παλιότερες Vespa, οι γρίλιες στο 
πίσω δεξί πλαϊνό κάλυμμα, που θυμίζουν τα ανοίγ-
ματα του ανεμιστήρα στον παλιό δίχρονο κινητήρα.

Στο κομμάτι της ποιότητας κατασκευής, το μο-
ντέλο κάνει επίδειξη των δυνατοτήτων του εργο-
στασίου και πετυχαίνει εξαιρετική εικόνα. Η μεταλ-
λική κατασκευή του GTS τονίζεται από την άριστη 
συναρμογή όλων των τμημάτων μεταξύ τους, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα και την έλλειψη τριγ-
μών. Άριστη η ποιότητα της βαφής και των χρωμι-
ώσεων και «σεμιναριακή» προσοχή στο φινίρισμα, 
όπως και κορυφαίας ποιότητας διακόπτες και γκριπ 
στο τιμόνι, θυμίζουν πως εδώ μιλάμε για τον ορι-
σμό του Premium οχήματος και μάλιστα για την κο-
ρυφαία έκδοση του, στην προκειμένη περίπτωση. 
Stupenda, που θα έλεγαν και οι Ιταλοί…

Άνεση-εργονομία
H άνεση αναβάτη και συνεπιβάτη είναι καλά με-

λετημένες στην περίπτωση της GTS 300. Αρχής γε-
νομένης από την νέα σέλα, το σχήμα της φαίνεται 
στενό στο μάτι, όμως στηρίζει καλά τον αναβάτη, 
προσφέροντας του και μια κάποια ελευθερία το-
ποθέτησης κατά μήκος. Στο εμπρός της μέρος, τα 
έντονα «κοψίματα» της διευκολύνουν την πρόσβα-
ση των ποδιών στο έδαφος. Το μέτριο προς μαλακό 
αφρώδες γέμισμα σε συνδυασμό με το σχήμα της 
σέλας, εξασφαλίζουν πολύ άνετη οδήγηση ακόμη 
και για πολλή ώρα. Ο συνεπιβάτης θα αισθανθεί το 
ίδιο έχοντας άπλετο περιμετρικό χώρο στην διάθε-
ση του και μια βολική χειρολαβή πίσω. H θέση οδή-
γησης είναι αρκετά ευρύχωρη και θα εξυπηρετήσει 
πολλούς σωματότυπους. Το τιμόνι είναι όσο φαρδύ 
χρειάζεται και τοποθετημένο σχετικά χαμηλά: τα χέ-
ρια του αναβάτη το κρατούν σε ελαφρώς ανοιχτότε-
ρη θέση από την ορθή γωνία. Η μεγάλη ποδιά όχι 
απλά προσφέρει άπλετο χώρο για τα πόδια του ανα-
βάτη, αλλά και για αντικείμενα που θα θελήσει να 
μεταφέρει εκεί. Επιπρόσθετα, το εμπρός ντουλαπά-
κι προσφέρει έναν βασικό χώρο για μικροαντικεί-
μενα και έχει παροχή ρεύματος USB, ενώ κλειδώ-
νει μαζί με το scooter και ανοίγει με το πάτημα του 

Η TFT οθόνη θέτει την Supertech σε άλλο επίπεδο 
τεχνολογίας και δυνατοτήτων για την κατηγορία 
της ξεκλειδώνοντας και πολλές μελλοντικές 
δυνατότητες.

Το ντουλαπάκι της ποδιάς κλειδώνει και ανοίγει 
με μια πίεση του κεντρικού διακόπτη. Βολεύει για 
πράγματα όπως κινητό και πορτοφόλι και έχει και 
παροχή USB.

κεντρικού διακόπτη. Κάτω από την σέλα βρίσκεται ο 
βασικός χώρος αποθήκευσης της Vespa. Θα θέλα-
με να μπορεί να χωρέσει έστω ένα full-face κράνος, 
είναι η αλήθεια, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Ωστό-
σο, δύο jet κράνη (τύπου Vespa Visor 3.0) ή, εναλ-
λακτικά, ένα jet κράνος μαζί με άλλα αντικείμενα 
του αναβάτη, φιλοξενούνται κανονικά.

Στους διακόπτες και στα χειριστήρια, η εικόνα εί-
ναι γνώριμη, ο νεωτερισμός όμως έρχεται στον πί-
νακα ή μάλλον την… οθόνη οργάνων, που η έκδο-
ση Supertech φέρει. Πρόκειται για μία οθόνη 4,3 
ιντσών τύπου TFT, η οποία απεικονίζει το ταχύμε-
τρο (κεντρικά) και διάφορες ενδείξεις όπως τάση 
μπαταρίας, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ρολόι, έν-
δειξη κατανάλωσης και άλλες. Η Supertech φέρει 
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όμως και σύστημα διασύνδεσης με Smartphone με 
την πλατφόρμα Vespa MIA και τότε, η οθόνη απει-
κονίζει ζωντανά ειδοποιήσεις για κλήσεις-μηνύμα-
τα, μουσική αλλά και πλοήγηση! Τα ρετρό scooters 
συναντούν την σημερινή e-εποχή και αυτό είναι 
πλέον έκδηλο. Εμείς, θα θέλαμε να υπήρχε δυνατό-
τητα παραμετροποίησης των ενδείξεων (ποιες ή/και 
που θα ήθελε να τις βλέπει ο αναβάτης, για παρά-
δειγμα), χωρίς η έλλειψη αυτή να κρίνεται σοβαρή 
για τα δεδομένα της κατηγορίας, αφού ούτως η άλ-
λως η οθόνη είναι μεγάλο plus για την Supertech.

Κινητήρας
Ο 300 HPE-high performance engine, δηλαδή 

κατά λέξη «κινητήρας υψηλής απόδοσης» απο-
τελεί την τελευταία εξέλιξη στα μοτέρ Vespa. Με 
ισχύ 23,8 ίππων και 2,7 kgm ροπής, πρόκειται για 
τον ισχυρότερο κινητήρα στην ιστορία του Ιταλικού 
scooter και για να το πετύχουν αυτό, οι μηχανικοί 
της Piaggio έκαναν πολλή δουλειά. Η κεφαλή εί-
ναι πλήρως ανασχεδιασμένη, με μεγαλύτερους αυ-
λούς και βαλβίδες. Το έμβολο έχει νέο σχήμα, για 
ακόμα πιο αποδοτική καύση στον θάλαμο, ενώ ολο-
καίνουργιο είναι το σύστημα κίνησης των 4 βαλβί-

δων. Ο χρονισμός και το βύθισμα των βαλβίδων 
αναθεωρήθηκαν, ενώ το μπεκ ψεκασμού καυσίμου 
και το μπουζί ιριδίου αποτελούν 2 ακόμα σημαντι-
κές αλλαγές. Με όλα αυτά, ο HPE κινητήρας είναι 
ήδη συμβατός, με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές 
ρύπων και θορύβου Euro5. Επιπλέον, η μετάδοση 
CVT άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, με νέο πιο ανθεκτι-
κό ιμάντα και νέα υλικά στα εξαρτήματα για την μεί-
ωση του θορύβου, ενώ η καμπάνα του συμπλέκτη 
είναι νέα και πιο ανθεκτική. Στην πράξη, ο κινητή-
ρας μπορεί να προσφέρει ικανές επιδόσεις (ενδει-
κτικά, 0-80 χλμ/ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα, ρεπρίζ 
40-80 χλμ/ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα), ενώ όπως θα 
διαβάσετε και παρακάτω, διακρίνεται για την από-
κριση στο γκάζι και την ομαλότητα λειτουργίας του. 
Παράλληλα, δεν ζητά πολύ καύσιμο, καθώς η μέ-
ση κατανάλωση των 3,7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα 
είναι μια πολύ καλή επίδοση, για τα δεδομένα των 
scooters των 300 κυβικών.

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Κατά την φιλοσοφία της «Vespone», η GTS 300 εί-

ναι κατασκευασμένη με την μέθοδο του «αυτοφε-
ρόμενου» οχήματος: Το πλαίσιο είναι… το ίδιο το 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T 1K, Υ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.)  278
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 75x63
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  23,8/8.250
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,7/5.250
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  7
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,7
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  126
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Αυτοφερόμενο ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Υστερούντας βραχίονας,  
 1 αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/220, 1Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/220, 1Ε, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-12’’
Ελαστικό Π 130/70-12’’

Η άποψή μας
Η GTS 300 Supertech αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο 
της γκάμας της Vespa και απευθύνεται στους αναβά-
τες με τις ανάλογες, υψηλές απαιτήσεις. Καταφέρνει να 
φέρει επιτυχώς μαζί, το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-
λον στα scooters: συνδυάζει την κλασική εμφάνιση, με 
σύγχρονη και πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά –για τα 
δεδομένα της κατηγορίας της-, αλλά και τις τάσεις του 
μέλλοντος (μέσα από την οθόνη και τις δυνατότητες 
συνδεσιμότητας με κινητό τηλέφωνο). Βάζοντας στην 
συνταγή, την ποιότητα της ως σύνολο και το δυνατό της 
«όνομα», η Vespa GTS 300 Supertech αποτελεί τελικά 
ένα από τα πιο αξιόλογα scooters της κατηγορίας της.  

Piaggio Vespa GTS 300 

Honda Forza 300

scooter, αφού είναι φτιαγμένο από ατσάλι με συ-
γκολλητές ενισχύσεις σε κρίσιμα σημεία της δομής 
του. Κατά αυτό τον τρόπο, ολόκληρο το όχημα συμ-
βάλλει στην ίδια του την δοκιμή ακαμψία του, με 
αποτέλεσμα που είναι ορατό στην συμπεριφορά του 
μοντέλου στο δρόμο αλλά και στην αίσθηση ποιότη-
τας στην κατασκευή. 

Στο δρόμο
Vespa σημαίνει «Dolce Vita» ή «γλυκιά ζωή» με 

ότι αυτό συνεπάγεται: Ευκολία, ξεγνοιασιά, στυλ, 
καλοπέραση. Από την πρώτη στιγμή η Vespa προ-
σέφερε όλα αυτά και η GTS300 του 2019 δεν απο-
τελεί εξαίρεση. Η πρώτη εντύπωση που λαμβάνει 
κανείς είναι αυτή του καλού ζυγίσματος του μοντέ-
λου, που σηκώνεται εύκολα από το πλάγιο σταντ και 
ανεβοκατεβαίνει εξίσου εύκολα στο κεντρικό. Εκκι-
νώντας τον κινητήρα, προσέχεις αμέσως την αθό-
ρυβη και ομαλή, χωρίς κραδασμούς λειτουργία του. 
Ο HPE των 300 κυβικών πρωταγωνιστεί στον χαρα-
κτήρα της GTS Supertech. Η άμεση απόκριση στο 
γκάζι, η άριστη κλιμάκωση της CVT μετάδοσης και 
η μεγάλη διαθέσιμη ισχύς, χαρίζουν ζωηρές επιτα-
χύνσεις όταν τις ζητήσετε, σε σημείο μάλιστα που οι 
πιο «ανήσυχοι» αναβάτες θα ενθουσιαστούν. Φυ-
σικά, αυτό σημαίνει ότι εντός πόλης, οι προσπε-
ράσεις είναι πανεύκολες και ταχύτατες. Το ASR 
επαγρυπνεί, έτοιμο να σταματήσει κάθε τάση ολί-
σθησης του πίσω τροχού σε γλιστερό οδόστρω-
μα, με την επέμβασή του να κρίνεται εξαιρετική 
σε θέμα ταχύτητας και ομαλότητας δράσης. Με 
μια τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 126 πραγμα-
τικά χλμ/ώρα (130 στο κοντέρ, όπου επεμβαίνει 
κόφτης), η GTS300 θα πει το «ναι» και σε διελεύ-
σεις από τον αυτοκινητόδρομο.

To μοντέλο χαρακτηρίζεται από γρήγορη από-
κριση στο τιμόνι και εδώ, οι τροχοί των 12 ιντσών 
παίζουν σημαντικό ρόλο. Το scooter αλλάζει πα-
νεύκολα κατεύθυνση χωρίς ο αναβάτης να βάλει 
μεγάλες δυνάμεις στο τιμόνι –αν έχετε συνηθίσει 
από μοτοσυκλέτα, η σβελτάδα θα σας ξαφνιάσει 
στην αρχή, αλλά θα τη συνηθίσετε γρήγορα. Το 
κόψιμο του τιμονιού είναι πολύ μεγάλο και, μα-

ζί με την ταχύτητα ελιγμών της, η Vespa «εξα-
φανίζεται» αβίαστα μέσα σε συνθήκες πυκνής 
κίνησης και δεν θα κολλήσει πουθενά. Όταν οι 
δρόμοι είναι πιο ανοιχτοί, ο αναβάτης απολαμβά-
νει υψηλή σταθερότητα και πραγματικά πολυτε-
λή αίσθηση κύλισης –κάτι στο οποίο, συμβάλλει 
η εμπρός ανάρτηση υστερούντα βραχίονα. Στις 
στροφές, το GTS έχει γραμμική συμπεριφορά και 
προσφέρει όση αίσθηση χρειάζεται ο αναβάτης, για 
συνθήκες πόλης.
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Yamaha Tricity 300
w Τιμή: 8.290 ευρώ
+: Κινητήρας ,οδική συμπεριφορά, χώροι
-: Αίσθηση συνδυασμένης πέδησης

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ
Με δυνατό κινητήρα 300 κυβικών, σύγχρονη εμφάνιση και την ασφάλεια που προσφέρουν οι τρείς 
τροχοί, το Tricity 300 υπόσχεται να κάνει ευκολότερη την καθημερινή μετακίνηση και ένα δίπλωμα 

αυτοκινήτου αρκεί για να το ανακαλύψεις.

Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και η 
Yamaha έχει αποδείξει πως δεν την ακο-
λουθεί, αλλά βρίσκεται πάντα στο επίκε-

ντρό της, δείχνοντας πολλές φορές το δρόμο, όπως 
έκανε με το NIKEN, την πρώτη sport τρίτροχη μο-
τοσυκλέτα. Η ιαπωνική εταιρία δεν σνόμπαρε πο-
τέ τον τρίτο τροχό, αντιθέτως επένδυσε επάνω του, 
θέλοντας να αποδείξει ότι η αίσθηση της ελευθε-
ρίας και η πρακτικότητα, μπορούν να συνδυαστούν 
με τη μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρει. Ο δρό-
μος βέβαια προς τους νέους ορίζοντες είχε ανοίξει 
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πριν την έλευση του NIKEN και υπεύθυνο για αυτό 
ήταν το Tricity 125. Το πρώτο τρίτροχο scooter της 
Yamaha παρουσιάστηκε το 2014 δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία σε πολύ περισσότερους οδηγούς να μετα-
κινηθούν εύκολα στην πόλη, προσφέροντας το χα-
μηλό βάρος και την ευελιξία που χαρακτηρίζει την 
κατηγορία. Φυσικά η Yamaha δεν επαναπαύτηκε με 
την επιτυχία των Tricity 125/155. Θέλοντας να διευ-
ρύνει ακόμα περισσότερο την γκάμα της και να κα-
θιερώσει την τρίτροχη μετακίνηση στην καθημερι-
νότητά μας, παρουσίασε το νέο Tricity 300, το οποίο 
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είναι έτοιμο να σε κάνει να αφήσεις για πάντα το 
αυτοκίνητο στο γκαράζ, αφού μπορείς να το οδη-
γήσεις ακόμα και με δίπλωμα αυτοκινήτου (εφόσον 
αυτό έχει εκδοθεί έως 19/1/2013). 

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Η σχεδιαστική ταυτότητα των Tricity είναι πλέον 

γνωστή και το νέο Tricity 300 συνεχίζει στην ίδια 
φιλοσοφία με μοντέρνες γραμμές, όπως έχουμε 
συνηθίσει από  τα sport scooter της εταιρίας. Το 
μπροστινό μέρος αναμφίβολα τραβά τα βλέμματα 
με τον όγκο του, όμως οι σχεδιαστές φρόντισαν να 
μην φαίνεται ¨βαρύ¨ στο μάτι, αφήνοντας εκτεθει-
μένους τους δύο μπροστινούς τροχούς και το κε-
νό ανάμεσα τους, ώστε να δημιουργήσουν μια σπορ 
εικόνα με εμφανή γονίδια από το NIKEN.  Ο κεντρι-
κός προβολέας είναι τεχνολογίας LED, όπως και τα 
δύο φωτιστικά σώματα στο πίσω μέρος το οποίο εί-
ναι εξίσου δυναμικό συμβαδίζοντας με την υπόλοι-
πη εικόνα. 

Το νέο Tricity 300 διατίθεται σε τρεις χρωματι-
σμούς  (γκρι, χακί, ανθρακί) αποπνέοντας νεανική 
αύρα αλλά και κύρος, ώστε να μπορείς να το οδη-
γήσεις ακόμη και με κοστούμι, αφού όπως θα δού-
με και παρακάτω φροντίζει ώστε να μένεις ατσαλά-
κωτος. Η ποιότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με 
υλικά από το πάνω ράφι, όπως και το συνολικό φι-
νίρισμα το οποίο χαρίζει μια αίσθηση πολυτέλειας 
που δεν συναντάς συχνά σε scooter 300 κυβικών.  
Όπως σε όλα τα μοντέλα της, η Yamaha παρέχει 
ένα μεγάλο κατάλογο από αξεσουάρ και 3 διαφο-
ρετικά εξοπλιστικά πακέτα (Sport, Urban, Winter) 
ώστε να διαμορφώσεις το Tricity ανάλογα με τις 
ανάγκες σου.

Άνεση – Εργονομία
Αν θέλεις να κερδίσεις του οδηγούς αυτοκινήτων 

πρέπει να τους προσφέρεις εφάμιλλα επίπεδα άνε-
σης με αυτά που έχουν συνηθίσει. Έτσι η σέλα του 
Tricity δεν είναι μόνο ευρύχωρη για δύο άτομα αλ-
λά και άνετη ακόμα και για μετακινήσεις μακριά από 
το αστικό περιβάλλον.  Κάθεσαι αναπαυτικά με το τι-
μόνι να βρίσκεται αρκετά ψηλά χωρίς να δημιουργεί 
κουραστικές γωνίες, ενώ τα πόδια έχουν τον απα-

Κάτω από την αναπαυτική σέλα βρίσκεται ο 
μοναδικός αποθηκευτικός χώρος του Tricity ο 
οποίος είναι ικανός να φιλοξενήσει 2 full face 
κράνη καθώς και διάφορα μικροαντικείμενα. 

ραίτητο χώρο για να απλωθούν σε διαφορετικές θέ-
σεις. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το ποδόφρενο το 
οποίο ίσως θα ενοχλήσει αρχικά όσους προέρχο-
νται από τον χώρο των δύο τροχών, όχι όμως και 
τους οδηγούς αυτοκινήτων , αφού δίνει παρόμοια 
αίσθηση με το πεντάλ του φρένου. Ένα ακόμη στοι-
χείο που δεν συναντάς στα scooter είναι το σύστη-
μα κλειδώματος κλίσης. Με το πάτημα ενός διακό-
πτη στην αριστερή πλευρά του τιμονιού το Tricity 
μένει σε όρθια θέση με αποτέλεσμα  να μην χρειά-
ζεται να ακουμπήσεις τα πόδια σου στο έδαφος σε 
κάθε στάση. Μπορείς να το ενεργοποιείς λίγο πριν 
σταματήσεις (από 10χλμ/ώρα και κάτω), ενώ απε-
νεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοίξεις το γκάζι.

Τα όργανα αποτελούνται από μια ευμεγέθη και 
ευανάγνωστη LCD οθόνη με μεγάλα ψηφία και λευ-
κό φωτισμό, ενώ ακριβώς από πάνω βρίσκεται η ζε-
λατίνα η οποία είναι αρκετά ψηλή για επαρκή προ-
στασία από τα στοιχεία της φύσης. Το άνω άκρο της 
βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από το ύψος των ματιών 
και δεν ενοχλεί, εκτός αν το ανάστημά σου βρίσκε-
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ται αρκετά πιο χαμηλά από τον μέσο όρο. Εκτός από 
το πεντάλ του φρένου, άλλο ένα στοιχείο που θυ-
μίζει αυτοκίνητο είναι το χειρόφρενο. Προσφέρει 
σημαντική βοήθεια όταν σταθμεύεις σε κεκλιμένες 
επιφάνειες και βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της 
ποδιάς, εκεί όπου στα σκούτερ συνήθως συναντά-
με ντουλαπάκι. Έτσι στο Tricity 300 απουσιάζουν οι 
αποθηκευτικοί χώροι στο εμπρός μέρος (διαθέτει 
παροχή ρεύματος 12V στη δεξιά πλευρά), σε αντα-
μείβει όμως με τον χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποί-
ος είναι φωτιζόμενος και μπορεί να φιλοξενήσει 
ακόμα και 2 full face κράνη. 

Ο τομέας της πρακτικότητας ενισχύεται από το σύ-
στημα keyless όπως μας έχει συνηθίσει η Yamaha 
τα τελευταία χρόνια, χωρίς να χρειάζεσαι σε καμία 
περίπτωση κλειδί. Με το γύρισμα του διακόπτη θέ-
τεις σε λειτουργία τον κινητήρα και κλειδώνεις το τι-
μόνι, ενώ με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει η σέ-
λα και το καπάκι για την τάπα του ρεζερβουάρ.  

Κινητήρας
Η καρδιά του Tricity 300 είναι γνωστή, αφού προ-

έρχεται από το XMAX 300 και έχει αποδείξει την 

αξία της, συνδυάζοντας επιδόσεις, αξιοπιστία αλλά 
και οικονομία. Ο υγρόψυκτος κινητήρας 292 κ.εκ 
Blue Core, και σε αυτή την περίπτωση αποδίδει 
27,6 ίππους στις 7.250 σ.α.λ. και 2.95 χλγμ ροπής 
στις 5.750 σ.α.λ., φέρει όμως μικρές αλλαγές ώστε 
να ταιριάζει με τον χαρακτήρα του νέου μοντέλου 
και να κινεί το βαρύτερο Tricity με αξιοπρέπεια.  

Έτσι συναντάμε ανασχεδιασμένο θάλαμο καύσης 
και θυρίδα εισαγωγής, νέα χαρτογράφηση και δι-
αφορετική γωνία ψεκασμού για το μπεκ 12 οπών, 
με στόχο την ισχυρή απόδοση στο χαμηλό μεσαίο 
φάσμα στροφών. Οι απώλειες ισχύος είναι μειωμέ-
νες χάρη στο σύστημα λίπανσης με ημίξηρο κάρτερ, 
ενώ ένας νέος θερμοστάτης συμβάλλει στην ταχύ-
τερη προθέρμανση του κινητήρα και στην αποδο-
τικότερη λειτουργία του. Παρά το αυξημένο βάρος 
σε σχέση με το XMAX, η κατανάλωση παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα, αφού η μέση τιμή στη διάρκεια της 
δοκιμής ανήλθε στα 3,8 λίτρα/100χλμ. Σε συνδυα-
σμό με το ρεζερβουάρ 13 λίτρων έχεις την αυτονο-
μία που χρειάζεσαι για μεγάλες διαδρομές, χωρίς 
συχνές στάσεις στα βενζινάδικα. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  292
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 70 Χ 75,9
Συμπίεση (:1) 10,9
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  27.6/7.250
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,95/5.750
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,8   
 Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο 
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Διπλό τηλεσκοπικό 
πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  100
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  84
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/267, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/267, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-14’’
Ελαστικό Π 140/70-14’’

Η άποψή μας
Ποιοτικό, ευέλικτο και ασφαλές, το νέο Tricity είναι η κα-

λύτερη αφορμή για να εισέλθεις στο χώρο της μοτοσυκλέ-
τας, ακόμα και αν δεν έχεις καμία προηγούμενη εμπειρία. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι φανατικοί των δύο τροχών 
δεν θα εκτιμήσουν την σιγουριά που χαρίζει το Tricity 300 
σε όλες τις συνθήκες, αφού βαδίζει στα χνάρια των μικρό-
τερων Tricity και του NIKEN, ώστε η επιτυχία της Yamaha 
να είναι δεδομένη και στην κατηγορία των 300 κυβικών.

Yamaha Tricity 300

Honda Forza 300

Παρά την ασφάλεια που προσφέρουν οι δύο τρο-
χοί μπροστά, η Yamaha δεν παρέλειψε να εφοδιά-
σει το νέο Tricity με σύστημα traction control (με 
δυνατότητα απενεργοποίησης), συμβάλλοντας και 
στην πρόσφυση του πίσω τροχού όταν οι συνθήκες 
στο δρόμο είναι ολισθηρές. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το  ατσάλινο πλαίσιο του Tricity κατασκευάζεται 

από σωλήνες μικρής διαμέτρου για να επιτευχθεί ο 
επιθυμητός συνδυασμός ακαμψίας-βάρους , ενώ η 
κατανομή του τελευταίου μοιράζεται 50-50 (με τον 
αναβάτη)  στο εμπρός και πίσω μέρος, ώστε να συν-
δυάζεται η σταθερότητα με την ευελιξία, παρά το 
βάρος των 239 κιλών (πλήρες). Μεγάλο ρόλο σε 
αυτό παίζει το μπροστινό σύστημα συνδυασμένης 
κλίσης τροχών (LMW) της Yamaha, το οποίο μας εί-
χε εντυπωσιάσει με την απόδοσή του τόσο στα μι-
κρότερα Tricity όσο και στο NIKEN. Το Tricity 300 
διαθέτει διπλά πιρούνια με διαδρομή 100χιλ τοπο-
θετημένα στην εσωτερική πλευρά κάθε τροχού, με 
το μετατρόχιο να βρίσκεται στα 470χιλ και την γω-
νία στρέψης του τιμονιού να αγγίζει τις 72 μοίρες. 

Η διάμετρος όλων των τροχών είναι 14΄΄ και εφο-
διάζονται με τα ελαστικά Batlax SC της Bridgestone, 
ενώ την πέδηση αναλαμβάνουν τρία δισκόφρενα με 
σύστημα συνδυασμένης πέδησης και ABS.  

Οδηγώντας
Το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει μόλις συ-

νηθίσεις την μεγαλοπρεπή εικόνα  του Tricity, είναι η 
αθόρυβη και ραφιναρισμένη λειτουργία του κινητήρα, 
που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του. Οι σχε-
δόν 28 ίπποι που αποδίδει δεν δυσκολεύονται με τα 
επιπλέον κιλά που έχουν να διαχειριστούν και η ελα-
στικότητά του φροντίζει ώστε να είναι θετικό σε κάθε 
άνοιγμα του γκαζιού, ώστε να κινείσαι άνετα σε οποια-
δήποτε διαδρομή.

Στο αστικό περιβάλλον όπου θα περάσει και το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής του,  απολαμβάνεις υψηλή 
ποιότητα κύλισης αφού η ελαφρώς πιο βαριά αίσθηση 
(σε σχέση με ένα scooter ίδιου κυβισμού), εξαφανίζε-
ται μετά από λίγα λεπτά στη σέλα του. Το σύστημα συν-
δυασμένης κλίσης των τροχών λειτουργεί υποδειγμα-

τικά σε σημείο που σε κάνει να ξεχνάς γρήγορα ότι 
οδηγείς τρίτροχο όχημα και το Tricity αντεπεξέρχεται 
άμεσα στις εντολές σου, τόσο στις αλλαγές πορείας 
όσο και στις εισόδους των στροφών όπου φαίνονται 
τα πλεονεκτήματα του τρίτου τροχού. Δεν είναι μόνο 
η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει, αφού οδηγώ-
ντας στους γλιστερούς δρόμους των ελληνικών αστι-
κών κέντρων, θα διαπιστώσεις ότι μπορεί να κινηθείς 
πολύ πιο γρήγορα από μια μοτοσυκλέτα, χωρίς άγχος 
ή τον φόβο της πτώσης. Στα συνήθη ξαφνικά εμπόδια 
που μπορείς να συναντήσεις όπως λακκούβες, νερά, 
ή ακόμα και στις γραμμές του τραμ, το Tricity περνά 
ανεπηρέαστο ακόμα και υπό κλίση. 
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Yamaha Xmax 300 IRONMAX
w Τιμή: 6.690 ευρώ
+: Εμφάνιση, ποιότητα, κατανάλωση, οδική συμπεριφορά
-: Αρχικό ¨δάγκωμα¨ μπροστινού φρένου

ΣΕ PREMIUM ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Το επιτυχημένο μοντέλο της Yamaha ανανεώνεται αποκτώντας περισσότερα premium στοιχεία, φέρ-

νοντας αέρα πολυτέλειας στην μεσαία κατηγορία των GT Scooter.
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Yamaha Xmax 300 IRONMAX

Οι εκδόσεις IronMax ανέκαθεν ήταν συνυφα-
σμένες με δύο στοιχεία. Το σκούρο χρώμα 
και την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει κάθε 

τους λεπτομέρεια. Έτσι 2 χρόνια μετά την παρου-
σίασή του, το δημοφιλές scooter 300 κυβικών της 
Yamaha ντύνεται στα μαύρα, με σκοπό να καλύψει 
τις απαιτήσεις ακόμα και των πιο απαιτητικών ανα-
βατών. Το XMAX 300 απέδειξε γρήγορα την αξία 
του, όμως το IronMax πάει ένα βήμα παραπέρα συ-
νεχίζοντας να κρατά την Ιαπωνική εταιρία στο προ-
σκήνιο της πιο ανταγωνιστικής κατηγορίας. 

Σχεδίαση- Ποιότητα κατασκευής
Το sport DNA της Yamaha παραμένει αναλλοίωτο, 

όπως και η αιχμηρή σχεδίαση που χαρακτηρίζει το 
XMAX, με τις έντονες γωνίες να πρωταγωνιστούν 
από άκρη σε άκρη. Οι εμπρόσθιοι LED προβολείς 
εκπέμπουν δυναμισμό, ενώ πίσω το IronMax ξεχω-
ρίζει χάρη στο LED φωτιστικό σώμα, το οποίο πλέον 
είναι ελαφρώς φιμέ. Το αποκλειστικό χρώμα γκρι 
σκούρο ματ συνδυάζεται με μαύρο γυαλιστερό στα 
επιμέρους πλαστικά, ενώ η νέα σέλα με το ανάγλυ-
φο λογότυπο της Yamaha, τα αλουμινένια μαρσπιέ 
και οι δερμάτινες επενδύσεις στα ντουλαπάκια της 
ποδιάς, ολοκληρώνουν ένα σύνολο με ποιότητα 
που συναντάς μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Η 
συναρμογή των πλαστικών είναι άριστη και τα υλι-
κά που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο για παράπονα, αποδεικνύοντας πως το 
Ironmax είναι απλώς κορυφαίο σε αυτόν τον τομέα, 
θυμίζοντας το μεγαλύτερο TMAX.

Άνεση – Εργονομία 
Χωρίς αλλαγές η θέση οδήγησης, η οποία είναι 

όσο άνετη θα περίμενες βλέποντας την μεγαλοπρε-
πή σέλα με την επένδυση αλκαντάρα και το μαξι-
λαράκι για την στήριξη της μέσης. Το αφρώδες της 
τελευταίας είναι αρκετά μαλακό, η απόστασή της 
από το έδαφος ανέρχεται στα 795 χιλιοστά, αλλά το 
φάρδος της ίσως δυσκολέψει τα μικρά αναστήμα-
τα να πατήσουν τα πόδια τους στο έδαφος. Φυσικά 
ακριβώς από κάτω βρίσκεται άπλετος χώρος, ικα-
νός να φιλοξενήσει δύο full face κράνη και σε συν-
δυασμό με τα ηλεκτρομαγνητικά ντουλαπάκια στην 

ποδιά (το αριστερό διαθέτει παροχή 12V), συντελεί 
στην αύξηση της πρακτικότητας για την καθημερινή 
μετακίνηση και όχι μόνο. 

Το τιμόνι βρίσκεται στο ιδανικό ύψος για τα χέρια 
και τα πόδια έχουν αρκετό χώρο και θέσεις για να 
βρεις αυτή που σε βολεύει. Ο υπερπλήρης πίνακας 
οργάνων διαθέτει επιχρωμιωμένο δακτύλιο περι-
μετρικά και συνδυάζει αναλογικές με ψηφιακές εν-
δείξεις οι οποίες αλλάζουν πανεύκολα μέσω ενός 
διακόπτη στο δεξί μέρος του τιμονιού. Ακόμα μια 
Hi-tech ευκολία είναι το σύστημα ανάφλεξης χω-
ρίς κλειδί (smart key) το οποίο έχει πλέον αποδείξει 

Ο επιχρωμιωμένος δακτύλιος στον πίνακα 
οργάνων ταιριάζει απόλυτα με τον αέρα 
πολυτέλειας που αποπνέει το μοντέλο.

Τα ντουλαπάκια στην ποδιά κλειδώνουν 
ηλεκτρομαγνητικά, διαθέτουν δερμάτινη επένδυση 
και παροχή 12V.
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Yamaha Xmax 300 IRONMAX

Honda Forza 300

την χρησιμότητά του, αλλά και το τηλεχειριστήριο 
για κλείδωμα και εντοπισμό του scooter από μακρι-
νή απόσταση.

Κινητήρας
Ο γνωστός υγρόψυκτος κινητήρας 292 κ.εκ 

Blue Core, κινεί και την έκδοση IronMax αποδί-
δοντας 27,6 ίππους στις 7.250σ.α.λ. και 2.95 κιλά 
ροπής στις 5.750σ.α.λ. με μέση κατανάλωση που 
στη διάρκεια της δοκιμής κυμάνθηκε στα 3.6 λί-
τρα/100χλμ. Ελαστικός, οικονομικός, αθόρυβος 
και δυνατός, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να 
βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της κατηγο-
ρίας. Ένα χαρακτηριστικό που δεν συναντάς εύκο-
λα σε scooter 300 κυβικών είναι το σύστημα (TCS) 
traction control που συμβάλλει στην πρόσφυση του 
πίσω τροχού όταν οι συνθήκες στο δρόμο είναι ολι-
σθηρές ενώ μπορεί να απενεργοποιηθεί εφόσον 
το επιθυμεί ο αναβάτης. Όσον αφορά τα διαστήμα-
τα αλλαγής του ιμάντα μετάδοσης, σύμφωνα με τη 
Yamaha έρχονται κάθε 20.000χλμ. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
 Το πλαίσιο του XMAX έχει κατασκευαστεί με σκο-

πό να είναι άκαμπτο για σπορ συμπεριφορά αλλά 
και ελαφρύ, καθώς το συνολικό βάρος του μοντέ-
λου δεν ξεπερνά τα 179 κιλά (πλήρες υγρών). Οι 
αναρτήσεις αποτελούνται από ένα τηλεσκοπικό πι-
ρούνι τύπου μοτοσυκλέτας με μεγάλη διαδρομή 
(εφαρμογή που είχαμε δει και στο TMAX) το οποίο 
συνδέεται με δύο πλάκες, ενώ πίσω συναντάμε δύο 
αμορτισέρ με ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου. Οι 
τροχοί είναι 15 ιντσών μπροστά και 14 ιντσών πί-
σω  με ελαστικά Michelin CITY Grip και το φρενά-
ρισμα αναλαμβάνουν ένας δίσκος 267 χιλ. μπροστά 
και ένας 245 χιλ. πίσω που συνεργάζονται με σύ-
στημα ABS. 

Οδηγώντας
Έχοντας οδηγήσει την απλή έκδοση του XMAX 

300 ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε στον δρό-
μο. Ξεκινώντας από τον κινητήρα, είναι χαρακτη-
ριστική η ¨στρωτή¨ λειτουργία του χωρίς περίερ-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  292
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 70 Χ 75,9
Συμπίεση (:1) 10,9
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  27.6/7.250
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  2,95/5.750
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,6
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Δ/Α
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  79
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/267, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/245, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 140/70-14’’

Η άποψή μας
Σίγουρα η τιμή των 6.690 ευρώ που κοστίζει η έκδοση 

IRONMAX βρίσκεται στο άνω άκρο της κατηγορίας, καθώς 
υπάρχουν αρκετά φθηνότερες επιλογές. Εάν όμως ανα-
ζητάς την τελειότητα σε κάθε τομέα οι επιλογές λιγοστεύ-
ουν και παρότι η βασική έκδοση του XMAX 300 μπορεί να 
καλύψει και τον πιο απαιτητικό αναβάτη, οδηγώντας το 
IRONMAX καταλαβαίνεις ότι η premium αίσθηση και η μο-
ναδικότητα μπορούν να σε ωθήσουν ώστε να βάλεις το χέρι 
λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. 

Yamaha Xmax 300 IRONMAX

Honda Forza 300

γους θορύβους και η γραμμική απόδοση σε όλο το 
φάσμα των στροφών. Η μετάδοση δεν προορίζεται 
να σε κάνει βασιλιά των φαναριών, όμως τα πρώ-
τα 100χλμ/ώρα δεν αργούν να εμφανιστούν παρό-
τι το δυνατό του σημείο είναι να κρατά με άνεση τα-
χύτητες 100-120χλμ/ώρα. Έτσι το XMAX μπορεί να 
σε συντροφεύσει και σε μακρινές εξορμήσεις που 
ξεφεύγουν από τα αστικά τείχη χωρίς να αισθάνε-
σαι ότι ζορίζεται. Ο κινητήρας παραμένει αθόρυβος 
σε όλες τις ταχύτητες και εσύ απολαμβάνεις τη δι-
αδρομή με την ποιοτική αίσθηση που αποπνέει το 
σύνολο. 

Φυσικά το πεδίο που κινείται το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ζωής του ένα scooter ακόμα και αν ανήκει 
στην κατηγορία των GT, είναι η πόλη. Στην κίνηση, 
οι διαστάσεις του δεν αποτελούν σε καμία περίπτω-
ση πρόβλημα και χάρη στο σωστό ζύγισμα, το με-
γάλο κόψιμο του τιμονιού και τους όμορφους κα-
θρέπτες που δεν εξέχουν χωρίς λόγο, το XMAX 
αποδεικνύεται ιδανικός σύντροφος στην καθημερι-
νή μετακίνηση. Αν έπρεπε να βρούμε ένα μειονέ-
κτημα αυτό θα ήταν η αίσθηση και το αρχικό δά-
γκωμα του μπροστινού φρένου καθώς στην αρχή 
της διαδρομής δεν  αποδίδει όπως θα θέλαμε. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι του λείπει η δύναμη, απλώς χρειά-
ζεται λίγο περισσότερη πίεση στη μανέτα που τελικά 
συνηθίζεται. Η λειτουργία του ABS είναι υποδειγ-

ματική, αφού είναι αρκετά διακριτικό και παρεμβαί-
νει μόνο όταν χρειαστεί. Οι αναρτήσεις αποσβένουν 
ικανοποιητικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και  
το μεγάλο πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας δικαιολο-
γεί τον λόγο ύπαρξης του ειδικά όταν βρεθείς σε 
δρόμο με στροφές. Εκεί συνεργάζεται άψογα με το 
στιβαρό πλαίσιο και το XMAX είναι απόλυτα σταθε-
ρό, ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, θυμίζοντας 
συμπεριφορά μοτοσυκλέτας. Σε δρόμο με καλή 
άσφαλτο, το μόνο που θα σε περιορίζει είναι ο ήχος 
του σταντ που ξύνει το οδόστρωμα καθώς τάσεις 
πλεύσεις, κουνήματα κλπ λάμπουν δια της απουσί-
ας τους. 

Εκτός από 
ποιοτική, η 
σέλα είναι 
ευρύχωρη 
και όσο 
άνετη 
χρειάζεσαι. 
Κάτω από 
αυτήν 
υπάρχει 
άπλετος 
χώρος, 
ικανός να 
φιλοξενήσει 
2 full face 
κράνη.
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ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTER 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

BMW C-Evolution 
To μοντέλο παρουσιάστηκε το 2017 και βα-
σίζεται εμφανισιακά στην σειρά C-650 της 

BMW, είναι ωστόσο εξολοκλήρου ηλε-
κτρικό. Το μοτέρ του έχει απόδοση 48 
ίππων και 7,2 kgm ροπής, κάνοντας 
το κατάλληλο για οδήγηση και από 

κατόχους διπλώματος A2, ενώ η 
τελική του ταχύτητα περιορίζεται 

στα 130 χλμ/ώρα. Το C-Evolution 
φέρει μια μεγάλη μπαταρία 
36 στοιχείων λιθίου, που 

προσφέρει αυτονομία 160 
χιλιομέτρων. Το C-Evolution 

μπορεί να φορτιστεί τόσο από 
συμβατική πρίζα σπιτιού, όσο 

και από φορτιστές τύπου 1 ή 3 
σε σταθμούς επαναφόρτισης, ενώ φέρει τεχνο-

λογία ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση για 
τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. 

Daytona Edison   
Ένα πολύ προσιτό ηλεκτρικό scooter το οποίο φέρει 
αποσπώμενη μπαταρία, την οποία ο αναβάτης μπορεί να 

αφαιρέσει για να την επαναφορτίσει 
στο σπίτι του. Το Edison μπορεί να προ-

σφέρει περίπου 55 χιλιόμετρα αυτονο-
μίας και προσφέρει επιδόσεις αντί-

στοιχες με scooter 50 κ.εκ. έχοντας 
τον κινητήρα ενσωματωμένο στον 
πίσω τροχό. Το μικρό του μέγεθος 

το κάνει ιδανικό για κίνηση μέσα στην 
πόλη. 
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Ecooter    
Πρόκειται για ακόμη ένα μοντέλο με αφαι-
ρούμενη μπαταρία και προδιαγραφές κα-

τάλληλες για οδήγηση με δίπλωμα ΑΜ. Το 
Ecooter έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία 

σε πολλές αγορές, χάρη στην χαμηλή τιμή 
απόκτησης του και την ευκολία που προσφέ-

ρει η αφαιρούμενη μπαταρία. Η τελευταία, 
μπορεί να φορτιστεί και σε οικιακό δίκτυο 

και προσφέρει αυτονομία μέχρι και 75 χιλιό-
μετρα. 

Honda PCX Electric
Δεν το έχουμε δει ακόμα στην χώρα μας, αλλά το 
Honda PCX Electric ήδη διατίθεται στην Ιαπω-
νία. Το μοντέλο της Honda φέρει ηλεκτροκι-
νητήρα με μέγιστη ισχύ 5,7 ίππων και σταθερή 

απόδοση 1,3 ίππων, ενώ χρησιμοποιεί αφαιρού-
μενες μπαταρίες με δυνατότητα χρήσης σε 

σύστημα διαμοιρασμού. Το κάθε PCX χρησι-
μοποιεί δύο μπαταρίες με τις οποίες μπορεί 
να έχει αυτονομία έως και 41 χιλιόμετρα, 
ενώ προσφέρει και δυνατότητα οικιακής 
φόρτισης. 

Quadro e-Qooder
Μια τετράτροχη πρόταση που «κλείνει το μάτι» και σε 

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς μπορεί να οδηγηθεί 
με το αντίστοιχο δίπλωμα. Το e-Qooder της Quadro 
φέρει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που 

μπορεί να δώσει στιγμιαία έως και 61 ίππους, με 
συνεχόμενη απόδοση 29 ίππων. Η αυτονομία του 

e-Qooder ανέρχεται στα 150 χιλιόμετρα και το μοντέ-
λο επαναφορτίζεται σε λιγότερες από 6 ώρες, ενώ ο 
αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει ακριβώς τον χάρη 

απόδοσης-αυτονομίας που τον εξυπηρετεί. 
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Gemini e-cruiser 
Την λύση της αφαιρούμενης μπαταρίας υιοθετεί και το e-
cruiser της Gemini, το οποίο είναι ένα ακόμη πολύ προσιτό 
ηλεκτρικό scooter. To ηλεκτρικό μοτέρ του έχει ισχύ 4,1 ίππους 
και 1 kgm ροπής και είναι ενσωματωμένο στον πίσω τροχό. 
Με την μπαταρία των 28 Ah, το e-cruiser προσφέρει αυτονομία 
μέχρι 60 χιλιόμετρα και ο χρήστης μπορεί να επαναφορτίζει τον 
συσσωρευτή στο σπίτι του. 

Vespa Elettrica
H πρώτη ηλεκτροκίνητη Vespa της ιστορίας έκανε τις πρώτες τις εμφανί-
σεις στην EICMA και έγινε διαθέσιμη επίσημα από το φθινόπωρο του πε-
ρασμένου έτους. Η Elettrica φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 
5,5 ίππων, προσφέροντας επιδόσεις ανάλογες με ενός scooter 50 κ.εκ. Το 
μοντέλο φέρει ενσωματωμένη μπαταρία η οποία προσφέρει αυτονομία 

έως και 100 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Η τελευταία μπορεί να γίνει 
εύκολα, σε μια οποιαδήποτε οικιακή πρίζα καθώς η Vespa Elettrica 
φέρει ένα ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης. Και στην περίπτωση 
της Elettrica μιλάμε για σύστημα ανάκτησης ενέργειας, που μειώ-
νει τις απώλειες ρεύματος κατά την χρήση. 

Super Soco CUX
Ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα ηλεκτροκίνητων scooter με αφαιρούμε-
νη μπαταρία, το Super Soco CUX βρίσκεται και στην χώρα μας. Εξοπλίζεται 

με ηλεκτροκινητήρα 3,7 ίππων και μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα για 
50άρι (ΑΜ), αφού έχει τελική περιορισμένη στα 45 χλμ/ώρα. Η μπαταρία 
του αφαιρείται και επαναφορτίζεται στο σπίτι, ενώ μπορεί να προσφέρει 

αυτονομία έως 80 χιλιόμετρα. 

Yamaha EC-05
Ο πρώτος καρπός συνεργασίας της Yamaha με την Gogoro 

είναι το νέο EC-05. Το μοντέλο που παρουσιάστηκε πριν λίγο 
καιρό χρησιμοποιεί την τεχνολογία εναλλάξιμων μπαταριών της 

Gogoro, η οποία έχει αναλάβει και την τεχνολογική επιμέλεια 
του. Η Yamaha έχει ανακοινώσει τιμές αυτονομίας περίπου στα 
150 χιλιόμετρα, ενώ το EC-05 θα έχει μέγιστη ταχύτητα 90 χλμ/

ώρα και επιδόσεις ανάλογες με scooter 125 κ.εκ. 
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Από τη μία η ηλεκτροκίνηση που έχει μπει για τα 
καλά στη ζωή μας και από την άλλη τα scooter 

με τον πολυχρηστικό χαρακτήρα τους, συνθέτουν 
το πιο οικονομικότερο πακέτο καθημερινής 

μετακίνησης. 

Μ ε τους αναβάτες να αναζητούν ολοένα και οικονο-
μικότερες μετακινήσεις και τον κόσμο να στρέφεται 
προς την ηλεκτροκίνητη μετακίνηση, τα ηλεκτρικά 

scooter αποτελούν την ιδανικότερη λύση για όσους θέλουν 
να μηδενίσουν το κόστος μετακίνησης απολαμβάνοντας πα-
ράλληλα την ευχρηστία της κατηγορίας αυτής.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTER ΠΟΥ ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΠΟΥΣ

Eco Rider MX Pro
Τιμή: 999 ευρώ 

Το Eco Rider MX Pro ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων που δεν απαιτούν δίπλω-
μα οδήγησης για τη χρήση του. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας 
και δεν υποχρεούται να έχει ασφάλεια. Είναι φιλικό στο περιβάλλον με μηδενικές 
εκπομπές ρύπων, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα τελευταίας γενιάς μέγιστης ισχύος 

500W με τον οποίο έχει εξοπλιστεί. Η ανώτερη ταχύτητα έχει ρυθμιστεί στα 35χλμ./
ώρα. Μια πλήρη φόρτιση διαρκεί από 6 έως 8 ώρες και δίνει από – έως 5 χιλιόμετρα 

αυτονομίας. Στο πλούσιο εξοπλισμό του περιλαμβάνονται LED φωτισμός, ψηφιακά 
όργανα, εμπρός δισκόφρενο, ποτηροθήκη και γάντζο για τοποθέτηση χειραπο-

σκευών. Η μπαγκαζιέρα και το φαρδύ επίπεδο πάτωμα το μετατρέπουν σε ιδανικό 
μεταφορικό μέσο και εργαλείο δουλειάς. 

Xline
Τιμή: 1.395 ευρώ
Το X-Line, είναι ένα από τα πιο οικονομικά scooter της αγοράς και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες  
όσων αναζητούν ένα μέσο μετακίνησης που να έχει χαμηλό κόστος κτήσης, αλλά και χρήσης, 
αφού δεν καταναλώνει βενζίνη και η συντήρησή του περιορίζεται μόνο σε κάποια αναλώσιμα. Οι 
επιδόσεις του δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ένα 50άρι παπί ή scooter και η αυτονομία του 
μπορεί να το κάνει εργαλείο στα χέρια επαγγελματιών. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ 2000W και 
αναπτύσσει τελική ταχύτητα 45χλμ./ώρα. Η αυτονομία των 100 χιλιομέτρων επιτυγχάνεται μετά 
από 6 ώρες πλήρους φόρτισης. Τα LED φώτα παντού συμβάλλουν στην χαμηλή κατανάλωση ρεύ-
ματος. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 75 κιλά, την ώρα που το ατσάλινο πλαίσιο του αντέχει μέχρι 
και 160 κιλά ωφέλιμου φορτίου. Οι διαθέσιμοι χρωματισμοί είναι λευκό και κόκκινο.

GT3
Τιμή: 1.235 ευρώ

Το GT3 είναι ακόμα ένα ενδιαφέρον μοντέλο από την γκάμα της ESF το οποίο έχει κατασκευαστεί 
για οικονομικές μετακινήσεις. Πηγή τροφοδοσίας ένας ηλεκτρικός κινητήρας 2000W που δίνει την 

δυνατότητα για επίτευξη τελικής ταχύτητας 45χλμ./ώρα. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 έως 8 ώρες 
και επαρκεί για διαδρομές 60 έως 70 χιλιομέτρων. Στα πλεονεκτήματα του καταγράφεται το μικρό 

βάρος των 75 κιλών και η μικρή κατανάλωση των 2KW/ώρα. Στην ίδια φιλοσοφία της χαμηλής 
κατανάλωσης εντάσσεται και ο full LED φωτισμός. Το GT3 δομείται γύρω από ένα ατσάλινο πλαίσιο 

με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που φθάνει τα 160 κιλά. 
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Elettrica 
Τιμή: 6.590 ευρώ 
Η ηλεκτρική πρόταση της Vespa ακούει στο όνομα Elettrica και 
διατίθεται σε δύο εκδόσεις με μοναδική τους διαφορά την τελική 
ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν. Η Vespa Elettrica χρησι-
μοποιεί το ίδιο μοτέρ, ελεγκτή και μπαταρία με το βασικό μοντέλο 
(το οποίο θα παραμείνει στην γκάμα), αλλά τα εξαρτήματα έχουν 
«βελτιστοποιηθεί». Η επιτάχυνση παραμένει η ίδια με την πιο 
αργή έκδοση και σε λειτουργία ECO η μέγιστη ταχύτητα είναι στα 
45 χιλιόμετρα ανά ώρα, με το ίδιο εύρος αυτονομίας 100 χιλιομέ-
τρων. Όμως, το «γρήγορο» μοντέλο διαθέτει λειτουργία Power, η 
οποία αυξάνει την τελική ταχύτητα στα 70 χλμ./ώρα μειώνοντας 
παράλληλα την αυτονομία της μπαταρίας στα 70 χιλιόμετρα.
Ενώ η μπαταρία λιθίου της νέας Elettrica έχει το ίδιο μέγεθος και βάρος 
με την «απλή» έκδοση, έχει τροποποιηθεί για να παράγει μεγαλύτερη συνε-
χόμενη ισχύ, χάρη και στις τροποποιήσεις στον ελεγκτή. Αυτό επέτρεψε 
στους μηχανικούς να ενσωματώσουν έναν μεγαλύτερο λόγο τελικής 
μετάδοσης, που αυξάνει την τελική ταχύτητα, καθώς και ακόμα πιο αθό-
ρυβη λειτουργία χάρη στις χαμηλότερες στροφές του κινητήρα με την ίδια 
ταχύτητα στο δρόμο. Η μέγιστη ισχύς είναι 4kW, με συνεχή ισχύ 3.6kW, ενώ 
η ροπή αγγίζει τα 200ΝΜ. Για να επιτευχθεί η φόρτιση, ένα καλώδιο μπαίνει 
κάτω από το κάθισμα, εκεί όπου συνήθως βρίσκεται η τάπα του  ρεζερβου-
άρ το οποίο συνδέεται είτε σε μια τυπική πρίζα τοίχου είτε σε έναν δημόσιο 

σταθμό φόρτισης. Μια πλήρης φόρτιση στα 220V διαρκεί τέσσερις ώρες.
Η μπαταρία - η οποία επαναφορτίζεται επίσης κατά την πέδηση – αντέχει 
για 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, μια αντιστοιχία της τάξεως των 
48.000 έως 72.000 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει περίπου δέκα χρόνια για 
τους περισσότερους ιδιοκτήτες. Η Vespa λέει ότι η μπαταρία εξακολουθεί 
να διατηρεί το 80% της φόρτισης σε αυτό το σημείο, οπότε θα συνεχίσει 
να λειτουργεί, αλλά η αυτονομία θα μειωθεί στα 55 έως 80 χιλιόμετρα, ένα 
νούμερο που και πάλι είναι αρκετό για του περισσότερους στην καθημερι-
νή τους μετακίνηση. Η TFT οθόνη 4,3 ιντσών του πίνακα οργάνων μπορεί 
να συνδεθεί με το smartphone σας για ειδοποιήσεις και έλεγχο μουσικής 
μέσω των κουμπιών, ενώ ο φωτισμός είναι τεχνολογίας LED. Μια υποδοχή 
φόρτισης USB βρίσκεται στο χώρο των ποδιών.

Edison
Τιμή: 1590 ευρώ

Το Edison είναι ένα ηλεκτρικό scooter που υπόσχεται να κάνει εύκολες 
και διασκεδαστικές τις καθημερινές μετακινήσεις του ιδιοκτήτη και να 

τον κάνει να ξεχάσει τα βενζινάδικα και τα έξοδα συντήρησης ενός 
βενζινοκίνητου scooter. Οι καμπύλες είναι ελάχιστες, αφού κυριαρχούν οι έντονες ακμές στις οποίες 

οφείλεται και η σπορ αύρα που αποπνέει. Ο εμπρός προβολέας με τους δυο προτζέκτορες, το πίσω φωτι-
στικό σώμα και τα φλας, είναι όλα τεχνολογίας LED προσθέτοντας πόντους στην εμφάνιση του Edison, 

ενώ οι μικρές απαιτήσεις τους σε ενέργεια δεν επιβαρύνουν τη μπαταρία. Το Edison εξοπλίστηκε 
με έναν ηλεκτροκινητήρα 1200W, ο οποίος φέρει την υπογραφή της Bosch, η απόδοσή του οποίου 

είναι 2,56 ίπποι και 1,73 κιλά ροπής, δηλαδή, είναι αντίστοιχη ενός βενζινοκινητήρα 150 κυβικών 
εκατοστών. Υπεύθυνη για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα είναι μια μπαταρία λιθίου 60v 

και 24Ah, που δίνει αυτονομία περίπου 50 χιλιομέτρων.

Askoll eSpro 70 
Τιμή: 3.695 ευρώ
Το Askoll eSpro 70 δημιουργήθηκε για να προσφέρει ευελιξία και ευκολία χρήσης στον αναβάτη του. Η εργονο-
μική σέλα και τα ελαστικά τεχνολογίας διπλού μείγματος  εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια και άνεση, ενώ οι 
τροχοί 16 ιντσών προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Ο Brushless κινητήρας αποδίδει 3000W χρησιμοποιεί 
σύστημα ανάκτησης ενέργειας και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 66χλμ./ώρα. Οι μπαταρίες της Askoll  μπορούν να 
επαναφορτιστούν εύκολα είτε απευθείας από το scooter, είτε αφαιρώντας τις από το κάτω μέρος του καθίσματος 
για να συνδεθούν στον φορτιστή. Η αντικατάστασή τους, είναι εύκολη και γρήγορη: Με δύο μπαταρίες το eSpro 
προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία. Το eSpro70 έχει στον standard εξοπλισμό μεγάλη σχάρα φόρτωσης και  με 
μέγιστο ωφέλιμο φορτίο στα 245 κιλά, καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες μικρομεταφορών.  Με 3 προγράμματα 
λειτουργίας για να επιλέξεις το ρυθμό εργασίας σου. ECO: Μειώνεις λίγο την τελική σου ταχύτητα, αλλά έχεις 
μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας. NORMAL: Η επιλογή σου για μετακίνηση στην πόλη. POWER : Εκμεταλλεύσου 
όλη την επιτάχυνση που σου προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας της.
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F5
Τιμή: 2.990 ευρώ
Το F5 έρχεται στην κατηγορία των 125 κυβικών που σημαίνει ότι μπορεί να οδηγηθεί με 
δίπλωμα Α1. Αποτελεί ένα scooter καθημερινών αποστάσεων ικανό να μεταφέρει δύο 
άτομα με ευκολία. Ο δυνατός κινητήρας των 3000W διαθέτει αποσπώμενες μπατα-
ρίες λιθίου και κατά συνέπεια μπορούν να φορτιστούν σε οικιακή πρίζα φτάνοντας 
σε 100% πληρότητας μέσα σε 4,5 ώρες. Η συνεχής ισχύς είναι τους 4,1 ίππους και 
στιγμιαία φτάνει τους 4,9ίποπους με τη μέγιστη ροπή να ανέρχεται στα 42,5ΝΜ. Με 
αυτά τα νούμερα το F5 είναι ικανό να αναπτύξει τελική ταχύτητα 75 χλμ./ώρα με την 
αυτονομία να φτάνει τα 87 χιλιόμετρα ανάλογα των συνθηκών κίνησης. Η ικανότητα 
ανάβασης από 0χλμ./ώρα είναι στο 15%. Οι μεγάλοι τροχοί 16 ιντσών μπροστά και 14 
ιντσών προσφέρουν σταθερότητα σε κάθε πεδίο, ενώ τα δισκόφρενα μπροστά και πίσω 
μαζί με το σύστημα συνδυασμένης πέδησης προσφέρουν ασφάλεια στις καθημερινές 
μετακινήσεις.

E1S
Τιμή: 2.500 ευρώ
Το νέας γενιάς ηλεκτρικό Ecooter είναι εφοδια-
σμένο με προηγμένη τεχνολογία που κάνει την 
καθημερινή μετακίνηση, μια διασκεδαστική και 
ξεκούραστη διαδικασία. Αντισυμβατικό,κομψό και 
ποιοτικό, ανοίγει νέους δρόμους και υπόσχεται την 
απόλυτη οδηγική εμπειρία. Με πληθώρα καινο-
τόμων συστημάτων και έξυπνων τεχνολογιών, το 
Ecooter έρχεται με Led προβολέα και οπίσθιο φω-
τιστικό, καθώς και ψηφιακή οθόνη με ρυθμιζόμενο 
οπίσθιο φωτισμό. Ο κινητήρας αποδίδει μέγιστη 
ισχύ 3000W με τη μέγιστη ροπή να ανέρχεται στα 
130ΝΜ και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 45 χλμ./ώρα. Τα δύο προγράμματα οδήγησης, SPORT & SMART μεταβάλλουν ανάλογα τα χαρακτηριστικά 
απόδοσης και την αυτονομία, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 75 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση των 3,5 ωρών. Το πακέτο των αναρτήσεων σε 
συνδυασμό με τα μεγάλα δισκόφρενα και στους δύο τροχούς και το μικρό συνολικό βάρος των 90 κιλών(μαζί με τη μπαταρία), προσφέρουν ευελιξία και 
χειρισμό ακριβείας. 

F8 Deliroad
Τιμή: 2.990 ευρώ

Το Daytona F8 Deliroad είναι ηλεκτρική πρόταση της DAYTONA BEST ELECTRIC στα 
επαγγελματικά scooters. Είναι η ιδανική λύση για μεταφορά φορτίου, προσδίδοντας 

οικολογικό προφίλ στις εταιρικές παραδόσεις. Ευέλικτο, πρακτικό, με άφθονους 
χώρους φόρτωσης, καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες μικρομεταφοράς, ενώ μειώνει 

σημαντικά το κόστος συντήρησης και τις επισκέψεις στα συνεργεία. Το μεγάλο επίπεδο 
πάτωμα και ο επιπλέον χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος - χάρη στην αναδιπλούμενη 

σέλα συνεπιβάτη -  το τοποθετούν στις κορυφαίες επιλογές, όσον αφορά τη μεταφορά 
αντικειμένων μεγάλου όγκου. Επιπλέον η Reverse mode (όπισθεν) διευκολύνει τους 

χειρισμού και τους ελιγμούς. Ο ηλεκτροκινητήρας των 3000W έχει 4,9 ίππους στιγμιαία 
απόδοση με 37 Nm μέγιστη ροπή. Διαθέτει 15% δυνατότητα ανάβασης από 0 km/h 

με πλήρες φορτίο και καταναλώνει 3,8 kWh / 100 km. Η μπαταρία λιθίου έχει χρόνο 
πλήρους φόρτισης 4,5 ώρες, έχει αυτονομία έως 86 χιλιόμετρα και η μέγιστη ταχύτητα 

φτάνει τα 75χλμ./ώρα.
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CPX 
Τιμή: 5.200 ευρώ

Πολύ κομψό και σύγχρονο σε εμφάνιση το Super Soco CPx, δίνει έμφαση στην καινοτομία 
και ταυτόχρονα διατηρεί μια οικεία εικόνα. Το CPx δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις επιδό-
σεις των ανταγωνιστών του που τροφοδοτούνται με βενζίνη στην κατηγορία των 125 κυβικών, αλλά 
ούτε και από την αυτονομία τους. Ο ηλεκτρικός κινητήρας παρέχει ισχύ 4000 Watt και μέγιστη ροπή 
171 Nm. Διαθέτει χώρο για δύο μπαταρίες 60 Volt / 45 Ah οι οποίες δουλεύουν παράλληλα και προ-
σφέρουν αυτονομία 140 χιλιόμετρα με τη μέγιστη ταχύτητα να αγγίζει τα 90 χλμ./ώρα. Οι μπαταρίες 

είναι αφαιρούμενες ώστε να μπορούν να επαναφορτιστούν σε οικιακή πρίζα και χρειάζονται περίπου 3,5 ώρες μέχρι να αγγίξουν το 100% της πληρότητας 
τους. Με το πάτημα ενός κουμπιού στο τιμόνι ο κινητήρας περιστρέφεται ανάποδα και διευκολύνει τον αναβάτη να κάνει όπισθεν όταν χρειαστεί να απε-
μπλακεί από δύσκολες καταστάσεις. Το CPX δίνει τη δυνατότητα συνδεσιμότητας μέσω Bluetooth με το smartphone σας. Η δωρεάν εφαρμογή της Super 

Soco παρέχει πλήθος πληροφοριών που διευκολύνουν τη ζωή του αναβάτη. 

CUX 
Τιμή: 2.500 ευρώ
Φιλικό προς το περιβάλλον και εξαιρετικά οικονομικό σε λειτουργία, το έξυπνο, κομψό και διασκεδαστικό CU-X 
μεταφέρει την οδήγηση στην πόλη σε μια νέα εποχή. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται LED φώτα και φλας, 
αυτό-ρυθμιζόμενα όργανα με ανίχνευση εξωτερικού φωτισμού, καινοτόμο διακόπτη αφής, ανάφλεξη χωρίς 

κλειδί, ηλεκτρονικό άνοιγμα της σέλας, θύρα USB, ψηφιακή οθόνη, αλλά και υψηλής ευκρίνειας 
κάμερα στο εμπρός μέρος που τραβάει βίντεο και το στέλνει στο smartphone του αναβάτη. 

Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα της Bosch απόδοσης 3,6 ίππων και 13,2 κιλών ροπής, με δυο modes 
λειτουργίας, που δίνουν τελική ταχύτητα 25 και 45 χιλιόμετρα την ώρα αντίστοιχα. Ο κινητή-
ρας τροφοδοτείται από μια αποσπώμενη μπαταρία λιθίου που δίνει αυτονομία 75 χιλιόμετρα, 
ενώ για μια πλήρη φόρτιση χρειάζονται 3,5 ώρες. . Τέλος, διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και 

πίσω με συνδυασμένη λειτουργία για ασφαλές φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες.

TC
Τιμή: Από 3.130 ευρώ
Εξοπλισμένο με τις καλύτερες και νεότερες τεχνολογίες του σήμερα, το SUPER SOCO TC γιορτάζει την αναγέννηση 

του κλασικού από τη δεκαετία του ‘50 και ξεκινά ταυτόχρονα μια νέα εποχή ηλεκτρικής κίνησης. Ο έξυπνος 
τελευταίας γενιάς LED φωτισμός διαθέτει αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας του μέσω αισθη-

τήρων, ενώ παράλληλά δίνει μια συνεισφέρει στην σύγχρονή σχεδίαση του scooter. Ο ηλεκτρικός 
κινητήρας είναι στερεωμένος στο πλαίσιο και συνδέεται με τον πίσω τροχό μέσω ενός αθόρυβου σε 
λειτουργία ιμάντα. Διαθέτει 3 προγράμματα απόδοσης που καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες οδήγησης 
των χρηστών. Λειτουργία 1, εξοικονομήστε περισσότερη ενέργεια

Λειτουργία 2, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Λειτουργία 3, υψηλή απόδοση
Η τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 95 χλμ./ώρα. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 9 ώρες και 

προσφέρει αυτονομία έως και 110 χιλιόμετρα. Στον μεγάλο πίνακα οργάνων απεικονίζονται πλήθος πληροφοριών 
όπως τοπική ταχύτητα, εναπομένουσα απόσταση, λειτουργία οδήγησης, θερμοκρασία και πολλά άλλα. 

KLX 230VS1
Τιμή: 5.490 ευρώ 
Το απόλυτο εργαλείο για κάθε επαγγελματία! Το VS1 διαθέτει τόσο πίσω σχάρα όσο και μπροστινό 
καλάθι που αυξάνουν κατακόρυφα τις αποθηκευτικές ικανότητες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται 
πλαγιοστάτες δεξιά και αριστερά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο που φτάνει τα 150kg χωρίς τον αναβάτη! Το 
VS1 συνδυάζει ευελιξία, σταθερή απόδοση, ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας και αξεπέραστη αυτο-
νομία, χάρη στη δυνατότητα προσθήκης και 2ης μπαταρίας! Η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 4700W με τη ροπή 
να σκαρφαλώνει στα 170ΝΜ. Το VS1 μπορέι να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ./ώρα, η αυτονομία 
ανέρχεται στα 160 χιλιόμετρα με τη χρήση 2 μπαταριών, ενώ μια πλήρης φόρτιση διαρκεί έως 7 ώρες. V
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Grace 
Τιμή: 1.620 ευρώ

Ένα μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο ηλεκτρικό scooter από 
την Sunra. Το Grace είναι ένα ηλεκτρικό scooter που 
συνδυάζει οικονομία, εργονομία, οικολογία και στυλ. 
Χαρακτηρίζεται ως οικολογικό όχημα και ένα από τα 
πολλά του οφέλη είναι πως δεν θα χρειαστεί ποτέ να 

περάσει από έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. Επίσης ΔΕΝ έχει Τέλη 
Κυκλοφορίας , σαν πράσινο όχημα. Το ηλεκτρικό μοτέρ 

προέρχεται από την Bosch και έχει ισχύ 800W, κάτι 
που σημαίνει ότι μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 

45χλμ./ώρα. Η μπαταρία χρειάζεται περίπου 6 ώρες 
μέχρι την πλήρη φόρτιση της και προσφέρει αυτονομία 
45 χιλιομέτρων. Διαθέτει την επιλογή  Eco και Fast για 

καλύτερη διαχείριση της αυτονομίας. Το δισκόφρενο 
στον εμπρόσθιο τροχό παρέχει περισσότερη ασφάλεια 

στον οδηγό. Στο ψηφιακό καντράν υπάρχει δείκτης 
ακριβείας για την στάθμη της μπαταρίας. Διατίθεται σε 5 

χρώματα: Λευκό, μαύρο, γαλάζιο, ροζ, μπεζ.

Hawk 
Τιμή: 1.790 ευρώ

Το Hawk είναι ένα μεγάλο, άνετο αλλά και ελαφρύ scooter που 
συνδυάζει την οικονομία με την τεχνολογία. Το ηλεκτρικό του 

μοτέρ έχει ισχύ 1800 Watt και επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./
ώρα. Μέσα σε περίπου 5 ώρες επιτυγχάνει πλήρη φόρτιση με την 
αυτονομία να αγγίζει τα 60 χιλιόμετρα. Η εναλλαγή ανάμεσα στα 

προγράμματα eco και fast βελτιώνει τη διαχείριση της αυτονομίας. 
Ο σκελετός κατασκευάζεται από ατσάλι και το συνολικό βάρος 

που μπορεί να διαχειριστεί το Hawk ανέρχεται στα 200 κιλά. Στον 
εξοπλισμό περιλαμβάνεται ραδιόφωνο για να ακούτε τον αγαπημέ-

νο σας σταθμό σε όλη τη διαδρομή, ενώ η υπάρχει και η δυνατότητα 
σύνδεσης με το κινητό μέσω bluetooth για να επιλέξετε εσείς τα 

αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια. Διατίθεται σε 5 χρώματα: Λευκό, 
χρυσό, κόκκινο, γκρι, μπλε.

Felicita
Τιμή: Από 2.695 ευρώ 
Η ολοκληρωμένη πρόταση για σκούτερ πόλης και όχι μόνο... Ένα ακόμα 
ηλεκτρικό όχημα από την Sunra που θα δώσει στον αναβάτη την δυνατότητα 
να οδηγεί 100% οικολογικά και οικονομικά! Με έναν πανίσχυρο ηλεκτρικό 
Brushless κινητήρα 4.000Watt και τελική ταχύτητα 75χλμ./ώρα κάνει το 
Felicita XL να έχει μια εντυπωσιακή επιτάχυνση για την κατηγορία του. Μια 
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 5 ώρες και προσφέρει αυτονομία 75 χιλιομέτρων. Απαλλάσσε-
ται των τελών κυκλοφορίας, γιατί είναι ένα πράσινο όχημα! Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δισκόφρενο εμπρός 
και πίσω, υδραυλικές αναρτήσεις και ψηφιακό καντράν. Είναι η απόλυτη επιλογή, για τον οδηγό που θέλει να 
συνδυάσει κομψότητα και οικονομία, σε ένα ηλεκτρικό μηχανάκι! Χρώματα: Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, Γκρι. Στην 
έκδοση XL το ηλεκτρικό σκούτερ έρχεται με δώρο τον συναγερμό, τη σχάρα, την μπαγκαζίερα και παρμπρίζ 
S και η τιμή του διαμορφώνεται στα 2.825 ευρώ. Τέλος στην έκδοση DL, που αποτελεί μια  ολοκληρωμένη 
επαγγελματική λύση για τον επαγγελματία οδηγό delivery που θέλει το αποδοτικότερο όχημα με την μέγιστη 
εξοικονόμηση χρημάτων, έρχεται εξοπλισμένο με Delivery Box, συναγερμό, σχάρα, και παρμπρίζ (L) και τιμή 
στα 2.940 ευρώ.
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Miku
Τιμή: 1.980 ευρώ
Το Miku Max είναι ένα πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ 
δυνατό ηλεκτρικό scooter με Μοναδικό καινοτόμο σχε-
διασμό. Πηγή τροφοδοσίας του ένα ηλεκτρικό μοτέρ της 
Bosch, ισχύος 800 Watt. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 
45χλμ./ώρα και η αυτονομία ξεπερνάει τα 60 χιλιόμετρα. 
Η χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας λιθίου είναι 
περίπου 4 ώρες και γίνεται μέσω USB φορτιστή. Το Miku 
Max συνοδεύεται από ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού 
το οποίο περιλαμβάνει εμπρός και πίσω δισκόφρενο, 
υδραυλικές αναρτήσεις και ψηφιακό καντράν. Διατίθε-
ται σε 5 χρώματα: Μαύρο, Άσπρο, Πορτοκαλί, Πράσινο, 
Μπλε

Ex’pro
Τιμή: 2.225 ευρώ
Το eXpro είναι ηλεκτρικό και κατά συνέπεια φιλικό 
στο περιβάλλον αλλά και την τσέπη του κατόχου 
του. Έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, 
ώστε να προσφέρει ευκολία και πρακτικότητα 
σε όσους εκτελούν μεταφορές σε πολυσύχνα-
στα κέντρα πόλεων. Διαθέτει μεγάλους χώρους 
φόρτωσης, και συγκεκριμένα 2 σχάρες μπροστά 
και πίσω, με δυνατότητα μεταφοράς μέγιστου 
φορτίου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, 25 και 30 
κιλών αντίστοιχα. Επιπλέον χώρος υπάρχει κάτω από τη σέλα, ο οποίος επαρκεί για ένα Jet κράνος, ή διάφορα μικροαντικείμενα. Ο ηλεκτροκινητήρας 
παίρνει ζωή από μια μπαταρία ιόντων λιθίου της Panasonic και προσφέρει αυτονομία 50 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να φτάσει τα 80 χιλιόμετρα, αφού 
υπάρχει η δυνατότητα για τοποθέτηση και δεύτερης μπαταρίας. Η διάρκεια συνολικής φόρτισης δεν ξεπερνάει τις 3 ώρες και σε συνδυασμό με το ότι οι 
μπαταρίες είναι αποσπώμενες, αυξάνουν την ευχρηστία στα ύψη. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 45 χλμ/ώρα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να οδηγηθεί με 
δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Το eXpro είναι αρκετά ευέλικτο χάρη στους 12άρηδες τροχούς και σύγχρονο με προβολέα LED για μικρότερη κατανάλωση, 
και  ψηφιακή LED οθόνη οργάνων. Το πακέτο των αναρτήσεων περιλαμβάνει ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι και 2 αμορτισέρ πίσω, ενώ στα φρένα 
έχουμε δισκόφρενα και στους δύο τροχούς.
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Daytona Edison 50
w Τιμή: 1.590 ευρώ
+: Τιμή, cruise control, ευελιξία    
 -: Χώροι για δυο άτομα 

ΚΛΕΦΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Έκανε πρόσφατα την εμφάνιση του στην γκάμα των scooter της Daytona και μπορεί ο αριθμός «50» 
να παραπέμπει σε κυβικά εκατοστά βενζινοκινητήρα, όμως τo Edison είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό 

scooter.
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Daytona Edison 50

Με τον αριθμό «50» να υποδηλώνει ότι οι 
επιδόσεις του είναι αντίστοιχες 50αριού 
και να καθορίζει τους άμεσους ανταγω-

νιστές του, υπόσχεται να κάνει εύκολες και διασκε-
δαστικές τις καθημερινές μετακινήσεις του ιδιοκτή-
τη και να τον κάνει να ξεχάσει τα βενζινάδικα και 
τα έξοδα συντήρησης ενός βενζινοκίνητου scooter. 

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Οι καμπύλες είναι ελάχιστες, αφού κυριαρχούν 

οι έντονες ακμές στις οποίες οφείλεται και η έντο-
να σπορ αύρα που αποπνέει το scooter. Προκειμέ-
νου η εμφάνισή του να είναι «καθαρή», τα εμπρός 
φλας είναι ενσωματωμένα στο φαίρινγκ, ενώ τα πί-
σω βρίσκονται στη βάση της πινακίδας, έτσι ώστε 
τίποτα να μην προεξέχει. Ο εμπρός προβολέας με 
τους δυο προτζέκτορες, το πίσω φωτιστικό σώμα 
και τα φλας, είναι όλα τεχνολογίας LED προσθέτο-
ντας πόντους στην εμφάνιση του Edison, ενώ οι μι-
κρές απαιτήσεις τους σε ενέργεια δεν επιβαρύνουν 
τη μπαταρία. Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε 
πολύ καλό επίπεδο, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε την 
προσιτή του τιμή, με τη συναρμογή των πλαστικών 
είναι καλή και να μη παρουσιάζονται τριγμοί. 

Ανεση – Εργονομία
Η επίπεδη σέλα επιτρέπει την τοποθέτηση του 

σώματος σε όποιο σημείο βολεύει τον καθένα, ενώ 
το αφρώδες της είναι μέτριας σκληρότητας, χωρίς 
όμως να προβληματίζει για όσο διαρκεί η αυτονο-
μία της μπαταρίας. Διαθέτει όμορφα, αναδιπλού-
μενα μαρσπιέ συνεπιβάτη, αλλά το κομμάτι της σέ-
λας που του αναλογεί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 
Στον εξοπλισμό του διαθέτει πλαϊνό και κεντρικό 
σταντ, αλλά και μικρή αλουμινένια σχάρα, που βρί-
σκεται στο ίδιο επίπεδο με τη σέλα. Ο χώρος κάτω 
από αυτή καταλαμβάνεται κυρίως από τη μπαταρία. 
Ο ιδιοκτήτης θα καταφέρει να αποθηκεύσει ένα σετ 
αδιάβροχα, γάντια, χαρτιά ή άλλα μικροαντικείμε-
να. Στην ποδιά υπάρχει γάντζος και μια βαθιά θήκη 
με θύρα USB, η οποία όμως δεν διαθέτει πορτάκι. 
Είναι εφοδιασμένο με μια ευανάγνωστη LCD οθό-
νη, η οποία πέρα από τις βασικές ενδείξεις , ενημε-
ρώνει για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ενώ 

ένα αμπερόμετρο έχει πάρει τη θέση του κλασικού 
στροφομέτρου. 

 Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Απλές και δοκιμασμένες λύσεις συναντάμε σε αυ-

τόν τον τομέα με το ατσάλινο πλαίσιο να συνεργάζε-
ται με ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός 
με 65 χιλιοστά διαδρομής και δυο αμορτισέρ πίσω, 
τα οποία ρυθμίζονται ως προς την προφόρτιση του 
ελατηρίου σε πέντε θέσεις, ενώ δίνουν 55 χιλιο-
στά διαδρομή. Την ευθύνη για την επιβράδυνση του 
Edison έχει ένας δίσκος 180 χιλιοστών εμπρός και 
ένα ταμπούρο 110 χιλιοστών πίσω. Το μικρό ηλε-
κτρικό scooter ξεχωρίζει χάρη στο σύστημα ανά-
κτησης ενέργειας EBS, το οποίο κάνει τον ηλε-
κτροκινητήρα να δουλεύει σαν γεννήτρια κατά το 
φρενάρισμα. 

Κινητήρας
Το Edison εξοπλίστηκε με έναν ηλεκτροκινη-

τήρα 1200W, της Bosch με ότι αυτό συνεπάγε-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) Δ/Α
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 2,56 / 570
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 1,73 / 570
Τροφοδοσία Δ/Α
Χωρητικότητα μπαταρίας  24 Ah
Κατανάλωση ρεύματος 3,2 kWh / 100 χλμ
Βάρος, πλήρες (kg) 72
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 50
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.) 65
Αναρτήσεις Π Διπλά αμορτισέρ
Διαδρομή 55
Φρένα Ε (χλστ.) Δίσκος / 180
Φρένα Π (χλστ.) Ταμπούρο / 110
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  3,00 - 10’’
Ελαστικό Π 100/80 - 10’’

Η άποψή μας
Με τιμή 1.490 ευρώ, το Edison, θέτει πολύ σοβαρή 
υποψηφιότητα για όσους αναζητούν ένα μέσο μετα-
κίνησης που να έχει χαμηλό κόστος κτήσης, αλλά και 
χρήσης, αφού δεν καταναλώνει βενζίνη και η συντή-
ρησή του περιορίζεται μόνο σε κάποια αναλώσιμα 
(ελαστικά, τακάκια κ.λ.π.). Η ποιότητα κύλισης και 
κατασκευής είναι σε υψηλό επίπεδο και αποτελεί μια 
πολύ καλή εναλλακτική απέναντι σε κάποιο 50άρι.

Daytona Edison 50

Honda Forza 300

ται σε επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας. Η από-
δοσή του είναι 2,56 ίπποι στις 570 σ.α.λ, αλλά 
εντυπωσιακό είναι το νούμερο της ροπής που αγ-
γίζει τα 1,73 κιλά, επίσης στις 570 σ.α.λ, δηλα-
δή είναι αντίστοιχη ενός βενζινοκινητήρα 150 κυ-
βικών εκατοστών. Υπεύθυνη για την τροφοδοσία 
του ηλεκτρικού κινητήρα είναι μια μπαταρία λιθί-
ου 60v και 24Ah, που είναι τοποθετημένη κάτω 
από τη σέλα. Ζυγίζει μόλις 9 κιλά, είναι αποσπώ-
μενη και μεταφέρεται εύκολα χάρη στην πρακτι-
κή χειρολαβή που διαθέτει. Βέβαια, αν το γκαράζ 
διαθέτει παροχή ρεύματος, δεν είναι απαραίτητη 
η αφαίρεσή της, αφού υπάρχει ειδική φύσα στην 
ποδιά του scooter. Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 6 
ώρες και είναι αρκετή για να καλυφθεί μια από-
σταση περίπου 55 χιλιομέτρων. Ο αναβάτης μπο-
ρεί να επιλέξει ακόμα κι εν κινήσει, ανάμεσα σε 3 
modes λειτουργίας: Economy, Normal και Sport, 
τα οποία διαφοροποιούν την απόκριση του γκα-
ζιού, την τελική ταχύτητα και την αυτονομία.

Οδηγώντας 
Γυρίζεις το κλειδί και κρατάς πατημένο το κου-

μπί της μίζας για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφα-
νιστεί η ένδειξη «ready» στην οθόνη. Ανοίγεις το 
γκάζι και το scooter αρχίζει να επιταχύνει ομα-
λά, χωρίς να ακούγεται απολύτως τίποτα. Οι τρο-
χοί των 10 ιντσών εκτοξεύουν την ευελιξία του, 
αλλά δεν τα πάνε πολύ καλά με τις λακκούβες 
τύπου κρατήρα, που συναντάμε δυστυχώς στους 
Ελληνικούς δρόμους, οι οποίες μπορεί να εξα-
ντλήσουν τη σχετικά μικρή διαδρομή των αναρ-
τήσεων. Η κίνηση ανάμεσα στα μποτιλιαρισμένα 
αυτοκίνητα είναι παιχνιδάκι, αφού έχεις για σύμ-
μαχό σου το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού και το μι-
κρό πλάτος του Edison. Μόλις το φανάρι ανάψει 
πράσινο ο τρόπος που θα επιταχύνει το scooter, 
εξαρτάται από το mode που έχεις επιλέξει. Στο 
Sport ξεκινά χωρίς κανένα δισταγμό και επιταχύ-
νει δυνατά μέχρι τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, όπου 
επεμβαίνει ο ηλεκτρονικός κόφτης. Στο Normal 
όλα συμβαίνουν λίγο πιο αργά και η τελική πε-
ριορίζεται στα 40 χιλιόμετρα. Το Economy είναι 

κατάλληλο για κίνηση σε πεζόδρομους, ποδη-
λατόδρομους και γενικά όταν θέλεις να κινηθείς 
αργά, αφού το ταχύμετρο δεν θα δείξει πάνω από 
20 χιλιόμετρα την ώρα. Το Edison όμως έχει ακό-
μα έναν άσσο στο μανίκι του που ακούει στο όνο-
μα «cruise control». Όταν ο αναβάτης πιάσει την 
ταχύτητα που επιθυμεί μπορεί να το ενεργοποιή-
σει με ένα πάτημα στο κουμπί της μίζας. Τα φρένα 
του είναι απολύτως ικανοποιητικά για τις ταχύτη-
τες που μπορεί να κινηθεί το Edison. Είναι προο-
δευτικά και το μπλοκάρισμα θα έρθει μόνο αν το 
επιδιώξει ο αναβάτης.
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ESF X-Line
w Τιμή: 1.350 ευρώ
+: Τιμή, χαμηλό κόστος χρήσης, πρακτικότητα
-: Η μπαταρία δεν είναι αποσπώμενη

ΤΟ ΑΝΤΙΠΕΝΗΝΤΑΡΙ
Η ESF εισέρχεται δυναμικά στην Ελληνική αγορά με μια σειρά από ηλεκτρικά scooter ακόμα και για 

επαγγελματική χρήση. Στη διάθεσή μας είχαμε το X-Line που οδηγείται με δίπλωμα για μοτοποδήλατο 
(ΑΜ) και βάζει στο στόχαστρό του τα βενζινοκίνητα 50άρια.

Το X-Line της ESF (Electric Sccoters by 
Force) είναι η πιο φρέσκια πρόταση στον 
χώρο της αστικής μετακίνησης και απευ-

θύνεται σε όσους θέλουν να κινούνται εντός πό-
λης απαλλαγμένοι από τη βενζίνη και με το ελά-
χιστο δυνατό κόστος χρήσης, ενώ μπορεί να γίνει 
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όσων εργάζονται 
στον κλάδο των διανομών. Αποτελεί εναλλακτι-
κή πρόταση αντί κάποιου βενζινοκίνητου scooter 

50 κυβικών και μπορεί εύκολα να γίνει το πρώτο 
σου ηλεκτρικό όχημα.

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Πρόκειται για ένα μοντέρνο scooter με φουτου-

ριστική εμφάνιση, όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα 
ηλεκτρικό δίκυκλο που μας έρχεται απευθείας από 
το μέλλον. Έχει compact διαστάσεις και η σιλουέτα 
του χαρακτηρίζεται από τις καθαρές και αυστηρές 
γραμμές με τις καμπύλες να είναι ελάχιστες. Όλα τα 
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ESF X-Line

φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED για χαμη-
λή κατανάλωση ρεύματος και σύγχρονη αισθητική. 
Τα εμπρός φλας είναι ενσωματωμένα στο φαίρινγκ 
με το μεγαλύτερο μέρος τους να βρίσκεται στο πλάι 
του scooter, κάνοντάς τα ορατά από κάθε γωνία, 
ενώ και τα πίσω είναι μέσα φωτιστικό σώμα. 

Η ποιότητα κατασκευής είναι αντιστρόφως ανά-
λογη της χαμηλής τιμής του και μπορεί το φινίρι-
σμα ορισμένων πλαστικών να μην είναι τέλειο, αλλά 
δεν ακούς περίεργους θορύβους ή τριγμούς ακό-
μα κι όταν το scooter περνά πάνω από «βομβαρ-
δισμένους» δρόμους. Αυτό σε συνδυασμό με την 
απουσία θορύβου από τον ηλεκτροκινητήρα κάνει 
τελείως αθόρυβη την κύλισή του. Είναι διαθέσιμο 
σε λευκό ή κόκκινο χρώμα.

Άνεση – εργονομία
Το πολύ χαμηλό ύψος της σέλας από το έδαφος 

επιτρέπει στα πόδια να φτάνουν με άνεση κάτω 
ανεξάρτητα από το ύψος του αναβάτη και τι τι-
μόνι φέρνει τα χέρια σε φυσιολογική θέση. Αυ-
τό που θέλει μικρή εξοικείωση είναι το ότι η σέ-
λα βρίσκεται χαμηλά και σε σχέση με το πάτωμα 
με αποτέλεσμα τα γόνατα να λυγίζουν περισσό-
τερο από το συνηθισμένο.  Σε καμία περίπτωση 
αυτό δεν είναι ενοχλητικό, απλά μπορεί να ξενί-
σει στην αρχή. Στο πίσω μέρος υπάρχει μια ενιαία 
χειρολαβή αλουμινίου για τον συνεπιβάτη, αλλά 
ο χώρος της σέλας που του αναλογεί είναι περι-
ορισμένος και σε περίπτωση δικάβαλου, το συ-
νολικό βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 160 κι-
λά.  Στην ποδιά υπάρχει θήκη για μικροπράγματα 
με θύρα USB, ενώ έξτρα αποθηκευτικό χώρο θα 
βρείτε κάτω από τη σέλα. Το επίπεδο πάτωμα και 
ο γάντζος στην ποδιά αυξάνουν την πρακτικότη-
τα του X-Line. Η ψηφιακή οθόνη παρέχει όλες 
τις βασικές πληροφορίες διαθέτοντας ταχύμε-
τρο, οδόμετρο και φυσικά  ένδειξη για το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας. Τέλος, αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνε-
ται και συναγερμός.

Κινητήρας
Ο ηλεκτροκινητήρας του X-Line έχει απόδο-

Με 2000W στον πίσω τροχό, το scooter δεν 
«γονατίζει» στις ανηφόρες.

Στον εμπρός τροχό υπάρχει δισκόφρενο.

ση 2000W και είναι τοποθετημένος στο κέντρο 
του πίσω τροχού ώστε να μην υπάρχει ανάγκη 
για αλυσίδα ή ιμάντα. Έτσι ελαττώνεται ο θόρυ-
βος κύλισης, μειώνονται οι απώλειες και περιο-
ρίζονται τα ήδη μηδαμινά έξοδα συντήρησης. Η 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  Ηλεκτροκινητήρας
Ισχύς 2000W
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  Δ.Α.
Μπαταρία 72V 24Ah Μολύβδου Οξέως
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  60
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  Δ.Α.
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλά αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ.Α.
Φρένα Ε (χλστ.) Δ
Φρένα Π (χλστ.) Ταμπούρο
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 90/80-12’’
Ελαστικό Π 90/80-12’’

Η άποψή μας
Με τιμή 1.350 ευρώ, το X-Line, είναι ένα από τα πιο 
οικονομικά scooter της αγοράς και μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες  όσων αναζητούν ένα μέσο μετακίνησης 
που να έχει χαμηλό κόστος κτήσης, αλλά και χρήσης, 
αφού δεν καταναλώνει βενζίνη και η συντήρησή του 
περιορίζεται μόνο σε κάποια αναλώσιμα. Οι επιδόσεις 
του δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ένα 50άρι παπί 
ή scooter και η αυτονομία του μπορεί να το κάνει εργα-
λείο στα χέρια επαγγελματιών.

ESF X-Line

Honda Forza 300

απόδοσή του ξεπερνά αντίστοιχες προτάσεις τις 
αγοράς και αυτό μεταφράζεται και σε υψηλότερη 
τελική ταχύτητα η οποία φτάνει τα 60 χιλιόμετρα 
την ώρα στο Sport mode. Η αυτονομία που βγά-
λαμε χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο mode 
ήταν 50 με 55 χιλιόμετρα, αλλά αυτό είναι μάλ-
λον και το ελάχιστο που θα δει κάποιος, καθώς 
κινηθήκαμε σε δρόμους  με έντονα ανηφορική 
κλίση, η οποία εξαντλεί πιο γρήγορα τη μπαταρία. 
Για τη μέγιστη αυτονομία μπορείς να χρησιμοποι-
ήσεις το mode Eco, που περιορίζει την τελική στα 
45 χλμ. / ώρα, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία η 
αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 90 χιλιόμετρα σε 
επίπεδο έδαφος.

Υπεύθυνη για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινη-
τήρα είναι μια μπαταρία 72V μολύβδου οξέος χω-
ρητικότητας 24Ah. Για μια πλήρη φόρτιση χρειά-
ζονται 6 με 8 ώρες, αλλά δεν είναι αποσπώμενη, 
οπότε πρέπει το γκαράζ σου να διαθέτει πρίζα.           

Πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα
Το X-Line έχει κατασκευαστεί γύρω από ένα 

ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο και συνεργάζεται με 
τηλεσκοπικό πιρούνι και διπλά αμορτισέρ. Για την 
επιβράδυνση έχουν επιστρατευτεί ένας δίσκος 
εμπρός και ταμπούρο πίσω, ενώ οι ζάντες του εί-
ναι 12 ιντσών και φορούν ίδιας διάστασης ελα-
στικά εμπρός – πίσω και συγκεκριμένα 90/80-
12 της Kenda. Ελαστικά και τακάκια είναι τα μόνα 
αναλώσιμα που απαιτεί η συντήρηση του συγκε-
κριμένου scooter, το κόστος των οποίων είναι πο-
λύ χαμηλό. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 75 κιλά, 
που σημαίνει ότι είναι ελαφρύτερο από ένα βεν-
ζινοκίνητο scooter 50 κυβικών.

Οδηγώντας
Όπως σε ένα συμβατικό scooter χρειάζεται να 

πατήσεις φρένο προκειμένου να μπει σε λειτουρ-
γία ο κινητήρας, εστί και στο X-Line πρέπει να πα-
τήσεις φρένο ή το κουμπί «P» στα δεξιά του τι-
μονιού πριν ξεκινήσεις. Απολύτως τίποτα δεν 
ακούγεται όταν οι ρόδες του αρχίσουν να κυλούν 
και εντυπωσιάζεσαι από την ευελιξία και την ευ-
κολία χειρισμών που προσφέρει το χαμηλό βά-

ειδοποιεί», καθώς δεν μένει απότομα, αλλά συ-
νεχίζει να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα προ-
κειμένου να μπορέσεις να γυρίσεις σπίτι σου. 
Για να μη φτάσεις βέβαια σε αυτό το σημείο θα 
θέλαμε μεγαλύτερη ακρίβεια από την ένδειξη 
του επιπέδου φόρτισης, καθώς όταν ανοίγεις το 
γκάζι κάποια «νταμάκια» σβήνουν και ανάβουν 
ξανά μόλις σταματήσεις, οπότε δεν έχεις ακριβή 
ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας.       

Led φώτα 
παντού για 
χαμηλή 
κατανάλωση 
ρεύματος.
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ESF X-1
w Δύο αφαιρούμενες μπαταρίες για αυτονομία έως 150 χιλιόμετρα
w Ασύρματη εκκίνηση μέσω τηλεχειριστηρίου
w Επίπεδο πάτωμα
w Ηχοσύστημα με δυνατότητες Bluetooth
+: Αυτονομία, αφαιρούμενες μπαταρίες, επίπεδο πάτωμα, ηχοσύστημα
-: Ύψος πατώματος, τριγμοί στις έντονες λακούβες

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ
Το X-1 της ESF προκαλεί τα «όρια» της κατηγορίας του, 

καθώς υπόσχεται την διπλάσια αυτονομία από τα περισσότερα αντίστοιχα μοντέλα της αγοράς, ενώ παράλληλα 
προσφέρει στον αναβάτη όλα τα ατού της τεχνολογίας αφαιρούμενων μπαταριών. 

Εμφάνιση-ποιότητα 
Σε κάθε περίπτωση μοντέρνο στην εμφάνιση χα-

ρακτηρίζεται το X-1, το οποίο κάνει χρήση όλων των 
σύγχρονων σχεδιαστικών φορμών. Το scooter δεί-
χνει αιχμηρό και αθλητικό από όποια πλευρά και αν 
το κοιτάξεις, ενώ το εμπρός μέρος είναι αυτό που 
κλέβει την παράσταση. Τα φωτιστικά ημέρας LED 
δημιουργούν ένα ευδιάκριτο «X», στο κέντρο του 
οποίου βρίσκεται ο προβολέας. Παράλληλα, το τιμό-

νι φέρει και αυτό τις δικές του LED μπάρες φώτων 
ημέρας δημιουργώντας ένα άμεσα αναγνωρίσιμο 
look. Στο πίσω μέρος, το φωτιστικό έχει συμβατι-
κούς λαμπτήρες αλλά έχει ένα όμορφο 3D σχέδιο 
που διαμορφώνει 3 κορυφές που «κλείνουν» το 
σχήμα του scooter από την πίσω όψη. Τα πλευρικά 
πλαστικά καλύμματα στο ψαλίδι και η μεγάλη γωνία 
κάστερ εμπρός, δημιουργούν την εντύπωση ότι το 
X-1 είναι μακρύτερο θυμίζοντας κάτι από mini-GT 

E-
Sc

oo
te

r
Τιμές,  

τεχνικά,  
περισσότερα 

αρθρα

PHOTO GALLERY



Eπιστροφή στα περιεχόμενα165

ESF X-1

μοντέλα. Ποιοτικά μιλώντας, το X-1 κάνει χρήση κυ-
ρίως σκληρών πλαστικών, που υπόσχονται μακρο-
πρόθεσμη αντοχή στην καθημερινή χρήση. Καλή 
χαρακτηρίζεται η συναρμολόγηση και δεν θα σας 
απασχολήσει, εμείς το μόνο που εντοπίσαμε ήταν οι 
διακόπτες στο τιμόνι, που δίνουν την εντύπωση ότι 
ποιοτικά είναι λίγο κατώτεροι από το μοντέλο, και 
ότι σε μεγάλες και βαθιές λακούβες παρουσία εί-
χαν κάποιοι τριγμοί, γεγονός που ωστόσο δεν μας 
προκάλεσε ανησυχία.   

Ανεση-εργονομία
Το X-1 έχει χαρακτηριστικά εργονομίας εμπνευ-

σμένα από τα scooters βενζίνης, θέλοντας να κα-
λύψει ένα μεγάλο εύρος σωματότυπων. Πόσο κα-
λά τα καταφέρνει; Ανεβαίνοντας στην μαλακή σέλα 
του X-1, διαπιστώνεις γρήγορα ότι η ποδιά είναι αρ-
κετά ψηλά σε σχέση με τα περισσότερα scooter, το-
ποθετώντας σου τα πόδια πιο πάνω από ότι περι-
μένεις. Αυτό είναι κάτι που θα «ξεβολέψει» κάπως 
τους ψηλότερους, όμως συνηθίζεται από άτομα μέ-
σου ύψους και δεν δημιουργεί επ ουδενί πρόβλη-
μα στην οδήγηση. Το τιμόνι είναι αρκετά φαρδύ και 
έρχεται στο ύψος του διαφράγματος, κρατώντας τα 
χέρια του αναβάτη ξεκούραστα κατά τις αστικές δι-
αδρομές. Η ίδια η σέλα, είναι σχετικά μαλακή και 
υποχωρεί ελαφρώς όταν ο αναβάτης κάθεται πά-
νω της, κάτι που αυξάνει την άνεση της αλλά περισ-
σότερο στις πιο σύντομες διαδρομές. Τουτέστιν, εί-
ναι απολύτως κατάλληλη για την αποστολή του X-1, 
ενώ και ο συνεπιβάτης θα μπορέσει να ακολουθή-
σει απροβλημάτιστα.  

Οι χώροι του X-1 αποτελούν μια ευχάριστη νότα 
αυξημένης πρακτικότητας. Το επίπεδο πάτωμα εί-
ναι παράλληλα και αρκετά μεγάλο, ενώ φέρει μια 
αποσπώμενη λαστιχένια μοκέτα τόσο για προστα-
σία του πλαστικού, όσο και για καλύτερη πρόσφυ-
ση των αντικειμένων που μεταφέρετε. Ένας γάντζος 
στην ποδιά διευκολύνει την στήριξη τσαντών ή πα-
ρεμφερών αντικειμένων, ενώ ο αναβάτης έχει 2 
ανοιχτές θήκες για αντικείμενα μπροστά του. Η αρι-
στερή, που είναι και η μεγαλύτερη, φέρει και θύ-
ρα παροχής ρεύματος USB για τις ηλεκτρονικές 

σας συσκευές. Κάτω από την σέλα, βρίσκεται ο χώ-
ρος για τις 2 μπαταρίες που το scooter μπορεί να 
φέρει. Αρκετά μικροαντικείμενα μπορούν να τοπο-
θετηθούν εκεί ακόμη και με τις 2 μπαταρίες στην 
θέση του, ενώ φυσικά αν χρησιμοποιείτε την μία, 

Το γέμισμα της σέλας είναι μαλακό, 
«αγκαλιάζοντας» τον αναβάτη και αναβαθμίζοντας 
την άνεση, αρκεί να μην οδηγείτε για πάνω από 
μια ώρα. 

Όμορφη η εμπρός όψη του X-1, συνδυάζει το σπορ 
στοιχείο με τον φουτουρισμό. 

Το εμπρός φρένο έχει καλή αίσθηση και πολλή 
δύναμη. Αρκετά καλά (κυρίως στο στεγνό) τα 
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης. 
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ο χώρος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο (δεν χωρά, 
ωστόσο, κράνος).  

Η μεγάλη έκπληξη για το X-1 είναι το… ηχοσύ-
στημα που φέρει! Ναι, καλά διαβάσατε, το μοντέλο 
έχει ραδιόφωνο και λειτουργία Bluetooth για σύνδε-
ση με κινητό τηλέφωνο, που συνδυάζεται με ηχείο 
στο ίδιο το scooter, που αναπαράγει τον ήχο! Μπο-
ρείτε, δηλαδή, να ακούτε μουσική την ώρα που οδη-
γείτε, χωρίς ανάγκη για ακουστικά ή Bluetooth συ-
στήματα στο κράνος. Πρόκειται για το μόνο scooter 
που έχουμε δοκιμάσει ποτέ, εξοπλισμένο με κάτι τέ-
τοιο που συνήθως εξοπλίζει πανάκριβες τουριστικές 
μοτοσυκλέτες.  Άλλο ένα χαρακτηριστικό παρόμοιας 
«εξοπλιστικής κλάσης» αποτελεί το τηλεχειριστήριο 
που συνοδεύει το X-1, που όχι μόνο ελέγχει τον συ-
ναγερμό, αλλά μπορεί να ενεργοποιήσει το μοντέλο 
εξ αποστάσεως. Τέλος, ο πίνακας οργάνων είναι μια 
LCD οθόνη, η οποία απεικονίζει την ταχύτητα του μο-
ντέλου, την στάθμη μπαταρίας, την επιλεγμένη χαρ-
τογράφηση ισχύος και την θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος. Ακόμα, το μοντέλο απεικονίζει ολικό και μερικό 
χιλιομετρητή, αλλά και χρονόμετρο διαδρομής. 
Κινητήρας
Μιλώντας για κινητήρα, εννοούμε φυσικά το ηλε-

κτρικό μοτέρ το οποίο προέρχεται από τον γίγαντα 
των ηλεκτρονικών Bosch. Το μοτέρ βρίσκεται το-
ποθετημένο απευθείας πάνω στον πίσω τροχό, ως 
αναπόσπαστο τμήμα του  και η ισχύς του φτάνει τα 
2.020 W ή τους 2,7 ίππους. Αυτό καθιστά το scooter 
κατάλληλο για οδήγηση ακόμη και αν έχετε μόνο το 
δίπλωμα ΑΜ, δηλαδή το γνωστό «για 50άρι» στην 
ελληνική καθομιλουμένη. Βασικά πλεονεκτήμα-
τα της τοποθέτησης του μοτέρ απευθείας στον τρο-
χό, είναι η πρακτικά εντελώς αθόρυβη λειτουργία 
του και η αμεσότητα της απόδοσης ροπής στον τρο-
χό, που πραγματικά ξαφνιάζει, ευχάριστα! Το μοτέρ 
ελέγχεται από ECU με 3 διαφορετικές «χαρτογρα-
φήσεις», που ουσιαστικά περιορίζουν την τελική 
του scooter από 20 χλμ/ώρα (χάρτης 1), μέχρι τα 
45 χλμ/ώρα (χάρτης 3). 

 Αν αναρωτιέστε τι χρησιμότητα μπορεί να έχει ο 
«αργός» χάρτης 1 στους ελληνικούς δρόμους, σκε-

χιλιόμετρα, στην 3η χαρτογράφηση και με μπόλικο 
γκάζι, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την ισχύ του μο-
τέρ, ενώ με την χαρτογράφηση 2 η αυτονομία αυξή-
θηκε στα 60 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τώρα, ότι με την 
χρήση δύο μπαταριών μπορείτε να αγγίξετε τουλά-
χιστον 100 χιλιόμετρα απόστασης, με τα όποια προ-
φανή οφέλη στην έντονη καθημερινή χρήση! 
Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Το X-1 «χτίζεται» πάνω σε ένα ατσάλινο σωληνω-

τό πλαίσιο, επιμελώς καλυμμένο κάτω από το σπορ 
κοστούμι του. Η χρήσης ατσάλινων σωλήνων εί-
ναι μια συνηθισμένη μέθοδος κατασκευής πλαισί-
ων για scooters, απολύτως δοκιμασμένη στον χρό-
νο και στο δρόμο. Δοκιμασμένη λύση είναι επίσης 
η χρήση τηλεσκοπικού πιρουνιού για την εμπρός 
ανάρτηση, ενώ πίσω χρησιμοποιούνται δύο αμορ-
τισέρ, τα οποία ρυθμίζονται στην προφόρτιση ελα-
τηρίου(πάντα μια πινελιά πρακτικότητας και άνεσης 
στην ευχέρεια του αναβάτη). 

Στα φρένα, το X-1 χρησιμοποιεί δύο δίσκους 
εμπρός και πίσω, οι οποίοι κάνουν μια πολύ καλή 
δουλειά επιβράδυνσης –όπως θα διαβάσετε και πα-
ρακάτω, στις οδηγικές μας εντυπώσεις. Ο έλεγχος 
τους γίνεται ανεξάρτητα από τις δύο μανέτες, μιας 
και η κατηγοριοποίηση του X-1 ως δίκυκλο AM δεν 
απαιτεί χρήση συστήματος συνδυασμένης πέδησης. 
Οδηγώντας
Αρκεί το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη και η πί-

εση του πράσινου πλήκτρου με το «P», ώστε το X-1 
να ενεργοποιήσει τα ηλεκτρονικά του και να είναι 
έτοιμο να κυκλοφορήσει στο δρόμο. Η πλούσια διαθέ-
σιμη ροπή του ηλεκτροκινητήρα της Bosch αλλά κυρί-
ως, η αμεσότητα της απόδοσης της, γίνονται αισθητές 
με το πρώτο άνοιγμα του γκαζιού, καθώς το X-1 επι-
ταχύνει αβίαστα από στάση. Η ισχυρή ροπή εκκίνησης 
είναι διαθέσιμη σε όλους τους χάρτες ισχύος, κάτι πο-
λύ θετικό αφού δεν στερεί πολύτιμα αμπέρ από το μο-
τέρ, αν είστε «δικάβαλο» ή φορτωμένοι και πάντα μια 
σβέλτη εκκίνηση από στάση είναι επιθυμητή. Στο δρό-
μο, το X-1 έχει παρουσιάζει καλή ποιότητα κύλισης, 
καθώς οποιοσδήποτε θόρυβος ή κραδασμός από το 
μοτέρ απουσιάζουν, ενώ η σταθερότητα του στην ευ-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  Ηλεκτροκινητήρας Bosch, Hub-center
Κυβισμός (κ.εκ.)  Δ/Α
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι) 2,7
Ροπή (kg-m στον τροχό)  Δ/Α
Μπαταρία  Δύο μπαταρίες λιθίου, 60V
Χωρητικότητα (Ah) 23,4
Αυτονομία (χλμ) 150 (μέγιστη)
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  45
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ, 2Ε
Φρένα Π (χλστ.) Δ, 1Ε
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 90/90-12” 
Ελαστικό Π 90/90-12” 

Η άποψή μας
To X-1 έρχεται στην αγορά προτάσσοντας το σαφές 

του πλεονέκτημα, δηλαδή την δυνατότητα χρήσης δύο 
μπαταριών, άρα και πρακτικά για τον διπλασιασμό της 
αυτονομίας του. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι 
καταφέρνει να το πετύχει χωρίς να ξεφεύγει τιμολογι-
ακά, από το επίπεδο της νέας αυτής κατηγορίας, που 
αποτελείται κυρίως από μοντέλα που δεν φέρουν δυ-
νατότητα χρήσης δεύτερης μπαταρίας. Σε συνδυασμό 
με τα αξιόλογα οδηγικά του χαρακτηριστικά, το Χ-1 
είναι τελικά μια σοβαρή πρόταση ηλεκτρικού scooter, 
ειδικά αν έχετε σκοπό να κάνετε πολλά χιλιόμετρα 
μαζί του κάθε μέρα και, φυσικά, συγκαταλέγεται στα 
επιδοτούμενα από το κράτος, μοντέλα ηλεκτροκίνητων 
δικύκλων. 

ESF X-1

Honda Forza 300

θεία είναι απόλυτα ικανοποιητική. Στις αλλαγές κατεύ-
θυνσης, η αίσθηση που αποκομίζει ο αναβάτης κατά 
τους ελιγμούς είναι ελαφριά με το X-1 να υπακούει 
αμέσως στο τιμόνι. Η αίσθηση πρόσφυσης του στην 
στροφή ικανοποιεί σε κάθε περίπτωση προσφέροντας 
στον αναβάτη αυξημένη σιγουριά, όταν θα κληθεί να 
διασχίσει τα έντονα μποτιλιαρίσματα των πόλεων. Σε 
περίπτωση, μάλιστα, που απαιτηθεί έντονος χειρισμός 
κοντά στην τελική του μοντέλου, δεν θα εμφανιστούν 
ταλαντώσεις που θα το αποσταθεροποιήσουν. 

Οι αναρτήσεις του X-1 είναι αρκετά σκληρές όσον 
αφορά τις ρυθμίσεις τους, πράγμα που συμβάλλει 
στην στιβαρή αίσθηση του μοντέλου στο δρόμο. Αυτό 
βέβαια έχει έναν αντίκτυπο στην απορρόφηση των κα-
κοτεχνιών που, στην προκειμένη περίπτωση, γίνονται 
αισθητές από τον αναβάτη κυρίως αν είναι έντονες. Η 
μαλακή σέλα έρχεται εδώ να βοηθήσει την κατάσταση 
απορροφώντας αρκετές από τις δυνάμεις που ασκούν 
οι λακούβες και τα σαμαράκια, πριν φτάσουν στον 
αναβάτη. Τα φρένα του μοντέλου αποτέλεσαν ένα από 
τα δυνατά του σημεία κατά την διάρκεια της δοκιμής 
μας. Οι δύο δίσκοι προσφέρουν μεγάλη ισχύ ακινητο-
ποίησης, ενώ η αίσθηση στις μανέτες είναι παραπάνω 
από ικανοποιητική, για τα δεδομένα της κατηγορίας. 
Με λίγη μόνο προσαρμογή στα χαρακτηριστικά από-
κρισης των δύο δαγκανών, ο αναβάτης μπορεί να εξά-
γει μεγάλες δυνάμεις πέδησης, που οδηγούν σε γρή-
γορες ακινητοποιήσεις του X-1 χωρίς παρατράγουδα. 
Εν ολίγοις, το scooter οδηγείται με ευκολία και αίσθη-
ση ασφάλειας, από αναβάτες κάθε επιπέδου χωρίς να 
απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις: Στην τελική, αυτό είναι και 
το κύριο χαρακτηριστικό, ενός αστικού οχήματος. 

Από αυτή την θύρα, μπορείτε να φορτίσετε τις 
μπαταρίες του scooter, χωρίς να τις αφαιρέσετε 
από αυτό αλλά συνδέοντας απευθείας το φορτιστή. 

Οι δύο θήκες για αντικείμενα και ο γάντζος 
φαίνονται εύκολα εδώ. Με πορτοκαλί, η θύρα 
παροχής ρεύματος USB στην αριστερή θήκη. 
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ESF R8 E-Bike
w Τιμή: 1.295 ευρώ
+: Τιμή, χαμηλό κόστος χρήσης, οδηγείται χωρίς δίπλωμα
-: Δεν χωρά δεύτερο άτομο

ΑΝΤΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Αν δεν θέλεις να κυκλοφορείς με πατίνι ή ποδήλατο και σου αρέσει η πρακτικότητα που προσφέρει 

ένα scooter, το R8 της ESF είναι το κατάλληλο για εσένα.

Το R8 έχει ομολογκαριστεί ως ηλεκτρικό 
ποδήλατο, που σημαίνει ότι για την κυκλο-
φορία του δεν απαιτείται δίπλωμα, ασφά-

λεια ή έκδοση πινακίδας και κάπου εδώ τελειώ-
νουν οι ομοιότητες με ποδήλατο. Πρόκειται για 
ένα ηλεκτρικό scooter με πλούσιο εξοπλισμό, 
όπως θα δείτε παρακάτω, που απευθύνεται σε 
όσους δεν έχουν δίπλωμα και θέλουν το ελάχι-
στο δυνατό κόστος, χωρίς να θυσιάζουν την πρα-

κτικότητα. Επίσης, μπορεί να είναι το ιδανικό δώ-
ρο για κάποιον πιτσιρικά που κάνει τα πρώτα του 
βήματα στους δυο τροχούς.

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Στο μικρών διαστάσεων R8 οι καμπύλες κυρι-

αρχούν και συνθέτουν ένα μοντέρνο και όμορφο 
scooter σύγχρονης αισθητικής. Τα LED φωτιστικά 
σώματα ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του 
μοντέλου, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνουν την 
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ESF R8 E-Bike

κατανάλωση ρεύματος. Το περίγραμμα του οβάλ 
εμπρός προβολέα λειτουργεί ως φως ημέρας με 
μπλε απόχρωση, ενώ στο κέντρο του υπάρχει μια 
συστοιχία από πέντε LED. Όλα ελέγχονται από δι-
ακόπτη στο τιμόνι και μπορεί ο αναβάτης να τα 
σβήσει τελείως. Ίδιας τεχνολογίας είναι και τα 
φλας με τα πίσω να είναι ενσωματωμένα στο φω-
τιστικό σώμα, ενώ τα εμπρός είναι διακριτικά το-
ποθετημένα κάτω από το τιμόνι. Όμορφη λεπτο-
μέρεια είναι το μικρό μασκάκι στο εμπρός μέρος.

Μπορεί το φινίρισμα και η συναρμογή μερικών 
πλαστικών να αφήνει περιθώρια βελτίωσης, αλλά 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιδιαίτερα προσιτή 
τιμή του. Όταν το scooter περνά πάνω από έντο-
νες λακούβες, παρατηρήθηκαν κάποιοι τριγμοί, 
ενώ θα θέλαμε και η μπαταρία κάπως να κουμπώ-
νει στη θέση της για να μην κουνιέται και κοπανά-
ει. Σε καλοστρωμένο δρόμο όμως, η λειτουργία 
του είναι τελείως αθόρυβη και τίποτα από αυτά 
δεν μας προβλημάτισε. Το R8 είναι διαθέσιμο σε 
λευκό, κίτρινο και κόκκινο χρώμα.     

Άνεση – εργονομία
Μπορεί οι διαστάσεις του να είναι περιορισμέ-

νες, αλλά δεν θα αισθανθείς στριμωγμένος πάνω 
στη σέλα του R8. To χαμηλό ύψος της από το έδα-
φος επιτρέπει στα πόδια να πατούν με ασφάλεια 
στο έδαφος και φέρνει τα γόνατα σε φυσιολογική 
γωνία, ενώ το αφρώδες της δεν θα κουράσει κα-
τά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Το τιμόνι βρί-
σκεται σχετικά χαμηλά άλλα αυτό είναι κάτι που 
συναντάμε συχνά σε scooter και δεν προκαλεί 
εντύπωση. Το R8 διαθέτει μαρσπιέ συνεπιβάτη, 
όμως στη σέλα δεν χωρά δεύτερο άτομο εκτός αν 
μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες.

Ο εξοπλισμός του είναι πλούσιος, καθώς διαθέ-
τει ασύρματο κλειδί, συναγερμό, θύρα USB και 
γαντζάκι στην ποδιά, ενώ στάνταρ είναι και το top 
box με το καπάκι στο χρώμα του scooter που έξ-
τρα αρκετό αποθηκευτικό χώρο. Αρκετά πράγμα-
τα ακόμα θα χωρέσουν και κάτω από τη σέλα με 
τη μπαταρία να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος 
του χώρου εκεί. Η οθόνη του είναι πλήρως ψηφι-

Άνετη η σέλα, αλλά δεν χωρά δεύτερο άτομο.

Το top box ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό και το 
καπάκι του είναι βαμμένο στο χρώμα του scooter.

ακή και έγχρωμη, ενώ διαθέτει όλες τις απαραί-
τητες ενδείξεις όπως ταχύμετρο, οδόμετρο και 
ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Κινητήρας
Ο ηλεκτροκινητήρας των 250W είναι απευθεί-

ας τοποθετημένος στο κέντρο του πίσω τροχού. 
Τη διάταξη αυτή τη συναντάμε συχνά σε ηλεκτρι-
κά scooter καθώς καταργεί την ανάγκη χρήσης 
αλυσίδας, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κό-
στος συντήρησης και τον θόρυβο κύλισης. Η τε-
λική του R8 περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 25 χλμ. 
/ ώρα, όπως ορίζεται από τον νόμο για αυτή την 
κατηγορία οχημάτων.
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  Ηλεκτροκινητήρας
Ισχύς 250W
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  Δ.Α.
Μπαταρία Αποσπώμενη λιθίου 48V 12Ah
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  25
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  Δ.Α.
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλά αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ.Α.
Φρένα Ε (χλστ.) Δίσκος
Φρένα Π (χλστ.) Δίσκος
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 2.75-10’’
Ελαστικό Π 2.75-10’’

Η άποψή μας
Μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρικών 
ποδηλάτων όμως είναι σημαντικά φθηνότερο από 
ένα τυπικό ηλεκτρικό ποδήλατο και προσφέρει πολύ 
μεγαλύτερη πρακτικότητα. Επίσης για να κινηθείς δεν 
είσαι αναγκασμένος να κάνεις πετάλι. Τέλος, είναι ένα 
όχημα που δεν χρειάζεται δίπλωμα και έχει πολύ μικρό 
κόστος χρήσης.  

ESF R8 E-Bike

Honda Forza 300

Η μπαταρία που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητή-
ρα είναι λιθίου 48V χωρητικότητας 12Αh. Είναι 
αποσπώμενη, οπότε αφαιρείται πανεύκολα και 
μπορείς να τη φορτίσεις σπίτι, με μια πλήρη φόρ-
τιση να χρειάζεται  6 με 8 ώρες. Ο χώρος που φιλο-
ξενεί τη μπαταρία κλειδώνει με ανεξάρτητο κλειδί, 
οπότε οι δυο διαφορετικές κλειδαριές που χρειά-
ζεται να ανοίξουν για να έχεις πρόσβαση στη μπα-
ταρία, προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια απέναντι 
στην κλοπή. Φυσικά, αν το γκαράζ σου διαθέτει πρί-
ζα δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της μπαταρίας, 
αφού υπάρχει φύσα φόρτισης στην ποδιά. Όπως δι-
απιστώσαμε με μια φόρτιση μπορείς να διανύσεις 
50 με 55 χιλιόμετρα αναλόγως της κλίσης του δρό-
μου και το βάρος του αναβάτη.  

Πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα
Το πλαίσιό του είναι κατασκευασμένο από ατσάλι-

νους σωλήνες κυκλικής διατομής, όπως και το ψα-
λίδι το οποίο καλύπτεται από πλαστικά που του δί-
νουν σχήμα “μπανάνα”. Στο εμπρός μέρος έχουμε 
τηλεσκοπικό πιρούνι ενώ δυο αμορτισέρ αναλαμ-
βάνουν την ανάρτηση του πίσω τροχού. Εντυπωσι-
ακό είναι το γεγονός ότι έχουν επιλεγεί δισκόφρενα 
και στους δύο τροχούς, αφού συνήθως σε ηλεκτρι-
κά scooter βλέπουμε να χρησιμοποιείται ταμπούρο 
πίσω. Οι ζάντες του είναι αλουνινίου10 ιντσών και 
φορούν ελαστικά διάστασης 2,75 – 10 της Kenda 
εμπρός και πίσω. Το βάρος του είναι 75 κιλά.   

Οδηγώντας
Για να τεθεί σε λειτουργία το R8 πρέπει να πατή-

σεις αρχικά το κουμπί με το ανοικτό λουκέτο που 
βρίσκεται πάνω στο ασύρματο κλειδί. Έτσι απενερ-
γοποιείται ο συναγερμός και ξεκλειδώνει το τιμό-
νι. Με το πάτημα του κουμπιού Start – Stop που 
υπάρχει στην ποδιά, ο πίνακας οργάνων ζωντανεύ-
ει και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Η απόκριση του 
κινητήρα στις εντολές του αναβάτη είναι άμεση και 
μπορείς να ελέγχεις την ταχύτητά σου με ακρίβεια, 
ενώ το μικρό βάρος και οι μίνιμαλ διαστάσεις κά-
νουν το χειρισμό ιδιαίτερα εύκολο. Η δύναμή του 
επιτρέπει στο R8 να ανεβαίνει ακόμα και σε ανηφό-
ρες με 15% κλίση, με την ταχύτητα βέβαια να μει-

ώνεται όσο μεγαλώνει η κλίση, όπως συμβαίνει με 
όλα τα ηλεκτρικά scoooter. Για να μην εξαντλείς τη 
μπαταρία στις έντονες ανηφόρες, μπορείς να υπο-
βοηθήσεις τον κινητήρα κάνοντας πετάλι.

Οι έντονες και συνεχόμενες ανωμαλίες στο οδό-
στρωμα ταλαιπωρούν τις αναρτήσεις, οι οποίες  
δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τους κραδα-
σμούς, ενώ οι μικρής διαμέτρου τροχοί δίνουν πό-
ντους στην ευελιξία, αλλά αφαιρούν από την άνεση. 
Η επιλογή δίσκων στα φρένα εμπρός και πίσω απο-
δείχτηκε πολύ σωστή και είναι ένα από τα δυνα-
τά σημεία του R8. Έχουν αρκετή δύναμη ώστε να 
μπλοκάρουν τους τροχούς και χρειάζεται προ-
σοχή όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος. Το scooter 
διαθέτει κεντρικό και πλαϊνό σταντ με το τελευ-
ταίο να ενεργοποιεί το πίσω φρένο όταν κατε-
βαίνει. Πολύ χρήσιμο καθώς δεν επιτρέπει στο 
R8 να τσουλήσει και να πέσει σε περίπτωση που 
χρειαστεί να παρκάρεις σε κεκλιμένο δρόμο.
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ESF R8 E-Bike

Honda Forza 300



168Eπιστροφή στα περιεχόμενα

Vespa Elettrica 70km/h
w Τιμή: 6.590 ευρώ
+: Μεγαλύτερη τελική, ποιότητα-εμφάνιση, μοναδικότητα, κόστος χρήσης-αυτονομία
-: Τιμή απόκτησης, έλλειψη πλαγίου σταντ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΟΥ
Η δεύτερη ενσάρκωση της Vespa Elettrica έρχεται… γρηγορότερη, φέροντας και όλα τα δυνατά της 
σημεία: Απαράμιλλο στυλ και ποιότητα, έντονη μοναδικότητα και πολλά υποσχόμενη συμπεριφορά… 

Θα σε βάλει στην πρίζα να την αποκτήσεις; 

Εμφάνιση-ποιότητα
Είναι εντυπωσιακό το πώς, μια σχεδίαση του 1946, 

παραμένει τόσο διαχρονική και προσαρμόσιμη, στις 
τάσεις του μέλλοντος. Η Vespa το κατάφερε και η 
Elettrica, με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες της, παντρεύει 
παρελθόν, παρόν και μέλλον με έναν ασύλληπτο τρό-
πο. Το βασικό σχέδιο είναι άμεσα εμπνευσμένο από 
αυτό της Primavera. Για την Elettrica όμως, το ασημί 
βασικό χρώμα της προσδίδει μια έντονη φουτουριστι-

κή χροιά, που τονίζεται από τις λεπτομέρειες χρωμίου 
και τα LED φωτιστικά σώματα. Στην εντύπωση αυτή, 
συμβάλλουν και οι χρωματιστές γραμμώσεις και λε-
πτομέρειες στο scooter, που συναντώνται στους τρο-
χούς, την σέλα και το περίγραμμα της ποδιάς και του 
πατώματος. (Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε 6 διαφορετικούς χρωματισμούς). 

Το κόκκινο χρώμα, στο ελατήριο του εμπρός αμορ-
τισέρ και το κάλυμμα του ηλεκτροκινητήρα, είναι στοι-
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Vespa Elettrica 70km/h

χεία που διαφοροποιούν την «γρήγορη» Elettrica, από 
το μοντέλο των 45 χλμ/ώρα. Η ευμεγέθης μπαταρία 
έχει καμουφλαριστεί πολύ προσεκτικά κάτω από τα 
μεταλλικά τμήματα του πίσω μέρους και δεν επηρε-
άζει στο ελάχιστο την αισθητική του μοντέλου. Ποιοτι-
κά μιλώντας, το επίπεδο είναι υψηλότατο ως αρμόζει 
για μία Vespa και η Elettrica δεν δίνει λαβή για πα-
ράπονα. Το μέταλλο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της 
κατασκευής της, συναρμολογημένο άψογα με υψη-
λής ποιότητας πλαστικά τμήματα, ενώ το φινίρισμα να 
φλερτάρει με το άριστο. Η Elettrica δεν μοιάζει με τί-
ποτε άλλο και προσδίδει μοναδικότητα. 

Ανεση-εργονομία
Το χαμηλό ύψος σέλας της Elettrica (790 χιλιοστά) 

διευκολύνει την πρόσβαση από αναβάτες κάθε ανα-
στήματος, ενώ με το που ανέβεις διαπιστώνεις ότι το-
ποθετείσαι «πάνω» στο scooter. To τιμόνι βρίσκεται στο 
ύψος της μέσης του αναβάτη, με αποτέλεσμα να τοπο-
θετεί τα χέρια χαμηλά, ενώ η ποδιά έχει κατάλληλο 
ύψος και χώρο για τα πόδια ακόμη και για ψηλότερους 
αναβάτες. Η ίδια η σέλα, είναι μέτριας σκληρότητας 
και προσφέρει επαρκή άνεση στο αστικό περιβάλλον, 
αν και θα την θέλαμε μια ιδέα παχύτερη στο εμπρός 
της μέρος. Για τον συνεπιβάτη τα πράγματα είναι πιο 
καλά μιας και το τμήμα σέλας που του αναλογεί είναι 
παχύτερο και η πίσω χειρολαβή είναι ευμεγέθης. Τα 
πίσω μαρσπιέ είναι ενιαία με το πάτωμα και, ανάλογα 
με το ύψος του συνεπιβάτη, τα πόδια του ίσως ακου-
μπούν στα πίσω πλαϊνά τμήματα της Elettrica, όμως αν 
σκεφτεί κανείς το μικρό μέγεθος του μοντέλου, θα πα-
ραβλέψει εύκολα το ζήτημα. 

Ανοίγοντας την σέλα βρίσκεις τον βασικό αποθη-
κευτικό χώρο, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για κράνος τύ-
που Jet ή το ειδικό κράνος-αξεσουάρ, που η Piaggio 
έχει σχεδιάσει για την Elettrica και συνεργάζεται με το 
σύστημα πολυμέσων. Αν χρησιμοποιείτε κράνος full-
face, αυτό δεν θα χωρέσει κάτω από την σέλα, όμως 
όλα τα υπόλοιπα προσωπικά σας αντικείμενα είναι σί-
γουρο ότι θα μπουν. Εκεί βρίσκεται και το εξαιρετικά 
ποιοτικό καλώδιο επαναφόρτισης της Elettrica, που 
αποθηκεύεται πλήρως σε ξεχωριστό τμήμα και χρη-
σιμοποιείται πολύ εύκολα.  Στην ποδιά, υπάρχει ντου-

Η σέλα κοσμείται από κίτρινες ραφές. Είναι 
επαρκώς άνετη, για τις ανάγκες της αστικής 
χρήσης της Elettrica. 

O χώρος κάτω από την σέλα χωρά ένα jet κράνος, 
όχι όμως και full-face. Στο πίσω μέρος του, 
διακρίνεται η θέση του καλωδίου επαναφόρτισης. 

λαπάκι το οποίο ανοίγει από τον κεντρικό διακόπτη και 
κλειδώνει. Προορίζεται για αντικείμενα όπως το κινη-
τό ή το πορτοφόλι σας, ενώ περιέχει και θύρα παρο-
χής ρεύματος USB. 

Στο τιμόνι δεσπόζει η TFT οθόνη, η οποία εκτός από 
το κέντρο όλων των ενδείξεων, αποτελεί και τον πυ-
ρήνα του συστήματος πολυμέσων Vespa Multimedia 
Platform. Σε συνδυασμό με το ειδικό κράνος που 
προσφέρεται στα αξεσουάρ, ο αναβάτης συνδέει το 
smartphone του με την Elettrica και η οθόνη χρησι-
μοποιείται για πολλαπλές λειτουργίες: Εμφάνιση μη-
νυμάτων, ειδοποιήσεις και πραγματοποίηση κλήσε-
ων αλλά και ακρόαση μουσικής, μέσα από το headset 
του ειδικού κράνους. Όλα πραγματοποιούνται μέσω 
της αποκλειστικής εφαρμογής Vespa, η οποία χρη-
σιμοποιείται και για καταχώρηση δεδομένων διαδρο-
μής όπως π.χ. απόσταση, φόρτιση μπαταρίας και άλλα. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αναβάτης, μαζί με το κλει-
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Vespa Elettrica 70km/h

Honda Forza 300

δί, έχει και έναν ασύρματο πομπό, με τον οποίο μπο-
ρεί να ανοίξει την σέλα και να εντοπίσει το scooter από 
απόσταση. 

Κινητήρας
... ή καλύτερα, «μοτέρ» στην προκειμένη περίπτω-

ση! Η Vespa Elettrica των 70 χλμ/ώρα φέρει τον ίδιο 
ηλεκτροκινητήρα με το μικρότερο μοντέλο, όμως 
έχουν γίνει αρκετές αλλαγές για την αύξηση της τελι-
κής ταχύτητας. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει συνεχόμενη 
απόδοση 4,9 ίππων και μέγιστη στιγμιαία 5,44 ίππων, 
με εντυπωσιακή ροπή 20,4 kgm στον τροχό. Για να 
επιτευχθεί η μεγαλύτερη ταχύτητα, η μονάδα ελέγχου 
έχει νέο προγραμματισμό και η μπαταρία μπορεί να 
αποδώσει περισσότερη ισχύ, ενώ παράλληλα η σχέ-
ση μετάδοσης μεταξύ μοτέρ και τροχού είναι μακρύτε-
ρη. Έτσι, στην χαρτογράφηση «Power», η Vespa φτά-
νει έως και τα 70 χλμ/ώρα, ενώ στην «Eco» έως τα 45 
χλμ/ώρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτι-
στεί πλήρως σε 4 ώρες (με σύνδεση σε μία απλή οικι-
ακή πρίζα), ενώ τόσο αυτή όσο και το μοτέρ έχουν μη-
δενικές απαιτήσεις συντήρησης. 

Η Piaggio δηλώνει αυτονομία 100 χιλιόμετρα στην 
Eco χαρτογράφηση (έως 70 στην Power) και δοκιμά-
ζοντας το μοντέλο, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσου-

με τους ισχυρισμούς. Η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 
1.000 κύκλους φόρτισης, κάτι που η Piaggio «μετα-
φράζει» σε 50.000-70.000 χιλιόμετρα ανάλογα με την 
χρήση. Μάλιστα, ακόμη και μετά την παρέλευση των 
1.000 κύκλων, η μπαταρία διατηρεί το 80% της χω-
ρητικότητας της και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούμε και στο 
κόστος χρήσης της Elettrica, μιας και τα δεδομένα 
εντυπωσιάζουν. Με βάση τις τρέχουσες τιμές του ηλε-
κτρισμού, ένα «γέμισμα» της Elettrica κοστίζει μόλις 
0,50 ευρώ. Σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο scooter με 
κινητήρα βενζίνης και κατανάλωση της τάξης των 2-3 
λίτρων στα 100 χιλιόμετρα, η Elettrica είναι από 6 έως 
8 φορές φθηνότερη στην κατανάλωση, σε σύγκριση 
με ένα βενζινοκίνητο μοντέλο! Προφανώς, ξεχνάς και 
τι σημαίνει βενζινάδικο…

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Η Elettrica ακολουθεί την φιλοσοφία μονοκόκ: Το 

σύνολο της ατσάλινης κατασκευής της είναι και το ίδιο 
το πλαίσιο, ενώ συγκολλήσεις στα κατάλληλα σημεία 
αυξάνουν την ακαμψία και την αντοχή του. Πρόκειται 
για έναν τρόπο κατασκευής που έλκει την καταγωγή 
του, απευθείας από τα πρώτα χρόνια της Vespa και 
ήταν στοιχείο, που την έκανε να ξεχωρίσει. Η εμπρός 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  Ηλεκτροκινητήρας brushless, με ανάκτηση  
 ενέργειας
Κυβισμός (κ.εκ.)  Δ/Α
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι) 5,44
Ροπή (kg-m στον τροχό)  20,4
Μπαταρία  Λιθίου με ενσωμ. Φορτιστή, 48V
Χωρητικότητα (Ah) 86
Αυτονομία (χλμ) 100 (Eco), 70 (Power)
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  70
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Φύλλα ατσαλιού με ενισχύσεις
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Ανάρτηση μονού 
βραχίονα
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/200, 1Ε, CBS
Φρένα Π (χλστ.) T/140, CBS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110-70/12’’
Ελαστικό Π 120/70-12’’

Η άποψή μας
Η Vespa Elettrica είναι ένα scooter που σε προσκαλεί 
να δεις την αστική κινητικότητα με άλλο μάτι. Κάνει 
πλήρη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας και δεν 
συμβιβάζεται, όσον αφορά στον Vespa χαρακτήρα και 
την ποιότητα της. Στο δρόμο, είναι εξαιρετική και πολύ 
εύχρηστη, η μοναδικότητα της είναι αναμφισβήτητη, 
ενώ προσφέρει και λύσεις συνδεσιμότητας που είναι 
όλο και πιο επιθυμητές. 

Vespa Elettrica 70km/h

Honda Forza 300

ανάρτηση είναι τύπου μονού βραχίονα με αμορτισέρ, 
ακόμη ένα πατροπαράδοτο Vespa στοιχείο, που αυξά-
νει την ποιότητα κύλισης του δικύκλου. Πίσω, το επί-
σης μονό αμορτισέρ μπορεί να ρυθμιστεί στην προ-
φόρτιση. Το σύστημα πέδησης, αποτελείται από έναν 
δίσκο 200 χιλιοστών εμπρός και ένα μηχανικό τα-
μπούρο, 140 χιλιοστών στον πίσω τροχό. Η Elettrica 
δεν φέρει ABS, αλλά συνδυασμένη πέδηση CBS, με 
την οποία η μανέτα του πίσω φρένου, ενεργοποιεί σε 
ένα βαθμό και τον εμπρός δίσκο με τα αποτελέσμα-
τα να είναι άμεσα αντιληπτά, στην πραγματική χρήση.  
Τέλος, τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης προέρχονται 
από την Pirelli δίνοντας μια ακόμη νότα ποιότητας και 
απόδοσης, στην οδηγική συμπεριφορά που υπόσχε-
ται η Elettrica. 

Οδηγώντας
Είναι ιδιαίτερο και πραγματικά ενδιαφέρον, το πώς 

η Vespa Elettrica μπορεί να συνδυάσει κάτι τόσο γνώ-
ριμο μαζί με κάτι τόσο καινούργιο. Δηλαδή, την οδηγι-
κή ταυτότητα Vespa, μαζί με τον νέο τρόπο οδήγησης 
που προτείνει η αμιγώς ηλεκτροκίνητη φύση του. Το 
βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι η ευκολία οδή-
γησης. Ανοίγεις τον κεντρικό διακόπτη, κρατάς πατη-
μένο το πλήκτρο «Map» που βρίσκεται στην θέση της 
μίζας και η ένδειξη Ready σε προτρέπει να ξεκινήσεις. 
Το άνοιγμα του γκαζιού επιφέρει άμεση απόκριση του 
ηλεκτροκινητήρα και η πλούσια ροπή από το μηδέν εί-
ναι εμφανέστατη. Κατά την κίνηση, η Elettrica είναι εντε-
λώς αθόρυβη, πέρα από τον γνωστό ελαφρύ σφύριγμα 
του ηλεκτρικού μοτέρ. Η μονάδα ελέγχου κάνει εξαιρε-
τική δουλειά στην ανάγνωση των εντολών του γκαζιού, 
προσφέροντας στιγμιαία ανταπόκριση, ακριβώς όπως 
θα περιμένατε και από ένα βενζινοκίνητο μοντέλο. Η 
ευελιξία της Elettrica είναι παροιμιώδης, με τους μι-
κρούς τροχούς και την στιβαρή «μονοκόκ» κατασκευή 
να προσφέρουν άμεση απόκριση στο τιμόνι, υψηλά επί-
πεδα κρατήματος και πολύ καλή αίσθηση του δρόμου. 
Σε συνδυασμό με τις μαζεμένες διαστάσεις της ηλε-
κτρικής Ιταλίδας, σχεδόν κανένα μποτιλιάρισμα δεν εί-
ναι ικανό να τη σταματήσει. 

Το σύστημα «φρένου κινητήρα» που η Elettrica έχει, 
εξυπηρετεί 2 σκοπούς: Εξομοιώνει την λειτουργία ενός 

κινητήρα βενζίνης όταν ο αναβάτης κλείνει το γκάζι, ενώ 
παράλληλα φορτίζει την μπαταρία. Η Elettrica λειτουρ-
γεί με τον καλύτερο τρόπο, με ήπιο άνοιγμα γκαζιού και 
κλείσιμο νωρίς αφήνοντας την ανάκτηση ενέργειας να 
κάνει την δουλειά της. Κατά την πέδηση, μεγάλο μερί-
διο αυτής αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας, φορτίζο-
ντας την μπαταρία, ωστόσο τα φρένα της Elettrica μπο-
ρούν να «κοκαλώσουν» αποτελεσματικά το scooter αν 
χρειαστεί. Η αίσθηση στις μανέτες δεν είναι η καλύτε-
ρη δυνατή, αλλά η ισχύς κυρίως του ταμπούρου και η 
σωστή εξισορρόπηση του συνδυασμένου συστήματος 
CBS, οδηγούν σε ασφαλέστατη ακινητοποίηση. 
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BMW C 400 GT
w Τιμή: 8.100 ευρώ
+:  Εικόνα πολυτέλειας, σχεδίαση, θέση οδήγησης, πακέτο εξοπλισμού 
-:  Τιμή πλούσιας έκδοσης

ΑΙΣΘΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ 
Η είσοδος της BMW στη μεσαία κατηγορία scooter συνοδεύεται από χρηστικότητα και πολυτέλεια. 
Το GT έρχεται να πλαισιώσει την γκάμα των 400 κυβικών της εταιρίας, αποπνέοντας ένα φρέσκο 

αέρα τουριστικής υπεροχής.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του C 650 
με τις δύο διαφορετικές εκδόσεις, έτσι και 
στην νέα πλατφόρμα των 400 κυβικών, η 

BMW διαθέτει ένα Gran Turismo μοντέλο με αυξη-
μένες ταξιδιωτικές δυνατότητες. Ο λόγος για το C 
400 GT, που μπορεί να μοιράζεται τα ίδια μηχανικά 
μέρη με το Χ, αλλά έχει την ικανότητα να κινηθεί με 
περισσότερη άνεση εκτός των ορίων της πόλης, σε 
σχέση με αυτό. 

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Μπορεί να τους ενώνουν πολλά, αφού τα δύο 

νέα 400άρια scooter BMW μοιράζονται πολλά κοι-
νά στοιχεία, όμως σχεδιαστικά το GT έχει τραβήξει 
τον δικό του ξεχωριστό δρόμο. Παρά τις δυναμικές 
γραμμές που διαθέτει, εκπέμπει ένα πιο σοβαρό και 
επαγγελματικό προφίλ. Χάρη στα πιο ογκώδη και με 
γωνίες πλαστικά μέρη, μοιάζει μεγαλύτερο και πιο 
επιβλητικό, εκτός από την πρακτική αξία της προ-
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BMW C 400 GT

στασίας από τον αέρα σε μεγάλες ταχύτητες. Στο 
εμπρός μέρος ξεχωρίζει το φανάρι με τους τετρα-
πλούς προβολείς και  τα ενσωματωμένα φώτα ημέ-
ρας σε σχήμα ξαπλωμένου μισοφέγγαρου. Η κομ-
ψή αισθητική υποστηρίζεται από τις περισσότερες 
βαμμένες επιφάνειες και στα πλαϊνά τμήματα, αλ-
λά και στα πλαστικά κομμάτια από το μούτρο μέχρι 
το πίσω μέρος της ουράς. Τα φλάς, όπως και στο Χ, 
βρίσκονται ενσωματωμένα στα πλαϊνά της ποδιάς 
για πιο καθαρή εικόνα. Το πίσω φανάρι και τα φλάς, 
βρίσκονται ενσωματωμένα στην ουρά, σε αντίθε-
ση με το Χ που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο  πλαί-
σιο της πινακίδας. Το C 400GT είναι ένα πολυτε-
λές scooter κατασκευασμένο από εξαιρετικά υλικά, 
με άψογο φινίρισμα  και εξαιρετική συναρμολόγη-
ση, βαδίζοντας πάνω στα υψηλά πρότυπα ποιότητας 
που μας έχει συνηθίσει η BMW.

Άνεση – Εργονομία
Το GT διαθέτει όλες τα εχέγγυα, για να σου προ-

σφέρει αυτό ακριβώς που υπόσχεται το όνομα που 
κουβαλάει, αλλά και η κατηγορία στην οποία ανή-
κει. Αληθινά ξεκούραστες διαδρομές εντός και 
εκτός πόλης, σε καθημερινή βάση. Πως τα κατα-
φέρνει; Παρέχοντας στον αναβάτη ένα ολοκληρω-
μένο πακέτο οδηγικών υπηρεσιών. Αρχικά, η σέ-
λα είναι δύο επιπέδων και το μαξιλαράκι πλάτης 
με τα ραμμένα αρχικά GT, διαφοροποιεί το τμήμα 
του οδηγού, από αυτό του συνεπιβάτη. Κανείς από 
τους δύο δεν θα παραπονεθεί για την άνεση που 
προσφέρει, καθώς είναι ευρύχωρη και με μαλακό 
υλικό που συναινεί στην πολύωρη χρήση. Με ένα 
απλό πάτημα ενός κουμπιού κάτω από το τιμόνι, θα 
αποκαλυφθούν τα 43 διαθέσιμα λίτρα αποθηκευτι-
κού χώρου στο κάτω μέρος τη σέλας. Η χωρητικό-
τητα είναι ακριβώς ίδια με αυτή του Χ, ενώ χρησιμο-
ποιεί επίσης και το σύστημα Flexcase, που αυξάνει 
το χώρο αποσκευών, όταν έχεις σταθμεύσει. Στο 
εσωτερικό μέρος της ποδιάς, ο αναβάτης θα συ-
ναντήσει δύο ντουλαπάκια με ηλεκτρομαγνητικό 
κλείδωμα, είτε για να αποθηκεύσει διάφορα μικρο-
πράγματα ή είτε να φορτίσει ηλεκτρικές συσκευές, 
μέσω της υποδοχής 12V που θα βρει εκεί. Ο πλού-

σιος εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης, θερμαινόμε-
να γκριπ και θερμαινόμενη σέλα για κρύες κατα-
στάσεις, σύστημα keyless ride, μέρος του στάνταρ 
εξοπλισμού στο GT, για ασύρματη πρόσβαση χωρίς 
κλειδιά, στην μίζα εκκίνησης και στην τάπα πλήρω-
σης του ρεζερβουάρ, καθώς και έγχρωμη TFT οθό-
νη 6,5 ιντσών πολλαπλών ενδείξεων. Μάλιστα το 
BMW Motorrad Connectivity, προσφέρει δυνατότη-
τα για πλοήγηση, διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων 
και ακρόαση μουσικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 
σύνδεσης με το smartphone σου και ειδικών δωρε-
άν εφαρμογών που μπορείς να κατεβάσεις σε αυτό. 
Η μεγάλη σε ύψος ζελατίνα αποτρέπει αέρα και διά-
φορα στοιχεία της φύσης, να φτάσουν στον αναβά-
τη και αυτή είναι μια από τις διαφοροποιήσεις που 
καθιστούν το GT ικανότερο εκτός πόλης και πιο τα-
ξιδιωτικό σε σχέση με το Χ. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το πλαίσιο είναι μια ατσάλινη σωληνωτή κατα-

σκευή που συνδυάζεται με ένα κομμάτι  χυτοσι-
δήρου στην περιοχή που βρίσκεται το διπλό αλου-
μινένιο ψαλίδι. Η συγκεκριμένη δομή δίνει έναν 
εξαιρετικά υψηλό βαθμό σταθερότητας και ακαμ-
ψίας. Ένα τηλεσκοπικό πιρούνι 35 χιλιοστών με 
διαδρομή 110 χιλιοστά μπροστά και ένα ζευγά-
ρι διπλών αμορτισέρ με διαδρομή 112 χιλιοστά και 
ρυθμιζόμενη προφόρτιση πίσω, έχουν αναλάβει το 
δύσκολο ρόλο της απόσβεσης. Η μεγάλη διαδρο-
μή των ελατηρίων εξασφαλίζει άνετη και ομαλή 
μετάβαση, ακόμα και με συνεπιβάτη και αποσκευ-

Αρκετά άνετη και ευρύχωρη η σέλα δύο επιπέδων, 
διαθέτει και μαξιλαράκι μέσης, με ραμμένα τα 
αρχικά GT. 
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ές. Ένα ζευγάρι δίσκων 265 χιλιοστών μπροστά και 
ένας μονός δίσκος ίδιας διαμέτρου πίσω, συνεργά-
ζονται με δαγκάνες της Bybre, τεσσάρων εμβόλων 
και μονού εμβόλου αντίστοιχα. Το ελαφρύ, μό-
λις 700γραμμάρια, δικάναλο  σύστημα ABS της 
Continental, προσφέρει ασφάλεια κατά την δια-
δικασία επιβράδυνσης. To GT διαθέτει αλουμινέ-
νιους τροχούς 15 ιντσών μπροστά και 14 ιντσών 
πίσω, οι οποίοι τυλίγονται από ελαστικά διαστά-
σεων 120 / 70 και 150 / 70 αντίστοιχα. 

Κινητήρας
Το GT εφοδιάζεται με το ίδιο μηχανικό σύνολο, 

που φέρει και το αδερφάκι του Χ. Ο μονοκύλιν-
δρος τετράχρονος κινητήρας διαθέτει 4 βαλβίδες 
και  έχει υδρόψυκτη λειτουργία. Με χωρητικότητα  
που ανέρχεται στα 350 κυβικά εκατοστά, αποδί-
δει 34 ίππους στις 7. 500 σ.α.λ, με τη μέγιστη ρο-
πή να βρίσκεται στα 3,57 kg-m στις 6.000 σ.α.λ., 
τιμές  που αντιστοιχούν στο μέσο όρο της κατηγο-
ρίας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί, ώστε ο κινη-
τήρας να προσφέρει ομαλή λειτουργία και υψηλά 
επίπεδα άνεσης. Γι΄αυτό το λόγο έχουν χρησι-
μοποιηθεί  βάσεις από καουτσούκ στην έδραση 

του, οι οποίες εξαλείφουν τους κραδασμούς χω-
ρίς να μειώνουν την ακαμψία. Επιπρόσθετα, ένας 
αντικραδασμικός άξονας αντισταθμίζει τις δυνά-
μεις αδράνειας, μειώνοντας τους κραδασμούς 
στο ελάχιστο δυνατό. Η μετάδοση ισχύος γίνεται 
φυσικά μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων CVT, συ-
νεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης. Το traction 
control, ανήκει στον εξτρά εξοπλισμό και προ-
σφέρει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας σε ολισθη-
ρές καταστάσεις. 

Στο δρόμο
Έχοντας πρόσφατη επαφή με το έτερο 400άρι 

της BMW, το Χ, είμαι σε θέση να διαβάσω πιο άμε-
σα τα κοινά χαρακτηριστικά τους, όμως σε πρώτο 
πλάνο μπαίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που τα δι-
αφοροποιούν.  Το GT είναι ένα τουριστικό scooter 
που ξεχειλίζει πολυτέλεια και φροντίζει να το δεί-
ξει αμέσως. Σχεδιαστικά δεν μοιάζει με οτιδήπο-
τε άλλο κυκλοφορεί στο δρόμο και το μπροστινό 
πανέμορφο φανάρι, του προσδίδει μια χαρακτη-
ριστική ταυτότητα. Τα ογκώδη πλαστικά συνά-
δουν σε μια πιο επιβλητική εικόνα και δίνουν την 
αίσθηση, ότι το GT έχει μεγαλύτερες διαστάσεις 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Y/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  350
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 80 Χ 69,6
Συμπίεση (:1) 11.5
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  34/7500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,57/6000
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12.8
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4.6
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  140
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα  
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι 35χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό  
 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  112
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/265, 4Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/265, 1Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 150/70-14’’

Η άποψή μας
Με την έλευση του GT,  η BMW διαθέτει πλέον στις 
τάξεις της, μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη γκάμα 
μοντέλων, σε αυτό το πρώτο βήμα της, στη μεσαία κα-
τηγορία των scooter. Το C 400 GT δεν είναι απλώς, ένα 
ακόμα τουριστικό scooter. Εδώ μιλάμε για μια προσεγ-
μένη κατασκευή με κομψή σχεδίαση, που αναδύει άρω-
μα πολυτέλειας σε κάθε της λεπτομέρεια. Το premium 
παρουσιαστικό του απευθύνει κάλεσμα και σε ένα πιο 
απαιτητικό, πιο επαγγελματικό κοινό, χωρίς αυτό να μειώ-
νει στο ελάχιστο, τις αρχές πάνω στις οποίες έχει βασιστεί. 
Με το GT θα απολαύσεις τις καθημερινές σου μετακινή-
σεις εντός πόλης, ενώ παράλληλα καλύπτει το κενό που 
αφήνει το Χ, όταν πρόκειται να βρεθείς σε εκτός πόλης 
διαδρομές. Η διαφορά των 1.100 ευρώ στην βασική 
έκδοση, γίνεται αισθητά μικρότερη, αν αναλογιστούμε 
ότι το GT φοράει αξεσουάρ, τα οποία βρίσκονται στον 
κατάλογο του πρόσθετου εξοπλισμού στο Χ. Αν η πόλη 
δεν σου αρκεί, απευθύνσου στο C 400 GT!

BMW C 400 GT

Honda Forza 300

από το Χ.  Τελείως διαφορετική είναι η θέση οδή-
γησης, με τον αναβάτη να κάθεται πιο ξαμπλω-
τός, χάρη στις κεκλιμένες πλατφόρμες οι οποίες 
έχουν προεκταθεί στο βάθος του φερινγκ. Αυτό 
σου επιτρέπει να απλώσεις τα πόδια, δημιουργώ-
ντας την δική σου comfort zone. Πανέξυπνα και 
πολύ πρακτικά στη χρήση, αποδεικνύονται και τα 
πατάκια του συνοδηγού, τα οποία δεν είναι πτυσ-
σόμενα, όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι εν-
σωματωμένα στα πλαστικά,  αποτελώντας συνέ-
χεια της πλατφόρμας. Είναι δε αρκετά μεγάλα, με 
συνέπεια να πατάει ολόκληρο το πέλμα του συνε-
πιβάτη. Φυσικά το GT εστιάζει στην άνεση και τον 
τουρισμό και κατ’ επέκταση διαθέτει ένα πλού-
σιο πακέτο εξοπλισμού, που ανταπεξέρχεται στις 
μετακινήσεις εντός και εκτός αστικού πεδίου. Η 
μεγαλύτερη ζελατίνα θα συνοδεύσει τον αναβάτη 
στον ανοιχτό δρόμο, μειώνοντας τον εισερχόμενο 
προς αυτόν αέρα. Μπορεί να μην ρυθμίζεται, αλ-
λά προστατεύει ικανοποιητικά, ακόμα και ψηλότε-
ρους αναβάτες όταν τα χιλιόμετρα στην έγχρωμη 
TFT οθόνη, γίνουν τριψήφια. Τα 8 επιπλέον κιλά 
,έναντι του Χ, δεν φαίνονται στην πράξη και στοι-
χειοθετούν διαφορά μόνο στον πίνακα των τεχνι-
κών. Από εκεί και πέρα, στο δρόμο το GT πατάει 
σταθερά και με αυτοπεποίθηση, ακολουθώντας 
πρόθυμα κάθε εντολή του οδηγού. Ο κινητήρας, 
όπως και στο Χ, διαθέτει αρκετή ροπή και οι επι-
ταχύνσεις είναι άμεσες. Είναι και αρκετά οικονο-
μικός, με τη μέση κατανάλωση να βρίσκεται στα 
4,6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα. Η ποιότητα κύ-
λισης είναι υποδειγματική, και αυτό το εισπράτ-
τει ο οδηγός πιο μεστά, σε μεγαλύτερα δρομολό-
για, εκτός του αστικού ιστού.  Απόλυτη ταύτιση με 
το Χ σε επίπεδο περιφερειακών εξαρτημάτων, με 
το πακέτο αναρτήσεων και φρένων να ικανοποιεί 
πλήρως σε όλες τις συνθήκες. Σφιχτές αλλά άνε-
τες αναρτήσεις που δεν κοπανάνε ακόμα και με 
δικάβαλο.  Δυνατά φρένα που κατεβάζουν άμε-
σα τα χιλιόμετρα όταν χρειαστεί να επιβραδύνεις, 
με την υποσημείωση ότι το ABS παρεμβαίνει λίγο 
γρηγορότερα από ότι θα ήθελα. Η άψογη συνερ-

γασία πλαισίου - αναρτήσεων – ελαστικών, προ-
σφέρει πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες, γεγονός 
που καθιστά το ρόλο του traction περιορισμένο, 
μόνο σε πολύ γλιστερές επιφάνειες.  
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 BMW C 400 X
w Τιμή: 6.990 ευρώ
+: Κινητήρας, ρύθμιση ανάρτησης, ευχρηστία 
-: Mειωμένη ανεμοκάλυψη, χλιαρή αίσθηση μπροστά φρένου

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Το νέο C 400 X μπαίνει σφήνα στα μεσαία scooter, με πακέτο εξοπλισμού που δείχνει ότι έχει όλα τα 
εχέγγυα για να τα καταφέρει. Είναι όμως η πρώτη προσπάθεια της BMW αρκετά δυνατή ώστε να την 

καθιερώσει σε μια δύσκολη κατηγορία;

Πίσω στο 2012, η BMW έκανε τα πρώτα της 
βήματα στην premium κατηγορία των mega 
scooter με το C 600 και C 650 GT. Τα χρόνια 

πέρασαν και  οι απαιτήσεις, κινούνται αντιστρόφως 
ανάλογα με τον κυβισμό και τις ανάγκες των ανα-
βατών. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε περισσότερα 
πράγματα, από τα νέα μοντέλα των μικρομεσαίων 
κατηγοριών scooter. Μικρότεροι κυβισμοί, αυξη-
μένες δυνατότητες. Μια εταιρία σαν την ΒΜW, που 

οδηγεί τις εξελίξεις, δεν θα μπορούσε να κάτσει με 
τα χέρια σταυρωμένα, βλέποντας το κοινό να δεί-
χνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα μεσαία scooter. Έτσι 
παρουσίασε το C 400 X, εν αναμονή και της έκδο-
σης GT, διεκδικώντας με αξιώσεις ένα μερίδιο από 
την πωλησιακή πίτα της κατηγορίας αυτής. 

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής 
Ένα ξεχωριστό scooter πρέπει να διαθέτει και 

αντίστοιχα ξεχωριστή αισθητική. Το C 400 X θα το 
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 BMW C 400 X

αναγνωρίσεις από μακριά. Το μεσαίο μοντέλο της 
BMW είναι εμφανώς επηρεασμένο σχεδιαστικά, 
από την σειρά GS, κάτι που αποτυπώνεται στο γρα-
φικό διαχωρισμό των βαμμένων εξαρτημάτων και 
των πλαστικών επιφανειών, την μπροστινή μύτη – 
προέκταση της μάσκας, τις όρθιες διαστάσεις, και 
τον μεγάλο ασύμμετρο προβολέα με φώτα ημέρας 
LED. Το C 400 X δεν έχει τον σπορ κοφτερό σχεδι-
ασμό άλλων scooter, αλλά διαθέτει μια στιβαρότητα 
και ένα ξεχωριστό δυναμισμό, που υπογραμμίζουν 
την μοναδικότητα της κατασκευής. Παραδοσιακά η 
BMW εξοπλίζει την γκάμα της με ποιοτικά μοντέλα. 
Το C 400 X ακολουθεί τις επιταγές της, με την συ-
ναρμογή μεταξύ πλαστικών και μεταλλικών επιφα-
νειών να αγγίζει το τέλειο, ενώ τα υλικά που έχουν 
επιλεγεί, είναι από το πάνω ράφι και δίνουν την πο-
λυτελή αίσθηση που περιμένεις. 

Άνεση – Εργονομία
Τα scooter προσφέρουν ξεκούραστες μετακινή-

σεις, με πλεονεκτήματα μεγάλους χώρους και αυ-
ξημένη ευχρηστία. Το C 400 X πληροί αυτές τις 
προϋποθέσεις, αναδεικνύοντας τα πλούσια ταλέντα 
του στο αστικό περιβάλλον.  Η σέλα δύο επιπέδων 
έχει ύψος 775 χιλιοστά και παρά το ότι είναι φαρ-
διά με μπόλικο αφρώδες, αφήνει τα πόδια να ακου-
μπήσουν στο έδαφος με σχετική ευκολία. Αρκεί ένα 
πάτημα στο κουμπί στο κέντρο της ποδιάς, ώστε να 
αποκαλυφθεί ο χώρος αποθήκευσης ο οποίος αγγί-
ζει τα 43 λίτρα χωρητικότητας, σύμφωνα με τις δι-
κές μας μετρήσεις. Το Flexcase παρέχει επιπλέον 
χώρο αποσκευών, όταν έχεις σταθμεύσει. Δεν μπο-
ρείς να εκκινήσεις έχοντας το Flexcase ανοιχτό, κα-
θώς θα βρίσκει στο πάνω μέρος του πίσω τροχού. Γι 
αυτό, αν το έχεις ξεχάσει ανοιχτό, το C 400 Χ δεν θα 
εκκινήσει και ένα ειδικό μήνυμα θα εμφανιστεί στην 
οθόνη. Έξτρα χώρος για μικροπράγματα, υπάρ-
χει στην ποδιά όπου παραδοσιακά βρίσκονται δύο 
ντουλαπάκια, στο ένα εκ των οποίων θα βρείτε υπο-
δοχή 12V για φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών και τα 
όποια κλειδώνουν ηλεκτρομαγνητικά. Μπορεί η ζε-
λατίνα να είναι κοντή και η κάλυψη σε μεγάλες ταχύ-
τητες να μειώνεται, αλλά η φαρδιά ποδιά συνδράμει 

αποτελεσματικά στην προστασία από τον αέρα και 
τα στοιχεία της φύσης. Πραγματική καινοτομία για 
μεσαίο scooter αποτελεί και η TFT οθόνη, η οποία 
σε συνδυασμό με το BMW Motorrad Connectivity, 
λύνει πραγματικά τα χέρια του αναβάτη, προσφέρο-
ντας ένα σωρό χρήσιμες λειτουργίες. Συνδέεις το 
κινητό σου με την οθόνη, κατεβάζεις την αντίστοι-
χη εφαρμογή και μπορείς να απολαύσεις την αγα-
πημένη σου μουσική, να διαχειρίζεσαι τις κλήσεις 
σου και να έχεις πρόσβαση στις επαφές σου ή ακό-
μα και να προηγηθείς γρήγορα και εύκολα στο ση-
μείο που επιθυμείς, βλέποντας τα προειδοποιητικά 
βέλη για κάθε στροφή, στην οθόνη. Όλα αυτά χω-
ρίς να πάρεις τα χέρια σου από το τιμόνι, αφού όλοι 
οι χειρισμοί γίνονται μέσω του multicontroller και 
η εποπτεία μέσω της οθόνης. Ο premium εξοπλι-
σμός περιλαμβάνει επίσης σύστημα keyless μέσω 
του οποίου υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στην μί-
ζα εκκίνησης, στον συναγερμό ασφαλείας και στην 
τάπα πλήρωσης του ρεζερβουάρ. Για τις κρύες μέ-
ρες αλλά και νύχτες, τα θερμαινόμενα γκριπ και η 
θερμαινόμενη σέλα προσφέρουν την θαλπωρή που 
αναζητάς σε δύσκολες συνθήκες.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το πλαίσιο είναι μια άκαμπτη σωληνωτή κατα-

σκευή που συμπληρώνεται από ένα κομμάτι  χυτο-
σιδήρου στην περιοχή του ρουλεμάν του ψαλιδιού. 

Το τηλεσκοπικό πιρούνι είναι κατάλληλα 
ρυθμισμένο ώστε να προσφέρει άνετες 
μεταβάσεις. Οι τετραπίστονες δαγκάνες της Bybre 
ακινητοποιούν άμεσα το 400άρι scooter.
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 BMW C 400 X

Honda Forza 300

Η συγκεκριμένη δομή δίνει έναν εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό σταθερότητας. Το νέο σκούτερ μεσαίου με-
γέθους έχει γεωμετρικά χαρακτηριστικά παρόμοια 
με αυτά μιας μοτοσικλέτας. Την  εργασία της από-
σβεσης έχουν αναλάβει ένα τηλεσκοπικό πιρού-
νι 35 χιλιοστών με διαδρομή 110 χιλιοστά μπροστά 
και ένα ζευγάρι διπλών αμορτισέρ με διαδρομή 112 
χιλιοστά και ρυθμιζόμενη προφόρτιση πίσω. Η με-
γάλη διαδρομή των ελατηρίων εκτός από άνεση και 
σταθερότητα στην οδήγηση, εξασφαλίζει  παράλλη-
λα ομαλή μετάβαση ακόμα και με συνεπιβάτη και 
αποσκευές. Ο εξοπλισμός του συστήματος πέδησης 
περιλαμβάνει ένα διπλό δισκόφρενο διαμέτρου 265 
χιλιοστών με πλευστή δαγκάνα τεσσάρων εμβόλων 
μπροστά και ένα δισκόφρενο με την ίδια διάμετρο 
και μονοπίστονη δαγκάνα πίσω. To δικάναλο σύστη-
μα ABS της Continental, ζυγίζει μόλις 700 γραμμά-
ρια και επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο των δύο 
κυκλωμάτων φρένων για τον εμπρόσθιο και τον πί-
σω τροχό. Το νέο σκούτερ της BMW κυλάει πάνω 
σε χυτούς αλουμινένιους τροχούς 15 ιντσών μπρο-
στά και 14 ιντσών πίσω, με διάμετρο ελαστικών 120 
/ 70 και 150 / 70 αντίστοιχα. 

Στο δρόμο
Ο αριθμός των συνολικών χιλιομέτρων  στην ψη-

φιακή οθόνη είναι μονοψήφιος, 8 για την ακρίβεια. 
Το C 400 X είναι στην κυριολεξία άστρωτο με αυτή 
την χαρακτηριστική μυρωδιά ‘’καινουργίλας’’ και η 
BMW δεν έχει κανένα ενδοιασμό να μου το παραχω-
ρήσει για δοκιμή, δείγμα της εμπιστοσύνης που έχει 
στο νέο της μοντέλο. Αρχικά η θέση οδήγησης είναι 
αυτή που σε εκπλήσσει ευχάριστα. Ο κορμός τοπο-
θετείται όρθιος και μπορεί να μην έχεις στη διάθεση 
σου προεκτεινόμενες πλατφόρμες, ώστε να βάλεις 
τα πόδια σου σε κεκλιμένη θέση, εξάλλου αυτή είναι 
μια διαφοροποίηση που θα προσφέρει το GT, αλλά 
πιστέψτε με το C 400 Χ δεν θα αναζητήσεις κάτι πέ-
ρα από αυτό που σου προσφέρει σε αίσθηση. Η θέση 
εργασίας δίνει την εικόνα premium μοτοσυκλέτας, 
καθώς το cockpit έχει εξοπλιστεί με την πανέμορφη 
TFT οθόνη  και τους εργονομικούς διακόπτες που 
κοσμούν τα μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρίας. Ο  κι-
νητήρας παίρνει τα εύσημα για την ομαλή λειτουρ-
γία του. Κάθε άνοιγμα του γκαζιού συνοδεύεται από 
άμεση απόκριση και γρήγορες επιταχύνσεις. Η με-
τάδοση δεν παρουσιάζει νεκρά διαστήματα, με την 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Y/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  350
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 80 Χ 69,6
Συμπίεση (:1) 11,5
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  34/7500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,57/6000
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12,8
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  150
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα   
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι 35χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό  
 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  112
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/265, 4Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/265, 1Ε, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 150/70-14’’

Η άποψή μας
Πλέον από τα scooter απαιτούμε περισσότερα και η 
BMW αφουγκράστηκε την επιθυμία των αναβατών, 
παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που εκτός από το διαδι-
καστικό κομμάτι της μετάβασης, γεμίζει τις διαδρομές 
σου με διασκέδαση. Το C 400 X γεφυρώνει το χάσμα 
μεταξύ των mega scooter και των μικρότερων κατη-
γοριών με τον ιδανικότερο τρόπο. Με αισθητική που 
θυμίζει GS, κινητήρα με εξαιρετικά ομαλή λειτουργία 
και αναρτήσεις που σιδερώνουν τα πάντα στο διάβα 
τους, το C 400 X διεκπεραιώνει με μπόλικη άνεση 
κάθε διαδικασία που θα του θέσει ο αναβάτης. Αν στην 
εξίσωση προσθέσετε και την εγγύηση των 3 ετών, 
έχετε μπροστά σας μια από τις καλύτερες επιλογές της 
αγοράς, με μόλις 91 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα δεδομέ-
να, η πρώτη προσπάθεια της BMW στα μεσαία scooter 
κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη. Μια βόλτα αρκεί, για να 
το διαπιστώσετε και μόνοι σας!

 BMW C 400 X

Honda Forza 300

εντολή από το δεξί γκριπ να μετουσιώνεται σε ισχύς 
στον πίσω τροχό σε χρόνο dt. Η ροπή είναι παρούσα 
σε όλο το φάσμα στροφών και η δύναμη είναι αρκε-
τή για κάθε περίσταση. Ενδεικτικά, οι μετρήσεις έδει-
ξαν ότι τα πρώτα 100 χιλιόμετρα έρχονται μέσα σε 
8,02 δευτερόλεπτα, ενώ το 50-100, ένα  συνηθισμέ-
νο φάσμα χιλιομέτρων κατά τη διαδικασία της προ-
σπέρασης, απαιτεί 5,81 δευτερόλεπτα. Το κατεξοχήν 
πεδίο χρήσης αποτελεί η πόλη, εκεί όπου το C 400 X 
θα κλιθεί να αντιμετωπίσει στενά περάσματα, κυκλο-
φοριακή κίνηση και ‘’ χαζά ‘’ διαδικαστικά δρομολό-
για. Η ευελιξία του μοντέλου βρίσκεται στο απόγειο 
της και το Γερμανικό scooter θα ξεγλιστρήσει χω-
ρίς παράπονα από όποια δοκιμασία το υποβάλεις. Σε 
κάθε εναλλαγή κατεύθυνσης και απότομη μεταφο-
ράς βάρους, σκέφτομαι το ίδιο: ‘’ το πράμα τσου-
λάει απίστευτα εύκολα και άνετα‘’. Αμέσως κοιτάω 
τα specs. Άριστη κατανομή 50/50 από το στιβα-
ρό πλαίσιο και 204 συνολικά κιλά.  Όλα αυτά όταν 
δεν χαζεύεις στα φανάρια την υπέροχη οθόνη με 
τις πολλαπλές λειτουργίες. Η μετακίνηση γίνεται δι-
ασκεδαστική, χωρίς άγχος  και αυτός είναι άλλωστε ο 
σκοπός του C 400 X. Στο κάδρο της άνεσης μπαίνουν 
και οι αναρτήσεις, που έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρό-
πο ώστε να εξασφαλίζουν  σπορ δυναμική οδήγηση, 
αλλά αυτή να συνδυάζεται με ένα πολύ υψηλό επίπε-
δο άνεσης. Το C 400 X στρίβει παρέχοντας απόλυτη 
εμπιστοσύνη στον αναβάτη του, την ώρα που παρέ-
χει την απαραίτητα απόσβεση από κάθε είδους ανω-
μαλίες του οδοστρώματος. Σημαντικό μερίδιο αυτής 
της ιδανικής εξισορρόπησης,  φέρουν οι μεγάλες δι-
αδρομές των ελατηρίων και το καλοζυγισμένο πλαί-
σιο. Όταν τα πράγματα ζορίσουν, αρκεί ένα πάτημα 
στις δύο μανέτες και το C 400 θα επιβραδύνει άμεσα. 
Το εμπρός φρένο  είναι λίγο χλιαρό σε αίσθηση, όμως 
δεν στερείται δύναμης με τις μετρήσεις να δίνουν 46,4 
μέτρα απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 στα 0 χι-
λιόμετρα. To traction, ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας, 
επεμβαίνει σπάνια και απόλυτα διακριτικά, δείγμα της 
πολύ καλής συμπεριφοράς του C 400 X. Με το C 400 
X sτον ανοιχτό δρόμο, είναι εφικτή η διατήρησης μιας 
μέσης ταχύτητας της τάξεως των 120, με την τελική 

να φτάνει στα 148 πραγματικά χιλιόμετρα, απόλυτα 
σταθερό μέχρι εκεί, όμως η ελλιπής ανεμοκάλυψη 
θα περιορίσει από τον κατάλογο των επιλογών, πιο 
μακρινούς προορισμούς.
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BMW C650GT 
w Τιμή: 12.850 ευρώ βασική έκδοση
+: Εξαιρετικό ζύγισμα
 -: Τιμή πλούσιας έκδοσης

TO ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ
Tο C 650 GT της BMW, μετά από την ανανέωση που δέχθηκε μαζί με το αδερφό μοντέλο “Sport” το 

2015, βελτιώθηκε στα σημεία και ραφιναρίστηκε, διατηρώντας τον υπερπολυτελή και άνετο χαρακτή-
ρα του. Πως τοποθετείτε στην αγορά και σε ποιους απευθύνεται;  
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BMW C650GT 

Σχεδίαση - Ποιότητα 
Tο C 650 GT εντυπωσιάζει με τον όγκο του και 

τον αέρα πολυτέλειας που αποπνέει, με τις γραμ-
μές στην μάσκα και τον προβολέα να θυμίζουν με-
γάλες touring μοτοσικλέτες της BMW. Η ποιότητα εί-
ναι κλασική BMW, δηλαδή βρίσκεται σε πολύ υψηλά 
standard και αυτό ισχύει τόσο για τα υλικά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του scooter, όσο και 
για την συναρμογή τους. Το GT ελκύει τα βλέμματα και 
εισπράττει κοπλιμέντα και θαυμασμό σε κάθε του πέ-
ρασμα.

Άνεση-Εργονομία 
Πρόκειται για ένα από τα πιο άνετα δίτροχα, όχι μόνο 

στην κατηγορία των scooter, αλλά και των τουριστικών 
μοτοσικλετών. Πληθωρική σέλα, χώρος άπλετος, χαλα-
ρές γωνίες σε πόδια και χέρια οποιοσδήποτε και αν εί-
ναι ο σωματότυπός σας. Τα ίδια ισχύουν και για τον συ-
νεπιβάτη που έχει δικό του ξεχωριστό θρόνο, μεγάλες 
χειρολαβές και μεγάλες πλατφόρμες για τα πόδια. Οι 
τεράστιες  πλαστικές επιφάνειες και η εντυπωσιακή ζε-
λατίνα δημιουργούν μια “φυσαλίδα ” μέσα στην οποία 
ο οδηγός παραμένει εντελώς ανεπηρέαστος από αέρα, 
κρύο και βροχή, ενώ είναι εξοπλισμένο με θερμαινόμε-
να grip και ξεχωριστά θερμαινόμενες σέλες οδηγού και 
συνοδηγού. Κάτω από την σέλα χωρούν δυο full face 
κράνη, ενώ έξτρα αποθηκευτικός χώρος υπάρχει στα  
δύο ντουλαπάκια της ποδιάς, τα οποία όμως δεν κλει-
δώνουν.

Κινητήρας
Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας αποδίδει ισχύ 60 

ίππων στις 7.750 σ.α.λ. και 6,4 kg-m ροπής στις 6.000 
σ.α.λ. Είναι εύστροφος, ροπάτος και συνδυάζεται με μια 
καλά μελετημένη CVT μετάδοση. Οι εκκινήσεις δεν εί-
ναι αυτό που λέμε αστραπιαίες, αλλά ένα τέτοιο όχη-
μα δεν είναι για κόντρες από φανάρι σε φανάρι. Μόλις 
όμως ανέβουν λίγο τα χιλιόμετρα, το σύνολο κινητή-
ρας και μετάδοση, επιταχύνει σβέλτα το scooter, το βά-
ρος του οποίου δεν είναι αμελητέο. Φυσικά, από ένα 
scooter αυτής της κατηγορίας, δεν θα μπορούσε να λεί-
πει το σύστημα anti spin, που η BMW ονομάζει ΑSC 
(Automatic Stability Control).

Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα

 Τα C 650 της BMW, υιοθέτησαν μια κατασκευαστική 
δομή πολύ πιο κοντά σε αυτή των μοτοσικλετών με τον 
κινητήρα να αποτελεί μέρος του ατσάλινου πλαισίου. Το 
στιβαρό, μονόμπρατσο, αλουμινένιο ψαλίδι που ενσω-
ματώνει και την τελική μετάδοση με αλυσίδα, η οποία 
βρίσκεται σε μπάνιο λαδιού. Τα περιφερειακά του είναι 
υψηλής ποιότητας με USD πιρούνι διαμέτρου 40 χιλιο-
στών και διπλούς δίσκους 270 χιλιοστών μπροστά, μο-
νό αμορτισέρ οριζόντια τοποθετημένο και έναν δίσκο 
270 χιλιοστών πίσω.  

Οδηγώντας 
Βλέποντας τον όγκο του C 650 GT και γνωρίζοντας 

ότι το βάρος του είναι 261 κιλά, αρχίζεις να αναρωτιέ-
σαι πώς θα τα καταφέρει μέσα στην κίνηση της πόλης. 
Με αυτές τις σκέψεις, ανεβαίνεις πάνω στο GT, σηκώ-
νεις το stand, που ενεργοποιεί και το χειρόφρενο όταν 
είναι κατεβασμένο και ξεκινάς. Είναι πολύ προσεκτικά 

Πλήρης και ευανάγνωστος ο πίνακας οργάνων, 
ταιριάζει γάντι σε ότι αφορά στο ύφος του με τo 
C650GT. 

Στο αριστερό grip, πέραν των κλασσικών 
κουμπιών, υπάρχει και αυτό από το οποίο 
ελέγχεται η ρύθμιση της ζελατίνας, καθώς και 
εκείνο με το οποίο εναλλάσσεται το menu στον 
πίνακα οργάνων.
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BMW C650GT 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 647
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 79x66
Συμπίεση (:1) 11,6
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 60/7.7500
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 6,4/6.000
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρ.ρεζερβουάρ (λίτρα) 15,5 +3
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 5,9
Βάρος, πλήρες (kg) 261
Τελική Ταχ. (χλμ./ώρα) 180+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Aτσάλινο σωληνωτό 
Αναρτήσεις Ε Ανεστραμμένο, 40 χλστ.
Διαδρομή (χλστ.) 115
Αναρτήσεις Π Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή 115
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/270, 4πίστονες δαγκάνες  
Φρένα Π (χλστ.) Δ/270, διπίστονη δαγκάνα 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  120/70-15’’
Ελαστικό Π 160/60-15’’

Η άποψή μας
To BMW C 650 GT είναι Maxi σε δυνατότητες, αποφεύ-
γοντας όμως  τα προβλήματα που συναντάμε σε άλ-
λους εκπροσώπους της κατηγορίας. Το εξαιρετικό του 
ζύγισμα εξαλείφει το μεγάλο του βάρος, ο όγκος τους 
προσδίδει τουριστικές αρετές που θα ζήλευαν ακόμα 
και touring μοτοσικλέτες, ενώ πλαίσιο, κινητήρας, 
φρένα και αναρτήσεις, φροντίζουν για την συνοχή του 
συνόλου και την πραγματική sport συμπεριφορά. Τα 
χρήματα που κοστίζει μπορεί να μην είναι λίγα, αλλά το 
C650 GT δεν είναι ένα συνηθισμένο scooter. Πρόκειται 
για ένα υβρίδιο που συνδυάζει θετικά χαρακτηριστικά 
από μοτοσικλέτες και scooter, με κύριο γνώμονα την 
άνεση. 

BMW C650GT 

ζυγισμένο και τα κιλά του θα φανούν μόνο στις μανού-
βρες με σβηστό κινητήρα ή αν γύρει πάρα πολύ στα-
τικά. Μόλις κάνεις λίγα μέτρα, εντυπωσιάζεσαι από το 
στιβαρό πλαίσιο, τα φρένα που σταματάνε ακαριαία 
όλη αυτή την μάζα και τις αναρτήσεις, που διαβάζουν 
με συνέπεια τον δρόμο. Με σύμμαχο τον πολύ καλό κι-
νητήρα, το GT μπορεί να κινηθεί ταχύτατα όσο η κίνη-
ση είναι αραιή. Αν η κυκλοφορία γίνει πιο πυκνή, προ-
φανώς δεν μπορείς να ακολουθήσεις παπιά και μικρά 
scooter, αλλά δεν σε νοιάζει. Έχεις ένα όχημα με βασι-
λική άνεση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το στρα-
μπουλήξεις με επιτόπιες στροφές και ελιγμούς για να 
βγεις πρώτος στο φανάρι. Το C 650 GT, λοιπόν κάνει 
για καθημερινή μετακίνηση στα κέντρα μεγαλουπόλε-
ων και είναι πιο εύκολο στον χειρισμό του από πολλές 
μοτοσικλέτες μεσαίου κυβισμού ή άλλα maxi scooter. 
Το μόνο  που διαταράσσει υπό συνθήκες την συνολι-
κά πολύ καλή εικόνα, είναι η κάπως απότομη λειτουρ-
γία του πίσω αμορτισέρ, σε κακοτεχνιές, σαμαράκια και 
λακκούβες.  Εκεί όμως που πραγματικά διαπρέπει το 
GT, είναι στο ταξίδι. Κινείται με χαρακτηριστική άνεση 
και ευκολία στα 170 χλμ/ώρα με το κοντέρ να τερματί-
ζει στα 180, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι στρίβει κιόλας 
με τόσα χιλιόμετρα, με τρόπο που θυμίζει μοτοσικλέτα! 
Ο οδηγός δεν καταλαβαίνει τίποτα, λόγω της εξαι-
ρετικής κάλυψης και της πολύ καλής ποιότητας κύ-
λισης. Το GT εκπλήσσει και στον επαρχιακό, αφού 
αναρτήσεις και πλαίσιο κρατάνε σε συνοχή το σύνο-
λο, οι αλλαγές κατεύθυνσης γίνονται γρήγορα και 
με ακρίβεια, ενώ ακόμα και τα “λάθος” φρένα μέ-
σα στην στροφή δεν διαταράσσουν τις ισορροπίες. 
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BMW C650 Sport
w Τιμή: 12.350 ευρώ βασική έκδοση
+: Εικόνα πολυτέλειας, σχεδίαση
 -: Τιμή πλούσιας έκδοσης

SPORT ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ!
Συχνά οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τα «S», «R», «Sport» και διάφορά άλλα γράμματα και λέξεις 
που προϊδεάζουν για «αθλητική» συμπεριφορά, χωρίς  η πραγματικότητα να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το όνομα του μοντέλου είναι εξαιρετικά «μετριοπαθές»…
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BMW C650 Sport

Το C 650 Sport ανανεώ-
θηκε το 2015 αποκτώ-
ντας πιο δυναμική σχε-

δίαση, νέα θέση οδήγησης, 
βελτιώσεις στο CVT για άμε-
σες επιταχύνσεις και νέο set 
up στις αναρτήσεις, για περισ-
σότερη άνεση. 

Σχεδίαση - Ποιότητα- Εργο-
νομία

Το Sport έχει μια μετρημένα 
δυναμική σχεδίαση χάρη στη 
διχρωμία και τα γωνιώδη ανά-
γλυφα, ενώ οι καθαρές γραμ-
μές φροντίζουν ώστε να μην προκαλεί υπερβολι-
κά. Ποιοτικά, δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από τα 
πολύ υψηλά standard της BMW με τα υλικά κατα-
σκευής είναι πρώτης ποιότητας, η συναρμογή τους 
πάρα πολύ καλή και η βαφή, άψογη. Άψογη είναι 
όμως και η εργονομία, με τον οδηγό να απολαμβά-
νει μια ιδιαίτερα άνετη θέση οδήγησης. Η σέλα έχει 
μεγάλη επιφάνεια και πλούσιο αφρώδες, το τιμόνι 
βρίσκεται σχετικά κοντά και χαμηλά, ενώ ο διαθέ-
σιμος χώρος είναι υπεραρκετός, ακόμα και για ψη-
λούς αναβάτες. Ο συνεπιβάτης έχει και αυτός στην 
διάθεση του άνετη και φαρδιά σέλα, καθώς και δυο 
μεγάλες χειρολαβές. Κάτω από την σέλα, υπάρχει 
χώρος για ένα κράνος και το έξυπνο σύστημα Flex 
Case, που διπλασιάζει την χωρητικότητα. Μικρο-
πράγματα μπορούν να αποθηκευτούν και στα δύο 
ντουλαπάκια της ποδιάς, τα οποία όμως δεν κλει-
δώνουν.  

Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Το C 650 Sport ακολουθεί μια «μοτοσικλετιστι-

κή» φιλοσοφία σε ότι αφορά στην δομή του. Πέραν 
του πλαισίου και της τοποθέτησης του κινητήρα, 
περίπου στο μέσο της απόσταση του μεταξόνιου, 
η ΒΜW διαχώρισε το CVT από την τελική μετάδο-
ση, η οποία γίνεται με αλυσίδα σε μπάνιο λαδιού. Το 
ανεστραμμένο  πιρούνι των 40 χλστ. «δένει» στον 
λαιμό του πλαισίου με δυο στιβαρές τιμονόπλακες, 
ενώ στην πίσω ανάρτηση έχουμε μονό αμορτισέρ 

χωρίς μοχλικό σε οριζόντια θέση. Στον τομέα των 
φρένων, έχουμε δύο δίσκους διαμέτρου 270 χλστ 
με πλευστές δαγκάνες δύο εμβόλων εμπρός, ενώ 
ένας δίσκος ίδιας διαμέτρου και με ίδια δαγκάνα, 
έχει τοποθετηθεί πίσω. Οι αλουμινένιες ζάντες, φο-
ρούν ελαστικά διαστάσεων 120/70–15 εμπρός και 
160/60-15 πίσω.

Κινητήρας
Ο υδρόψυκτος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 

των  647 κ.εκ., αποδίδει 60 ίππους στις 7.750 σ.α.λ. 
και 6,4 kg-m ροπής στις 6.000 σ.α.λ. Στην πράξη 
αποδεικνύεται εξαιρετικά πολιτισμένος στην λει-
τουργία του, χάριν στους δύο αντικραδασμικούς 
άξονες που φέρει. Οι περισσότερες αλλαγές στο 
Sport, έχουν γίνει στο σύστημα της μετάδοσης, με 
νέα υλικά τριβής, νέα  κλιμάκωση και βελτίωση στα 
αντίβαρα του συμπλέκτη, στοιχεία που εκτός από 
ποιοτική αναβάθμιση, προσδίδουν πιο δυνατές επι-
ταχύνσεις. Η κατανάλωση του κυμάνθηκε στα 5,7 
λίτρα ανά 100 χλμ., με δυνατότητα να πέσει πιο χα-
μηλά αν κάποιος είναι προσεκτικός στο γκάζι.

Οδηγώντας 
Όπως και το GT λοιπόν, έτσι και το Sport, έχει 

εξαιρετικό ζύγισμα κρύβοντας τα 249 κιλά του τα 
οποία ο αναβάτης θα αισθανθεί μόνο αν χρεια-
στούν επιτόπιοι ελιγμοί σε ελαφρά κλίση. Μόλις οι 
τροχοί του Sport αρχίσουν να κυλάνε, τα κιλά εξα-
φανίζονται ως δια μαγείας και το scooter μετατρέ-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 647
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 79x66
Συμπίεση (:1) 11,6
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) 60/7.7500
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) 6,4/6.000
Τροφοδοσία Ηλ. Ψεκασμός  
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 15,5
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) 5,7
Βάρος, πλήρες (kg) 249
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 180+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος Aτσάλινο σωληνωτό 
Αναρτήσεις Ε Ανεστραμμένο, 40 χλστ.
Διαδρομή (χλστ.) 115
Αναρτήσεις Π Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή 115
Φρένα Ε (χλστ.) Δ/270, 4πίστονες δαγκάνες  
Φρένα Π (χλστ.) Δ/270, 2πίστονη δαγκάνα
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε  120/70-15’’
Ελαστικό Π 160/60-15’’

Η άποψή μας
Με οδηγική συμπεριφορά που ντροπιάζει πολλές 
μοτοσικλέτες αλλά διατηρώντας επίσης τις ανέσεις 
και την πρακτικότητα των scooter, το Sport μπορεί να 
εξυπηρετεί τον ιδιοκτήτη του τις καθημερινές, ως ένα 
υπάκουου και εύκολο δίτροχο για αστικές μετακινή-
σεις, ενώ τα Σαββατοκύριακα, να τον διασκεδάζει. Γιατί 
είναι μια από τις περιπτώσεις scooter, που σε βάζουν 
στην πρίζα για να «το πας μια γρήγορη» αναζητώντας 
ωραία στροφιλίκα. Η εικόνα συμπληρώνεται ιδανικά αν 
λάβουμε υπ όψιν και τις τουριστικές του δυνατότητες, 
που θα επιτρέψουν στον καθένα να φτάσει «ατσαλάκω-
τος» στον προορισμό του.

BMW C650 Sport

πεται σε ένα ευέλικτο δίκυκλο, με σίγουρο πάτη-
μα στο δρόμο. Σε αστικό περιβάλλον κινείται πολύ 
άνετα και μόνο οι πολύ δύσκολες κυκλοφοριακές 
συνθήκες θα το προβληματίσουν. Οι επιταχύνσεις 
από στάση είναι ικανοποιητικές με τα 60 άλογα να 
κάνουν δυναμικά την εμφάνιση τους μετά τα 50 - 
60 χλμ./ώρα και το ταχύμετρο εύκολα θα δείξει τα 
180 χλμ./ώρα τελικής. Σε αυτές τις ταχύτητες είναι 
ακλόνητο και μπορεί να στρίβει χωρίς φόβο στις πα-
ρατεταμένες της εθνικής και των δρόμων ταχείας 
κυκλοφορίας. Μπορεί να «καταπιεί» εκατοντάδες 
χιλιόμετρα διατηρώντας τους αναβάτες του ξεκού-

ραστους. Δεν προσφέρει βέβαια την κάλυψη, την 
άνεση και τους χώρους του GT, αλλά για τα δεδομέ-
να της κατηγορίας των maxi scooters, τα καταφέρ-
νει περίφημα. Όταν κληθεί να ακολουθήσει τις… 
ζωηρές διαθέσεις του οδηγού, το στιβαρό, οι ποι-
οτικές αναρτήσεις και τα φρένα, το καθιστούν ιδι-
αίτερα αποτελεσματικό σε δρόμους με στροφές. Ο 
μόνος περιορισμός είναι το διπλό stand,  που βρί-
σκει εύκολα κάτω, ακόμα και έτσι πάντως, η οδηγι-
κή συμπεριφορά του είναι  μεταξύ των κορυφαίων 
στα scooter.
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BMW C650 Sport

Στρίβει όπως ελάχιστα scooter 
μπορούν και μάλιστα το κάνει με 
τρόπο που μοιάζει ως το πιο απλό 
πράγμα του κόσμου. 
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Honda Integra 750 ABS DCT
w Τιμή: 10.500 ευρώ βασική έκδοση
+: Συμπεριφορά, τροχοί 17”, modes DCT, κατανάλωση
 -: Aποθηκευτικοί χώροι, θέση συνεπιβάτη 

ΣΕ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Το 2012, η Honda λάνσαρε στην αγορά το Intergra 700, το πιο κοντινό στην scooter φιλοσοφία μέλος 
της πλατφόρμας των NC. Έκτοτε έχουν υπάρξει δυο αναβαθμίσεις, με την πρώτη, το 2014, να αφορά 

στην αύξηση της χωρητικότητας του κινητήρα στα 745 κ.εκ και την δεύτερη, μόλις πριν λίγο καιρό, να 
περιλαμβάνει βελτιώσεις στα περιφερειακά.
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Honda Integra 750 ABS DCT

Το Integra είναι 100% μοτοσικλέτα δομικά, 
όμως η σχεδίαση, η εργονομία και η θέση 
οδήγησης, θυμίζουν έντονα scooter. Είναι 

λοιπόν ένα υβρίδιο, που προσπαθεί να συνδυάσει 
δύο κόσμους. Πάμε να δούμε πως τα καταφέρνει.

Σχεδίαση – Ποιότητα 
Ο προβολέας και το πίσω φωτιστικό σώμα είναι 

LED και έχει τοποθετηθεί ένα νέο, ελαφρύτερο τε-
λικό το οποίο παράγει πιο μπάσο ήχο, ενώ οι λα-
στιχένιες πλατφόρμες της ποδιάς συνδυάζονται με 
inox «φιλέτα». Νέος είναι και ο έγχρωμος, πλή-
ρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, που μπορεί να 
«customαριστεί» από τον αναβάτη. Η ποιότητα κα-
τασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αφού 
το Integra κατασκευάζεται στην Ιαπωνία. 

Άνεση – Χώροι 
Η θέση οδήγησης τοποθετεί τον οδηγό σε άνετη 

στάση, με το τιμόνι να πέφτει «φυσικά» στα χέρια 
και τα πόδια να ξεκουράζονται στις μεγάλες πλατ-
φόρμες της ποδιάς. Το «τούνελ» όμως ανάμεσά 
τους, είναι αρκετά ψηλό και δεν επιτρέπει την με-
ταφορά αντικειμένων. Ο χώρος κάτω από την σέ-
λα είναι μικρός και δεν χωράει κράνος κλειστού τύ-
που, ενώ το μοναδικό ντουλαπάκι στα αριστερά της 
ποδιάς, δεν κλειδώνει, παρ΄ ότι έχει μέγεθος ικα-
νό να χωρέσει αρκετά μικροπράγματα. Το μεγάλο 
τμήμα της άνετης σέλας που αναλογεί στον αναβά-
τη του επιτρέπει να διανύσει πολλά χιλιόμετρα χω-
ρίς να κουραστεί, αλλά η σέλα του συνεπιβάτη είναι 
πιο λεπτή, μικρότερη και στενή στο πίσω μέρος της, 
με αποτέλεσμα η άνεση να μην είναι σε ίδια επίπε-
δα με αυτή του οδηγού. 

Κινητήρας
Ο κινητήρας αποδίδει 54 ίππους στις 6.250 σ.α.λ. 

και 6,9 kg-m ροπής στις 4.750 σ.α.λ., από τα 745 
κ.εκ. To DCT βελτιώθηκε στα σημεία και απέκτη-
σε μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, 
υπάρχουν πλέον τρεις διαβαθμίσεις στο πρόγραμ-
μα «S», με το S1 να είναι το λιγότερο δυναμικό, το 
S2 να αποτελεί επί της ουσίας το S της προηγούμε-
νης γενιάς και τέλος, το S3 να αλλάζει τις σχέσεις 
κοντά στα κόκκινα, προσδίδοντας την πιο sport συ-

μπεριφορά. Βελτίωση υπήρξε επίσης και στην σύ-
μπλεξη, μέσω του συστήματος «Adaptive Clutch 
Capabillity Control», το οποίο ομαλοποιεί την εναλ-
λαγή των σχέσεων. Τέλος, το Integra εφοδιάζεται 
και με  σύστημα ανίχνευσης κλίσεων, με το DCT 
να προσαρμόζεται αυτόματα, όταν ανιχνεύσει κλί-
ση και να αλλάζει τις σχέσεις με διαφορετικό τρόπο.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα 
Το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο  δεν έχει τροπο-

ποιηθεί, ωστόσο στις αναρτήσεις και στα φρένα, 
έχουμε αλλαγές. Ξεκινώντας από το πιρούνι, αυτό 
φέρει πλέον την τεχνολογία Dual Bending Valves 
της Showa, ώστε να προσαρμόζει τις αποσβέσεις 
του αναλόγως των δυνάμεων που του ασκούνται. 
Η απόδοση είναι αντίστοιχη με αυτή ενός cartridge 
πιρουνιού αλλά το σύστημα είναι ελαφρύτερο, πιο 
απλό και πιο φθηνό στην παραγωγή. Σε ότι αφορά 
στα φρένα, έχει τοποθετηθεί νέα διπίστονη δαγκά-
να της Nissin στον μπροστινό, μόνο δίσκο των 320 
χλστ., ενώ πίσω τα ο δίσκος των 240 χλστ. συνερ-
γάζεται με μονοπίστονη δαγκάνα. Το δικάναλο ABS 
είναι standard. 

Οδηγώντας 
Η απουσία όμως χειροκίνητου συμπλέκτη αφαι-

To νέο SDBV πιρούνι δουλεύει πάρα πολύ καλά! 
Θετικά και τα φρένα αν και θα θέλαμε άλλον έναν 
δίσκο μπροστά. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.) 745
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) 77 Χ 80
Συμπίεση (:1) 10,7
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 54/6.250
Ροπή (kgm/σαλ) 6,93/4.750
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 14,1
Βάρος, πλήρες (κιλά) 238
Κατανάλωση (λίτρα ανά 100 χλμ.)  4, 4
Τελική ταχύτητα (χμ/ώρα) 180
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος πλαισίου Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε Τηλ. πιρούνι 41 χλστ.  SDBV
Διαδρομή (χλστ.) 120
Αναρτήσεις Π Μονό Αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) 120
Φρένα Ε Δ/320 χλστ., 2πίστονες δαγκάνες, ABS
Φρένα Π Δ/240, 1πίστονη δαγκάνα, ABS 
Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-17’’
Ελαστικό Π 160/60-17’’

Η άποψή μας
Η «σύντηξη» των κατηγοριών που επιχείρησε η Honda 
στο Integra πέτυχε σε γενικές γραμμές, αλλά πρέπει 
πάντα να εξετάζεις και τον ανταγωνισμό. Στην προκει-
μένη περίπτωση μάλιστα, ο ανταγωνισμός είναι εσω-
τερικός και ακούει στο όνομα NC750X DCT. Το Integra 
όμως προσφέρει πιο άνετη θέση οδήγησης και καλύ-
τερη προστασία από τον κορμό και κάτω. Αν λοιπόν 
κάποιος θέλει αυτό το χαρακτηριστικό και σκοπεύει 
να τοποθετήσει άμεσα top box για να ισοφαρίσει σε 
αποθηκευτικούς χώρους, τότε ναι, το Integra είναι μια 
πολύ δελεαστική πρόταση!   

Honda Integra 750 ABS DCT

ρεί την δυνατότητα πατιναρίσματος για να «γλυκά-
νει» η παροχή ισχύος και ο αυτόματος τρόπος που 
συμβαίνει αυτό, είναι κάπως απότομος. Οπότε ίσως 
χρειαστεί μικρός χρόνος εξοικείωσης προκειμέ-
νου να κάνει κάποιος ασκήσεις ακριβείας και ισορ-
ροπίας ανάμεσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το DCT λειτουρ-
γεί άψογα και δεν υπάρχει περιθώριο για παράπο-
να. Προσαρμόζεται αναλόγως, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα της ημιαυτόματης λειτουργίας, όπου ο 
οδηγός αλλάζει σχέσεις από τα μπουτόν στο τιμόνι. 
Υπάρχει διάχυτη μοτοσικλετιστική χροιά στον τρόπο 
που συμπεριφέρεται στο δρόμο και βασικότερη αι-
τία για αυτό είναι η «αρχιτεκτονική» του και οι τρο-
χοί των 17 ιντσών. Το νέο πιρούνι καταφέρνει να 
αποσβένει τις κακοτεχνίες στις χαμηλές ταχύτητες, 
ενώ όταν πιεστεί, τα χαρακτηριστικά του αλλάζουν 
προς το καλύτερο. Με όπλα το πολύ καλό πιρού-
νι και ένα πλαίσιο που κρατάει τα πράγματα σε συ-
νοχή, το Integra μπορεί να ακολουθήσει έναν αρ-
κετά γρήγορο ρυθμό σε δρόμους με στροφές. Τα 
όρια τα θέτει το πίσω αμορτισέρ και τα φρένα. Ένας 
ακόμα δίσκος μπροστά θα βελτίωνε την κατάσταση, 
αλλά αναφερόμαστε σε χρήση για την οποία δεν 
έχει σχεδιαστεί. Στο ταξίδι όμως θα σε αποζημιώ-
σει. Σταθερότατο, ικανό για να ταξιδεύει όλη μέρα 
με ταχύτητες 140 – 150 χλμ./ώρα ή ακόμα και τέρ-
μα γκάζι, στα 180 χλμ./ώρα.  Ο κινητήρας είναι πο-
λύ οικονομικός, καίγοντας σε μικτή χρήση 4,4 λίτρα 
στα 100 χιλιόμετρα και η προστασία από τον αέρα 
είναι πολύ καλή.

Λίγος ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από την σέλα, 
δεν μπορεί να χωρέσει κράνος κλειστού τύπου.

O πληρέστατος ψηφιακός πίνακας οργάνων 
είναι μερικώς έγχρωμος και προσφέρει κάποιες 
δυνατότητες παραμετροποίησης.
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Honda Integra 750 ABS DCT

Δεν θα πει όχι σε 
γρήγορη οδήγηση το In-
tegra, με το νέο πιρούνι 
να ξεχωρίζει σε αυτή 
την περίπτωση, με την 
απόδοση του.
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Kymco AK 550
w Τιμή: 8.615 ευρώ
+: Τιμή, οδική συμπεριφορά, φρένα, σχεδίαση
 -: Υλικό στα ντουλαπάκια, δεν κλειδώνουν, ευκρίνεια οργάνων στον ήλιο

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ CONCEPT
Το ΑΚ 550 ανοίγει μια νέα σελίδα για την Kymco στα scooter σούπερ τουρισμού. Συνδυάζει την άνε-
ση και την ευκολία ενός scooter, με την υψηλή απόδοση και την οδηγική απόλαυση μιας σπορ κατα-

σκευής.
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Kymco AK 550

Εκκινώντας από λευκό χαρτί, το ΑΚ 550 ενσω-
ματώνει την τεχνογνωσία και τον δυναμισμό 
της Kymco. Πρακτικότητα, καθημερινός χα-

ρακτήρας, αποδοτικός κινητήρας, δυνατότητα για 
κάλυψη μακρινών αποστάσεων, είναι μερικές μό-
νο από τις έννοιες αρετές αυτού του maxi scooter.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής 
Η αιχμηρή σχεδίαση είναι διάχυτη σε όλο το μή-

κος της σιλουέτας και αναδεικνύει τον σπορ χαρα-
κτήρα του μοντέλου. Το εμπρός μέρος αποτελείται 
από δύο γωνιώδη φωτιστικά που περιβάλλονται από 
δύο λωρίδες με φώτα ημέρας και σε συνδυασμό με 
την επιθετική μάσκα, δίνουν μια αρκετά άγρια όψη 
στο ΑΚ. Η ανασηκωμένη ουρά εξοπλίζεται με ένα 
φουτουριστικής σχεδίασης φωτιστικό τύπου LED 
που βγάζει μάτι. Επίσης, έχουμε σκαλιστά σήματα 
στη σέλα, σπορ σχεδίασης ανασηκωμένη εξάτμι-
ση και χρυσές δαγκάνες φρένων. Η συναρμογή και 
η βαφή των πλαστικών μερών βρίσκεται σε υψηλό 
επίπεδο, χωρίς τριγμούς και κραδασμούς. Μοναδι-
κή εξαίρεση το υλικό στα ντουλαπάκια, που δείχνει 
κάπως παράταιρο.

Άνεση – Εργονομία 
Ξεκινώντας από τη σέλα, είναι αναπαυτική με 

πλούσιο αφρώδες, ενώ αρκετός είναι ο χώρος και 
για τον συνεπιβάτη, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 
μεγάλες πρακτικές χειρολαβές. Ο χώρος για τα 
πόδια είναι ικανοποιητικός ακόμα και για μεγάλα 
αναστήματα, ενώ το χαμηλό ύψος της σέλας κά-
νει εύκολο το πάτημα στο έδαφος. Ο αποθηκευτι-
κός χώρος κάτω από τη σέλα επαρκεί για την το-
ποθέτηση ενός full face και ενός jet κράνους. Τα 
δύο ντουλαπάκια στην ποδιά, διαθέτουν υποδο-
χή USB, αλλά δεν κλειδώνουν. Τέλος, στάνταρ εί-
ναι οι θερμαινόμενες χειρολαβές, η ρυθμιζόμενη 
ζελατίνα, το χειρόφρενο και το keyless σύστημα 
εκκίνησης. Ο πρωτότυπος πίνακας οργάνων απο-
τελείται από 3 ψηφιακές οθόνες με όμορφο σχε-
διασμό. Στο στάνταρ εξοπλισμό ανήκει και το σύ-
στημα διασύνδεσης noodoe, που μέσω ειδικής 
εφαρμογής για smartphone δίνει πρόσβαση σε δι-
άφορες λειτουργίες.

Κινητήρας
Τα 550 κυβικά του κινητήρα, από τα οποία πή-

ρε το όνομα του το ΑΚ, αποδίδουν 53,5 ίππους 
στις 7.500 σαλ και 5,6 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ. 
Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο διαφορετικοί χάρτες 
απόδοσης. Στο Full Power τα νούμερα είναι τα πα-
ραπάνω, ενώ στο Rain, η απόδοση πέφτει στους 
46,5 ίππους στις 7.500 σαλ με μειωμένη απόκρι-
ση, για καταστάσεις μειωμένης πρόσφυσης. Η 
σχεδόν οριζόντια τοποθέτηση κυλίνδρων βοηθά-
ει στο να χαμηλώσει το κέντρο βάρους, προς όφε-
λος της οδικής συμπεριφοράς. Μάλιστα σύμφω-
να με την εταιρία, η συγκεκριμένη χωρητικότητα, 
προσφέρει τέλεια ισορροπία μεταξύ βάρους, από-
δοσης και κραδασμών.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το διαιρούμενο αλουμινένιο  πλαίσιο του ΑΚ εί-

ναι ιδιαίτερα ελαφρύ, ενώ ταυτόχρονα προσφέ-
ρει την απαραίτητη ακαμψία για σπορ οδήγηση.  
Όλα τα μηχανικά μέρη έχουν σχεδιαστεί με στόχο 
τη μέγιστη αντοχή και το ελάχιστο βάρος. Στον το-
μέα της ανάρτησης,  το εμπρός μέρος εξοπλίζεται 
με ένα ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλι-
οστών και πίσω τοποθετήθηκε ένα οριζόντιο αμορ-

Κορυφαίες λύσεις στα περιφερειακά με 
ανεστραμμένο πιρούνι στην ανάρτηση και 
τετραπίστονες δαγκάνες Brembo στα φρένα.
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Kymco AK 550

τισέρ με 3 στάδια αυξομείωσης και ένα διαιρούμε-
νο ψαλίδι αλουμινίου. Ένα σπορ μοντέλο δεν κάνει 
εκπτώσεις ούτε στον τομέα της πέδησης και έτσι το 
ΑΚ φόρεσε διπλούς wave δίσκους 270 χιλιοστών 
με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo για εμπρός 
και μονό wave δίσκο 260 χιλιοστών πίσω με δικά-
ναλο ABS της Bosch. 

Οδηγώντας  - Άριστες εντυπώσεις
Η Kymco αφουγκράστηκε αυτούς που ζητούσαν 

να παρουσιάσει κάτι ξεχωριστό και κάπως έτσι 
βρισκόμαστε σήμερα πάνω στη σέλα του ΑΚ 550. 
Παρεμπιπτόντως είναι άνετη και δεν κουράζει σε 
πολύωρη παραμονή, ενώ διαθέτει και ρυθμιζό-
μενο μαξιλαράκι για να φτιάξει ο καθείς την ιδα-
νική γι αυτόν θέση. Ο ψηφιακός πίνακας με τις 
3 οθόνες μοιάζει με cockpit αεροπλάνου, αλλά 
οι ενδείξεις είναι δυσδιάκριτες στο φως του ηλί-
ου. Ένας κεντρικός διακόπτης δίνει πρόσβαση 
στο χώρο αποσκευών, την τάπα του ρεζερβουάρ 
και επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα, αφού 
το κλειδί βρίσκεται στην τσέπη. Μέσα στην πό-

λη είναι φιλικό, η σκληρότητα της ανάρτησης εί-
ναι ιδανική και το συνολικό βάρος των 230 κι-
λών δεν προβληματίζει στους ελιγμούς και τις 
αλλαγές κατευθύνσεων. Η ροπή του κινητήρα εί-
ναι απολαυστική και θα σε ανταμείψει με γενναί-
ες επιταχύνσεις και απολαυστική συμπεριφορά 
σε ανοιχτά και κλειστά στριφτερά κομμάτια. Εκεί 
μπαίνουν στο παιχνίδι και οι καλορυθμισμένες 
αναρτήσεις που προσφέρουν σταθερότητα και 
πρόσφυση σε κάθε περίσταση. Τα φρένα είναι αρ-
κετά δυνατά και επιβραδύνουν πειστικά το μεγά-
λο scooter. Έχουν προοδευτική αίσθηση και δεν 
γίνονται απότομα, ενώ το ABS λειτουργεί άψογα, 
χωρίς να παρεμβαίνει άσκοπα. Στον ανοιχτό δρό-
μο η ποιότητα κύλισης του ΑΚ 550 είναι κορυ-
φαία. Ο κινητήρας αρέσκεται να δουλεύει ψηλά 
και η δύναμη του, επαρκεί για άνετες προσπερά-
σεις στον αυτοκινητόδρομο, ενώ μένει ακλόνητο 
μέχρι την τελική των 175+ χιλιομέτρων / ώρα. Η 
μέση κατανάλωση άγγιξε τα 5,3 λίτρα στα 100 χι-
λιόμετρα. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Κυβισμός (κ.εκ.)  550,4
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 69 X 73,6
Συμπίεση (:1) 11
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  53,5/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  5,6/5.500
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  15
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) Δ/Α
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  176  
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Ανεστραμμένο  
 τηλεσκοπικό 41χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό  
 αμορτισέρ οριζόντια τοποθετημένο
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/270, 4Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/260, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 160/60-15’’

Η άποψή μας
Δεν είναι πάντα εύκολο να παρουσιάσεις μια ποιοτική 
κατασκευή που ενσωματώνει χαρακτηριστικά άνεσης 
και πρακτικότητας, με την σπορ φιλοσοφία και όλα αυ-
τά σε προσιτή τιμή. Κι όμως η Kymco το κατάφερε. Με 
πλούσιο εξοπλισμό, καινοτόμες λύσεις και σύγχρονη 
τεχνολογία, το ΑΚ 550 εκπληρώνει τις προσδοκίες και 
αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή για όσους αναζητούν 
ένα ξεχωριστό scooter μεγάλου.

Kymco AK 550

Ένα full face και ένα jet κράνος θα χωρέσουν κάτω 
από τη σέλα.

550 κυβικά και 53.5 ίπποι. Διόλου ευκαταφρόνητα 
νούμερα για scooter τουρισμού.
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Kymco Xciting-S 400
w Τιμή: 5.740 ευρώ 
+: Προβολείς με φώτα ημέρας

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το νέο Xciting-S 400, με όνομα που παραπέμπει σε πυραυλικό σύστημα, βάλει κατά των ανταγωνιστών του, 

φιλοδοξώντας να προκαλέσει έκρηξη στην κατηγορία των mega scooter και να τους αναχαιτίσει.
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Kymco Xciting-S 400

Η οικογένεια των Χciting μοντέλων παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά το 2003 έχοντας 
ως κύρια χαρακτηριστικά της, την σπορ εμ-

φάνιση και την απολαυστική οδηγική συμπεριφορά 
στις στροφές. Έκτοτε η Kymco ανέβηκε δυο-δυο, τα 
σκαλιά της εξέλιξης και πλέον ήρθε η ώρα για την 
πέμπτη γενιά, με το ολοκαίνουργιο Xciting S 400.    

Ο σύγχρονος δυναμικός και συνάμα κομψός σχε-
διασμός του, αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό σπορ, 
στυλ , άνεσης και υψηλής απόδοσης. Έχει όλα τα 
εφόδια για να κερδίσει την καρδιά σας, όπως ανα-
φέρει και το  επίσημο moto της εταιρίας. 

Σχεδιασμός – Ποιότητα κατασκευής
Αδιαμφισβήτητα το Xciting S 400 είναι ένα πανέ-

μορφο scooter που πρεσβεύει την σπορ φιλοσοφία 
της Kymco και αυτό δεν είναι μόνο προσωπική μου 
γνώμη, αλλά και όσων είχαν την δυνατότητα να το 
θαυμάσουν από κοντά.  Οι σχεδιαστές έπραξαν σω-
στά, ‘’γεμίζοντας’’ το scooter με έντονες γωνίες και 
προεξοχές, που εκπέμπουν τον απαιτούμενο δυνα-
μισμό. Στο εμπρός μέρος οι διπλοί προβολείς χω-
ρίζονται από ένα κάθετο τμήμα πλαστικού το οποίο 
μετατρέπεται σε προέκταση της μούρης. Στο πίσω 
μέρος, η ανασηκωμένη ουρά   με το αιχμηρό πίσω 
φανάρι, μαρτυρούν την επιρροή από το ΑΚ, αλλά 
δεν αλλοιώνουν  την ξεχωριστή εικόνα που έχει το 
Xciting. Όλα τα φωτιστικά, συμπεριλαμβανομένων 
και των προειδοποιητικών φλας που είναι χωνευ-
τά στο πλαϊνό τμήμα των φέρινγκ είναι τύπου LED. 
Μάλιστα, το S 400 είναι το πρώτο scooter που φέ-
ρει πιστοποιημένο σύστημα φώτων ημέρας DRL. Η 
καθαρή εικόνα και η μοντέρνα αισθητική θα προ-
σελκύσει αρκετούς νέους σε ηλικία αγοραστές. Η 
Kymco έχει κάνει τεράστια άλματα και στον τομέα 
της ποιότητας, τα τελευταία χρόνια και φυσικά το 
νέο Xciting δεν αποτελεί εξαίρεση. Η συναρμογή 
είναι άψογή, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά από 
το πάνω ράφι. Εξαιρετική και η ποιότητα της βαφής, 
που συμπληρώνει ιδανικά το πακέτο ποιότητας.

Άνεση – Εργονομία 
Οι εν γένει σπορτίβικες καταβολές του Xciting, δεν 

αναιρούν τις  ιδιότητες που πρεσβεύει, αποτελώντας 

ένα άνετο scooter που θα σε βγάλει ασπροπρόσω-
πο στις καθημερινές σου διεργασίες. Ας ξεκινήσου-
με από τη σέλα, η οποία είναι ναι μεν δύο επιπέδων, 
αλλά ο συνεπιβάτης  κάθεται σχεδόν στην ίδια ευ-
θεία με τον οδηγό, ώστε να μην επηρεάζει την κα-
τανομή του scooter στις στροφές. Το ενδιάμεσο μα-
ξιλαράκι που υποστηρίζει τη μέση του αναβάτη, δεν 
είναι ρυθμιζόμενο, αλλά αυτός θα νιώσει ότι ‘’κου-
μπώνει’’ στην ευρύχωρη περιοχή που του αναλο-
γεί. Το ύψος της σελάς από το έδαφος χαμήλωσε, 
από τα 815 στα 805 χιλιοστά, σε σχέση με τον προ-
κάτοχο και σε συνάρτηση με το πλούσιο αφρώδες, 
διαμορφώνουν συνθήκες άνετης πολύωρης φιλο-
ξενίας και εύκολης πρόσβασης στο έδαφος αλλά 
και στο πέρασμα των ποδιών ανάμεσα από το φαρ-
δύ τούνελ, δύο καίρια σημεία που εκτοξεύουν την 
χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση. Στον φωτι-
ζόμενο αποθηκευτικό χώρο των 42 λίτρων κάτω 
από τη σέλα, χωρούν με άνεση ένα full face κράνος 
και αρκετά μικροαντικείμενα, ενώ τα δύο ντουλα-
πάκια στο εσωτερικό της ποδιάς, παρέχουν επιπλέ-
ον χώρο, αλλά και θύρα USB 12 Volt για την φόρ-
τιση ηλεκτρικών συσκευών. Το σημαντικό νέο είναι 
ότι κλειδώνουν ηλεκτρομαγνητικά, όταν γυρίσεις 

Τριπλής διάταξης ο πίνακας οργάνων, με τη μεσαία 
οθόνη να απεικονίζει τις λειτουργίες του Noodoe. 
Το Xciting είναι το πρώτο scooter με πλοήγηση 
GPS.
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Kymco Xciting-S 400

το κλειδί της μίζας στη θέση lock. Το S400 διαθέ-
τει premium χαρακτηριστικά που κάνουν εύκολη τη 
ζωή του αναβάτη. Η ζελατίνα ρυθμίζεται σε 5 προκα-
θορισμένες θέσεις, απλώς με το πάτημα ενός κουμπιού 
στη βάση στήριξης και την ταυτόχρονη  χρήση των χε-
ριών. Οι ποιοτικοί διακόπτες έρχονται απευθείας από το 
ΑΚ.  Στο αριστερό χειριστήριο, εκτός των φώτων, της 
κόρνας και του kill switch, βρίσκεται ένας διακόπτης για 
το ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα της σέλας, το παραδοσι-
ακό άνοιγμα από το κλειδί συνεχίζει να υφίσταται, και 
από το δεξί χειριστήριο διαχειρίζεσαι τις επιμέρους λει-
τουργίες του πίνακα οργάνων. Η τεχνολογικά προηγμέ-
νη πλατφόρμα διασύνδεσης με smartphone, Noodoe, 
κάνει και εδώ την εμφάνισή της, με απίστευτα πολλές 
δυνατότητες παραμετροποίησης, αλλά έχοντας μια επι-
πλέον σημαντική προσθήκη. Αυτή του πλοηγού GPS, 
ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για δίκυκλα, χρησι-
μοποιεί δωρεάν του χάρτες της Tom Tom και δουλεύ-
ει άψογα, χωρίς να μπερδεύει τον οδηγό. Το βελάκι στο 
κέντρο της οθόνης, δείχνει την κατεύθυνση που πρέ-
πει να ακολουθήσεις, ενώ δεξιά και αριστερά, αναγρά-

φονται οι εναπομένουσες διασταυρώσεις, αλλά και τα 
υπολειπόμενα μέτρα,  μέχρι την επόμενη αλλαγή κα-
τεύθυνσης. Τέλος, το πρακτικό χειρόφρενο, βοηθάει σε 
σύντομες στάσεις, αλλά και στην στάθμευση, ενώ οι κα-
θρέπτες εκτός από λειτουργικοί είναι και πανέμορφοι. 

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα 
Ένας ισχυρός κινητήρας απαιτεί αντίστοιχα γεω-

μετρικά χαρακτηριστικά, ώστε να  αξιοποιήσει την 
ισχύ του στο έπακρο. Η KYMCO επανασχεδίασε το 
ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, με στόχο την αυξημέ-
νη ακαμψία και σταθερότητα. Το μεταξόνιο παραμέ-
νει αμετάβλητο στα 1570 χιλιοστά, όμως νέες είναι 
οι βάσεις του κινητήρα, ενώ το εμπρός τηλεσκοπι-
κό πιρούνι,  δένει με διπλές γέφυρες και έχει δια-
δρομή 110 χιλιοστών. Στο πίσω μέρος δύο αμορ-
τισέρ με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου σε 5 
θέσεις και διαδρομή 107 χιλιοστών, έχουν αναλά-
βει το έργο της απόσβεσης.  Στον τομέα της πέδη-
σης, το νέο S400 συνεχίζει το εξαιρετικό έργο του 
προκατόχου του. Δύο δισκόφρενα 260 χιλιοστών 
τύπου μαργαρίτα, με ακτινική δαγκάνα 4 εμβόλων 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Y/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  399
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 84 X 72
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  36/7500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,9/6500
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12.5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 5
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  175
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα  
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Διπλό αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  107
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/260, 4Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/240, 1Ε, ABS 
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 150/70-14’’ 

Η άποψή μας
Απαιτητική η κατηγορία των mega scooter, όπως άλ-
λωστε είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, όμως 
το νέο Xciting ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά 
που πηγάζουν από αυτή την κατηγορία και τα ανάγει 
ως προτερήματά του. Το S 400 έχει φορέσει τον σπορ 
μανδύα της εξέλιξης και θέτει εαυτόν έναντι του σκλη-
ρού ανταγωνισμού, προτάσσοντας τη σπορ φιλοσοφία 
του, που αντικατοπτρίζεται από το δυνατό κινητήρα και 
το εξελιγμένο πλαίσιο με το άρτιο πακέτο αναρτήσεων 
και φρένων, αλλά και την πρωτοποριακή τεχνολογία 
Noodoe, με δυνατότητες διασύνδεσης με smartphone, 
αλλά και πλοήγηση GPS, για πρώτη φορά σε scooter. 
Το νέο Xciting σε βάζει στο πνεύμα του νικητή. 

Kymco Xciting-S 400

μπροστά και ένας δίσκος 240 χιλιοστών με δαγκά-
να μονού εμβόλου πίσω, συνδυάζονται με δικάνα-
λο σύστημα ABS 9.1Μ της Bosch. Οι διαστάσεις του 
εμπρός τροχού είναι 120/70 με 15άρα ζάντα, ενώ 
πίσω έχουμε 150/70 με 14άρα ζάντα. 

Στο δρόμο
Έχοντας οδηγήσει αρκετά από τα μοντέλα της εται-

ρίας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος της 
Kymco είναι να παρουσιάζει scooter, που υπερκερ-
νούν τα όρια  καθημερινής μετακίνησης, προσφέ-
ροντας στον αναβάτη ταυτόχρονη οδηγική χαρά και 
απόλαυση.  Και στην περίπτωση του νέου Xciting, 
η υλοποίηση του στόχου αυτού, είναι απόλυτα επι-
τυχημένη. Μπορείς άμεσα να το αντιληφθείς, αρχικά 
από την θέση οδήγησης και έπειτα από τον τρόπο που 
πατάει στο δρόμο. Ο αναβάτης έχει στη διάθεση του 
αρκετό χώρο για να τοποθετήσει κορμό και γόνατα, 
ενώ οι μεγάλες πλατφόρμες θα ξεκουράσουν τα πό-
δια σε μεγάλες αποστάσεις. Η εκκίνηση του κινητήρα 
δίνεται με το γνωστό τρόπο- πάτημα φρένου και μίζας 
και το πρώτο που παρατηρείς είναι η απουσία κραδα-
σμών, ακόμα και στο ρελαντί. Το τιμόνι κόβει αρκετά 
και το βάρος των 195 κιλών επιτρέπει γρήγορους 
ελιγμούς και μετατοπίσεις βάρους, χάρη στο καλο-
στημένο πλαίσιο που δείχνει να αντέχει,  σε ό,τι δι-
αδικασία και αν το υποβάλεις. Στη σέλα του S 400 
θα γίνεις θαμώνας στο αστικό πεδίο, αφού η ευκο-
λία που αφήνει τα πάντα πίσω του, είναι χαρακτη-
ριστική. Στο άνοιγμα του γκαζιού, η μετάδοση εί-
ναι άμεση, χωρίς κομπιάσματα και κραδασμούς. Οι 
επιταχύνσεις από φανάρι, ακόμα και με συνεπιβάτη 
στη σέλα, είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές, 
ενώ ακόμα και όταν ανεβαίνουν οι στροφές, η δύ-
ναμη δεν σε εγκαταλείπει, έχοντας περιθώριο για 
προσπεράσεις. Η τελική των 175 χιλιομέτρων, σε 
ευνοϊκές συνθήκες, επιβεβαιώνει τους παραπάνω 
ισχυρισμούς μου. Το S 400 θα  περάσει ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής του στην πόλη, όμως μαζί του μπο-
ρείς να ταξιδέψεις παντού, αφού δεν υπολείπεται 
σε τουριστικές ανέσεις και δυνατότητες. Γνήσιο GT 
Scooter θα καλύψει μεγάλες αποστάσεις,  με άρι-
στη προστασία από τον αέρα,  ενώ όταν η διαδρομή 

περιλαμβάνει στροφές, το Xciting στοιχειοθετεί τη 
δική του απολαυστική ιστορία. Τα γεωμετρικά χαρα-
κτηριστικά δίνουν απίστευτη σταθερότητα, πρόσφυ-
ση και μεγάλες γωνίες κλίσης, έως 42 μοίρες, μέσα 
στη στροφή. Οι αναρτήσεις είναι σφιχτές και ίσως 
κουράσουν σε παρατεταμένες ανωμαλίες του οδο-
στρώματος, όμως σε καλή άσφαλτο προσφέρουν 
τρομερή πληροφόρηση. Τα φρένα είναι δυνατά, με 
πολύ καλή αίσθηση και θα επιβραδύνουν το Xciting 
χωρίς προβλήματα. 
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w Τιμή: 6.040 ευρώ 
+: Άνεση σέλας, αίσθηση ασφάλειας μπροστινού, ποιότητα κύλισης, 
     άνοιγμα στους κατόχους διπλώματος αυτοκινήτου
-: Απουσία ABS και ASR

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ, ΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ! 
Το Yourban LT 300ie είναι το εισαγωγικό μοντέλο στα τρίτροχα scooters της Piaggio και προσφέρει μια ξεχω-

ριστή λύση μετακίνησης για αναβάτες και οδηγούς αυτοκινήτων, όντας παράλληλα και προσιτό στην τιμή. 

Ήταν 2006, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα MP3. 
H Piaggio εφηύρε την κατηγορία του τρίτρο-
χου scooter, το οποίο και προίκισε με ένα 

τρομερό όπλο: Οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου, 
μπορούν να το οδηγήσουν νόμιμα! Η επιτυχία ήταν 
τεράστια: Οδηγοί αυτοκινήτων βρήκαν στο μοντέλο 
την… αστική λύτρωση, ενώ οι επιφυλακτικοί για τα 
δίκυκλα αναβάτες βρήκαν τον τρίτο τροχό ως «ψυ-
χολογικό» και όχι μόνο πλεονέκτημα. Το Yourban 
LT που δοκιμάζουμε, αποτελεί το εισαγωγικό μο-
ντέλο στην γκάμα των τρίτροχων της Piaggio. Μπο-
ρεί να οδηγηθεί νόμιμα και από κατόχους διπλώμα-
τος αυτοκινήτου, με ημερομηνία έκδοσης έως 18 

Ιανουαρίου 2013. Ας το δούμε αναλυτικά. 
Εμφάνιση-ποιότητα
Αν κανείς κοιτάξει την γκάμα των MP3, θα διαπι-

στώσει ότι το Yourban εκφράζει την «δυναμική» και 
νεανική άποψη των τρίτροχων της Piaggio, σε σχέ-
ση με τα πιο «σοβαρά» μεγαλύτερα LT. H εμφάνιση 
του Yourban είναι έντονα μοντέρνα, αλλά όχι υπερ-
βολική ή δύσπεπτη: το αντίθετο μάλιστα, προσελκύ-
ει την προσοχή εύκολα. Το «κορδωμένο» -ειδικά αν 
το κοιτάξεις από το πλάι- εμπρός μέρος κυριαρχεί 
στο μάτι και το τιμόνι, που φιλοξενεί τον προβολέα, 
θυμίζει ρύγχος επιθετικού πτηνού. Προς τα πίσω, 
η σχεδίαση είναι πιο συμβατική αλλά οπτικά, δεν 
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Δεν λείπει τίποτα μείζον από τα όργανα του MP3. 

Ακόμα και σε μεγάλες κλίσεις, το MP3 μένει 
«βράχος». Προσέξτε πόσο μπορεί να εκταθεί η 
εμπρός ανάρτηση!

δημιουργείται ανισορροπία. Εμείς είχαμε στα χέ-
ρια μας την έκδοση Sport, που διαφοροποιείται από 
την απλή στα προσφερόμενα χρώματα –λευκό και 
σκούρο γκρίζο-, στην σέλα με τις κόκκινες ραφές 
και στη χρήση μαύρου χρώματος στις ζάντες, στην 
εξάτμιση και σε άλλες επιφάνειες. Στο θέμα της ποι-
ότητας κατασκευής, οι εντυπώσεις είναι πολύ κα-
λές, ειδικά στο «εξωτερικό» φινίρισμα, στη βαφή 
και στην γενική συναρμογή. Στα εσωτερικά τμήμα-
τα της ποδιάς και του… ταμπλό, τα πλαστικά αν και 
είναι σκληρά συμπληρώνουν σωστά την εικόνα του 
scooter, χωρίς να δώσουν λαβή για παράπονα. 

Άνεση-εργονομία 
«Πολυθρόνα»! Και όχι, δεν χρησιμοποιούμε την 

λέξη υποτιμητικά, όπως κάνουν κάποιοι…σκλη-
ροί αναβάτες μοτοσυκλετών που αμφισβητούν τα 
scooters. Μιλάμε για το επίπεδο άνεσης που προ-
σφέρει το MP3 στον αναβάτη του, το οποίο απλά 
ενθουσιάζει. Η σέλα είναι, για μια ακόμη φορά για 
Piaggio, εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα: σχήμα, σκλη-
ρότητα, ευρυχωρία, υποστήριξη μέσης. Σε συνδυα-
σμό με την πολύ προσεγμένη εργονομία του τιμο-
νιού και των μαρσπιέ, η θέση οδήγησης μπορεί να 
κρατά τον αναβάτη ξεκούραστο, σε κάθε είδος και 
διάρκεια διαδρομής. Μην ξεχνάμε, ότι τα MP3 φι-
λοδοξούν να «κλέψουν» και οδηγούς αυτοκινήτων, 
που έχουν συνήθως υψηλές απαιτήσεις σε αυτό 
το επίπεδο. Για τον συνεπιβάτη, τα πράγματα είναι 
πολύ καλά: το μερίδιο της σέλας που του αναλο-
γεί είναι γενναιόδωρο και οι χειρολαβές μεγάλες 
και σωστά τοποθετημένες. Η πίσω θέση θα έπαιρ-
νε άριστα, αν το πισω τμήμα της σέλας δεν έδειχνε 
μια σκλήρυνση στο κέντρο του και τα πλαϊνά πλα-
στικά δεν ενοχλούσαν κάπως τα πόδια, ανάλογα με 
το πάτημα του συνεπιβάτη στα μαρσπιέ. 

Κάτω από την σέλα, υπάρχει ο μεγάλος αποθη-
κευτικός χώρος του MP3. Ο εν λόγω χώρος θα φι-
λοξενήσει ένα κράνος κλειστού τύπου και μπόλικα 
επιπλέον αντικείμενα, όπως γάντια-αδιάβροχο-τσα-
ντάκι κλπ. Σημαντικό ατού, ότι ο χώρος φωτίζε-
ται κάνοντας την χρήση του παιχνιδάκι την νύχτα. 
Ντουλαπάκι στην ποδιά δεν υπάρχει, και αυτό εί-

ναι λογικό καθώς ο χώρος πίσω από αυτή χρειά-
ζεται για να φιλοξενηθεί η εμπρός ανάρτηση, αυτό 
όμως δεν ήταν κάτι που μας ενόχλησε. Οι διακό-
πτες του μοντέλου είναι τοποθετημένοι εκεί που 
τους περιμένεις, είναι μεγάλοι και εύχρηστοι ακό-
μη και σε χρήση με χοντρά χειμερινά γάντια. Ανά-
μεσα στα πόδια του αναβάτη, υπάρχει η μεγάλη λα-
βή του χειρόφρενου –την οποία σηκώνεις για να το 
ενεργοποιήσεις, ενώ πάνω από αυτήν υπάρχει γα-
ντζάκι για μεταφορά τσάντας ή σακούλας. Τέλος, τα 
όργανα είναι πλήρη για τα δεδομένα ενός αστικού 
scooter, με ευανάγνωστες αναλογικές ενδείξεις τα-
χύτητας, βενζίνης και θερμοκρασίας και μια οθόνη 
που δείχνει 2 μερικούς χιλιομετρητές, ώρα, θερμο-
κρασία περιβάλλοντος και τάση ηλεκτρικού συστή-
ματος. 

Κινητήρας
Πηγή ισχύος για το Yourban LT αποτελεί ο μο-

νοκύλινδρος  των 278 κ. εκ. της Piaggio, που βρί-
σκει εφαρμογή και σε άλλα μοντέλα της μάρκας. 
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Ο κινητήρας εναρμονίζεται με Euro 4 και αποδίδει 
21,1 ίππους στις 7.250 σαλ και 2,3 kgm ροπής στις 
6.000 σαλ. Η μονάδα έχει αρκετά άμεση απόκριση 
στο γκάζι και παρουσιάζεται όχι μόνο επαρκής, αλ-
λά και πρόθυμη στο ρόλο της: χαρίζει σβέλτες επι-
ταχύνσεις και ισχύ αρκετή για ασφαλή μετακίνηση 
στον αυτοκινητόδρομο, με ταχύτητες μέχρι και 125 
χιλιόμετρα την ώρα -η τελική που μετρήσαμε. Η λει-
τουργία είναι πολύ ομαλή και κραδασμοί που ενο-
χλούν δεν κάνουν την εμφάνισή τους σε καμία πε-
ρίπτωση, όμως ένα αρνητικό σημείο είναι η έλλειψη 
ASR που θα επιτρέψει ολισθήσεις του πίσω τροχού 
στο γκάζι, σε κακής ποιότητας δρόμους. Αυτό εί-
ναι ένα σημείο που χρειάζεται λίγη προσοχή. Τέλος, 
η κατανάλωση των 4,4 λίτρων στα 100 χιλιόμετρα 
που μετρήσαμε κρίνεται μια πολύ ικανοποιητική τι-
μή, συνυπολογίζοντας το σχετικά αυξημένο βάρος 
των 222 κιλών αλλά και τον τρίτο τροχό του οχήμα-
τος, που προσθέτει σε τριβές. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Μόνο για το κομμάτι της εμπρός ανάρτησης του 

MP3 θα μπορούσαν να γραφτούν…σελίδες επί σε-
λίδων, αλλά θα μείνουμε σε μια απλή και ευανά-
γνωστη αναφορά. Το εμπρός σύστημα, λοιπόν, εί-
ναι μια ανάρτηση αρθρωτού παραλληλογράμου, 

όπως η Piaggio το ονομάζει. Μέσω ενός συνόλου 
μοχλών, αρθρώσεων και υδραυλικών, το σύστημα 
εξασφαλίζει ότι το scooter γέρνει ακριβώς όπως 
ένα δίκυκλο στις στροφές, ενώ ο κάθε εμπρός τρο-
χός παραμένει ανεξάρτητος, στις οδικές ανωμαλί-
ες. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι η δυνα-
τότητα «κλειδώματος» της ανάρτησης στην όρθια 
θέση, που επιτρέπει στον αναβάτη να μην πατά στο 
δρόμο προκειμένου το MP3 να παραμείνει όρθιο.
Πίσω, βρίσκουμε συμβατικές λύσεις: η ανάρτηση 
αποτελείται από 2 αμορτισέρ που ρυθμίζονται ως 
προς την προφόρτιση ελατηρίου. Στα φρένα, συνα-
ντάμε 3 δίσκους 258 χιλιοστών, έναν σε κάθε τρο-
χό, ενώ υπάρχει και πεντάλ που ενεργοποιεί και τα 
3 φρένα ταυτόχρονα, για όσους αναβάτες το προτι-
μούν. Σημαντική είναι, ωστόσο, για τα δεδομένα της 
εποχής, η έλλειψη του ABS για το Yourban. Οι δύο 
τροχοί εμπρός βελτιώνουν δραματικά το φρενάρι-
σμα, αλλά πιο αναλυτικά θα μιλήσουμε και στο οδη-
γικό κομμάτι. 

Οδηγώντας
Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν την φράση «third 

wheel», όταν περιγράφουν κάτι ή κάποιον που βο-
ηθά μια κατάσταση, συνήθως όσον αφορά...το άλ-
λο φύλο. Για το Yourban, η φράση κυριολεκτεί και 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος 4Τ 1Κ, Υ/Ψ 4Β
Κυβισμός (κ.εκ.) 278
Διάμετρος Χ διαδρομή (χλστ.) 75 Χ 63
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι/σαλ) 21,1/7.250
Ροπή (kgm/σαλ) 2,3/6.000
Τροφοδοσία Ψεκασμός
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 12
Κατανάλωση (λτ/100 χλμ) 4,4
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) 125
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα  
Τύπος Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό κλειστό
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις Αρθρωτό  
 παραλληλόγραμμο
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις Δύο αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.) Δ/Α
Φρένα Ε 2Δ/258, 2Ε
Φρένα Π Δ/258, 2Ε
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/70 -13”
Ελαστικό Π 140/60-14”
 
 

Η άποψή μας
Από την σύλληψή τους κιόλας, τα MP3 της Piaggio 
αποτελούσαν οχήματα με έντονο το στοιχείο της μονα-
δικότητας. Προσέφεραν εξαρχής, σε οδηγούς αυτο-
κινήτων αλλά και αναβάτες, μια ξεχωριστή πρόταση 
μετακίνησης και το Yourban LT 300ie ακολουθεί αυτό 
το πνεύμα. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο όχημα, 
σωστά σχεδιασμένο γύρω από την αποστολή του: την 
αστική μετακίνηση με προτεραιότητα στην άνεση και 
στην αίσθηση ασφάλειας. Εκτός αυτού, είναι το πιο 
προσιτό τρίτροχο της Piaggiο, με την τιμή των 6.040 ευ-
ρώ να κρίνεται καλή, σε σχέση και με τα δεδομένα της 
κατηγορίας του. Στους δύο λοιπόν, κάποιες φορές...και 
τρίτος χωρεί! 

Piaggio MP3 Yourban LT 300ieSport

ο τρίτος τροχός είναι εκεί, για να κάνει πιο εύκολες 
τις σχέσεις σου με το αστικό περιβάλλον. Από τα 
πρώτα κιόλας μέτρα, εύκολα ξεχωρίζει η εξαιρετική 
ποιότητα κύλισης, ένα σημείο στο οποίο η Piaggio 
δείχνει σταθερά ότι «το κατέχει». Η καλή κύλιση 
είναι βέβαια και κάτι που θα εκτιμήσουν πολύ, οι 
προερχόμενοι από τα αυτοκίνητα αναβάτες. Ας μι-
λήσουμε όμως για το μοναδικό στοιχείο του MP3, 
το εμπρός του σύστημα. Το αρθρωτό παραλληλό-
γραμο λειτουργεί άψογα στις περισσότερες περι-
πτώσεις. Oι δύο τροχοί «καμουφλάρονται» καθώς 
συμπεριφέρονται σαν ένας, κρατούν σταθερά την 
επαφή με το έδαφος από στροφή σε στροφή, ενώ η 
αίσθηση της περισσότερης πρόσφυσης γίνεται ευ-
χάριστα αντιληπτή. Εκεί που το σύστημα λάμπει εί-
ναι στο φρενάρισμα, όπου η αίσθηση σταθερότητας 
και ασφάλειας που προσφέρει είναι κάτι που πολύ 
δύσκολα θα βρει κανείς σε δίκυκλο, οποιουδήποτε 
είδους. Η εμπειρία συμπληρώνεται από την δύνα-
μη των 3 φρένων του Yourban, που χαρακτηρίζεται 
από ικανοποιητική έως…πολύ μεγάλη, αν αποφασί-
σετε να φρενάρετε με το πεντάλ! Πράγματι, το τε-
λευταίο κατανέμει ορθά την πίεση φρεναρίσματος 
και μπορεί να προσφέρει πολύ έντονη επιβράδυν-
ση: κάτι που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε πέδηση 
ανάγκης. Ωστόσο, η έλλειψη του ABS έχει ως απο-
τέλεσμα ο πίσω τροχός να μπλοκάρει αρκετά εύκο-
λα, καθώς δεν σηκώνει πολύ βάρος, σε σχέση με 
τους εμπρός. Ακόμη και στο εμπρός σύστημα, σε 
δρόμους-γυαλί το (πολύ) έντονο φρενάρισμα επι-
φέρει κάποια μπλοκαρίσματα. Αν και κάποιος πρέ-
πει να πιέσει πολύ για να εμφανιστούν αυτές οι αντι-
δράσεις, πρόκειται για μια αρνητική λεπτομέρεια σε 
μια κατά τα άλλα εξαιρετική εικόνα.

Μέσα στην πόλη, η λειτουργία κλειδώματος της 
ανάρτησης επιτρέπει στον αναβάτη να μην στηρίζει 
το MP3 με τα πόδια, σε στάση –μπορείτε να εκτε-
λέσετε διαδρομές, πραγματικά χωρίς να πατήσετε 
ΠΟΤΕ κάτω! Σε συνδυασμό με το χειρόφρενο, το 
κλείδωμα της ανάρτησης επιτρέπει τάχιστη στάθ-
μευση του οχήματος, χωρίς ο αναβάτης να χρειάζε-
ται να το βάλει στο σταντ. 

Άριστη η σέλα. Μια πραγματική πολυθρόνα άνεσης 
στην διάθεσή σας. 
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Quadro Qooder 400
w Τιμή: 11.190 ευρώ 
+: Αίσθηση ασφάλειας, άνεση, μοναδικότητα 
-: Τιμή, αίσθηση φρένων

ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ 
Η Quadro συνεχίζει να έχει διαφορετική άποψη για την τετράτροχη μετακίνηση στο αστικό 

περιβάλλον παρουσιάζοντας το δυνατό της χαρτί, το ανανεωμένο Qooder.

Γνωστή πλέον και στην Ελλάδα, η Quadro 
εδρεύει στην Ελβετία και από το 2010 δια-
κρίνεται για την κατασκευή καινοτόμων οχη-

μάτων τα οποία ξεχωρίζουν τόσο σε εμφάνιση όσο 
και σε συμπεριφορά. Οι τρεις τροχοί δεν αποτελούν 
πλέον κάτι νέο, όμως η Quadro δίνει την επιλογή 
στο αγοραστικό κοινό να ξενοιάσει από την κίνηση 
των πόλεων και να νιώσει την ̈ ελευθερία¨ που σου 
παρέχει η μοτοσυκλέτα χωρίς να έχει δύο ή τρείς, 
αλλά τέσσερις τροχούς.  Έτσι πριν λίγα χρόνια κατα-
σκεύασε το Quadro 4, το πρώτο τετράτροχο scooter 
που κυκλοφόρησε και αποτέλεσε την βάση του νέ-
ου Qοoder 400. Το τελευταίο δυνάμωσε αποκτώ-

ντας κινητήρα 400 κυβικών, διατηρώντας φυσικά 
το μοναδικό σύστημα ανάρτησης HTS με το οποίο 
ξεχωρίζει από οτιδήποτε κυκλοφορεί στους δρό-
μους, αλλά και την δυνατότητα να οδηγείται με δί-
πλωμα αυτοκινήτου, αρκεί να έχει εκδοθεί έως τις 
18/01/2013.

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Ακόμα και αν δεν ασχολείσαι καθόλου με τον χώ-

ρο της μοτοσυκλέτας, αποκλείεται να μείνεις αδιά-
φορος κοιτώντας το Qooder, κάτι που διαπιστώσαμε 
με τον καλύτερο τρόπο στη διάρκεια της δοκιμής. 
Σε κάθε βόλτα, σε κάθε βενζινάδικο ή σε κάθε φα-
νάρι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην απαντήσουμε 

M
eg

a 
sc

oo
te

r +
40

0 
cc

Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα

PHOTO GALLERY



Eπιστροφή στα περιεχόμενα205

Quadro Qooder 400

σε κάποιον περαστικό που ζητούσε πληροφορίες 
για το μοντέλο... Κάτι απόλυτα λογικό αφού πα-
ρατηρείς μια γνώριμη για μεγάλο scooter σιλουέ-
τα, αλλά 4 τροχούς να γέρνουν ταυτόχρονα… Χω-
ρίς μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το απερχόμενο 
Quadro 4,  το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από 
επιθετική σχεδίαση με δύο φωτιστικά σώματα - 4 
συνολικά προβολείς, κάθετη γρίλια ανάμεσα στους 
τροχούς και δύο ψαλίδια που συνθέτουν μια του-
λάχιστον πρωτόγνωρη εικόνα στους δρόμους. Και 
αν δεν εντυπωσιαστείς κοιτώντας το από μπροστά, 
το πίσω μέρος αναλαμβάνει να σου αλλάξει γνώμη, 
καθώς κάτω από το φωτιστικό σώμα δεν βρίσκεται 
ένας τροχός, αλλά το τελικό της εξάτμισης ανάμε-
σα από δύο τροχούς και δύο λασπωτήρες. Φυσικά 
οι πιο ¨ψαγμένοι¨ θα επικεντρωθούν στο καινοτό-
μο σύστημα της ανάρτησης που είναι ορατό από κά-
θε γωνία. Το Qοoder ακολουθεί την φιλοσοφία της 
εταιρίας και στον τομέα της ποιότητας. Διαθέτει  αρ-
κετά πλαστικά με καλή συναρμογή που όπως προα-
ναφέραμε θυμίζουν σκούτερ καλύπτοντας το μεγα-
λύτερο μέρος του μοντέλου χωρίς να δίνουν τροφή 
για παράπονα, καθώς τίποτα δεν έτριξε στην διάρ-
κεια της δοκιμής. Οι χρωματικές επιλογές εκτός 
από το γκρι ματ περιλαμβάνουν  άσπρο, κόκκινο και 
μαύρο ματ, ενώ ο κατάλογος των αξεσουάρ παρέ-
χει την δυνατότητα για προσωπικές πινελιές τόσο 
σε θέματα design όσο και πρακτικότητας.

Άνεση – Εργονομία
Οι μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις φροντίζουν 

και για την θέση οδήγησης. Το άνω μέρος του κορ-
μού τοποθετείται σε εργονομικά ουδέτερη στάση 
με την φιμέ ζελατίνα να φροντίζει για την προστα-
σία από τον αέρα, ενώ το τιμόνι βρίσκεται σε φυσι-
ολογική απόσταση για τα χέρια. Τα πόδια προστα-
τεύονται καλύτερα λόγω της φαρδιάς ποδιάς αλλά 
παρότι δεν λυγίζουν ενοχλητικά, δεν μπορούν να 
απλωθούν όπως σε ένα GT scooter λόγω του πο-
δόφρενου στην δεξιά πλευρά. Η σέλα έχει πλούσιο 
αφρώδες προσφέροντας σωστή στήριξη της μέσης 
και χωρίζεται στα δύο, με το πίσω μέρος να ανοίγει 
αποκαλύπτωντας την τάπα της βενζίνης αλλά και 

χώρο ικανό να φιλοξενήσει ένα full face κράνος. Το 
ύψος στα 780 χιλ από το έδαφος δεν είναι μεγάλο, 
όμως λόγω του συνολικού πλάτους θα δυσκολέψει 
τους αναβάτες μικρότερων αναστημάτων να πατή-
σουν και τα δύο πόδια κάτω (αν και όπως διαπιστώ-
σαμε πολλές φορές δεν χρειάζεται). Εξίσου μεγα-
λοπρεπής είναι και ο πίνακας οργάνων θυμίζοντας 
αυτοκίνητο, αφού αποτελείται από δύο μεγάλους 
αναλογικούς δείκτες με μια οθόνη LCD ανάμεσά 
τους για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο αναβάτης 
έχει στη διάθεσή του ταχύμετρο-στροφόμετρο, ολι-
κό και μερικό χιλιομετρητή, δείκτη βενζίνης- θερ-
μοκρασίας, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ρολόι και 
ενδεικτικές λυχνίες, ενώ  ακριβώς από κάτω βρί-
σκονται δύο ντουλαπάκια με παροχή 12V και θύ-
ρα USB ενισχύοντας τον τομέα της πρακτικότητας.

Κινητήρας
Η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με το Quadro 4 

είναι αναμφισβήτητα ο νέος κινητήρας. Πλέον ο μο-
νοκύλινδρος υγρόψυκτος αγγίζει τα 399 κυβικά, 
αποδίδοντας 32,5 ίππους στις 7.000σ.α.λ και 3,9 κι-

Ο πίνακας οργάνων έχει αισθητική αυτοκινήτου 
και είναι ευανάγνωστος συνδυάζοντας αναλογικές 
και ψηφιακές ενδείξεις.

Μια από τις πολλές εικόνες που μόνο στο Qood-
er συναντάς. Εξάτμιση χαμηλά στο κέντρο και δύο 
ιμάντες κίνησης.
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Quadro Qooder 400

λά ροπής στις 5.000σ.α.λ , νούμερα αυξημένα  κα-
τά 2,5 ίππους και 1,5 κιλό αντίστοιχα. Οι μετρήσεις 
επιτάχυνσης έδειξαν ότι τα πρώτα 50χλμ/ώρα έρχο-
νται σε 3,7΄΄ , ενώ τα 0-100 σε 12,7΄΄,  αποδεικνύο-
ντας ότι το βαρύ σύνολο (281 κιλά πλήρες) κινείται 
με αξιοπρέπεια σε αστικούς ρυθμούς. Η κίνηση με-
ταδίδεται με δύο ιμάντες (έναν σε κάθε πίσω τρο-
χό), η τροφοδοσία καυσίμου γίνεται με ηλεκτρονικό 
ψεκασμό και η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια 
της δοκιμής κυμάνθηκε στα 5,7 λίτρα/100χλμ, κά-
τι που σημαίνει ότι με πιο συνετή οδήγηση τα 5,3 
λίτρα/100χλμ που δηλώνει ο κατασκευαστής είναι 
απολύτως εφικτά. Το ρεζερβουάρ γεμίζει με 14 λί-
τρα οπότε οι στάσεις στο βενζινάδικο δεν χρειάζεται 
να είναι συχνές, όμως χρειάζεται προσοχή την ώρα 
του ανεφοδιασμού γιατί η τάπα βρίσκεται στο χώ-
ρο αποσκευών και όλοι έχουμε κάποιο παράδειγ-
μα από απρόσεκτο υπάλληλο που βγάζει την μάνι-
κα στάζοντας βενζίνη.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Το Qooder χρησιμοποιεί ατσάλινο σωληνωτό 

πλαίσιο με τον κινητήρα χαμηλά τοποθετημένο και 
το ξεχωριστό υδροπνευματικό σύστημα ανάρτησης 
HTS (Hydraulic Tilting System). Μία παγκόσμια και-
νοτομία της Quadro που έχει σχεδιάσει το στούντιο 
Marabese Design συνδυάζοντας 4 συνολικά τρο-
χούς με ανεξάρτητα ψαλίδια και αμορτισέρ ώστε 
να γέρνουν ταυτόχρονα, χωρίς να χάνεται από κα-
νέναν η συνεχής επαφή με το έδαφος. Η διάσταση 
των τροχών είναι 14΄΄ με ελαστικά 110/80-14 ενώ 
συναντάμε και τέσσερα δισκόφρενα 240χιλ που 
ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με την αριστερή μα-
νέτα ή το ποδόφρενο, καθώς η δεξιά μανέτα ανα-
λαμβάνει παραδοσιακά στον κόσμο των δικύκλων 
το φρενάρισμα του μπροστινού τροχού. ABS δεν 
υπάρχει, αλλά όπως θα δούμε και παρακάτω η αυ-
ξημένη πρόσφυση των τεσσάρων τροχών κάνει την 
παραπάνω έλλειψη να περνά απαρατήρητη. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 1K, Υ/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)  399
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 84 Χ 72
Συμπίεση (:1) Δ/Α
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  31,5/7.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,9/5.000
Τροφοδοσία  Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  14
Κατανάλωση δοκιμής (λτ./100χλμ.) 5.7
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρ. Ε / Ρυθμίσεις  Υδροπνευματική  
 ανάρτηση
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Αναρ. Π / Ρυθμίσεις  Υδροπνευματική  
 ανάρτηση
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ, 240 χιλ
Φρένα Π (χλστ.) 2Δ, 240 χιλ
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 110/80-14’’
Ελαστικό Π 110/80-14’’

Η άποψή μας
Το Qooder συνεχίζει να αποτελεί την μοναδική επιλογή 
σε μια κατηγορία που το ίδιο δημιούργησε, με σκοπό 
να φέρει την ασφάλεια των 4 τροχών στον κόσμο της 
μοτοσυκλέτας. Μια πρωτοποριακή ιδέα που γίνεται 
πράξη καλύπτοντας τις ανάγκες που μπορεί να έχει 
κάποιος στην καθημερινότητά του, ανεξάρτητα από 
το οδηγικό του επίπεδο. Σίγουρα θα θέλαμε η τιμή 
των 11.190 ευρώ να ήταν χαμηλότερη για να μπορεί 
μεγαλύτερο εύρος αναβατών να ανακαλύψει αυτή την 
κατηγορία, όμως κάθε καινοτομία έχει και το αντίτιμό 
της ειδικά όταν ξεχωρίζει από οτιδήποτε κινείται στους 
δρόμους.

Quadro Qooder 400

Οδηγώντας 
Πριν ξεκινήσεις ανεβάζεις τον κόκκινο μοχλό που 

κλειδώνει τις αναρτήσεις κρατώντας το Qooder 
σταθερό ως προς την κλίση και ¨λύνεις¨ το χειρό-
φρενο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σέλας 
γυρνώντας ταυτόχρονα το κλειδί αριστερά. Αν ανα-
ρωτιέσαι πως θα λύσεις το χειρόφρενο υπό κλίση 
χωρίς να έχεις το χέρι σου στο φρένο, αρκεί ένα 
πάτημα στο ποδόφρενο. Όσοι προέρχονται από τον 
χώρο των δύο τροχών ίσως χρειαστούν μερικά πα-
ραπάνω μέτρα για να συνηθίσουν τον όγκο και τον 
τρόπο που οδηγείται το Qooder. Οι αποσβέσεις των 
αναρτήσεων είναι αρκετά αργές και στις μικρές τα-
χύτητες χρειάζεται στρίψιμο με το τιμόνι, κάτι που 
αρχικά ξενίζει, αλλά όσο τα χλμ ανεβαίνουν η συ-
μπεριφορά του θυμίζει περισσότερο μοτοσυκλέτα. 
Ωστόσο για να πλαγιάσει, είναι απαραίτητη η συμ-
μετοχή-βοήθεια  από το σώμα του αναβάτη καθώς 
το κάνει με αργό και σταθερό ρυθμό που σίγουρα 
βοηθά τους αρχάριους, ειδικά αν μέχρι τώρα οδη-
γούσαν μόνο αυτοκίνητο. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι ότι στα φανάρια μπορείς να σταματάς 
(με τις αναρτήσεις ξεκλείδωτες) χωρίς να βάζεις τα 
πόδια σου κάτω, κάτι που γίνεται ενδιαφέρον ειδικά 
τις μέρες με έντονη βροχόπτωση.  

Εφόσον λοιπόν διανύσεις μαζί του λίγα χλμ και 
γνωρίσεις τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, θα απο-
λαύσεις την ξεγνοιασιά που χαρίζουν οι 4 τροχοί, 
αδιαφορώντας για την ποιότητα και την πρόσφυση 
του δρόμου. Εσύ φτάνεις στον προορισμό σου ατσα-
λάκωτος αφού το Qooder σου εμπνέει κάθε στιγμή 
εμπιστοσύνη, με τις ανωμαλίες και τις λακκούβες 
να περνούν απαρατήρητες ακόμα και υπό κλίση. Η 
βαριά αίσθηση δεν σε προκαλεί για γρήγορη οδή-
γηση σε φιδίσιο δρόμο, αλλά αν έχεις ̈ ορέξεις¨ αυ-
τό θα αντεπεξέλθει επιτρέποντάς σου ακόμα και να 
αλλάξεις γραμμή ή να φρενάρεις πάνω στη στροφή, 
αποδεικνύοντας ότι το σύστημα HTS είναι ικανό για 
τα πάντα.  Ο όγκος του δεν θα σε απασχολήσει στην 
κίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι η εικόνα ενός  τε-
τράτροχου να πέρνα ανάμεσα από ουρές μπλοκαρι-
σμένων αυτοκίνητων που κυριολεκτικά πήζουν όσο 

και αν ακούγεται περίεργο, γίνεται μέρος της κα-
θημερινότητας. Ο κινητήρας έχει ζωντάνια χαμηλά 
(χρήσιμο στο αστικό περιβάλλον), ενώ η βελόνα του 
κοντέρ μπορεί να ξεπεράσει τα 120 χλμ /ώρα και να 
φτάσει μέχρι τα 140 όταν οι συνθήκες ευνοούν χω-
ρίς να αισθάνεσαι στιγμή ανασφαλής. Σε αυτό βο-
ηθούν φυσικά και τα φρένα τα οποία παρότι έχουν 
σπογγώδη αίσθηση είναι δυνατά ώστε να επιβρα-
δύνουν εύκολα το μοντέλο, καθώς οι τέσσερις τρο-
χοί είναι σχεδόν αδύνατο να χάσουν την πρόσφυσή 
τους αν δεν το επιδιώκεις.
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Suzuki Burgman 400
w Τιμή: 7.495 ευρώ 
+: Ευρύχωρη θέση οδήγησης, φρένα, ευελιξία   
 -: Σκληρή πίσω ανάρτηση

Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΕΙ 
Το νέο Burgman 400 ¨αδυνάτισε¨ χωρίς να χάσει τα βασικά στοιχεία που το καθιέρωσαν ως  GT 

scooter, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε κάθε είδους ασφάλτινη διαδρομή.  
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Suzuki Burgman 400

Η τελευταία έκδοση που είχαμε στη διάθε-
σή μας βελτιώνεται σε όλους τους τομείς, 
με σκοπό το Burgman 400 να συνεχίσει να 

βρίσκεται στο επίκεντρο της κατηγορίας. Παρ` όλο 
που η νέα εξωτερική εμφάνιση τραβάει αμέσως το 
βλέμμα, η Suzuki δεν έμεινε μόνο σε αυτό και προ-
χώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές που θα δούμε πα-
ρακάτω.

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
H αίσθηση της λεπτότερης σιλουέτας σε συνδυ-

ασμό με τις περισσότερες γωνίες, κάνουν  το νέο 
Burgman αρκετά κομψότερο αλλά και πιο σπορ σε 
σχέση με το παρελθόν. Σε αυτό συμβάλλουν  τα 
εμπρόσθια διπλά φωτιστικά σώματα τύπου LED μα-
ζί με τα πλαϊνά φλας τα οποία είναι χωνευτά στο 
φέρινγκ, αλλά και το πίσω φωτιστικό, επίσης LED 
με ενσωματωμένα φλάς στο κάτω μέρος. Η υψη-
λή ποιότητα κατασκευής είναι ακόμα ένα στοιχείο 
των Burgman που συνεχίζει να χαρακτηρίζει και το 
νέο 400. Συναρμογή, υλικά και βαφή κινούνται σε 
κορυφαίο επίπεδο για την κατηγορία και προσδί-
δουν τον απαραίτητο αέρα πολυτέλειας που πρέπει 
να αποπνέει ένα GT scooter που σέβεται τον εαυ-
τό του.

Άνεση – Εργονομία
Η νέα σχεδίαση του πατώματος επιτρέπει να πα-

τάς εύκολα στο έδαφος κάθε φορά που σταματάς, 
κρατώντας  τα πόδια πιο κλειστά σε σχέση με το 
προηγούμενο μοντέλο. Η μέτρια προς σκληρή σέ-
λα είναι ευρύχωρη για δύο άτομα με τον συνεπι-
βάτη να έχει στη διάθεσή του χειρολαβές και ανα-
διπλούμενα μαρσπιέ, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος 
των 42 λίτρων από κάτω της χωρά ένα full face και 
ένα μικρό Jet κράνος. Στο εμπρός μέρος δύο ντου-
λαπάκια στην ποδιά προσφέρουν επιπλέον χώρο, 
καθώς και παροχή 12V. Απαραίτητη για να φτάνεις 
στον προορισμό σου ατσαλάκωτος είναι η νέα ζελα-
τίνα, η οποία προσφέρει καλή ορατότητα και επαρ-
κή κάλυψη από τον αέρα. Τέλος , ο ευανάγνωστος 
σε όλες τις συνθήκες πίνακας οργάνων προσφέρει 
αναλογικές και ψηφιακές ενδείξεις χάρη στην εν-
διάμεση οθόνη που παρέχει πλήθος πληροφοριών.

Πλαίσιο  - Αναρτήσεις  - Φρένα
Το νέο πλαίσιο είναι λεπτότερο και ελαφρύτε-

ρο κατασκευασμένο από διπλούς σωλήνες  μεγά-
λης διαμέτρου, προσφέροντας αυξημένη ακαμψία 
αλλά και μικρότερο βάρος, με αποτέλεσμα την κα-
λύτερη συμπεριφορά. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο το 
εμπρός  πιρούνι 41 χιλιοστών , όσο  και το οριζό-
ντια τοποθετημένο με μοχλικό μονό αμορτισέρ, το 
οποίο διαθέτει 7 θέσεις προφόρτισης του ελατηρί-
ου. Το σύστημα της πέδησης, αποτελείται από δι-
πλούς δίσκους 260χιλ μπροστά με διπίστονες δα-
γκάνες και ένα μονό δίσκο 210χιλ με μονοπίστονη 
δαγκάνα στο πίσω μέρος, ενώ κάτω από το τιμόνι 
συναντάμε χειρόφρενο που μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμο, όταν σταθμεύεις σε έδαφος με κλίση. Η 
μονάδα ABS είναι της Nissin, και είναι  ελαφρύτερη 
κατά 750 γραμμάρια από την προηγούμενη γενιά. 

Κινητήρας
Η καρδιά του Burgman 400, είναι ο υγρόψυκτος 

μονοκύλινδρος κινητήρας των 400 κ.εκ (81χιλ δι-
άμετρος,  77,6χιλ διαδρομή) αναβαθμισμένος, με 
σκοπό να παράγει περισσότερη ροπή στην χαμη-
λό-μεσαία περιοχή. Η απόδοσή του αγγίζει τους 
31 ίππους στις 6.300 σ.α.λ και τα 3.7 κιλά ροπής 
στις 4.800 σ.α.λ. καλύπτοντας πλέον και τις προδια-
γραφές Euro 4. Ένα μεγαλύτερων διαστάσεων φιλ-

Πολύ καλή απόδοση, τόσο από το πιρούνι όσο και 
από τα φρένα.
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Suzuki Burgman 400

τροκούτι έχει κατασκευαστεί για να βελτιώσει την 
απόκριση του γκαζιού και την επιτάχυνση μέσα στο 
αστικό περιβάλλον, ενώ το μπουζί είναι πλέον ιριδί-
ου και υπόσχεται βελτιωμένη καύση και ευκολότε-
ρες εκκινήσεις του κινητήρα και μαζί με το σύστημα 
ψεκασμού, βοηθά ώστε η κατανάλωση να παραμέ-
νει σε χαμηλά επίπεδα που στη διάρκεια της δοκι-
μής κυμαίνονταν στα 4,5 λίτρα/100χλμ. (μέση τιμή).

Οδηγώντας 
Ξεκινώντας την οδήγηση του νέου Burgman στο 

αστικό περιβάλλον, αμέσως διαπιστώνεις την άνε-
ση με την οποία κινείται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. 
Το τιμόνι δεν εξέχει σε σημείο να εμποδίζει και κό-
βει αρκετά ώστε να ελίσσεσαι με την χάρη μικρότε-
ρων μοντέλων χωρίς να σε απασχολεί η κίνηση των 
δρόμων. Ανοίγοντας το γκάζι, ο κινητήρας αποδί-
δει θετικά από χαμηλά και δεν χρειάζεται να φλερ-
τάρεις με το κόκκινο φάσμα των στροφών κάθε φο-
ρά που θες να κινηθείς πιο γρήγορα ή να κάνεις μια 

προσπέραση. Το νέο μοντέλο μπορεί να έχει ελα-
φρώς μικρότερες διαστάσεις, αλλά δεν παύει να εί-
ναι ένα GT scooter που δεν προορίζεται μόνο για 
την πόλη. Στις μακρινές εξορμήσεις όπου περιλαμ-
βάνεται και αυτοκινητόδρομος, μπορείς να κινείσαι 
για ώρες με ταχύτητες κοντά στα 120 χλμ/ώρα, ενώ 
η βελόνα του ευανάγνωστου κοντέρ θα σταματή-
σει  λίγο πάνω από τα 140 χλμ/ώρα. Η σχετικά σφι-
χτή λειτουργία των αναρτήσεων μαζί με τον 15άρη 
μπροστινό τροχό σε γεμίζουν εμπιστοσύνη και το 
scooter παραμένει σταθερό χωρίς να σε τρομάζει 
ακόμα και όταν το πιέζεις, αλλά αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα να αισθάνεσαι και τις γνωστές κακοτεχνίες 
των Ελληνικών δρόμων ειδικά. Για το τέλος έμεινε 
ένα στοιχείο που θα εκτιμήσεις σε κάθε σου μετα-
κίνηση και δεν είναι άλλο από τα πολύ καλά φρένα, 
τα οποία έχουν αρκετή δύναμη αλλά και σωστή αί-
σθηση και κάνουν το ABS να ενεργοποιείται μόνο 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4Τ, 1Κ, Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  400
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 81 Χ 77,6
Συμπίεση (:1) 10.6
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  31/6300
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,7/4800
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  13.5
Κατανάλωση (δοκιμής λτ./100χλμ.) 4.5
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Τηλεσκοπικό  
 πιρούνι 41χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  110
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Link-type  
 αμορτισέρ, ΠΕ
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 150/70-13’’

Η άποψή μας
Σίγουρα δεν είναι το φθηνότερο στην κατηγορία του, 
ούτε  ξεχωρίζει με extreme λύσεις σε κάποιον τομέα. 
Άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός του, καθώς το νέο 
Burgman 400 θα κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων ψά-
χνουν ένα μεγάλο scooter που δεν προβληματίζει στην 
καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας την άνεση με 
την ευκολία χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. 

Suzuki Burgman 400

Αποθηκευτικοί χώροι και στο μπροστινό μέρος 
(στο δεξί ντουλαπάκι υπάρχει παροχή ρεύματος) 
εκατέρωθεν του κεντρικού διακόπτη και του 
χειρόφρενου.

Ευανάγνωστος και πλήρης ο πίνακας οργάνων, με 
ψηφιακές και αναλογικές ενδείξεις θυμίζει έντονα 
αντίστοιχο αυτοκινήτου.

Led και για το πίσω μέρος, το οποίο είναι αρκετά 
κομψότερο από το προηγούμενο μοντέλο.

Μπορεί να υστερεί σε σχέση με το προηγούμενο 
μοντέλο, αλλά ο χώρος κάτω από τη σέλα θα 
χωρέσει ένα full face κράνος και ένα μικρό jet 
κράνος. 
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Sym Maxsym TL 
w Τιμή: 6.995 ευρώ 
+: Τιμή, οδική συμπεριφορά, πρακτικότητα
-: Πίσω ευαίσθητο ABS, έλλειψη connectivity

ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΚΡΙΟΣ 
Το TL βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κατηγορίες όμως καταφέρνει να εξισορροπεί ιδανικά τα 
πλεονεκτήματα από την κάθε μια από αυτές, οδηγώντας σε μια πετυχημένη συγχώνευση 

δυνατοτήτων. Ένα maxi scooter σπορ τουρισμού που γκρεμίζει τα τείχη μεταξύ τεχνολογίας 
και υψηλής τιμής. 

Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Το πρώ-
το δικύλινδρο μοντέλο της Sym βρίσκεται 
ανάμεσα μας και έχει να μας παρουσιάσει 

ένα σωρό αρετές που συνοδεύουν την άφιξη του. 
Η ιδέα πίσω από την δημιουργία του ήταν, η κατα-
σκευή ενός σπορ scooter που συγκεντρώνει τα ση-
μαντικότερα πλεονεκτήματα δύο κόσμων, δηλαδή 
δύο διαφορετικών κατηγοριών. Στην ουσία έχουμε 
ένα scooter τουριστικών δυνατοτήτων, εφάμιλλων 
με αυτές που προσφέρουν τα μονοκύλινδρα σύνο-
λα των 300-400 κυβικών και παράλληλα ένα σπορ 
scooter με επιδόσεις που βρίσκει κάποιος στα maxi 
scooter άνω των 500 κυβικών.  

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Η σχεδίαση του TL πατάει πάνω στις γραμμές που 

έχουν χαράξει τα περισσότερα maxi scooter. Δηλα-
δή μοντέρνο και δυναμικό με αιχμηρές γωνίες που 
τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του. Στο εμπρός μέ-
ρος ξεχωρίζει ο διπλός LED προβολέας με τα ενσω-
ματωμένα φώτα ημέρας DRL, τα επίσης LED προ-
ειδοποιητικά φλας που είναι χωνευτά στο φέρινγκ 
συμβάλλοντας σε μια πιο καθαρή εικόνα και οι κα-
θρέπτες που είναι τοποθετημένοι στη μάσκα, θυμί-
ζοντας μοτοσικλέτα. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η 
ανασηκωμένη ουρά με το ανοδικό τελικό και τις δι-
πλές απολήξεις, καθώς και το πανέμορφο πίσω φω-
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Sym Maxsym TL 

τιστικό, οι λάμπες LED του οποίου σχηματίζουν πυ-
ρακτωμένη φλόγα. Για πιο επιθετική εικόνα, ίσως 
τα LED πίσω φλας θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 
στο χώρο που υπάρχει εκατέρωθεν του φωτιστικού 
και ο οποίος καλύπτεται τώρα από ματ πλαστικά κα-
λύμματα, αντί για την βάση της πινακίδας. Ποιοτικά 
το TL ανταποκρίνεται άψογα στο ρόλο του. Τα πλα-
στικά είναι τα καλύτερα που έχουμε δει μέχρι σήμε-
ρα σε μοντέλο της Sym, η συναρμογή τους ικανο-
ποιεί τις αυξημένες προσδοκίες, ενώ δεν υπάρχει 
ίχνος τριγμών και γενικότερων ατασθαλιών.

Άνεση – Εργονομία
Το TL προσφέρει περίσσεια άνεση ως οφείλει ένα 

maxi scooter. Η θέση οδήγησης σημαδεύει την φι-
λικότητα και αφήνει την επιλογή στον αναβάτη για 
μια πιο όρθια στάση, αν και τα πλαστικά καλύμματα 
του κινητήρα δεν αφήνουν χώρο για τελείως κάθε-
τη θέση ή για μια πιο ξαπλωτή τουριστική θέση, με 
απλωμένα τα πόδια. Το κεντρικό τούνελ δεν εμπο-
δίζει την εύκολη πρόσβαση ακόμα και σε μέτρια 
αναστήματα, αφού η σέλα απέχει ‘’μόλις’’ 795 χιλι-
οστά από το έδαφος. Το αφρώδες υλικό της σε κρα-
τάει ξεκούραστο σε μακρινές διαδρομές, ενώ το εν-
διάμεσο μαξιλαράκι στήριξης είναι σωτήριο για την 
μέση. Αντίστοιχα άνετο και μεγάλο είναι και το τμή-
μα που έχει προβλεφθεί για τον συνεπιβάτη. Ο εξο-
πλισμός του TL συμβαδίζει με τα πρότυπα της κατη-
γορίας και είναι υπερπλήρης. Ο πολύ-λειτουργικός 
κεντρικός διακόπτης διαθέτει πόρπη κλειδώματος 
για εξτρά ασφάλεια. Από εκεί ο αναβάτης έχει πρό-
σβαση στο ρεζερβουάρ των 12,5 λίτρων, αλλά και 
στον φωτιζόμενο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη 
σέλα, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ένα full face 
κράνος ή 2 μικρότερα τύπου jet. Δύο ντουλαπάκια 
στο εσωτερικό της ποδιάς είναι έτοιμα να υποδε-
χθούν επιπλέον μικροαντικείμενα άμεσης πρόσβα-
σης ενώ στο δεξί υπάρχει διαθέσιμη θύρα USB για 
φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών. Αν και πάλι όλα 
τα παραπάνω δεν σας αρκούν, τότε οι δύο κρυφές 
εγκοπές στο πίσω μέρος δίνουν τη δυνατότητα το-
ποθέτησης Top Box από τα γνήσια αξεσουάρ της 
Sym. Στη θέση του πίνακα οργάνων βρίσκουμε μια 

κεντρικά τοποθετημένη έγχρωμη οθόνη 4,5 ιντσών 
ρυθμιζόμενο dimmer φωτεινότητας, που εμφανίζει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ξεχωρίζει για 
την ευκρίνεια της και την δυνατότητα διαφορετικών 
τύπων απεικόνισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 
αναβάτη. Δυστυχώς, η απουσία συνδεσιμότητας πε-
ριορίζει το εύρος επιλογών του αναβάτη συγκριτικά 
με άλλα μοντέλα που διαθέτουν connectivity. Μια 
ψηφιακή οθόνη επιμέρους ενδείξεων στα δεξιά και 
ένα πάνελ προειδοποιητικών  λυχνιών στα αριστε-
ρά, πλαισιώνουν τον πίνακα οργάνων.  

Κινητήρας
Η άφιξη του νέου scooter της Sym, σηματοδοτεί 

την τεχνολογική εξέλιξη της εταιρίας. Αυτή είναι η 
πρώτη φορά που βλέπουμε δικύλινδρο κινητήρα σε 
οποιοδήποτε μοντέλο της εταιρίας, όπως άλλωστε 
φανερώνει και το αρκτικόλεξο TL, από το Twin in 
Line, στην ονομασία του. Το 8βάλβιδο υδρόψυκτο 
μοτέρ έχει χωρητικότητα 465 κυβικών εκατοστών 
και η απόδοση του ανέρχεται στους 41 ίππους στις 
6.750 σ.α.λ με μέγιστη ροπή 4,3 kg-m στις 6.250 
σ.α.λ. Η αποδοτικότερη ροή του αέρα έως και 7% 
επετεύχθη με την μετακόμιση στο φιλτροκούτι σε 
ψηλότερη θέση. Η Sym φρόντισε για την ομαλή λει-
τουργία του κινητήρα τοποθετώντας ένα τρίτο πι-
στόνι στο εσωτερικό του, το οποίο δεν παράγει έργο 
αλλά λειτουργεί αντισταθμιστικά εξισορροπώντας 
δυνάμεις, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο αντι-
κραδασμική λειτουργία. Μια άλλη καινοτομία αφο-
ρά το σύστημα μετάδοσης, εκεί όπου η Sym αντικα-

Το αφρώδες υλικό της σέλας σε κρατάει 
ξεκούραστο σε μακρινές διαδρομές, ενώ το 
ενδιάμεσο μαξιλαράκι στήριξης είναι σωτήριο για 
την μέση.
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Sym Maxsym TL 

τέστησε τους παραδοσιακούς ιμάντες με αλυσίδα, 
με τα ανάλογα οφέλη σε κόστος συντήρησης και 
απόδοση. Η μέση τιμή των 4,4 λίτρων καυσίμου για 
κάθε 100 χιλιόμετρα είναι απόλυτα αποδεκτή κατα-
νάλωση για τους σκοπούς που θέλει να εξυπηρε-
τήσει το TL, ενώ δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5,2 
λ/100 χιλιόμετρα ακόμα και σε αδιάκοπο κυνηγητό 
με το γκάζι.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις - Φρένα
Ένα ατσάλινο πλαίσιο σωληνωτής διάταξης έχει 

αναλάβει την στρεπτική ακαμψία του συνόλου και 
στην πράξη τα πηγαίνει περίφημα, αφού διαχειρί-
ζεται άνετα τις δυνάμεις που του εξασκούνται χω-
ρίς να μεταφέρει βαριά αίσθηση στον αναβάτη. 
Παράλληλα, οι επιλογές στα περιφερειακά εξαρ-
τήματα αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του TL. 
Έτσι, μπροστά έχει τοποθετηθεί ένα ανεστραμμένο 
πιρούνι 41 χιλιοστών ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορ-
τισέρ αερίου-λαδιού με μοχλικό και με ρυθμιζόμε-
νη προφόρτιση ελατηρίου σε όποια θέση επιθυμείς 
και όχι σε προκαθορισμένα κλικ που συνήθως συ-

ναντάμε σε άλλα μοντέλα. Οι τετραπίστονες ακτινι-
κές δαγκάνες με τους δίσκους των 275 χιλιοστών 
μπροστά και η μονοπίστονη δαγκάνα με τον ίδιας 
διαμέτρου δίσκο πίσω, αποτελούν το αχώριστο ζεύ-
γος συνεργασίας του συστήματος πέδησης. Τα σω-
ληνάκια υψηλής προσφέρουν μεγαλύτερη πίεση 
στο κύκλωμα και συνεισφέρουν σε δυνατές επι-
βραδύνσεις και αντοχή στα συνεχόμενα άσε-πα-
τά στις μανέτες των φρένων. Τέλος, το ανεξάρτητο 
σύστημα ABS της Continental προσθέτει ασφάλεια 
κατά την διαδικασία πέδησης σε όλες τις συνθήκες. 

Στο δρόμο 
Η εκκίνηση δίνεται με πάτημα σε μίζα και μια-

όποια από τις δύο σε βολεύει- μανέτα και η εξάτμιση 
αρχίζει να παράγει ένα μπάσο εύηχο γουργουρητό 
που σου υπενθυμίζει την δικύλινδρη καταγωγή του 
TL. Δεν χρειάζεσαι παρά ελάχιστα λεπτά για να κα-
ταλάβεις την άψογη ποιότητα κύλισης του νέου μο-
ντέλου. Σε αυτό βοηθάει τα μάλα και η άνετη θέση 
οδήγησης που σε προδιαθέτει να γράψεις ακούρα-
στα χιλιόμετρα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ο κινητή-
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 2K, Υ/Ψ, 8β
Κυβισμός (κ.εκ.)  465
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 65 X 70
Συμπίεση (:1) 10,8
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  41/6750
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  4,3/6250
Τροφοδοσία  Ηλ. Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4,4
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  160+
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Ανεστραμμένο 41 χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  120
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό αμορτισέρ με  
 μοχλικό
Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/275, 4Ε, ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/275, 1Ε, ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 160/60-15’’

Η άποψή μας
Το TL προσφέρει πολλά και ζητάει ελάχιστα, καθώς 
στοχεύει να γίνει ο αχώριστος σύντροφος σου, με τον 
οποίο θα δεθείς με τα δεσμά της καθημερινή μετακί-
νησης. Το πρώτο δικύλινδρο scooter στην ιστορία της 
Sym εγκαινιάζει  μια νέα κατηγορία στην οποία ουσια-
στικά αυτή τη στιγμή παίζει μόνο του και συγκεντρώνει 
τα καλύτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους μεσαίων 
και μεγάλων κατηγοριών. Είναι δύσκολο να χωρέσεις 
ένα εξελιγμένο πακέτο δυνατοτήτων και συνάμα χα-
μηλή τιμή στην ίδια πρόταση, όμως το TL μπορεί και το 
πετυχαίνει έχοντας μάλιστα τη χαμηλότερη τιμή αγοράς 
σε όλη την Ευρώπη.

Sym Maxsym TL 

ρας βασίζεται στην φιλικότητα και αποδίδει την ισχύ 
του χωρίς ξεσπάσματα. Η λειτουργία του είναι πο-
λύ γραμμική χωρίς ωστόσο να στερείται δύναμης. 
Έχεις παντού διαθέσιμη ισχύ για επιταχύνσεις ή 
προσπεράσεις. Χαρακτηρίζεται επίσης από απουσία 
κραδασμών, χάρη στον αντικραδασμικό άξονα που 
διαθέτει. Η μετάδοση είναι πραγματικά βελούδινη 
και σε ακολουθεί από τις μικρές αστικές ταχύτητες 
έως και τις μεγάλες ταχύτητες σε αυτοκινητόδρο-
μο. Από στάση και για τα πρώτα 30 χιλιόμετρα, το TL 
είναι είναι ρυθμισμένο για ομαλές εκκινήσεις κάτι 
που διευκολύνει πολύ όταν χρειαστεί να επιχειρή-
σεις ελιγμούς με μικρές ταχύτητες ανάμεσα σε μπο-
τιλιαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά επισκιάζει και την 
έλλειψη traction control. Από εκεί και πάνω αρπά-
ζει άμεσα και επιταχύνει αβίαστα μέχρι τα 140, ενώ 
συνεχίζει με μειωμένο ρυθμό, μέχρι την τελική των 
160+ χλμ. / ώρα. Μέσα στην πόλη το TL θα συμπε-
ριφερθεί σαν το σπίτι του. Θα πεταχτεί πρώτο στο 
φανάρι και θα αποφύγει με ευκολία τις κακοτοπιές 
στις δαιδαλώδεις αστικές συνθήκες. Πολύ πρακτι-
κό σε συχνές στάσεις είναι το σταντ που λειτουρ-
γεί και σαν χειρόφρενο όταν είναι ανοικτό. Η διά-
μετρος των τροχών 15 ιντσών, η κατανομή βάρους 
50-50 μεταξύ των δύο τροχών και ο συνδυασμός 
κοντού μεταξονίου με μακρύ ψαλίδι κάνουν θαύμα-
τα. Θέτουν τις βάσεις τόσο για σταθερότητα στις με-
γάλες ταχύτητες, όσο και για ευελιξία στις αλλαγές 
κατευθύνσεων και θυμίζουν χαρακτηριστικά sport 
μοτοσυκλετών. Το στιβαρό πλαίσιο και οι καλορυθ-
μισμένες αναρτήσεις σε γεμίζουν με εμπιστοσύνη, 
αφού μεταφέρουν με σαφήνεια οτιδήποτε γίνεται 
στο οδόστρωμα, ενώ υπακούουν με ευλάβεια όλες 
τις εντολές του αναβάτη. Το ανεστραμμένο πιρούνι 
41 χιλιοστών και το πίσω ρυθμιζόμενο αμορτισέρ, 
συνθέτουν ένα δεμένο σύνολο που δεν κουράζει 
σε λακκούβες και κακοτεχνίες του δρόμου και προ-
σφέρει πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες. Τα φρέ-
να είναι προοδευτικά σε αίσθηση και έχουν πολύ 
δύναμη. Αυτό το καταλαβαίνεις σε τυχόν φρενάρι-
σμα πανικού, όπου οι τετραπίστονες ακτινικές δα-
γκάνες κάνουν αρκετά καλή δουλειά και επιβραδύ-

νουν άμεσα το TL. Μοναδικό μειονέκτημα το πίσω 
ευαίσθητο ABS που κάνει συχνά την εμφάνιση του. 
Το TL είναι maxi scooter και συνεπώς εξυπηρετεί 
εκτός από σπορ, πρακτικούς και τουριστικούς σκο-
πούς. Έτσι στον ανοιχτό δρόμο πραγματοποιεί όσα 
υπόσχεται. Πολύ καλή ποιότητα κύλισης, άψογη 
προστασία από τον αέρα από την ρυθμιζόμενη με 
χρήση εργαλείων ζελατίνα δύο θέσεων και ξεκού-
ραστες μέσες ωριαίες ταχύτητες των 120-140 χλμ./
ώρα, μετατρέπουν το TL σε εκδρομικό μέσο μετα-
φοράς.
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Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ
Το TMAX μπαίνει πλέον στην έβδομή του γενιά με δυνατότερο κινητήρα, νέα εμφάνιση και 

αλλαγές που έχουν σκοπό να το κάνουν καλύτερο από ποτέ ώστε να συνεχίσει τον δικό του 
δρόμο στην κατηγορία που αυτό δημιούργησε.

Εμφάνιση – Ποιότητα κατασκευής
Το βασικό σχήμα του TMAX είναι αειθαλές και 

άμεσα αναγνωρίσιμο, όμως κάθε γενιά έχει κάτι 
που την κάνει να ξεχωρίζει. Αν και η αισθητική εί-
ναι αντικειμενική, το μοντέλο του 2020 είναι μάλ-
λον το ομορφότερο όλων, καθώς συνδυάζει ιδα-
νικά την δυναμική με την κομψότητα. Το επιθετικό 
μούτρο της προηγούμενη γενιάς παρέμεινε χωρίς 
ιδιαίτερες αλλαγές, αφού οι σχεδιαστές επικεντρώ-
θηκαν περισσότερο στον σχεδιασμό του πίσω μέ-
ρους, όπου συναντάμε πιο κοφτερές γραμμές και 
ένα (αντί για δύο) Led φωτιστικό σώμα σε σχήμα Τ. 
Τεχνολογίας LED είναι πλέον και τα φλας, τα οποία 

είναι αρκετά διακριτικά χωρίς να αλλοιώνουν την 
εμφάνιση του μοντέλου. Ποιοτικά το νέο TMAX δεν 
θα μπορούσε παρά να είναι άψογο, όπως άλλω-
στε περιμένεις από το κορυφαίο scooter της ιαπω-
νικής φίρμας. Τα πλαστικά, όπως και όλα τα υλικά 
που έχουν επιλεχθεί αποπνέουν πολυτέλεια τόσο 
σε εμφάνιση όσο και σε αίσθηση, ενώ ο νέος ματ 
χρωματισμός (icon grey) σε συνδυασμό με τις μπλε 
λεπτομέρειες τονίζει ακόμα περισσότερο τον σπορ 
χαρακτήρα του. Η βασική έκδοση διατίθεται επίσης 
και στο πιο σκούρο (sword grey)  το οποίο προβάλ-
λει περισσότερο την ¨κυριλέ¨ πτυχή του μοντέλου, 
με τον μακρύ  κατάλογο  των αξεσουάρ να επιτρέ-
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πει να το διαμορφώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες 
σου. 

Άνεση – Εργονομία 
Εκ πρώτης όψης είναι αρκετά δύσκολο να δια-

κρίνεις τις αλλαγές που αφορούν τη νέα  εργονο-
μία, αφού επικεντρώνονται στο ελαφρώς στενότε-
ρο κεντρικό τούνελ και στο επίσης στενότερο πίσω 
μέρος, με σκοπό ο αναβάτης να πατά τα πόδια του 
πιο εύκολα στο έδαφος και ο συνεπιβάτης στα μαρ-
σπιέ που του αντιστοιχούν. Η θέση οδήγησης πα-
ραμένει σπορ με τον αναβάτη να τοποθετείται ¨πά-
νω¨ στο scooter, έχοντας καλή ορατότητα, ιδανική 
απόσταση από το τιμόνι, αλλά και την πολυτέλεια 
να απλώσει τα πόδια του ώστε να απολαμβάνει κά-
θε διαδρομή ανεξάρτητα από το πόσες ώρες θα δι-
αρκέσει. Το μέγεθος της  ζελατίνας παρέχει επαρ-
κή προστασία από τον αέρα χωρίς να είναι άχαρο, 
ενώ η σέλα εκτός από ποιοτική είναι άνετη και πλα-
τιά, με το ύψος της να παραμένει στα 800χιλ από 
το έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις μικροαλλα-
γές στην εργονομία, οι βραχύσωμοι αναβάτες συ-
νεχίζουν να δυσκολεύονται στο να πατήσουν και τα 
δύο τους πόδια στο έδαφος, αλλά το σωστό ζύγι-
σμα αποδεικνύει ότι ακόμα και με το ένα πόδι μπο-
ρείς άνετα να διαχειριστείς το βάρος των 218 κιλών 
(πλήρες υγρών). 

Η πρακτικότητα είναι ένας από τους σημαντικότε-
ρους τομείς στα scooter και το TMAX συνεχίζει στο 
δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές. Κά-
τω από την σέλα, υπάρχει αρκετός χώρος ο οποίος 
φωτίζεται και μπορεί να φιλοξενήσει ένα full face ή 
δύο jet κράνη, ενώ για τα απαραίτητα μικροαντικεί-
μενα, συναντάμε ένα ντουλαπάκι με παροχή ρεύ-
ματος στο επάνω μέρος της ποδιάς το οποίο κλει-
δώνει.  Φυσικά και στο TMAX 560 το κλειδί αρκεί 
να βρίσκεται στην τσέπη σου, καθώς το σύστημα 
smart key σου επιτρέπει να κάνεις κάθε απαιτούμε-
νη ενέργεια για την εκκίνηση, τον ανεφοδιασμό ή 
το κλείδωμα του scooter, πατώντας απλώς το αντί-
στοιχο κουμπί. 

Ο πίνακας οργάνων παρέμεινε χωρίς αλλαγές, 
με τους δύο αναλογικούς δείκτες να δεσπόζουν σε 

πρώτο πλάνο. Ανάμεσά τους η μονόχρωμη ψηφι-
ακή οθόνη TFT σε πληροφορεί με τις απαραίτητες 
ενδείξεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 
την τρέχουσα και την μέση κατανάλωση καυσίμου, 
την εξωτερική θερμοκρασία και το επιλεγμένο D-
MODE. Τα αναλογικά όργανα είναι ευανάγνωστα 
και απολαυστικά όταν βλέπεις την βελόνα να ανε-
βαίνει γρήγορα, όμως θα προτιμούσαμε το TMAX 
να εφοδιάζεται με μία μεγάλη έγχρωμη TFT οθό-
νη, ώστε να πρωταγωνιστεί και σε αυτόν τον τομέα.

Κινητήρας
Η μεγαλύτερη αλλαγή στο νέο TMAX όπως φανε-

ρώνει και το όνομά του (560) έχει να κάνει με τον 
κινητήρα, ο οποίος πλέον αποδίδει 47.6 ίππους σε 
σχέση με τους 46 του 530. Ο δικύλινδρος εν σειρά 
με τον χαρακτηριστικό στρόφαλο 360ο δεν απέκτη-
σε μόνο 32 επιπλέον κυβικά, αλλά και μια σειρά αλ-
λαγών με σκοπό να είναι ακόμη πιο απολαυστικός, 
καλύπτοντας ταυτόχρονα τις νέες προδιαγραφές 
Euro 5. Έτσι τα περισσότερα μέρη του είναι εντελώς 
νέα και σε αυτά περιλαμβάνονται τα έμβολα μεγα-
λύτερης διαμέτρου (70χιλ αντί για 68χιλ), οι μπιέ-
λες, οι εκκεντροφόροι, οι μεγαλύτερες βαλβίδες 
εισαγωγής (27χιλ αντί για 26χιλ),  το νέο μπεκ 12 
οπών, αλλά και ο στρόφαλος που πλέον είναι ελα-
φρύτερος, συμβάλλοντας ώστε το βάρος του κινη-
τήρα να παραμείνει ίδιο με αυτό της προηγούμενης 
γενιάς. Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν εδώ, κα-
θώς επεκτείνονται και στο σύστημα ψύξης. Η δια-
δρομή των σωληνώσεων μειώθηκε και ταυτόχρονα 

Δεν είναι η πιο αφράτη σέλα του κόσμου, όμως 
είναι ευρύχωρη και αρκετά άνετη, τόσο για τον 
αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη που πλέον 
πατά πιο εύκολα τα πόδια του στα μαρσπιέ. 
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Τεχνικά xαρακτηριστικά

 Κινητήρας
Τύπος  4T, 2Κ, Υ/Ψ
Κυβισμός (κ.εκ.)  562
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 70 Χ 73
Συμπίεση (:1) 10,9
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  47,6/7,500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  5,7/5.250
Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  15
Κατανάλωση (Δοκιμής λτ./100χλμ.) 5,2
  Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα 
Τύπος  Αλουμινένιο χυτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Ανεστραμμένο πιρούνι 
41χιλ
Διαδρομή (χλστ.)  120
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό αμορτισέρ / Π.Ε
Διαδρομή (χλστ.)  117
Φρένα Ε (χλστ.) 2Δ/ 267, 4Ε , ABS
Φρένα Π (χλστ.) Δ/282, 1Ε , ABS
  Τροχοί - Ελαστικά  
Ελαστικό Ε 120/70-15’’
Ελαστικό Π 160/60-15’’

Η άποψή μας
Το νέο TMAX 560 είναι ολοκληρωμένο από κάθε 
άποψη και δεν σου αφήνει περιθώριο να ζητήσεις κάτι 
παραπάνω. Σίγουρα η τιμή των 12.200 ευρώ ξεφεύγει 
από τα δεδομένα των περισσότερων scooter, αντίστοιχα 
όμως ξεφεύγουν και οι δυνατότητές του, αφού εύκολα 
μπορείς να συνδυάζεις την πρακτικότητα των scooter 
με τα ταξίδια και την sport συμπεριφορά μοτοσυκλέ-
τας. Και όλα αυτά μέσα σε μια αύρα άνεσης και πολυτέ-
λειας που αποδεικνύει τον λόγο που το TMAX θεωρεί-
ται σύμβολο κύρους με δύο τροχούς. 

Yamaha TMAX 560

η ποσότητα του ψυκτικού κατά 130cc, παρότι η χω-
ρητικότητα του ψυγείου αυξήθηκε κατά 6%.  Επι-
πρόσθετα ένας νέος αεραγωγός , φροντίζει να κρα-
τά τον κινητήρα δροσερό, διευκολύνοντας το έργο 
του συστήματος ψύξης.

Πλαίσιο – αναρτήσεις – φρένα
Το εξαιρετικό αλουμινένιο πλαίσιο δύο δοκών 

όπως και το αλουμινένιο ψαλίδι είχαν αναβαθμι-
στεί εκτενώς στην προηγούμενη γενιά, οπότε δεν 
υπήρχε κανένας λόγος για περαιτέρω αλλαγές. 
Σύμφωνα όμως με τα νέα δεδομένα, οι τεχνικοί της 
Yamaha βελτίωσαν το setup των αναρτήσεων επι-
λέγοντας νέα σκληρότερα ελατήρια, τόσο στο αντε-
στραμμένο πιρούνι 41χιλ όσο και στο μονό αμορτι-
σέρ το οποίο εδράζεται με μοχλικό. Τέτοιου είδους 
αναρτήσεις συναντάς συχνότερα σε μοτοσυκλέτα 
παρά σε scooter, όπως συμβαίνει και με τα φρένα 
που κινούνται στο ίδιο μοτίβο.

 Το πακέτο πέδησης παρέμεινε αναλλοίωτο, συν-
δυάζοντας σωστή αίσθηση με την απαραίτητη δύ-
ναμη ώστε να σταματάς με ασφάλεια σε όλες τις 
συνθήκες. Οι δύο δίσκοι 267 χιλ με τις ακτινικές  τε-
τραπίστονες δαγκάνες στο μπροστινό μέρος, ο δί-
σκος 282 χιλ πίσω με μονοπίστονη δαγκάνα όπως 
και το σύστημα ABS. Οι τροχοί είναι 15 ιντσών και 
εφοδιάζονται με τα ελαστικά Bridgestone Battlax 
SC σε διαστάσεις  120/70-15 μπροστά και 160/60-
15 πίσω.

Οδηγώντας 
Μπορεί το νέο μοντέλο να είναι ακόμη πιο σύγ-

χρονο σχεδιαστικά, όμως το οφθαλμόλουτρο κατέ-
χει μικρό μερίδιο στην απόλαυση του 560 που όπως 
κάθε TMAX, το χαίρεσαι πολύ περισσότερο όταν το 
οδηγείς. Και δεν έχει σημασία πού, αφού πραγμα-
τικά κινείται με την ίδια άνεση σε κάθε περιβάλλον. 
Στην πόλη ο όγκος του πραγματικά εξαφανίζεται, 
κάνοντάς το ιδανικό για τις καθημερινές ανάγκες ή 
για ξέγνοιαστες βόλτες υπό τον απολαυστικό (σήμα 
κατατεθέν) ήχο του δικύλινδρου κινητήρα που λει-
τουργεί με τον γνωστό αψεγάδιαστο τρόπο. 

Για να καταλάβεις την διαφορά σε σχέση με το 530 

θα πρέπει να ανοίξεις το γκάζι όταν βρίσκεσαι στην 
μεσαία περιοχή των στροφών. Ο τρόπος που το 560 
επιταχύνει από αυτό το σημείο παραμένει γραμμι-
κός, αλλά πιο έντονος με αποτέλεσμα τα χιλιόμετρα 
να μαζεύονται με μεγαλύτερη ευκολία μέχρι η βε-
λόνα να σταματήσει στο τελευταίο νούμερο του κο-
ντέρ (180χλμ/ώρα). Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθημερινότητα, καθώς 
είναι πιο άμεσο στο φάσμα που κινείσαι πιο συχνά. 
Για του λάτρεις των αριθμών, οι μετρήσεις μας έδει-
ξαν ότι χρειάζεται 6,65’’ για τα 0-100 και 4,2’’ για να 
επιταχύνει από τα 50 στα 100 χλμ/ώρα. 
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Yamaha TMAX 560 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15
ΤΡΙΚΑΛΑ - 2431029204

Κάθετη Μονάδα YAMAHA
Στην κάθετη μονάδα Yamaha Νούλας θα
βρείτε διαθέσιμη όλη τη γκάμα από
μοτοσυκλέτες, scooter και παπιά της
Ιαπωνικής εταιρείας.
H Noulas Moto έχει τη δυνατότητα να
στείλει προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
παραγγείλετε τα ανταλλακτικά ή αξεσουάρ
μοτοσυκλέτας και αναβάτη που επιθυμείτε
και θα έρθουν άμεσα στην πόρτα σας σε
όποιο σημείο της χώρας κι αν βρίσκεστε.

YAMAHA ΝΟΥΛΑΣ Ο.Ε., ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ - ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ -ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΗΛ: 24310-77577                   e-shop: www.noulasmoto.gr

www.noulasmoto.gr

Πλήρης γκάμα Ανταλλακτικών
Όλη η γκάμα της YAMAHA
Γνήσια Αξεσουάρ
Πλήρης Κάλυψη
Εξουσιοδοτημένο συνεργείο
Κράνη
Λιπαντικά
Αποστολή σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ

e-shop:
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