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Το να προκύψει μια βλάβη είναι κάτι που μπο-
ρεί να συμβεί ακόμα και σε μια καινούργια 
μοτοσικλέτα. Οκ, δεν διαφωνούμε το θέμα 

είναι να μην χαλάσει ποτέ, σχεδόν αδύνατον βέ-
βαια, αλλά το ζήτημα είναι πως αντιμετωπίζεις εσύ 
τυχόν βλάβη της μοτοσικλέτας σου. 

Εντάξει, στην ουσία όλοι μας θέλουμε αυτό που 
αγοράζουμε να είναι απροβλημάτιστο και παράλλη-
λα οι εταιρίες να μας στηρίζουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, είτε μέσω εγγυήσεων είτε μέσω ανα-
κλήσεων. Όμως έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι απατή-
σεις σου αυξάνονται ανάλογα με το κόστος αγοράς 
και πόσο αυτό επηρεάζει την κρίση σου περί αξιοπι-
στίας;

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Μόλις βγήκες από 
την αντιπροσωπεία με το καινούργιο σουπερ ντού-
περ adventure που το έχεις φορτώσει με όλο τα εξο-
πλιστικά πακέτα που είχε διαθέσιμα η εταιρία για το 

Εσύ συνδέεις την αξιοπιστία με την τιμή αγοράς;

Έχεις περισσότερες προσδοκίες όταν αγοράζεις 
μια πανάκριβη μοτοσικλέτα σε σχέση με ένα 
φθηνότερο commuter ή απαιτείς κάθε μοντέλο 
να προσφέρει αξιόπιστα χιλιόμετρα ανεξάρτητα 
από την τιμή αγοράς του;

*ΜΙΑ «OFF THE RECORD» ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ –ΜΟΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ– ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
NONPAPER
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μοντέλο αυτό και έχεις πληρώσει λίγο πολύ κοντά 
στα 20.000 ευρώ. Φυσικά ούτε που θέλεις να ακού-
σεις για τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να πα-
ρουσιάσει. Έχεις βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και 
απαιτείς από την εταιρία ένα καλοφτιαγμένο προϊόν, 
αντάξιο των προσδοκιών σου αφού ξηλώθηκες για 
να το αποκτήσεις.

Και με εκείνο το commuter που αγόρασες κοντά 
στα 4.000 ευρώ για  την καθημερινή σου μετακίνη-
ση τι γίνεται; Λες δεν βαριέσαι και απευθύνεσαι στην 
εταιρία να καλύψει τυχόν ζημιές μέσα στην εγγύηση. 
Στο κάτω-κάτω δεν έχεις δώσει και ένα σκασμό χρή-
ματα για να το αποκτήσεις. Θα του συγχωρήσεις και 
μερικά ατοπήματα αφού η χαμηλή τιμή σε αναγκάζει 
να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου.

Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι; Υπάρ-
χουν αναβάτες που αναζητούν την υψηλότερη ποι-
ότητα κατασκευής και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα, 
ανεξάρτητα από το ποσό που θα κληθούν να κατα-
βάλουν κατά την αγορά. Για εκείνους δεν παίζει ρό-
λο αν πρόκειται για ένα scooter 150 κυβικών ή ένα 
πανάκριβο γυμνό επιδόσεων που διαθέτει ένα σω-
ρό εξωτικά πακέτα εξοπλισμού. Το διακύβευμα είναι 
ίδιο και το αυτό.  Οι προσδοκίες τους είναι υψηλές σε 
κάθε περίπτωση και απαιτούν από την εκάστοτε εται-
ρία να σεβαστεί κάθε ευρώ που έχουν δώσει. 

Πιστεύουν ότι με την επιλογή τους  εξαργυρώνουν 
την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρία και γι΄αυτό 
δεν κάνουν συμβιβασμούς.

Εσείς τι λέτε; Μετράτε την αξιοπιστία ανάλογα με 
το ποσό που έχετε δαπανήσει; Είστε το ίδιο απαιτη-
τικός από ένα φθηνό μοντέλο, Πόσο επηρεάζει η τι-
μή αγοράς την κρίση σας για την αξιοπιστία του μο-
ντέλου και την εταιρίας; 
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SkyMini 125 & SkyBongo 125: 
Τα δύο νέα μοντέλα της SkyTeam Motors είναι εδώ!

Όταν η ρετρό αισθητική συναντά τη σύγχρο-
νη τεχνολογία, το παρελθόν συναντά το πα-
ρόν με αξιώσεις. Δύο νέα μοντέλα της Sky 

Team, τα SkyMini 125 και SkyBongo 125 έφτασαν 
για να υπενθυμίσουν πως η μετακίνηση μπορεί να 
είναι διασκεδαστική και παράλληλα οικονομική.

Η Sky Team Corp., Ltd. ιδρύθηκε το 1999 και ει-
δικεύεται σε μοτοσικλέτες για χρήση εντός εκτός 

δρόμου, ενώ η πλειοψηφία της παραγωγής προο-
ρίζεται για εξαγωγή. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
της Sky Team Corp., Ltd. καταλαμβάνουν έκταση 
15.000 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβάνο-
ντας χώρους εργοστασίου και γραφείων, με γραμ-
μές συναρμολόγησης, τοποθέτησης εξοπλισμού, 
δοκιμών δικύκλων και δοκιμής κινητήρα.

Η Sky Team Corp., Ltd., με προηγμένη τεχνολογία 

l ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ l ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΕΣ
NEWSdaily
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και τεχνογνωσία παράγει νέα δίκυκλα με βάση τη 
διεθνή ζήτηση της αγοράς τα οποία παρουσιάζονται 
κάθε χρόνο στις διεθνείς εκθέσεις μοτοσικλετών 
που διοργανώνονται σε Ευρώπη και Αμερική. Με 
εξαγωγές σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρι-
κή και Μέση Ανατολή, τα δίκυκλα έχουν εξαχθεί σε 
περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η 
ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε., επίσημος αντιπρόσωπος της Sky 
Team Corp., Ltd. φέρνει δύο νέα μοντέλα στην 
Ελληνική αγορά, τα επετειακά 20th anniversary 
SkyMini 125 και SkyBongo 125 τα οποία διατηρούν 
τη ρετρό αισθητική σε συνδυασμό με σύγχρονη τε-
χνολογία. Και τα δύο νέα μοντέλα διαθέτουν μονο-
κύλινδρο, τετράχρονο αερόψυκτο κινητήρα 124κ.
εκ. με απόδοση ισχύος 7,9 PS στις 7,300 σ.α.λ. και 
μέγιστη ροπή 8,8Nm στις 5,000 σ.α.λ.

Το κιβώτιο ταχυτήτων λειτουργεί με συμπλέ-
κτη και διαθέτει 4 ταχύτητες ενώ για την εκκίνηση 
υπάρχει μίζα αλλά και μανιβέλα. Με συνδυασμέ-
νη πέδηση και δισκόφρενα εμπρός και πίσω, επι-

βραδύνει με ασφάλεια ενώ τα tubeless ελαστικά με 
ζάντες διάστασης 3,50x10 ανταπεξέρχονται ιδανι-
κά στις συνθήκες του Ελληνικού οδοστρώματος. Οι 
ενδείξεις του οργάνου εμφανίζονται σε LCD οθό-
νη και ο προβολέας είναι τύπου LED. Τέλος, με χω-
ρητικότητα καυσίμου 4,5 lt για το SkyMini και 8,5 lt 
για το SkyBongo, η ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου 
μπορεί να προσφέρει μεγάλη αυτονομία και απρο-
βλημάτιστες διαδρομές σε όλα τα πλάτη και μήκη 
της Ελληνικής επικράτειας.

Το νέο SkyMini 125 είναι διαθέσιμο σε τρεις χρω-
ματικές επιλογές, shiny black, shiny white και mat 
army green ενώ το νέο SkyBongo διατίθεται σε δι-
χρωμία yellow/silver και black/silver με προτεινό-
μενες τιμές λιανικής 1,590 ευρώ και 1,690 ευρώ 
αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
σήμερα στο 210-3410684 / info@teomoto.gr ή επι-
σκεφθείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών 
της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε. n
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Ducati: 3 νέα μοντέλα το 2021

Η Ducati φαίνεται να ετοιμάζει Diavel 1260 
Lamborghini, Scrambler 1100 Pro Dark και 
Multistrada Enduro 1260 Grand Tour για 

την επόμενη χρονιά.
Έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπηρεσία προ-

στασίας περιβάλλοντος της Αμερικής επιβεβαιώ-
νουν ότι η Ιταλική εταιρεία ετοιμάζει Multistrada 
Enduro 1260 Grand Tour, Diavel 1260 Lamborghini 
και Scrambler 1100 Pro Dark για το 2021. Θα βα-
σίζονται σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα, οπότε δεν πε-
ριμένουμε αλλαγές σε μηχανικά μέρη. Το Diavel 
1260 Lamborghini θα έχει ξεχωριστό χρωματισμό 
και κάποια άλλα διακοσμητικά στοιχεία που θα το 
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα της σειράς, ενώ 
κάτι ανάλογο θα ισχύει και για το Scrambler 1100 

Pro Dark. Η Ducati έχει παρουσιάσει “Dark” εκδό-
σεις και στο παρελθόν, οπότε περιμένουμε μαύρο 
πλαίσιο, μαύρη βαφή και άλλες μικρές αισθητικές 
αλλαγές.

Το σημαντικότερο νέο όμως είναι η άφιξη του 
Multistrada Enduro 1260 Grand Tour, το οποίο θα 
είναι μια πλήρως εξοπλισμένη έκδοση. Φέτος, η 
Multistrada 1260 S Grand Tour απέκτησε κεντρικό 
σταντ, πλαϊνές βαλίτσες, νέα σέλα, θερμαινόμενα 
γκριπς, LED προβολείς ομίχλης, αισθητήρα πίεσης 
ελαστικών και νέο hands free καπάκι ρεζερβουάρ. 
Αυτά τα στοιχεία εξοπλισμού περιμένουμε να υιο-
θετηθούν και από την πιο χωμάτινη Enduro έκδοση 
που θα δούμε την επόμενη χρονιά, όπως όλα δεί-
χνουν.  n
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KTM 450 Rally Replica: Έτοιμη για Dakar

Αν θέλεις μια σκληροπυρηνική μοτοσυκλέτα 
που να μπορεί να αντεπεξέλθει στους πιο 
ζόρικους αγώνες αντοχής και να κατακτή-

σει κάθε έδαφος, η KTM 450 Rally Replica είναι για 
σένα.

Η 450 Rally είναι βασισμένη στην εργοστασιακή 
μοτοσυκλέτα της KTM με την οποία γωνίζονται κο-
ρυφαία ονόματα του Dakar όπως οι Sam Sunderland, 
Toby Price και Matthias Walkner. Εχει σχεδιαστεί και 
εξελιχθεί με βάση τις πληροφορίες και το feedback 
που έχουν δώσει αυτοί και άλλοι κορυφαίοι αναβά-
τες αγώνων rally.

Όπως υποδηλώνει το όνομα της, η Rally Replica 
κινείται από έναν κινητήρα SOHC 450 κυβικών με 
τροφοδοσία από ψεκασμό, και διαθέτει τα ίδια χαρα-
κτηριστικά που έχουν οι μοτοσυκλέτες που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο Dakar. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέ-
τει επίσης νέο μηχανισμό αλλαγής ταχυτήτων για πιο 
ομαλές αλλαγές και έχει ειδική επίστρωση για μεγά-
λη διάρκεια ζωής.

Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε ένα ειδικά κα-

τασκευασμένο ατσάλινο πλαίσιο, σχεδιασμένο ειδικά 
για αγώνες rally. Η ακαμψία του πλαισίου έχει βελτι-
στοποιηθεί για καλύτερη αίσθηση και πληροφόρηση, 
ενώ το ρεζερβουάρ εκτελεί χρέη υποπλαισίου καυ-
σίμου συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πολύ-
τιμου βάρους.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την WP αλλά 
έχουν δεχθεί τη φροντίδα του αγωνιστικού τμήμα-
τος της KTM και μιλάμε για ένα πιρούνι XACT PRO 
48mm σχεδιασμένο αποκλειστικά για χώμα και πλή-
ρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με τις διαδρομές να εί-
ναι 305 και 300 χιλιοστά εμπρός και πίσω αντίστοιχα.

Η ΚTM 450 Rally Replica είναι ένα αυστηρά περιο-
ρισμένης έκδοσης μοντέλο, αφού μόλις 85 κομμάτια 
θα παραχθούν. Με τιμή 25.900 ευρώ σίγουρα δεν 
είναι μια εκτός δρόμου μοτοσυκλέτα που μπορεί να 
αγοράσει ο καθένας, είναι όμως το απόλυτο αγωνι-
στικό όπλο. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό πακέτο υπο-
στήριξης και εξυπηρέτησης για όσους θέλουν να 
αναλάβουν την απόλυτη πρόκληση και να αγωνι-
στούν πραγματικά στο Dakar.  n
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Έρχεται το ηλεκτρικό scooter της Xiaomi

Ο κολοσσός των ηλεκτρονικών ανακοίνωσε 
την παραγωγή του Ninebot C30, του ηλε-
κτρικού scooter που θα ταράξει τα νερά της 

αστικής μετακίνησης.
Το C30 είναι ένα μοντέρνο ηλεκτρικό scooter 

που έχει την υπογραφή της Xiaomi και κάποια πο-
λύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Κινείται χάρη σε 
έναν ηλεκτροκινητήρα 400W, η αυτονομία του εί-
ναι περίπου 35 χιλιόμετρα, ενώ φτάνει μέχρι τα 
35 χιλιόμετρα τελικής, νούμερα μεγαλύτερα από 
τα ηλεκτρικά πατίνια της Xiaomi και άλλων κατα-
σκευαστών. Καλά όλα αυτά αλλά τίποτα τρομε-
ρό μέχρι εδώ, όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν 
φτάσουμε στην τιμή, που υπολογίζεται ότι θα εί-
ναι γύρω στα 440 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το συ-
γκεκριμένο scooter είναι φθηνότερο από ένα 

μεσαίας κατηγορίας ποδήλατο και φυσικά όχι 
ηλεκτρικό.

Ο λόγος που οι επιδόσεις έμειναν σε χαμηλά επί-
πεδα, είναι για να μπορεί να οδηγηθεί χωρίς δίπλω-
μα. Η μπαταρία του είναι αποσπώμενη για να μην εί-
ναι απαραίτητο να φορτιστεί πάνω στο scooter, ενώ 
θα υπάρχουν κι άλλες εκδόσεις C40, C60, C80. Κά-
θε έκδοση προσφέρει αυξημένη αυτονομία και φυ-
σικά αυξάνεται το κόστος. Στον τομέα των φρένων 
έχουμε δίσκο εμπρός και ταμπούρο πίσω. Μπορεί η 
πιθανότητα κάποιος μοτοσυκλετιστής να αφήσει τη 
μοτοσυκλέτα του για το συγκεκριμένο scooter να 
είναι μικρή, έως ανύπαρκτη, αλλά φανταστείτε κά-
ποιον πιτσιρικά που κυκλοφορεί με ηλεκτρικό πατί-
νι ή ποδήλατο. Το C30 θα ήταν μια καλή αναβάθμι-
ση στην μετακίνησή του.   n
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Kawasaki: Ένα βήμα πιο 
κοντά στην ηλεκτροκίνηση

Το Endeavour, το ηλεκτρικό project της 
Kawasaki μάλλον βρίσκεται πιο κοντά στην 
υλοποίηση, σύμφωνα με πατέντες που εί-

δαν το φως της δημοσιότητας.
Το project Kawasaki Endeavour μας έχει απα-

σχολήσει και στο παρελθόν και νέα σχέδια από 
πατέντες δείχνουν ότι η Ιαπωνική εταιρεία συνεχί-
ζει να εργάζεται πάνω σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, 
τα σχέδια δείχνουν τα σημαντικότερα στοιχεία της 
μοτοσυκλέτας δηλαδή το πλαίσιο, τον ηλεκτροκι-
νητήρα, τη μπαταρία και τη μετάδοση, ενώ το μό-
νο που λείπει είναι τα πλαστικά και το φαίρινγκ της 
μοτοσυκλέτας.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ο τρόπος που το 
μοντέλο θα φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Μάλ-
λον στην αντιπροσωπεία θα έρχεται χωρίς μπαταρία 
και μονάδα ελέγχου και θα συναρμολογείται εκεί 
σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη. Από το 
διάγραμμα της καλωδίωσης φαίνεται ότι η μονάδα 
ελέγχου περιλαμβάνει επιταχυνσιόμετρο και αισθη-
τήρες θερμοκρασίας. Αυτοί θα ελέγχουν την σωστή 

λειτουργία της μοτοσυκλέτας όταν αυτή βρίσκεται 
σε κίνηση, ενώ δεν αποκλείεται να τσεκάρουν και 
την μπαταρία κατά τη μεταφορά της στην αντιπρο-
σωπεία και να ενημερώνουν τον έμπορο για τυχόν 
ζημιές κατά τη μεταφορά.

Γιατί όμως η μπαταρία να ταξιδεύει ξεχωριστά από 
τη μοτοσυκλέτα; Ένας λόγος μπορεί να είναι οι πε-
ρίπλοκοι νόμοι σχετικά με τη μεταφορά υψηλής τά-
σης εξαρτημάτων. Ακόμα μπορεί να σημαίνει ότι σε 
άλλο εργοστάσιο θα κατασκευάζεται το πλαίσιο και 
τα υπόλοιπα κομμάτια της μοτοσυκλέτας και σε άλ-

λο η μπαταρία. Βέ-
βαια, δεν ξέρουμε 
ακόμα αν όλα αυ-
τά θα γίνουν με τον 
τρόπο που τα παρου-
σιάζουν τα σχέδια, 
αλλά φαίνεται ότι η 
Kawasaki έχει επεν-
δύσει πολύ χρόνο 
και χρήμα σε αυτό 
το project και αναμέ-
νουμε τη συνέχεια. n  
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Ο Guy Martin ετοιμάζεται να σπάσει το φράγμα των 480 χιλιομέτρων

Ο Guy Martin συνεχίζει τις δοκιμές με την 
turbo Hayabusa με στόχο να γίνει ο πρώ-
τος άνθρωπος που θα ξεπεράσει τα 480 

χιλιόμετρα την ώρα.
Την Τρίτη στον αεροδιάδρομο του Elvington, 

ο Martin κατάφερε να πιάσει τα 397 χιλιόμετρα, 
χωρίς φαίρινγκ το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας 
και χωρίς σέλα, προσπαθώντας να εξοικειωθεί με 
τη Hayabusa και μάλιστα με αρκετό αέρα, αφού 
οι ριπές έφταναν τα 80 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμέ-
νη υπερτροφοδοτούμενη μοτοσυκλέτα έχει φτια-
χτεί από τον Jarrod Frost και λίγα πράγματα πάνω 
της θυμίζουν την εργοστασιακή μοτοσυκλέτα. Η 

διάμετρος και η διαδρομή των εμβόλων παραμέ-
νουν αναλλοίωτες, αλλά από τα 1340 κυβικά της 
αποδίδει 830 ίππους, ενώ έχει αλλαγμένο πλαί-
σιο, πολύ μακρύτερο ψαλίδι και αεροδυναμικό 
φαίρινγκ.

Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή κατέχει ο Bill Warner, 
ο οποίος είχε καταφέρει να πιάσει τα 476 χιλιό-
μετρα το 2013, όμως έχασε τη ζωή του στην προ-
σπάθειά του να φτάσει τα 480 χιλιόμετρα. Γίνεται 
λοιπόν αντιληπτό το πόσο ρίσκο έχει μια τέτοια προ-
σπάθεια και πόσο επικίνδυνη είναι. Πάντως, συνε-
χίζει την εξέλιξη της μοτοσυκλέτας και ο στόχος του 
είναι να γίνει ο κάτοχος του ρεκόρ. n     
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Υπερσυλλεκτική Yahama 
R7 Bol d`Or στο σφυρί

Μια ξεχωριστή έκδοση της R7, η Bol d`Or, 
που μέχρι πρότινος βρισκόταν στα χέρια 
του Jean-Claude Olivier, βγαίνει σε δημο-

πρασία.
Όταν μιλάμε για σπάνιες μοτοσυκλέτες, η R7 βρί-

σκεται σίγουρα ψηλά στη λίστα, ιδιαίτερα όταν μι-
λάμε για την Bol d`Or έκδοση. Η συγκεκριμένη 
βέβαια μοτοσυκλέτα έχει και ενδιαφέρουσα προ-
έλευση, καθώς την είχε στην κατοχή του, ο Γάλ-
λος αγωνιζόμενος Jean-Claude Olivier. Όμως, 
αυτό ίσως που την κάνει ακόμα πιο ελκυστική εί-
ναι το γεγονός ότι έχει το νούμερο 1 από τις μό-
λις 20 που κατασκευάστηκαν συνολικά και έχει 
στο κοντέρ της λίγο πάνω από 3.000 χιλιόμετρα. 
Η μοτοσυκλέτα βρίσκεται ήδη προς πώληση στο 
classicdriver.com, με την τιμή της να είναι 60.000 
ευρώ.

Η έκδοση Bol d`Or της R7 δημιουργήθηκε για 

να γιορτάσει τη νίκη της Γαλλικής ομάδας της 
Yamaha στον 64ο αγώνα αντοχής Bol d`Or με 
οδηγούς τους Jean-Marc Deletang, Fabien Foret 
και Mark Willis. Η Yamaha τότε παρουσίασε μια 
σειρά από R6 και R7 με τον αριθμό #17 στα χρώ-
ματα της μοτοσυκλέτας που κέρδισε. Επίσης, εί-
χαν εξάτμιση τιτανίου της Akrapovic, αγωνιστική 
ζελατίνα της Ermax και ειδική στάμπα στο αλουμι-
νένιο πλαίσιο. Επίσης, το ρεζερβουάρ είναι μεγα-
λύτερης χωρητικότητας, στα πλαίσια των αγώνων 
αντοχής και έχει δυο βαλβίδες ταχείας πλήρωσης.

Μια εργοστασιακή R7 απέδιδε κάτι παραπάνω από 
106 ίππους, που δεν ήταν μεγάλο νούμερο ακόμα 
και για εκείνη την εποχή, όμως με το αγωνιστικό κιτ 
της Yamaha, φιλτροκούτι, εξάτμιση και επαναπρο-
γραμματισμό εγκεφάλου, έφτανε τους 160 ίππους, 
μπαίνοντας στα χωράφια μοτοσυκλετών 1000 κυβι-
κών. n
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Yamaha: Ετοιμάζει τετρακύλινδο 250άρι;

Φήμες από την ανατολή θέλουν τη Yamaha 
να ετοιμάζει εν σειρά τετρακύλινδρο στα 
250 κυβικά για να “χτυπήσει” το ZX-25R 

της Kawasaki.
Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευ-

ταίων μηνών είναι ο ερχομός του ZX-25R, μιας 
σπορ μοτοσυκλέτας με τετρακύλινδο κινητήρα 250 
κυβικών από την Kawasaki. Υπάρχει όμως πιθανό-
τητα και η Yamaha να ασχολείται με κάτι παρόμοιο 
και συγκεκριμένα το YZF-R25R. Δεν υπάρχει επί-
σημη ενημέρωση από την εταιρεία, αλλά οι φήμες 
έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ινδονησία, τη χώρα που 
στοχεύει η Kawasaki με το ZX-25R και πιθανώς άλ-
λοι κατασκευαστές σπορ μοτοσυκλετών 250 κυβι-
κών.

Η Yamaha δεν είναι η μόνη που θέλει να μπει σε 
αυτή την κατηγορία, καθώς έχει ήδη γίνει γνωστό 
ότι η Honda μάλλον δουλεύει επίσης σε εν σειρά 

τετρακύλινδρο στα 250 κυβικά για το CBR250RR-
R. Πάντως, αν η Yamaha προχωρήσει σε μια τέτοια 
κίνηση, πιθανώς να είναι κάποια υψηλών προδια-
γραφών μοτοσυκλέτα πίστας και δεν αποκλείεται 
να δούμε και κάποια “M” έκδοση.  Ή για να το πά-
με ακόμα πιο κάτω, θα μπορούσε να ξεκινήσει από 
μια “M” έκδοση και μετά να παρουσιάσει μια έκδο-
ση “δρόμου”.

Δυστυχώς όμως για όλους όσους περιμένουν 
πραγματικά ικανές μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού, 
οι κατασκευαστές δεν στοχεύουν την Ευρωπαϊκή 
αγορά, αλλά την αναπτυσσόμενη αγορά της Ασίας 
και χώρες όπως η Ινδονησία ή ακόμα και η Νέα Ζη-
λανδία. Στην περίπτωση του ZX-25R, η Kawasaki 
έχει ανακοινώσει ότι και άλλες αγορές θα προστε-
θούν σε αυτές που θα έχουν πρόσβαση στο μοντέ-
λο, μόλις ξεκινήσει η διάθεσή του. Αναμένουμε τις 
εξελίξεις. n      
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Honda Forza 350: Παρουσιάστηκε επίσημα

Το δημοφιλές mega scooter της Honda υπερ-
κυβίζεται και αποκτά νέα εμφάνιση. Διαβά-
στε περισσότερα.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που γρά-
φαμε ότι είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για το 
νέο Forza 350 της Honda και τώρα ήρθε η επιβε-
βαίωση καθώς το μοντέλο παρουσιάστηκε επίση-
μα στο Motor Show της Bangkok. Τον Μάρτιο που 
μας πέρασε η Honda έκανε κάποιες βελτιώσεις στο 
Forza του 2020 και τότε τίποτα δεν μας είχε προϊ-
δεάσει ότι η εταιρεία θα παρουσίαζε ένα εντελώς 
νέο μοντέλο στα μέσα Ιουλίου. Μια εβδομάδα με-
τά το teaser video που κυκλοφόρησε η Honda Ταϊ-
λάνδης, το Forza 350 αποκαλύφθηκε στο Bangkok 
International Motor Show, μια από τις ελάχιστες 
εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος. Το νέο 
μοντέλο είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις, επανα-
σχεδιασμένο και έχει νέο κινητήρα. Ας τα δούμε 
αναλυτικά.

Η σημαντικότερη αλλαγή δεν είναι άλλη από τον 
μεγαλύτερο κινητήρα, ο οποίος είναι πλέον 330 
κυβικά, μονοκύλινδρος και υδρόψυκτος. Τα νού-
μερα απόδοσης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, 
αλλά υποθέτουμε ότι θα ξεπερνά τους 24 ίππους 
του 300. Οι αλλαγές στην εμφάνιση δεν είναι πολ-
λές, ώστε να παραμείνει άμεσα αναγνωρίσιμο, 
αλλά τα χρώματα θα είναι νέα. Παραμένουν επί-
σης τα στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού όπως η 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, τα LED φώτα, 
το keyless σύστημα εκκίνησης, η θύρα USB, το 
traction control, το δικάναλο ABS και ο μεγάλος 
αποθηκευτικός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει 
δυο κράνη.

Το Forza 350 είναι προς το παρόν διαθέσιμο στην 
Ταϊλάνδη και σύντομα θα βρεθεί στις εκθέσεις τις 
Ασίας. Στην Ευρώπη το αναμένουμε από το Φθινό-
πωρο, ενώ είναι άγνωστο ακόμα αν θα βρεθεί στις 
αντιπροσωπίες της Αμερικής.  n     
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Οριστικό τέλος στο σβήσιμο κλήσεων
Oι κλήσεις θα αρχίσουν σύντομα να βεβαι-

ώνονται ηλεκτρονικά, πράγμα που λέγεται 
πως θα κάνει αδύνατη την παράνομη δια-

γραφή τους. Διαβάστε περισσότερα.
Σημαντικές αλλαγές ανακοίνωσε ο υφυπουρ-

γός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφα-
λογιάννης στην χθεσινή εκδήλωση στο Ινστιτούτο 
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών 
(ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε ό,τι εχει να κάνει 
με την βεβαίωση τροχονομικών προστίμων

Μια από τις αλλαγές που έρχονται είναι ότι η βε-
βαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων θα γί-
νεται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η ενημέρω-

ση του οδηγού, ειδικά αν δεν είναι παρών. Αυτό 
σημαίνει αυτόματα πως θα μπει ένα τέλος στην συ-
νήθεις πρακτικές των Ελλήνων που επαιρναν μια 
κλήση και μετά από ένα - δύο τηλέφωνα σε αστυ-
νομικούς, αυτή η κλήση διαγραφόταν ως δια μα-
γείας.

Αξίζει ωστόσο να σημειώνουμε πως μπορεί η 
κλήση και το πρόστιμο να βεβαιώνονται στο μέλ-
λον ηλεκτρικά, ωστόσο ο οδηγός θα μπορεί να 
υποβάλλει ένσταση, πράγμα που ίσως αφήνει ένα 
μικρό παραθυράκι για διαγραφή προστίμων ακόμα 
και για «καραμπινάτες» παραβάσεις εάν υπάρχει το 
κατάλληλο «μέσο».

Μένει να δούμε στην πράξη τι θα γίνει... n
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SYM VF125 μόνο με 1.960 ευρώ
Νέα χαμηλότερη τιμή για το VF 125 ανακοί-

νωσε η SYM γιατί το καλό παπί πρέπει να εί-
ναι προσιτό σε όλους. 

Με γονίδια από το VF 185, αρχηγό των παπιών, 
το VF125 έρχεται στην πιο δελεαστική πρόταση, τα-
ράσσοντας τα νερά της “elite” κατηγορίας παπιών, 
με τιμή κάτω των 2.000 ευρώ. Η νέα τιμή, 1.960 ευ-
ρώ, είναι προσφορά για όλους όσους θέλουν ένα 
πραγματικό εργαλείο δουλειάς.  

 Το VF125 διαφέρει σχεδιαστικά από τα υπό-
λοιπα κλασικά παπιά που έχουν παρουσιαστεί 
μέχρι σήμερα στην ελληνική αγορά. Ξεχωρίζει 
για την sport σχεδιαστική προσέγγιση.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Στον τομέα της σχεδίασης ξεχωρίζει
για τις δυναμικές γραμμές στο εσωτερικό της 

ποδιάς,
για τις επιφάνειες carbon υφής,
για το επιθετικό πίσω τμήμα που καταλήγει σε 

μία αεροδυναμική αεροτομή,
για το σιρίτι στις ζάντες
για το εντυπωσιακό διακοσμητικό “πλαίσιο” 

χωροδικτύωμα κόκκινου χρώματος και
για το πίσω εξαγωνικό φωτιστικό σώμα τύπου 

LED και τα φώτα ημέρας – LED DRL -  σε κάθε 
πλευρά της μπροστινής μάσκας σε σχήμα τό-
ξου.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Το VF125 βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης και 

εργονομίας της κατηγορίας.
Η σέλα, 2 επιπέδων, με αντιολισθητική επέν-

δυση και χαρακτηριστική κόκκινη ραφή επιτυγ-
χάνει  εργονομική θέση οδήγησης.

Κάτω από τη σέλα, υπάρχουν έξυπνες θήκες 
για τα εργαλεία του οχήματος και αρκετός απο-

θηκευτικός χώρος για μικροπράγματα όπως 
αδιάβροχα και γάντια.

Ο αποθηκευτικός χώρος ανοίγει εύκολα από 
ένα διακόπτη τοποθετημένο στο δεξί χειριστή-
ριο του τιμονιού, χωρίς να χρειάζεται να σβή-
σει το όχημα.

Στα θετικά του VF125 είναι και τα μαρσπιέ με-
γάλης επιφάνειας του συνεπιβάτη.

Ο πίνακας οργάνων, αποτελείται από ένα ανα-
λογικό στροφόμετρο και μία ψηφιακή LCD οθό-
νη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
περιμετρικά σε αυτά ενημερωτικές λυχνίες.

Ο κεντρικός μαγνητικός διακόπτης, αυξάνει 
τα επίπεδα ασφάλειας από την πιθανότητα κλο-
πής.

ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το VF125 παρέχει κορυφαία επίπεδα ασφά-

λειας.
Οι ζάντες αλουμίνιου φέρουν tubeless ελα-

στικά, με φαρδύ πίσω ελαστικό διάστασης 
120/70-17, συντελώντας αποτελεσματικά στο 
φιλτράρισμα των κακοτεχνιών του οδοστρώ-
ματος και προσφέροντας καλύτερο έλεγχο και 
κράτημα  και κορυφαία οδηγική συμπεριφορά.

Αποσβένει υποδειγματικά τους κραδασμούς 
του οδοστρώματος χάρη στο εμπρόσθιο τηλε-
σκοπικό πιρούνι 94mm διαδρομής και 26mm 
διαμέτρου και στις πίσω αναρτήσεις λαδιού-αε-
ρίου με εξωτερικό δοχείο αερίου - διαδρομής 
60mm, ρυθμιζόμενες ως προς την προφόρτιση.

Εφοδιάζεται με δύο δισκόφρενα 220mm, με 
σωληνάκια υψηλής πίεσης και δαγκάνα 2 εμ-
βόλων εμπρός και ενός εμβόλου πίσω.

Διαθέτει σύστημα συνδυασμένης πέδησης 
(CBS) που προσφέρει άμεση και αποτελεσμα-
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τική πέδηση.
Ο μεγάλος πολυεδρικός προβολέας 

12V35/35W, προσφέρει υψηλή ορατότητα και 
ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Ο αναβάτης με sport διαθέσεις για οριακές 
κλίσεις θα γοητευτεί από τα αναδιπλούμενα 
μαρσπιέ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Παρά τον sport  χαρακτήρα το VF125  κινεί-

ται με μέγιστη οικονομία, υψηλή  αυτονομία και 
ικανές επιδόσεις.

Ο κινητήρας του VF125, είναι 4χρονος, αε-
ρόψυκτoς, 2βάλβιδος, SOHC, με χωρητικότη-
τα 123cc.

Αποδίδει μέγιστη ιπποδύναμη 8.5PS στις 
8.000 σ.α.λ. με μέγιστη ροπή 8.7 Nm στις 5.500 
σ.α.λ.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ημιαυτόματο 4 
σχέσεων, N-1-2-3-4-N (σε στάση).

Διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού 
καυσίμου (EFI) από την KEIHIN, με κατανάλω-
ση μόλις 1,87lt/100Km (EURO 4). n
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Ταξιδεύοντας στην κεντρική Εύβοια

KTM 390 
AdventureTEST
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Περιπέτεια χωρίς συμβιβασμούς
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Λίγοι μήνες έχουν περάσει από τότε που δο-
κιμάζαμε το 390 Adventure στην Τενερίφη 
και το μικρό on-off της ΚΤΜ μας είχε αφή-

σει εξαιρετικές εντυπώσεις από τη σύντομη συμβί-
ωση μαζί του. Βέβαια είναι άλλο να δοκιμάζεις μια 
μοτοσυκλέτα σε προσεκτικά επιλεγμένες διαδρο-
μές κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της και άλ-
λο σε Ελληνικό έδαφος, οπότε η ανυπομονησία εί-
χε χτυπήσει κόκκινο και δεν βλέπαμε την ώρα να 
βρεθούμε στη σέλα της. Η KTM έχοντας ως βάση το 
Duke 390 δημιούργησε το 390 Adventure προσθέ-
τοντας έτσι μια μικρού κυβισμού επιλογή στη θρυ-
λική γκάμα των Adventure. H ΚΤΜ γνωρίζει πολύ 
καλά από τέτοιου είδους μοτοσυκλέτες και όταν η 
λέξη «περιπέτεια» κοσμεί το όνομα ενός μοντέλου 
σε προδιαθέτει να εξερευνήσεις μαζί του νέα μέ-
ρη και να ανακαλύψεις τις πραγματικές του δυνα-
τότητες. Τι καλύτερο λοιπόν από το να δοκιμάσουμε 
το 390 Adventure ταξιδεύοντας μαζί του. Προορι-
σμός η Κεντρική Εύβοια με τη βάση μας να είναι η 

Κύμη. Ένα μικρό tank bag με τα απαραίτητα δέθη-
κε στην σέλα του συνεπιβάτη με τα χταπόδια να πιά-
νουν στις χρήσιμες εγκοπές που υπάρχουν για αυτό 
τον λόγο στα πλαστικά του πίσω μέρους και το τα-
ξίδι ξεκινά.

1η μέρα
Θέλοντας να αποφύγουμε τα βαρετά χιλιόμετρα 

της εθνικής μέχρι τη Χαλκίδα επιλέξαμε να πάρου-
με το ferry boat από Ωρωπό προς Ερέτρια. Τον τρό-

Έργο τέχνης η έγχρωμη TFT οθόνη και παρέχει 
μεγάλο όγκο πληροφοριών.
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πο που ταξιδεύει στην εθνική το 390 Adventure θα 
είχαμε την ευκαιρία να τον ανακαλύψουμε στον γυ-
ρισμό, οπότε στον Άγιο Στέφανο αφήσαμε την εθνι-
κή και κινηθήκαμε για λίγο παράλληλα με αυτή απο-
φεύγοντας τα διόδια. Αφήσαμε τον παράδρομο λίγο 
μετά τις Αφίδνες και αρχίσαμε να κατηφορίζουμε 
προς Ωρωπό. Η συγκεκριμένη διαδρομή δεν έχει 
κίνηση, το καταπράσινο περιβάλλον αλλάζει αμέ-
σως τη διάθεσή σου και πρόκειται για μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για όποιον θέλει μια σύντομη από-
δραση εκτός Αττικής. Στις αλλεπάλληλες στροφές 
το 390 αλλάζει κατεύθυνση «με τη σκέψη» και δια-
τηρεί ακλόνητο την τροχιά του στην καλή άσφαλτο 
παρά το γεγονός ότι είναι εξοπλισμένο με «τακου-
νάτα» ελαστικά. Σε λίγη ώρα ήμασταν στον Ωρωπό 
και το ferry boat είχε μπει στο λιμάνι μέχρι να βγά-
λουμε τα εισιτήρια. Τους καλοκαιρινούς μήνες έχει 
δρομολόγιο κάθε μισή ώρα, οπότε ακόμα και αν το 
χάσεις δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πολύ. Η δι-
αδρομή μέχρι την Ερέτρια διαρκεί περίπου 30 λε-
πτά και από εκεί κατευθυνόμαστε προς Αμάρυνθο 
που είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η στάση για πα-
γωτό σε φημισμένο ζαχαροπλαστείο της περιοχής 

Μικρών διαστάσεων τελικό, χωρίς να συναρπάζει ο 
ήχος του. 

ήταν μονόδρομος και απαραίτητη προκειμένου να 
δροσιστούμε λίγο. 

Αναζωογονημένοι καβαλάμε ξανά το μικρό 
Adventure και συνεχίζουμε προς Αλιβέρι, Λέπου-
ρα, Νεοχώρι και Αυλωνάρι. Ο δρόμος δεν έχει πο-
λύ κίνηση, αλλά θέλει προσοχή καθώς σε πολ-
λά σημεία είναι «γυαλισμένος» και γλιστράει. Οι 
44 ίπποι που αποδίδει ο κινητήρας κάνουν εύκο-
λες τις προσπεράσεις αλλά θα χρειαστεί να κατε-
βάσεις μια ή δυο ταχύτητες, καθώς του αρέσει να 

Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα
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δουλεύει ψηλά και εκεί ξεδιπλώνει τη δύναμή του. 
Τα 6,3 δευτερόλεπτα που χρειάζονται για το 50 – 
100 με 4η σχέση στο κιβώτιο είναι μια πολύ καλή 
επίδοση αντίστοιχη με μοτοσυκλέτες 500 κυβικών. 
Ο παραλιακός δρόμος που ενώνει το Στόμιο με την 
Πλατάνα γνωρίζαμε ότι ήταν κλειστός λόγω έργων 
οπότε στη διχάλα μετά το Αυλωνάρι πήγαμε αριστε-
ρά περνώντας μέσα από τα χωριά Ωρολόγιο, Κονί-
στρες και Καλημεριάνοι. Ο δρόμος είναι στενός και 
κινείσαι με χαμηλές ταχύτητες καθώς δεν υπάρχει 
καλή ορατότητα σε πολλά σημεία, αλλά έτσι έχεις 
χρόνο να απολαύσεις τα γραφικά χωριουδάκια και 
το καταπράσινο περιβάλλον που τα συνδέει. Ο δρό-
μος σε οδηγεί στο κέντρο της Κύμης, αλλά η ώρα 
για μπει το 390 στο γκαράζ δεν είχε φτάσει ακό-
μη. Παρά το ταξίδι των 2,5 ωρών, δεν αισθανό-
μασταν κούραση και υπήρχε όρεξη για μια ακόμα 
βόλτα, ώστε να πατήσουμε λίγο χώμα και να μυρί-
σουμε το φρέσκο θυμάρι που υπάρχει σε αφθονία 
στην περιοχή. Η άνετη σέλα και η συνολική εργο-
νομία του 390 Adventure απέδειξαν ήδη ότι μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ταξίδι και όλα δεί-
χνουν ότι μπορούν να κρατήσουν ξεκούραστο τον 
αναβάτη για πολύ ώρα. Στόχος λοιπόν ήταν να φτά-

σουμε στη Χηλή, ένα μικρό ψαροχώρι βορειοανα-
τολικά της Κύμης, αλλά δεν θα χρησιμοποιούσαμε 
την άσφαλτο, καθώς θα πηγαίναμε μέσα από τους 
χωματόδρομους του Πετισούνα. Τα μεικτής χρήσης 
ελαστικά ΤKC 70 της Continental με τα οποία είναι 
εφοδιασμένο το 390 βρίσκουν εύκολα πρόσφυση 
στο χώμα και τις φυτευτές πέτρες, ενώ οι ποιοτικές 
και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις από τη σειρά APEX 
της WP καταβροχθίζουν με ευκολία τα βαθιά νερο-
φαγώματα, ενώ πολύ χρήσιμες στο χώμα είναι και 
οι μεγάλες διαδρομές τους (170 χιλιοστά για το πι-
ρούνι και 177 για το αμορτισέρ). Κάπως έτσι η πρώ-

Τύπος  4T, 1Κ, Υ/Ψ, 4β

Κυβισμός (κ.εκ.)  373,2

Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 89 Χ 60

Συμπίεση (:1) 12,6

Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  44/9000

Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  3,8/7000

Τροφοδοσία  Ηλ.Ψεκασμός

Χωρητικότητα  

Ρεζερβουάρ (λίτρα)  14,5

Κινητήρας*

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Eπιδόσεις

0-50 χλμ./ώρα (δλ.) 2
0-100 χλμ./ώρα (δλ.)     6
50-100χλμ./ώρα (δλ.)  
4η σχέση    6,3
Απόσταση ακινητοποίησης
100-0 (μέτρα) 45

Τελική  
ταχύτητα  
(χλμ./ώρα) 

-
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τη μέρα έφτασε στο τέλος της και 
παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε δι-
ανύσει πολλά χιλιόμετρα (περίπου 
180) είχαμε ήδη ενθουσιαστεί από 
τον τρόπο που ανταποκρίνεται το 
390 Adventure στους διαφορετι-
κούς ρόλους που καλείται να παί-
ξει.

2η μέρα
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε ακρι-

βώς όπως είχε τελειώσει η προηγούμενη, δηλαδή 
με χώμα. Με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα μπο-
ρείς να εξερευνήσεις καινούργια μέρη οπότε χω-
ρίς συγκεκριμένο προορισμό κινηθήκαμε σε χω-
ματόδρομους και μονοπάτια που ενώνουν μικρά 
χωριουδάκια νότια της Κύμης. Στο 390 Adventure 
έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην κίνηση εκτός 
δρόμου και μπορείς, μπαίνοντας στο εύκολο μενού 
της έγχρωμης TFT οθόνης των 5 ιντσών, να βάλεις 
το cornering ABS 9.1 MP της Bosch σε λειτουργία 
Off Road, ώστε να επεμβαίνει διακριτικά μόνο στον 
εμπρός τροχό. Το traction control μπορεί να απε-
νεργοποιηθεί τελείως και είναι μια κίνηση που πρέ-
πει να κάνεις πριν πατήσεις χώμα καθώς σε “κόβει” 
αρκετά και δεν επιτρέπει το “παιχνίδι”. Στην άσφαλ-
το όμως δουλεύει υποδειγματικά αφού πρόκειται 
για ένα τελευταίας γενιάς σύστημα που υπολογίζει 
και την κλίση της μοτοσυκλέτας. Σύμμαχός σου στο 
χώμα είναι και το πολύ μικρό βάρος, αφού τα 158 
κιλά που ζυγίζει στεγνό, εξαφανίζονται μόλις ανέ-
βεις στη σέλα του, ενώ εντυπωσιακή είναι η γεωμε-
τρία και το ζύγισμά του που σου επιτρέπει να ισορ-
ροπείς εύκολα ακόμα και σε ταχύτητες βαδίσματος. 
Οι 19 ίντσες του μπροστινού τροχού μπορεί να μην 
εντυπωσιάσουν σαν νούμερο τους φανατικούς του 
χώματος, όμως στην πράξη ταιριάζουν απόλυτα στη 
φιλοσοφία του 390 και το βοηθούν στο να αναδείξει 
τις δυνατότητές του. Αφού λοιπόν πήραμε μια γερή 
δόση χώματος και με τον μεσημεριανό ήλιο να καί-
ει, είχε έρθει η ώρα για “σβήσιμο” στην παραλία της 
Μουρτερής. Πρόκειται για μια παραλία αρκετών χι-
λιομέτρων και αν θέλεις να φτάσεις στην άκρη της 

θα πρέπει να μπεις σε χωματό-
δρομο, ο οποίος όμως είναι πο-
λύ βατός. Η άμμος που υπάρχει 
σε κάποια σημεία του δρόμου θέ-
λει προσοχή καθώς ο μπροστινός 
τροχός της μοτοσυκλέτας πηγαί-
νει όπου θέλει και σε κάνει να 
αναρωτιέσαι πώς καταφέρνουν 
να μείνουν όρθια τα ιερά τέρα-
τα του Dakar στους αχανείς αμ-

μόλοφους. Το πρόγραμμα για το βράδυ είχε φαγη-
τό στο γραφικό χωριό Ανδρωνιάνοι με τα όμορφα 
πέτρινα σπίτια. Στον γυρισμό εκτιμήσαμε ιδιαίτερα 
την αποτελεσματικότητα του τριγωνικού LED προ-
βολέα, ο οποίος φωτίζει επαρκώς τον δρόμο και θα  
σου επιτρέψει ακόμα και να ταξιδέψεις βράδυ χω-
ρίς δεύτερη σκέψη. Πολύ όμορφη λεπτομέρεια εί-
ναι και οι φωτιζόμενοι διακόπτες στο τιμόνι, ενώ η 
οθόνη ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητά της και 
σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ λευ-
κού και μαύρου φόντου. 

3η μέρα
Το επόμενο πρωί ήταν απαραίτητο να γίνει ένα 

πλύσιμο στο 390 Adventure ώστε να καθαρίσει από 
το χώμα και τα μυγάκια του ταξιδιού. Η περιποίη-
ση της μοτοσυκλέτας ήταν μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να επεξεργαστούμε τα πλαστικά και να θαυ-
μάσουμε τον σχεδιασμό της. Η εμφάνισή της έχει 
στοιχεία τόσο από τα μεγαλύτερα Adventure, όσο 

 
 

Τύπος  Ατσάλινο χωροδικτύωμα

Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Αν. πιρούνι  

 WP 43χιλ ΑΣ,ΑΕ

Διαδρομή (χλστ.)  170

Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό 

αμορτισέρ WP, ΑΕ, ΠΕ

Διαδρομή (χλστ.)  177

Φρένα Ε (χλστ.) Δ/320, 4Ε, ABS

Φρένα Π (χλστ.) Δ/230, 1Ε, ABS

Αναρτήσεις-Φρένα-Τιμόνι

Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους 
κινητήρες της κατηγορίας και λατρεύει να 
δουλεύει ψηλά.
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και από τα καθαρόαιμα motocross και enduro μο-
ντέλα της εταιρείας με τις γραμμές να είναι αιχμη-
ρές και επιθετικές, όπως συμβαίνει σε όλα τα KTM 
που έχει σχεδιάσει ο οίκος Kiska. Το εμπρός μέρος 
της μοτοσυκλέτας θυμίζει κεφάλι εντόμου και είναι 
σαν να προεξέχει με αποτέλεσμα να διχάσει όσους 
το έβλεπαν. Άλλοι το λάτρεψαν και άλλοι το μίση-
σαν. Από κάτω του υπάρχουν δυο ημιδιάφανα τμή-
ματα που στέλνουν τον αέρα μακριά από το σώμα 
του αναβάτη και φροντίζουν να ενώσουν οπτικά το 
μούτρο με το υπόλοιπο σύνολο. Οι χούφτες, τα καλύμ-
ματα του νέου, κυρτού ψυγείου και η ποδιά που προ-
στατεύει το σύνολο των 373,2 κυβικών, ενισχύουν την 
off road πλευρά του 390 Adventure και είναι απαραίτη-
τα σε μια μοτοσυκλέτα αυτής της κατηγορίας.

Στη συνέχεια φορτώθηκαν ξανά τα μπαγκάζια στο 
390, αλλά η ώρα της επιστροφής δεν είχε φτάσει ακό-
μα. Πρώτα θα κάναμε μια βουτιά στα καταγάλανα νερά 
της παραλίας του Μετοχίου και θα γεμίζαμε το δικό μας 

ρεζερβουάρ σε τοπικό ταβερνάκι. Για τον δρόμο του γυ-
ρισμού επιλέξαμε μια πιο όμορφη, ήσυχη και μαγευτική 
διαδρομή που μάλλον πολλοί μοτοσυκλετιστές και λά-
τρεις της οδήγησης γνωρίζουν. Θα ανεβαίναμε λοιπόν 
τη Δίρφυ που μαζί με το Ξεροβούνι είναι το ψηλότερο 
τμήμα της οροσειράς που καλύπτει μεγάλο μέρος της 

Ο προβολέας θυμίζει έντονα τα μεγαλύτερα Ad-
venture και είναι πολύ αποτελεσματικός στις 
νυχτερινές διαδρομές.
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ABS / Ρυθμ.  l
Τraction Control / Ρυθμ.   l
Στροφόμετρο  l
Immobilizer   l
Yπολογιστής ταξιδιού   l
Μερικός χιλιομετρητής   l
Ένδειξη βενζίνης   l
Δείκτης θερμοκρασίας   l
Θερμοκρασία περιβάλλοντος   l
Ζελατίνα / Ρυθμ.   l
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ  l
Πλάγιο σταντ   l
Κεντρικό σταντ   l
Χειρολαβές / Σχάρα  8
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π   l/ l
  l: στάνταρ, 8: προαιρετικός,  
  -: δε διατίθεται

Εξοπλισμός - τιμή
Κεντρικής Εύβοιας. Στην ορεινή διαδρο-
μή η κίνηση είναι ελάχιστη, όμως δεν 
πρέπει να αφήσεις το καταπράσινο 
τοπίο να σου αποσπάσει την προσο-
χή, καθώς σε πολλά σημείο ο δρόμος 
έχει υποστεί ζημιές από τους ανελέη-
τους χειμώνες, ενώ συχνά θα συνα-
ντήσεις χώματα και χαλίκια πάνω σε 
τυφλές στροφές. Τα φρένα απέδειξαν 
την αποτελεσματικότητά τους αρκετές 
φορές με το αρχικό δάγκωμα να είναι 
εντυπωσιακό και σπάνιο σε παρόμοι-
ου κυβισμού μοτοσυκλέτες. Η καλή 
αίσθηση συνοδεύεται και από απο-
τελεσματικότητα όπως μας έδειξαν οι 
μετρήσεις μετά το τέλος του ταξιδιού 
αφού για την ακινητοποίηση από τα 100 χλμ / ώρα χρει-
άζονται 45 μέτρα. Οι συνεχόμενες κλειστές κατηφορι-
κές φουρκέτες πριν φτάσεις στη Στενή δεν σε αγχώ-
νουν αν είσαι πάνω στο 390 Adventure. Ελίσσεται με 
άνεση και χωρίς κόπο κρατώντας τον αναβάτη ξεκού-
ραστο σε τέτοιου είδους απαιτητικές διαδρομές. Ο δρό-
μος μας έβγαλε στη Νέα Αρτάκη και από εκεί Χαλκίδα 
για να επιστρέψουμε μέσω εθνικής. Μπορείς να ταξι-
δεύεις με ταχύτητες κοντά στα 140 χιλιόμετρα την ώρα 
χωρίς κουραστικούς κραδασμούς από τον μονοκύλιν-
δρο κινητήρα, όμως αν σκοπεύεις να κάνεις πολλά χι-
λιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο θα πρέπει να αλλάξεις 
την κοντή ζελατίνα με μια μεγαλύτερη για καλύτερη κά-
λυψη από τον αέρα. Η οθόνη διαθέτει υπολογιστή τα-
ξιδίου οπότε γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή τα χιλιόμετρα 
που έχεις διανύσει, την διάρκεια του ταξιδιού, την αυτο-
νομία καυσίμου και τη μέση κατανάλωση που στην πε-
ρίπωσή μας ήταν 3,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το 390 
Adventure διαθέτει και παροχή ρεύματος 12 V για φόρ-
τιση κινητού ή GPS.

Επιστρέφοντας στο κέντρο της πόλης, δεν θα έχεις 
ιδιαίτερες περιπέτειες με το Adventure καθώς η μικρή 
απόσταση της σέλας από το έδαφος (855 χιλιοστά), το 
μεγάλο κόψιμο του τιμονιού και το γεγονός ότι αυτό 
περνά πάνω από τους περισσότερους καθρέπτες αυ-
τοκινήτων του δίνουν ευελιξία παπιού, ενώ η απόδο-

ση και το νεύρο του κινητήρα σε εκτο-
ξεύουν από φανάρι σε φανάρι. Θα 
θέλαμε βέβαια η απόκριση του ψε-
κασμού να μην ήταν τόσο απότομη 
στις χαμηλές ταχύτητες αλλά όπως 
είπαμε έχουμε να κάνουμε με έναν 
κινητήρα που του αρέσει να δου-
λεύει ψηλά.

Επίλογος
Το 390 Adventure δεν είναι μια 

ακόμα από τις μοτοσυκλέτες που 
απλά τάζουν περιπέτεια και για να 
το διαπιστώσουμε κάναμε μια δι-
αδρομή και περάσαμε από εδάφη 
που αντιπροσωπεύουν πλήρως τη 
χρήση που θα κάνει ο πιθανός αγο-

ραστής του. Έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα προκει-
μένου να σε πάει σε καινούργιους προορισμούς και 
μπορεί να το κάνει με άνεση, ευκολία και ασφάλεια. Ο 
εξοπλισμός του είναι πρωτόγνωρος για τα δεδομένα 
της κατηγορίας, αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο και στην τι-
μή του. Θα σε περάσει από όποια διαδρομή επιλέξεις, 
είτε είναι χωμάτινη είτε ασφάλτινη και είναι ιδανικό για 
να μπει κάποιος στον κόσμο των on-off μοτοσυκλετών 
και να κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώμα. Φυσι-
κά δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός οτι εί-
ναι μια μοτοσυκλέτα που οδηγείται με Α2 δίπλωμα, 
οπότε απευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος αναβα-
τών και είναι ιδανική για να μπει κάποιος στην κατη-
γορία των Adventure. n

Εξοπλισμός αναβάτη
 w Κράνος: Kabuto Aeroblade 5 (Moto Πήγασος)

w Μπουφάν: Nordcap Summer Tech (Moto Market)
w Παντελόνι: Nordcap Eolos (Moto Market)

w Γάντια: Seventy Degrees SD-T6 (Moto Πήγασος)
w Μπότες: Forma Adventure Low (Moto Market)

 Η σέλα 
μπορεί να 
φαίνεται 
λεπτή, αλλά 
αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα 
άνετη.
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Λιμουζίνα σε 3 
τροχούς

Το μεγαλύτερο σε κυβισμό 3τροχο scooter της Piaggio αλλά και της αγοράς, προσφέρει 
ανέσεις επιπέδου αυτοκινήτου και δυνατότητα οδήγησης με δίπλωμα αυτού, σε ιδιαίτερα 

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

MP3 500 HPE Sport 
AdvancedTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Με μια ματιά
3 Tιμή: 10.940 ευρώ
3 Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ
3 Σύστημα όπισθεν 
3 ABS και ASR στον βασικό 
    εξοπλισμό
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MP3 500 HPE 
Sport AdvancedTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πραγματική… σπηλιά ο χώρος κάτω από την σέλα, 
χωρά μέχρι και 2 κράνη full face μαζί με άλλα 
αντικείμενα, ενώ είναι και φωτιζόμενος. 

Τα όργανα του MP3 αποπνέουν μια premium 
και «αυτοκινητική» εικόνα. Η LCD οθόνη είναι 
αναχρονιστική, αλλά απεικονίζει πολλές ενδείξεις. 
Πάνω από τον πίνακα οργάνων, υπάρχει το 
ντουλαπάκι. 

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» δια-
στάσεις του δεν κρύβονται και αυτό μόνο κακό δεν 
είναι, μιας και το μοντέλο επιβάλλει μία premium 
και πολυτελή εικόνα με πολλά στοιχεία από τον χώ-
ρο του αυτοκινήτου. Στο εμπρός μέρος, οι δύο προ-

βολείς δένουν χαρακτηριστικά με την γρίλια του 
ψυγείου, ενώ η πολύ ψηλή και φαρδιά ζελατίνα κα-
λύπτει το πάνω 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 δυ-
ναμισμού κυρίως στις λεπτομέρειες. Μία από αυ-
τές, είναι το κόκκινο χρώμα στα ελατήρια των αναρ-

Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα
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MP3 500 HPE 
Sport AdvancedTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

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)  -

Κινητήρας*

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Eπιδόσεις

0-50 χλμ./ώρα (δλ.) 4
0-100 χλμ./ώρα (δλ.)     14,2
40-80χλμ./ώρα (δλ.)     6
Απόσταση ακινητοποίησης
100-0 (μέτρα) 51

Τελική  
ταχύτητα  
(χλμ./ώρα) 

-

O μονοκύλινδρος των 500 κυβικών είναι επαρκής 
για το μοντέλο, αλλά θα μπορούσε να ναι πιο 
ζωηρός στα χαμηλά. Μέσα στην μετάδοση, 
κρύβεται ο ηλεκτροκινητήρας της όπισθεν. 

Το διπλό φωτιστικό σώμα πίσω χαρακτηρίζει 
τα MP3. 

Η… κτηνώδης ζελατίνα θα μπορούσε να βρίσκεται 
λίγο πιο ψηλά για ακόμη καλύτερη ανεμοκάλυψη. 

τήσεων, τις σκούρες ζάντες και στα λογότυπα. Στο 
πίσω μέρος, το φωτιστικό σώμα είναι διπλό, στοι-
χείο που θυμίζει ξεκάθαρα πίσω μέρος αυτοκινή-
του, 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 ποιότητας κατασκευής, 
το μοντέλο επιδεικνύει μια υψηλότατων προδια-
γραφών εικόνα, με καλά υλικά και προσεγμένο φι-
νίρισμα στις λεπτομέρειες, στοιχείο-κλειδί για ένα 
πολυτελές scooter. Μας άρεσε το επίπεδο συναρ-
μολόγησης των πλαστικών, που δείχνει ένα μοντέ-
λο έτοιμο και για σκληρή καθημερινή χρήση, ενώ 
άριστα παίρνει η βαφή –που εκτός του χρυσού 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 στήρι-
ξη και εύκολη πρόσβαση των ποδιών στο έδαφος, ο 
δε συνεπιβάτης βρίσκεται σε… άλλη διάσταση άνε-
σης, αφού έχει στην διάθεση του ένα τεράστιο κά-
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MP3 500 HPE 
Sport AdvancedTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 
 

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

Αναρτήσεις-Φρένα-Τιμόνιθισμα, 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 λι-
γότερο αισθητό από το αντίστοι-
χο του συνεπιβάτη. Το γέμισμα της 
σέλας είναι μέτριας σκληρότητας, 
ώστε να μην «υποχωρεί» σε πολύ-
ωρη οδήγηση και πράγματι, πετυ-
χαίνει ικανοποιητικά επίπεδα άνεσης στις καθημε-
ρινές συνθήκες. 

Το τιμόνι βρίσκεται σχετικά χαμηλά σε σχέση με 
τον κορμό του αναβάτη, ο οποίος τοποθετείται σε 
όρθια θέση. Για τα πόδια, επιστρατεύεται διπλό πά-
τωμα με ικανοποιητικό χώρο, ενώ στο δεξί του τμή-
μα υπάρχει το γνωστό πεντάλ φρένων των MP3. Το 
φαρδύ ταμπλό γεμίζει το οπτικό πεδίο του αναβά-
τη, καλύπτοντας τον μάλιστα και από τον αέρα και 
τα στοιχεία της φύσης. Ακριβώς κάτω από το τιμό-
νι, συναντάμε τα πλήκτρα ξεκλειδώματος της σέ-
λας και απενεργοποίησης του ASR, τον διακό-
πτη φώτων, αλλά και τον διακόπτη ενεργοποίησης 

της… όπισθεν! Καλά διαβάσατε, 
το MP3 500 Sport Advanced εί-
ναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό 
σύστημα οπισθοπορείας, που δι-
ευκολύνει τον αναβάτη σε μα-
νούβρες (ξε)παρκαρίσματος ή 
δύσκολους ελιγμούς. 

Ο πίνακας οργάνων φέρει 2+2 
αναλογικά όργανα (στροφόμε-
τρο και ταχύμετρο, με ενσωμα-

τωμένους δείκτες θερμοκρασίας και καυσίμου), με 
μια οθόνη LCD στο κέντρο για πολλαπλές ενδείξεις 
και πολλές φωτεινές λυχνίες. Το τελικό αποτέλε-
σμα, παρά την εμφανή ηλικία της διάταξης και κυ-
ρίως της οθόνης LCD, είναι σε κάθε περίπτωση ευ-
ανάγνωστο και πλήρες σε πληροφορία, θυμίζοντας 
πίνακα τετράτροχου. Από πάνω του, υπάρχει μικρό 
ντουλαπάκι με υποδοχή ρεύματος USB, ιδανικό για 
την τοποθέτηση κινητού η πορτοφολιού, μιας και 
δεν προβλέπεται κλείδωμα. Ο κύριος χώρος απο-
θήκευσης είναι κάτω από την σέλα. Μην σας… ξε-
γελάσει το σχήμα και το βάθος του, καθώς μπο-
ρεί να χωρέσει μέχρι και 2 κράνη full face (αρκεί 

PHOTO GALLERY
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Honda Africa Twin 
Adventure Sports 1100 TEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

1
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MP3 500 HPE 
Sport AdvancedTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ABS / Ρυθμ. l/8
Τraction Control / Ρυθμ.  l/l
Στροφόμετρο l
Immobilizer  l
Yπολογιστής ταξιδιού  l
Μερικός χιλιομετρητής  l
Ένδειξη βενζίνης  l
Δείκτης θερμοκρασίας  l
Θερμοκρασία περιβάλλοντος  l
Ζελατίνα / Ρυθμ.  l/8
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ 8/8
Πλάγιο σταντ  8
Κεντρικό σταντ  l
Χειρολαβές / Σχάρα  l/8
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π  8/l
  l: στάνταρ, 8: προαιρετικός,  
  -: δε διατίθεται

Εξοπλισμός - τιμή

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

Το «ταμπλό» του MP3 που φιλοξενεί διάφορους 
διακόπτες, μεταξύ αυτών τον επιλογέα της 
όπισθεν, στα αριστερά. Διακρίνεται και η λαβή του 
χειροφρένου, στο κέντρο. 

να μην είναι και τα δύο πολύ μεγάλα), ενώ το πλά-
τος του επιτρέπει την αποθήκευση χαρτοφύλακα ή 
τσάντας laptop. Σημαντικό προσόν του για πολλούς 
αναβάτες που αποθηκεύουν σημαντικά αντικείμε-
να, το ότι είναι στεγανός κρατώντας το νερό μακριά 
από το laptop ή τα έγγραφα σας. 

Κινητήρας
Ο μεγαλύτερος κινητήρας της γκάμας των MP3 

δεν μας είναι άγνωστος, αφού έλκει την καταγωγή 
του από την αειθαλή μονάδα του Beverly 500. Φυ-
σικά η τεχνολογία έχει εισβάλλει πολύ περισσότερο 
πλέον και ο 500άρης μονοκύλινδρος επωφελείται 
από αυτό. Ο κινητήρας ανήκει στην οικογένεια HPE 
– High Performance Engine της Piaggio και απο-
δίδει 44,2 ίππους και 4,8 kgm ροπής, όντας υγρό-
ψυκτος και 4βάλβιδος. Το σύστημα 
ελέγχου του γκαζιού είναι ride-by-
wire με πλήρως ηλεκτρονική λει-
τουργία, κάτι που συνδυάζεται με 
το σύστημα ASR και τη λειτουργία 
κλειδώματος της εμπρός ανάρτη-
σης (αν το MP3 δεν έχει αναβάτη 
και ανοίξεις το γκάζι, ο κινητήρας 
δεν ανεβάζει στροφές). Το μοτέρ 
χρησιμοποιεί επίσης σύστημα ανά-
φλεξης διπλού σπινθήρα και δύο 
χαρτογραφήσεις (STD και ECO), 
που εναλλάσσονται αυτόματα ανά-
λογα με το στυλ οδήγησης. Το σύ-
στημα ASR επεμβαίνει όταν ανι-

χνεύσει ολίσθηση του πίσω τροχού, περιορίζοντας 
την ισχύ του μοτέρ και κρατώντας σταθερό το όχημα 
σε κακό οδόστρωμα (θα θέλαμε να είναι κάπως λι-
γότερο παρεμβατικό αφού πολλές φορές «έπιανε» 
πολύ νωρίς και έντονα). Το σύστημα της όπισθεν 
που το Sport Advanced φέρει, είναι αποκλειστικό 
της έκδοσης: Αποτελείται από έναν ηλεκτροκινη-
τήρα, ο οποίος ενεργοποιείται με τον διακόπτη «R» 
και το πάτημα του κουμπιού της μίζας, εύκολα και 
γρήγορα. Στόχος των μηχανικών της Piaggio ήταν η 
χαμηλή κατανάλωση και η ομαλή λειτουργία, με πα-
ράλληλη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της αξι-
οπιστίας του κινητήρα. Στις μετρήσεις μας, το MP3 
«ζήτησε» 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, μια διόλου 
κακή απόδοση αν σκεφτεί κανείς τα κυβικά και το 

φυσιολογικά αυξημένο βάρος του 
MP3. Υπό το «αυστηρό βλέμμα» 
του GPS, ο μονοκύλινδρος πέ-
τυχε τις εξής επιδόσεις: Τα πρώ-
τα 50 χλμ/ώρα ήρθαν σε 4,2 δλ, 
για τα 100 χλμ/ώρα χρειαστήκα-
με 14,2 δευτερόλεπτα, ενώ μια 
ρεπρίζ από 40-80 χλμ/ώρα χρει-
άστηκε 5,9 δευτερόλεπτα. 

Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα
Σήμα κατατεθέν των MP3 εί-

ναι η εμπρός ανάρτηση «αρθρω-
τού τετραπλεύρου», με τους δύο 
τροχούς, που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 2006. Το MP3 
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500 HPE χρησιμοποιεί δύο τροχούς διαμέτρου 13 
ιντσών, με το σύστημα να προσφέρει χαρακτηρι-
στικά ημιανεξάρτητης ανάρτησης στις κακοτεχνίες 
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 αμορτισέρ εμπρός ανα-
λαμβάνουν την απόσβεση των οδικών κακοτεχνιών. 
Στο πίσω μέρος, χρησιμοποιούνται δύο αμορτισέρ 

της Kayaba, ρυθμιζόμενα σε προφόρτιση ελατηρίου 
αλλά και σε απόσβεση επαναφοράς προσφέροντας 
την δυνατότητα προσαρμογής στα μέτρα και τις απαι-
τήσεις του αναβάτη. Το σύστημα πέδησης αποτελεί-
ται από 3 δίσκους, διαμέτρου 258 χιλιοστών για τους 
εμπρόσθιους και 240 για τους οπίσθιους. Για τον πί-
σω τροχό υπάρχει και χειρόφρενο, που σε συνδυα-
σμό με το κλείδωμα της ανάρτησης επιτρέπει άμεση 
στάθμευση χωρίς την χρήση του κεντρικού σταντ. Το 
πεντάλ φρένων ενεργοποιεί και τους 3 δίσκους μα-
ζί, διαμοιράζοντας 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 

την βόλτα σου, καταλαβαίνοντας άμεσα την διαφορά 
στην αίσθηση κύλισης. Οι 3 τροχοί «εξομαλύνουν» 
την πληροφόρηση στο τιμόνι, προσφέροντας παράλ-
ληλα μια έντονη αίσθηση σταθερότητας. Ο τρόπος 
χειρισμού του MP3 είναι όμοιος με αυτόν ενός συμ-
βατικού δικύκλου, όσον αφορά τις εντολές του τι-
μονιού και τις κλίσεις στις στροφές. Συνεπώς, δεν 
ξενίζει τον αναβάτη, αν και (φυσιολογικά) αυτός θα 

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. 

Το MP3 500 HPe 
είναι πληθωρικό στην 
εμφάνιση. Το χρυσό 
χρώμα του μοντέλου 
δοκιμής του «πάει» 
πολύ, ενώ οι κόκκινες 
λεπτομέρειες προκαλούν 
όμορφη αντίθεση.
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Το 500 HPE Sport Advanced είναι η top πρό-
ταση της Piaggio στα πάντα ιδιαίτερα MP3,η 
«crème de la crème» της γκάμας με στοιχεία 
μοναδικότητας και πολυτέλειας που ξεχωρί-
ζουν. Μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα αυτο-
κινήτου και να «λυτρώσει» τον χρήστη του από 
την ασφυκτική αστική κίνηση, προσφέροντας 
υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης και ασφάλειας 
από κάθε ανάλογο δίκυκλο. Οι έντονες εκδρομι-
κές του δυνατότητες δεν κρύβονται, χάρη στον 
500άρη κινητήρα και την προσφερόμενη άνε-
ση 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 λιμουζί-
νας» για την πόλη και όχι μόνο. 

Η άποψή μας

Παρεμβατικότητα ASR, LCD οθόνη 

Μοναδικότητα, άνεση-χώροι, αίσθηση 
μπροστινού, ποιότητα κύλισης, όπισθεν

PHOTO GALLERY
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καταβάλλει περισσότερη δύναμη στους ελιγμούς 
αφού το πολύπλοκο εμπρός σύστημα έχει πιο «βα-
ριά» ανταπόκριση. Οι κλίσεις που το MP3 μπορεί να 
πάρει είναι αρκετά μεγάλες και εκεί φαίνεται η δια-
φορά που κάνει ο 3ος τροχός, προσθέτοντας κράτη-
μα και πληροφόρηση, σε τυχόν γλιστρήματα. Η παρα-
πανίσια αίσθηση ασφαλείας είναι κάτι που διατηρείται 
στο ακέραιο και στο MP3 500, αποτελώντας χαρακτη-
ριστικό-κλειδί όλης της οικογένειας. 

Ειδοποιός διαφορά του MP3 500, ωστόσο, είναι ο 
κινητήρας. Ο μονοκύλινδρος  των 500 κυβικών λει-
τουργεί με μια χαρακτηριστική «thumper» αίσθηση 
και υπόσχεται πλούσια ροπή και ελαστικότητα. Πράγ-
ματι, το MP3 επιταχύνει ομαλά και γραμμικά σε συν-
θήκες πόλης, αν και η σχέση μετάδοσης του CVT μέ-
χρι τα 80 χλμ/ώρα είναι περισσότερο μακριά από όσο 
χρειάζεται και στοιχίζει σε «σπιρτάδα» στο άνοιγμα 
του γκαζιού (κάτι που φάνηκε και στις μετρήσεις μας). 
Ωστόσο, από τα 80 και πάνω, κινητήρας και μετάδο-
ση χαρίζουν μια ευχάριστη έκπληξη στον αναβάτη: 
Το σύνολο λειτουργεί με περισσότερη διαθέσιμη δύ-
ναμη, χωρίς κραδασμούς και χωρίς θόρυβο. Κάπως 
έτσι, ανακαλύπτεις ότι το MP3 έχει μια πολύ καλή, 
«εκδρομική» πλευρά, αφού η κίνηση στον επαρχιακό 
και στην εθνική μαζί του είναι απόλαυση. Η ποιότητα 
κύλισης είναι εξαιρετική σε αυτές τις συνθήκες και η 
ανεμοκάλυψη επαρκής (αν η ζελατίνα βρισκόταν λίγο 
ψηλότερα, θα ήταν ακόμη καλύτερη). 

Βέβαια το MP3 θα περάσει τον περισσότερο χρό-
νο του στην πόλη και εντός των τειχών, όπου μπορεί 
να αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο καθημερινό «εργα-

λείο». Διατηρεί πλήρως τις αρετές της ποιότητας κύ-
λισης και της προστασίας από τα στοιχεία της φύσης, 
«τρώγοντας» χιλιόμετρα με την κατανάλωση χαμηλά. 
Οι αναρτήσεις του επιτελούν το έργο τους απροβλη-
μάτιστα στις περισσότερες κακοτεχνίες, μόνο με κά-
ποιες τάσεις νευρικότητας σε αρκετά βαθιές ή έντο-
νες εγκάρσιες ανωμαλίες. Τα φρένα του μοντέλου 
έχουν απόλυτα επαρκή δύναμη για να επιβραδύνουν 
την πληθωρική σιλουέτα του. Περισσότερο αρχικό δά-
γκωμα και αίσθηση στις μανέτες θα ήταν πολύ ευ-
πρόσδεκτα, ενώ το πεντάλ «ποδόφρενου» είναι πάντα 
εκεί για να ασκήσει μεγάλη και ισορροπημένη ισχύ 
πέδησης, και στους 3 δίσκους ταυτόχρονα. Οι GPS 
μετρήσεις μας έδειξαν, ότι το μοντέλο θα ακινητο-
ποιηθεί από τα 100 χλμ/ώρα, σε 51 μέτρα. n



Η άποψή μας

Eπιστροφή στα περιεχόμενα53

Honda 
CB650RTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



54Eπιστροφή στα περιεχόμενα

Το 300άριGT… 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. 

Με μια ματιά
3 Tιμή: 4.395 ευρώ (+165,92 

Ε.Τ.Τ.) μετρητοίς 3.830 ευρώ 
(+165,92 Ε.Τ.Τ)

3 Επίπεδο πάτωμα
3 Νέα πιο μοντέρνα σχεδίαση
3 Πλήρης LED φωτισμός

X-Town
CT300iTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τιμές,  
τεχνικά,  

περισσότερα 
αρθρα

PHOTO GALLERY
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Εμφάνιση-ποιότητα
Το ολοκαίνουργιο CT πηγαίνει πολλά βήματα πα-

ρακάτω, την αρχική και πιο «ήπια» σχεδίαση του 
X-Town, η οποία σιγά σιγά δείχνει την ηλικία της. 
Ξεκινώντας από το μούτρο, αυτό έχει αγριέψει αι-
σθητά, με πιο επιθετικές γραμμές και το φωτιστικό 
σώμα να κλέβει την παράσταση: είναι πλήρως LED 
και προεκτείνεται εκατέρωθεν του εμπρόσθιου μέ-
ρους σχηματίζοντας τα φλας. Οι επιθετικές γραμ-
μές σχεδίασης συνεχίζονται διατρέχοντας τα πλαϊνά 
τμήματα για να καταλήξουν στο πίσω φως, το οποίο 
είναι επίσης LED και καλύπτεται πλήρως από ένα 
μεγάλο διάφανο κομμάτι, προσδίδοντας κάτι από… 
Lexus ή διαστημόπλοιο στο φανάρι. Οι καθρέφτες 
με τα «σκαλιστά» μπράτσα, τα φουτουριστικά λογό-
τυπα, τα κοψίματα στα πίσω πλαϊνά πλαστικά και οι 
αιχμηρές πίσω λαβές συμπληρώνουν την σχεδίαση, 
σαν τα μπαχαρικά σε ένα πιάτο καλού φαγητού. Oι 

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. 

3 χρωματικοί συνδυασμοί στους οποίους είναι δι-
αθέσιμο το CT («μεταξωτό» γκρι, μαύρο γυαλιστε-
ρό και το μπλε που βλέπετε εδώ), ακολουθούν τις 
τάσεις της εποχής προσδίδοντας ακόμη περισσότε-
ρο σύγχρονη εμφάνιση. Στο κομμάτι της 
ποιότητας κατασκευής, η άρ- Τιμές,  

τεχνικά,  
περισσότερα 

αρθρα
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τια συναρμολόγηση κερδίζει τα εύσημα ενώ τα υλι-
κά είναι σε τυπικό για την κατηγορία επίπεδο, ικανο-
ποιώντας 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 μετα-
κίνησης χρήσεις. Τέλος, οι τριγμοί δεν έκαναν επ 
ουδενί 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. 

Ικανοποιητικός ο χώρος κάτω από την σέλα, ο 
οποίος χωρά εύκολα ένα full face κράνος και 
άλλα πραγματάκια. Ο χώρος είναι φωτιζόμενος και 
φέρει και διαχωριστικό. 
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Πάμε στα των 
α π ο θ η κ ε υ τ ι -
κών χώρων: 
Κάτω από την 
σέλα, βρίσκε-
ται ο κύριος 
χώρος, ο οποί-
ος μετρήθηκε 
στα 30,4 λίτρα, 
με την μέθοδο 
του «Ταμερλά-
νου». Στην πράξη, ένα κράνος full faceθα χωρέ-
σει εκεί, μαζί με κάποια ακόμη αντικείμενα, ενώ ο 
αναβάτης έχει στην διάθεση του αφαιρούμενο δι-
αχωριστικό. Ένα ντουλαπάκι ποδιάς στο αριστερό 
μέρος του scooter δηλώνει επίσης το παρόν για 
αντικείμενα άμεσης πρόσβασης. 

Τα όργανα παραμένουν αναλογικά με μία LCD 
οθόνη για τις «δευτερεύουσες» ενδείξεις, με την 
πληροφόρηση που παρέχεται από τον πίνακα να 
είναι πλήρης για τα δεδομένα ενός scooter και 
την αισθητική να έχει και κάτι από αυτοκίνητο. Κα-
ταπληκτική εργονομική παρέμβαση, οφείλουμε 
να πούμε, είναι η USB θύρα ακριβώς στο κέντρο 
του τιμονιού. Για όσους χρησιμοποιούν κινητό τη-
λέφωνο για πλοήγηση ή άλλη συσκευή που τρο-
φοδοτείται με USB, η θύρα αυτή είναι πραγματι-
κά σωτήρια! 

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

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

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

Χωρ. Ρεζερβουάρ (λίτρα)  10,5

Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 4

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  120+

Κινητήρας*

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Eπιδόσεις

0-50 χλμ./ώρα (δλ.) 3,3
0-100 χλμ./ώρα (δλ.)     11,8
40-80 χλμ./ώρα (δλ.)     4,8
Απόσταση ακινητοποίησης
100-0 χλμ./ώρα (δλ.)     46,4

Τελική  
ταχύτητα  
(χλμ./ώρα) 

120+

 
 

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

Αναρτήσεις-Φρένα-Τιμόνι

τό του «απλού» X-Town 300 και συνεπώς, τα δε-
δομένα απόδοσης είναι τα ίδια. Ο μονοκύλινδρος 
των 276 κ.εκ. αποδίδει 23 ίππους με την μέγι-
στη ροπή του να ανέρχεται στα 2,4 kgmροπής. 
Αλλαγές δεν έγιναν ούτε και σε επίπεδο μετάδο-
σης, με το CVTνα διατηρεί την ίδια ρύθμιση με 
το X-Town που αποδεικνύεται εξίσου λειτουργι-
κή και για το κατά 4 κιλά ελαφρύτερο, CT. Στις 
μετρήσεις κατανάλωσης, η επίδοση του μοντέλου 
ανήλθε στα 4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, απολύ-
τως στα επίπεδα της κατηγορίας του ακόμη και 
με αρκετή πίεση κατά την διάρκεια της μέτρησης. 
Χάρη στο ρεζερβουάρ των 10,5 λίτρων, η αυτο-
νομία των 260 περίπου χιλιομέτρων είναι και εφι-
κτή, και ικανοποιητική. 

Το επιμελώς κρυμμένο κάτω από τα πλαστι-
κά, πλαίσιο του CT300, είναι μια ατσάλινη κατα-
σκευή όπως και στο X-Town αλλά και τα περισσό-

Ο κινητήρας των 300 κυβικών είναι ένας τίμιος, 
ακούραστος εργάτης με προσόντα του την μικρή 
κατανάλωση και την ελαστικότητα. 
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ABS / Ρυθμ. l/8
Τraction Control / Ρυθμ.  8/8
Στροφόμετρο l
Immobilizer  8
Yπολογιστής ταξιδιού  l
Μερικός χιλιομετρητής  l
Ένδειξη βενζίνης  l
Δείκτης θερμοκρασίας  l
Θερμοκρασία περιβάλλοντος  l
Ζελατίνα / Ρυθμ.  l/8
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ l/l
Πλάγιο σταντ  l
Κεντρικό σταντ  l
Χειρολαβές / Σχάρα  l/l
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π  8/l
  l: στάνταρ, 8: προαιρετικός,  
  -: δε διατίθεται

Εξοπλισμός - τιμήτερα scooters της κατηγορίας. 
Η ανάρτηση εμπρός αποτελεί-
ται από ένα τηλεσκοπικό πιρού-
νι, ενώ τα δύο αμορτισέρ πίσω 
ρυθμίζονται ως προς την προ-
φόρτιση των ελατηρίων τους. 
Στα φρένα, συναντάμε δύο δί-
σκους, με δαγκάνες 3 και 2 εμ-
βόλων εμπρός και πίσω, ενώ 
αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μα-
νέτες είναι ρυθμιζόμενες. Το 
ABS δηλώνει το παρόν «σώζο-
ντας την μέρα» όταν τα περιθώ-
ρια πρόσφυσης κατά την πέδη-
ση λιγοστεύουν. 

Οδηγώντας
Μέχρι τώρα, κάναμε διεξοδικά λόγο για τον συν-

δυασμό των GT αρετών και της αυ-
ξημένης πρακτικότητας, που κά-
νει το X-Town CT. Πως όμως αυτά 
μεταφράζονται στο δρόμο; Πρώ-
τη και κύρια εντύπωση που σχη-
ματίζεις με το που βρεθείς στην 
σέλα του, είναι ότι το CT κινείται 
με εξαιρετικά ανάλαφρο, ευέλικτο 
τρόπο. Κρύβει με μαεστρία την GT 
διάπλαση του και οδηγικά θυμί-
ζει μοντέλο μικρότερου κυβισμού, 
κάτι που θα σας εκπλήξει αν έρχε-
στε σε πρώτη επαφή μαζί του. Το 
CT αλλάζει κατεύθυνση πολύ γρή-
γορα, ακόμη και αν βρίσκεστε σε 

συνθήκες πυκνής κίνησης, φυσικά διευκολύνο-
ντας την καθημερινή οδήγηση σε ένα αστικό κέ-
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X-Town 
CT300iTEST

l ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ανεμοκάλυψη σε συνθήκες εθνικής

Πρακτικότητα-επίπεδο πάτωμα, ευελιξία, 
ελαστικότητα μοτέρ, φρένα

Πολλοί αναβάτες ζητούσαν είτε «περισσότερα 
κυβικά», από τα καθημερινά scooter«εργασίας» 
με επίπεδο πάτωμα, είτε περισσότερη πρακτικό-
τητα από ένα GTμοντέλο. Το X-TownCT 300 έρ-
χεται 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 
σκληρότερες καθημερινές δουλειές, προσφέ-
ροντας φυσικά το πάτωμα του στην υπηρεσία 
σας. Και όλα αυτά από την άνεση ενός GT μο-
ντέλου που μάλιστα έρχεται σε μια άκρως αντα-
γωνιστική, για την κατηγορία και αυτά που προ-
σφέρει, τιμή. Θέλετε κάτι άλλο για να σας πείσει;  

Η άποψή μας

ντρο. Ο κινητήρας παραμένει πιστός στον χαρα-
κτήρα που επέδειξε, και κινώντας το X-Town 300. 
Χωρίς να εντυπωσιάζει 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 «καλύτερη περι-
οχή» του είναι οι μεσαίες στροφές όπου και απο-
δίδει όλη την πλούσια ροπή του, προσφέροντας 
παράλληλα ικανοποιητική απόκριση στο γκάζι και 
άμεσες εκκινήσεις από στάση. Με αυτό τον τρόπο 
η οδήγηση και οι απαραίτητες επιδόσεις στο αστι-
κό περιβάλλον είναι εύκολη υπόθεση κρατώντας 
ξεκούραστο τον αναβάτη σε μια «μεγάλη» μέρα. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η καλοσχεδιασμέ-
νη εργονομία της θέσης οδήγησης και η μαλα-
κή σέλα που κρατά χαλαρή την μέση. Η ποιότη-
τα κύλισης του X-Town CT είναι εφάμιλλη των GT 
Scooters, ενώ οι αναρτήσεις γενικότερα κάνουν 
μια ικανοποιητική δουλειά απορρόφησης των κα-
κοτεχνιών του δρόμου. 

Το πιρούνι είναι σαφώς 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 λί-
γο σκληρότερα από το ιδανικό. Έτσι το CT πολύ 
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 ευκολία και πρακτικότητα. Τα φρένα του 
CT αποδίδουν εξαιρετικά σε επίπεδα ισχύος και 
προοδευτικότητας, με ικανοποιητικά επίπεδα αί-
σθησης στις μανέτες και εξαιρετική, ταχύτατη πα-
ρέμβαση του ABS, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Τα 300 κυβικά του CT, τέλος, ανοίγουν πόρτες και 
για ευκολότερη μετακίνηση έξω από τα τείχη της 
πόλης αν αυτό απαιτηθεί, αφού το μοντέλο μπο-
ρεί να κρατήσει εύκολα μέσες ωριαίες, της τάξης 
των 100-110 χλμ/ώρα. Φτάνει μόνο να συμβιβα-
στείτε με την ελαφρώς μειωμένη ανεμοκάλυψη 
από την μικρότερη ζελατίνα, σε σχέση με τα δε-
δομένα των GT scooters. n

Απίστευτα μοντέρνο το εμπρός μέρος του X-
Town CT, έλκει πανεύκολα τα βλέμματα. Ματιά 
στο μέλλον! Πίσω, το φωτιστικό σώμα είναι εξίσου 
μοντέρνο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα. 
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ
Scooter για να πεις 

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ 
στον βενζινά σου

Η μάχη της οικονομίας έχει ανάψει για τα καλά και εμείς ανεβάζουμε… η μάλλον 
κατεβάζουμε τον πήχη της κατανάλωσης. Ποια scooter καίνε λιγότερα από 3 λίτρα στα 100 

χιλιόμετρα και αναγκάζουν τον βενζινά να σας ψάχνει με το κιάλι;

Με μεγάλο πλεονέκτημα την χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου κάτω από 3 λίτρα, που 
εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία και αραιά 

διαστήματα επίσκεψης στο βενζινάδικο, τα παρακά-
τω scooter καταφέρνουν να ανταποκριθούν επάξια 
στις καθημερινές δοκιμασίες. n
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ
Honda PCX 125
Τιμή: 3.300 ευρώ, Κατανάλωση: 2,2 λ/100χλμ.

Οι αλλαγές στην σχεδίαση του νέου PCX εί-
ναι πολλές, με περισσότερες καμπύλες να 
κάνουν την εμφάνισή τους. Τελείως διαφο-

ρετικό είναι το εμπρός μέρος, κατάλληλα φρεσκα-
ρισμένο το πίσω, με τις «ρευστές» γραμμές να ενι-
σχύονται. H θέση οδήγησης παρουσιάζεται σαν να 
είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Η σέ-
λα είναι ενδιάμεσης σκληρότητας και φέρει επαρ-
κή επιφάνεια καθίσματος και πολύ σωστή σχεδίαση 
του υποστηρίγματος μέσης, για τον αναβάτη. Κάτω 
από την σέλα, χωρά ένα κράνος Full face και διάφο-
ρα ακόμα αντικείμενα. Στο εσωτερικό του κινητήρα 
έγιναν προσπάθειες για μείωση των τριβών, που σε 

συνδυασμό με το σύστημα Start-Stop οδηγούν σε 
μια κατανάλωση 2,2 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, 
από τον κινητήρα των 12,2 ίππων και του 1,2 kgm 
ροπής. Η ποιότητα κύλισης είναι εξαιρετική και η 
σταθερότητα του στην ευθεία μπορεί να εντυπωσιά-
σει. Ο κινητήρας με την τεχνολογία ESP παρουσιά-
ζει άμεση απόκριση και γραμμική ισχύ, ενώ πράγμα-
τι είναι ιδιαίτερα ζωηρός στις μεσαίες του στροφές, 
παρέχοντας πολύ ικανοποιητικές ρεπρίζ. Λειτουρ-
γεί αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς, ενώ το Start-
Stop κάνει άψογα αυτό που πρέπει, εκκινώντας το 
μοτέρ εν ριπή οφθαλμού από στάση με το άνοιγμα 
του γκαζιού μόνο. n
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ

Kymco Like II 125
Τιμή: 2.495 ευρώ, Κατανάλωση: 2,8 λ/100χλμ.

Το Like II είναι κάτι σαν δίτροχο κόσμημα, ένα 
πολύ στιλάτο scooter που γίνεται εύκολα επί-
κεντρο της προσοχής. Η σέλα είναι άνετη σε 

σχήμα αλλά και γέμισμα, μέτριας σκληρότητας, όχι 
όμως κουραστική για την αστική χρήση. Ο συνε-
πιβάτης δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα 
στην πίσω θέση, αρκεί να μην κάνει διαδρομές 
ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας. Κάτω από την σέ-
λα, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χώρος ο οποί-
ος δεν χωρά full face κράνος, αλλά ένα τύπου 
jet φιλοξενείται εύκολα μαζί με άλλα αντικείμε-

να. Ο κινητήρας των 125 κυβικών τροφοδοτεί-
ται με ψεκασμό, φέρει τεχνολογίες μείωσης των 
εσωτερικών τριβών και υπόσχεται μειωμένη κα-
τανάλωση και υψηλή απόδοση. Η ισχύς του κι-
νητήρα ανέρχεται στους 11,6 ίππους και η ροπή 
του στο 1 kgm. Σε μέσο κύκλο χρήσης ζητά την ικα-
νοποιητική ποσότητα των 2,8 λίτρων καυσίμου στα 
100 χιλιόμετρα. Η ποιότητα κύλισης είναι βελούδι-
νη και σε εκπλήσσει ευχάριστα, αφού αναρωτιέσαι 
αν οδηγείς αστικό scooter 125 κυβικών ή κάτι με-
γαλύτερο. n
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ

Kymco People S 150
Τιμή: 2.997 ευρώ / 2.697 ευρώ μετρητοίς, Κατανάλωση: 2,8 λ./100χλμ.

Το People S είναι ένα καλά μελετημένο 
scooter που εκπληρώνει τις προσδοκίες 
προτάσσοντας μια ισχυρή ταυτότητα εμφά-

νισης και στυλ. Σχεδιαστικά έχει μεταμορφωθεί, 
ακολουθώντας την Ιταλική νοοτροπία της φινέ-
τσας και της ισορροπίας στο μάτι, αλλά με έντο-
να μοντέρνο αέρα. Σημαντική είναι η προσπάθεια 
της KYMCO να παρουσιάσει ένα ακόμα scooter 
με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και, για το 
People S, η ποιοτική εικόνα είναι αξιοσημείωτα 
καλή. Το People S διαθέτει κάποιες έξυπνες λε-
πτομέρειες, όπως η τοποθέτησης της μίας από τις 
δύο παροχές ρεύματος USB στο τιμόνι, δεξιά και 

κάτω από τα όργανα. Η άλλη βρίσκεται κάτω από 
την σέλα, εκεί όπου φιλοξενούνται με ευκολία 
ένα full-face κράνος και αρκετά αντικείμενα. Ο 
κινητήρας των 150 κυβικών είναι της οικογένει-
ας G5-EVO και αποδίδει 14 ίππους και 1,2 kgm 
ροπής, όντας 4βάλβιδος, αερόψυκτος και με 
τροφοδοσία ψεκασμού. Η κατανάλωση στα 2,8 
λ./100χλμ. είναι απόλυτα λογική για τα δεδομέ-
να της κατηγορίας. Χάρη στον μεγάλο τροχό των 16 
ιντσών εμπρός, το μοντέλο ελίσσεται με ακρίβεια 
και σταθερότητα, δεν έχει ίχνος νευρικότητας στην 
ευθεία και δεν θα «ξαφνιάσει» τον αναβάτη, σε λα-
κούβες ή απότομους χειρισμούς.  n
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ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ

Peugeot Speedfight 125 
Τιμή: 2.299 ευρώ, Κατανάλωση: 2,4 λ/100χλμ.

Πρόκειται για ένα scooter πολύ καλά μελε-
τημένο σε όλα του, που χωρίς υπερβολές 
ή κραυγαλέα χαρακτηριστικά, δεν υστερεί 

πουθενά και σε κερδίζει με τον χαρακτήρα του. Το 
Speedfight 4 βασίζεται έντονα στην 3η γενιά του στην 
εμφάνιση, η οποία είναι η πλέον αιχμηρή και σπορτίφ 
από όλες. Εμπνέει νεανικό αέρα και σπορ χαρακτήρα 
από κάθε του χιλιοστό. Η σέλα είναι στενή, μικρού με-
γέθους, ενώ το γέμισμά της είναι αρκετά μαλακό και 
δίνει αίσθηση ότι δεν είναι πολύ πυκνό, κάτι που θα 
βελτίωνε την κατάσταση. Ο αποθηκευτικός εκπλήσ-

σει ευχάριστα, καθώς χωρά εύκολα ένα full face κρά-
νος και κάποια ακόμη αντικείμενα. Το μονοκύλινδρο, 
υδρόψυκτο μοτέρ των 125 κυβικών, με την ονομα-
σία SmartMotion, αποδίδει 11 ίππους και καταναλώ-
νιε μόλις 2,4 λ/100χλμ. Στην...ζούγκλα της πόλης, το 
μικρό λιονταράκι κινείται απροβλημάτιστα τόσο από την 
επαρκέστατη ισχύ του, όσο και από την ευελιξία του. Το 
ήδη μικρό βάρος των 120 κιλών εξαφανίζεται όταν το 
scooter κινείται, ενώ στις μανούβρες και τις στρο-
φές, το στιβαρό πλαίσιο προσφέρει καλή αίσθηση 
στον αναβάτη και άμεση απόκριση στο τιμόνι. n
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Piaggio Liberty 150
Τιμή: 2.250 ευρώ, Κατανάλωση: 2,9 λ/100χλμ.

Το Liberty κέρδισε με το σπαθί του το δικό του 
μερίδιο στην αγορά, καθώς η στιλάτη σχεδί-
αση, η προσιτή τιμή αλλά και η φιλικότητα 

που το διακρίνει, αποτελούν μερικά από τα ισχυ-
ρότερα όπλα του. Τα αιχμηρά φλας και τα φώτα 
ημέρας LED, δίνουν μια απόλυτα σύγχρονη ει-
κόνα που ενισχύεται από τον πίνακα οργάνων, 
ενώ τα φιλέτα χρωμίου προσθέτουν παράλλη-
λα και μερικούς πόντους πολυτέλειας. Κάτω από 
τη σέλα χωράει ένα μικρό jet κράνος και κάποια 
ακόμη μικροπράγματα, ενώ διαθέτει ντουλαπά-

κι στην ποδιά χωρητικότητας 4 λίτρων. Ο κινητή-
ρας των 155 κυβικών αποδίδει 12.9 ίππους και 
1,33 κιλά ροπής. Αποδείχτηκε αρκούντως ζωη-
ρός αλλά και πολιτισμένος σε λειτουργία, προσέ-
φερε μια ασφαλή ταχύτητα για να κινηθείτε και 
στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η μέση κατανάλωσή 
του ανέρχεται στα μόλις 2,9 λίτρα ανά 100 χλμ. Η 
σέλα έχει ποιοτική επένδυση και πλούσιο αφρώδες 
στο εμπρός μέρος, αλλά ελαφρώς λιγότερο πιο πί-
σω. Ευρύχωρο είναι και το κομμάτι που αντιστοιχεί 
στον συνεπιβάτη. n
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Piaggio Medley 150
Τιμή: 3.290 ευρώ, Κατανάλωση: 2,6 λ./100χλμ.

Η Piaggio είχε ήδη μια πολύ καλή βάση στα 
χέρια της και με στοχευμένες βελτιώσεις 
κατάφερε να εκσυγχρονίσει το Medley και 

να το κάνει ακόμα καλύτερο. Σχεδιαστικά προ-
χώρησε σε εκτεταμένο φρεσκάρισμα κυρίως του 
εμπρός μέρους βελτιώνοντας το ακόμα περισσότε-
ρο και δίνοντάς του σύγχρονη και όσο σπορ πρέ-
πει, αύρα. Παράλληλα, η Piaggio έχει διατηρήσει 
την  premium ποιότητά και στο νέο μοντέλο. Σε επί-
πεδο χώρων, το ενιαίο διαμέρισμα των 36 λίτρων 
κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει δυο full 
face κράνη. Η ευανάγνωστη LCD οθόνη  παρέχει 

πλήθος πληροφοριών ενώ στην έκδοση S το σύ-
στημα πολυμέσων Piaggio MIA επιτρέπει τη σύνδε-
ση κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth. Ο i-Get κι-
νητήρας των 150 κυβικών δέχθηκε βελτιώσεις και 
το αποτέλεσμα είναι 16,3 ίπποι στις 8.750 σ.α.λ και 
1,5 kgm ροπής στις 6.500 σ.α.λ., ενώ με το  σύστη-
μα start – stop τα πηγαίνει περίφημα και σε επίπε-
δο κατανάλωσης με 2,6 λ./100χλμ. Η κίνηση μέσα 
στην πόλη είναι απλή υπόθεση για το Medley. Το μι-
κρό βάρος, η ευελιξία και η ακρίβεια της μετάδοσης 
το κάνουν να κινείται αέρινα και πολύ δύσκολα θα 
εγκλωβιστεί κάπου. n
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Sym Jet14 125
Τιμή: 2.495 ευρώ, Κατανάλωση: 3 λ/100χλμ.

Το Jet14 είναι μικρό σε διαστάσεις, με σύγ-
χρονη, αιχμηρή σχεδίαση, που αποπνέει μια 
ελαφριά σπορ αύρα, η οποία θα προσελκύ-

σει ιδιαίτερα νέους σε ηλικία αναβάτες. Τα στάνταρ 
κατασκευής είναι υψηλά και αυτό φαίνεται στην κα-
λή συναρμογή και το σωστό φινίρισμα των πλαστι-
κών, τα οποία δεν παρουσιάζουν τριγμούς. Η φαρ-
διά σέλα με το ποιοτικό αφρώδες, θα κρατήσει 
ξεκούραστο τον αναβάτη για όση ώρα διαρκέσει η 
αστική του μετακίνηση. Κάτω από τη σέλα βρίσκεται 
η τάπα της βενζίνης, αλλά και αποθηκευτικός χώ-

ρος που θα χωρέσει ένα full face κράνος. Η καρδιά 
του Jet14 είναι ο μονοκύλινδρος, τετράχρονος κι-
νητήρας των 124,6 κυβικών εκατοστών, που αποδί-
δει 11,34 ίππους στις 8.000σαλ. και 1,09 χιλιογραμ-
μόμετρα ροπής στις 6.500σαλ και εξασφαλίζει πολύ 
χαμηλή κατανάλωση, μόλις 3λ/100χιλ. Μόλις ξεκι-
νήσει, η πολύ καλή κατανομή του βάρους κάνει τα 
κιλά να εξαφανίζονται και σε συνδυασμό με το με-
γάλο κόψιμο του τιμονιού, έχουν σαν αποτέλεσμα 
ένα πολύ ευέλικτο και παιχνιδιάρικο scooter που 
αλλάζει κατεύθυνση εύκολα και γρήγορα. n
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Yamaha NMAX 155
Τιμή: 3.250 ευρώ, Κατανάλωση: 2,8 λ./100χλμ.

Mε σοβαρή εμφάνιση χωρίς σχεδιαστικές 
ακρότητες, το Nmax 155 είναι σύγχρονο 
και ταυτόχρονα ελκυστικό, αφού δεν κρύ-

βει τη συγγένεια με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς 
Max. Η ποιότητα σε πλαστικά και βαφή, κυμαίνεται 
στα γνωστά υψηλά επίπεδα της υπόλοιπης σειράς. 
Η μεγάλη σέλα δύο επιπέδων είναι μέτριας σκλη-
ρότητας και χάρη στο χαμηλό της ύψος (765χιλ) δεν 
θα προβληματίσει κανέναν να πατήσει τα πόδια του 
στο έδαφος με ασφάλεια. Κάτω από αυτή υπάρχει 
χώρος 23,5 λίτρων, ικανός να φιλοξενήσει ένα full 
face κράνος (χωρίς μεγάλους αεραγωγούς) ή άλ-

λα αντικείμενα. Ο κινητήρας είναι ένας υγρόψυκτος 
μονοκύλινδρος 155 κυβικών διαθέτει σύστημα με-
ταβλητής ενεργοποίησης των βαλβίδων ( VVA ) και 
αποδίδει 15 ίππους στις 8.000 με χαμηλή κατανά-
λωση καυσίμου, στα 2,8 λίτρα/ 100χλμ. Ευχάριστη 
έκπληξη το κόψιμο του τιμονιού που πολλαπλασι-
άζει τις αστικές δυνατότητες, επιτρέποντάς σου να 
κινείσαι με ιδιαίτερη ευκολία ανάμεσα από τα στα-
ματημένα αυτοκίνητα. Σε συνδυασμό με τις μικρές 
διαστάσεις του μοντέλου, είναι σχεδόν αδύνατο να 
κολλήσεις στην κίνηση και να μην είσαι πρώτος σε 
κάθε φανάρι. n



82Eπιστροφή στα περιεχόμενα

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ

Yamaha Tricity 155
Τιμή: 4.790 ευρώ, Κατανάλωση: 2,7 λ/100χλμ.

Το Tricity 155 μπορεί να σε βάλει ομαλά στον 
κόσμο της μοτοσυκλέτας και μαζί του να 
αποκτήσεις τις πρώτες δίτροχες - τρίτροχες 

εμπειρίες σου. Η όψη του αποπνέει έντονο δυνα-
μισμό, καθώς ακόμα κι όταν είναι σταματημένο, 
μοιάζει σαν να κινείται. Η σέλα είναι άνετη και 
δεν θα κουράσει ακόμα και σε μακρινές βόλ-
τες εκτός των τειχών της πόλης. Ο αποθηκευτι-
κός χώρος 20 λίτρων χωράει άνετα ένα full face 
κράνος και διάφορα μικροαντικείμενα. Ο κινη-
τήρας είναι νέος, 155 κυβικά μονοκύλινδρος, 
υδρόψυκτος, με 4βάλβιδη κεφαλή, απόδοσης 

14,9 ίππων στις 8.000σ.α.λ. και 1,46 χιλιογραμ-
μομέτρων ροπής στις 6.000σ.α.λ. Η μέση κατα-
νάλωση σε μεικτό κύκλο, δεν ξεπερνάει τα 2,7 
λ/100χλμ. Οι δύο τροχοί μπροστά καταπίνουν 
με ευκολία λακκούβες, σαμαράκια και ό,τι άλλη 
έκπληξη επιφυλάσσει ο δρόμος, χωρίς να επη-
ρεάζεται στο ελάχιστο η ισορροπία της μοτοσυ-
κλέτας. Το τιμόνι έχει ελαφριά αίσθηση και δεν 
επιβαρύνεται από το βάρος του εμπρός συστήματος 
ανάρτησης. Είναι τόσο καλά σχεδιασμένο, που δύ-
σκολα θα καταλάβει κάποιος ότι έχει δύο τροχούς 
μπροστά του. n
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Κάντε κλικ και βρείτε τα αναλυτικά στοιχεία - άρθρα - 
ειδήσεις για το μοντέλο που σας ενδιαφέρει

ΤΙΜΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ καινούργιων μοντέλων
• Τιμές –εξοπλισμός για όλες τις εκδόσεις 

      όλων των μοντέλων
• 200 διαθέσιμα στοιχεία 

      (τεχνικά χαρακτηριστικά, 

  εξοπλισμός, μετρήσεις, εγγυήσεις)
• ΟΛΑ τα διαθέσιμα άρθρα για το μοντέλο αυτό
• Εκπτώσεις – προσφορές που ισχύουν
• Όλες οι ειδήσεις που το αφορούν



>Προϊόντα: Αξεσουάρ για τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη
>Συνεργεία ανά περιοχή

Test εξοπλισμού: AGVPro Air Tour

Διάμετρος και διαδρομή: 
Η ταυτότητα του κινητήραΝolan N70-2X

Test κράνους Tech

Τι να προσέξεις στο ταξίδι σου

Οδήγηση στον επαρχιακό

5 πράγματα που θα κάνουν 
πιο χωμάτινη την on – off σου

Αξεσουάρ
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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, πε-
ρισσότερα άρθρα.

Σχολιάστε,  
δείτε σχόλια. 

Κοινοποιήστε 
άρθρα στη σελίδα 
σας στο facebook   
και ενημερώστε 
τους φίλους σας.

Σχόλια

Τιμές, τεχνικά,  
περισσότερα 

αρθρα

motoaccessories.gr
Κοινοποίηση
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Διάμετρος και διαδρομή: Η ταυτότητα του κινητήρα
Διάβασε εδώ τι είναι η διάμετρος και η διαδρομή ενός κινητήρα και πώς επηρεάζουν 
την ιπποδύναμή του και όχι μόνο.

Διάμετρος και διαδρομή
Η σχέση μεταξύ διαμέτρου και διαδρομής καθο-

ρίζει ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κινη-
τήρας αποδίδει τη δύναμή του. Τι σημαίνουν όμως 
αυτές οι δύο έννοιες; Η διάμετρος, όπως υποδει-
κνύει και το όνομά της, είναι η διάμετρος του κυλίν-
δρου, ενώ η διαδρομή είναι η απόσταση που χωρί-
ζει τα δυο σημεία στα οποία φτάνει το πιστόνι κατά 
την παλινδρομική του κίνηση μέσα στον κύλινδρο, 
δηλαδή η απόσταση μεταξύ του Ανω και του Κάτω 
Νεκρού Σημείου. Τόσο η διάμετρος, όσο και η δια-
δρομή μετρούνται σε χιλιοστά.

Για κάθε δεδομένη χωρητικότητα κινητήρα, αυ-
τός που έχει σχετικά μεγάλη διαδρομή αναλογικά 

με την διάμετρο, τείνει να λειτουργεί με λιγότερες 
στροφές και αποδίδοντας μεγάλη ισχύ στο χαμηλό 
φάσμα στροφών. Από την άλλη πλευρά, οι υπερτε-
τράγωνοι κινητήρες, δηλαδή αυτοί που έχουν μικρή 
διαδρομή με μεγάλη διάμετρο, έχουν τη δυνατό-
τητα να ανεβάζουν περισσότερες στροφές. Επει-
δή, περισσότερες στροφές, σημαίνουν μεγαλύτε-
ρη ιπποδύναμη, οι κατασκευαστές πάντα ψάχνουν 
ασφαλείς τρόπους να ανεβάσουν το όριο περιστρο-
φής των κινητήρων τους.

Ταχύτητα εμβόλου
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που κα-

θορίζουν το όριο περιστροφής ενός κινητήρα, είναι 
η ταχύτητα του πιστονιού. Σε κάθε περιστροφή, το 

TECH
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TECH

πιστόνι μετακινείται από το χαμηλότερο σημείο 
της διαδρομής του (Κάτω Νεκρό Σημείο) προς το 
υψηλότερο (Ανω Νεκρό Σημείο) και πίσω. Σε έναν 
κινητήρα που δουλεύει στις 10.000 σ.α.λ., το έμβο-
λο μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή πάνω από 160 
φορές το δευτερόλεπτο και να έχει μια μέση ταχύ-
τητα της τάξης των 18 μέτρων το δευτερόλεπτο. Οι 
δυνάμεις που πρέπει να διαχειριστεί το πιστόνι και 
η μπιέλα σε τέτοιες ταχύτητες είναι τεράστιες και αν 
αναγκάσεις το πιστόνι τα ταξιδέψει πολύ γρήγορα, 
κάτι μπορεί να πάει στραβά.

Υπέρ και κατά
Αν μειώσεις την απόσταση που πρέπει να διανύσει 

το πιστόνι, δηλαδή τη διαδρομή, τότε αυτό δεν χρει-
άζεται να ταξιδεύει τόσο γρήγορα και μπορεί να κά-
νει πιο συχνά το «δρομολόγιο». Βέβαια, για να δια-
τηρηθεί η χωρητικότητα του κινητήρα, θα πρέπει να 
αυξηθεί η διάμετρος του κυλίνδρου. Τα υλικά και 
οι τεχνολογίες κατασκευής που χρησιμοποιούν σή-
μερα οι κατασκευαστές μοτοσυκλετών έχουν εξελι-
χθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και πλέον τα εξαρ-
τήματα του κινητήρα μπορούν να διαχειριστούν τις 
μεγάλες δυνάμεις που προκύπτουν από τις υψηλές 
ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα πιστόνια. Έτσι, 
μπορούν να εκμεταλλευθούν τα οφέλη που προκύ-
πτουν από τη μικρή διαδρομή.

Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα. Η αύξηση 
της διαμέτρου των κυλίνδρων, οδηγεί σε αύξηση 

του συνολικού πλάτους του κινητήρα με ό,τι χωρο-
ταξικές προεκτάσεις μπορεί αυτό να έχει. Επίσης, 
χρησιμοποιώντας υψηλούς ρυθμούς περιστροφής 
για να πάρεις ιπποδύναμη προκύπτουν ζητήματα 
σχετικά με τον τρόπο που αυτή αποδίδεται, το πόσο 
αξιοποιήσιμη είναι και πως θα ρυθμιστεί το traction 
control, ώστε να λειτουργεί με τον πιο αποδοτικό 
τρόπο. Επιπλέον, θα πρέπει το πλαίσιο και τα υπό-
λοιπα περιφερειακά να μπορούν να διαχειριστούν 
όλη αυτή την δύναμη, οπότε το κόστος κατασκευής 
αυξάνεται και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Η διάμετρος 
είναι η διάμετρος 
του κυλίνδρου, 
ενώ η διαδρομή 
είναι η απόσταση 
που χωρίζει τα 
δυο σημεία στα 
οποία φτάνει το 
πιστόνι κατά την 
παλινδρομική του 
κίνηση μέσα στον 
κύλινδρο.

Σε κάθε περιστροφή, το πιστόνι μετακινείται από 
το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής του (Κάτω 
Νεκρό Σημείο) προς το υψηλότερο (Ανω Νεκρό 
Σημείο) και πίσω.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μπορεί σε γενικές γραμμές μια μοτοσυ-
κλέτα να έχει χαμηλότερη κατανάλωση 
από ένα αυτοκίνητο και να είναι και αυτός 

ένας από τους λόγους που την έχεις επιλέξει για 
τις καθημερινές σου μετακινήσεις. Όμως, δίνοντας 
προσοχή σε μικρές λεπτομέρειες μπορείς να μειώ-
σεις ακόμα περισσότερο την κατανάλωση και να κά-
νεις πιο αραιές τις επισκέψεις σου στο βενζινάδικο.

1. Οδήγησε ομαλά
Η επιθετική οδήγηση δεν είναι μόνο επικίνδυνη, αλ-
λά αυξάνει και την κατανάλωση βενζίνης. Οδήγη-
σε ομαλά και με ροή χωρίς να ανοίγεις απότομα το 
γκάζι ή να πατάς βίαια τα φρένα, αν δεν χρειάζεται. 

5 τρόποι για να μειώσεις 
την κατανάλωση

Δες τώρα πώς 
ακλουθώντας μικρές 
συμβουλές θα 
μπορέσεις να μειώσεις 
την κατανάλωση της 
μοτοσυκλέτας σου και να 
εξοικονομήσεις χρήματα 
από τη βενζίνη.

Επίσης, η επιλογή της σωστής ταχύτητας στο κιβώ-
τιο θα μειώσει τις στροφές του κινητήρα και 

Κάνε απαλές κινήσεις όταν ανοίγεις το γκάζι ή 
ενεργοποιείς τα φρένα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
κατ`επέκταση την κατανάλωση. Τέλος, αν οδηγείς 
στην εθνική θα μπορέσεις να έχεις μεγαλύτερη αυ-
τονομία, αν μειώσεις τη μέση ταχύτητά σου. Αν από 
τα 150 χιλιόμετρα την ώρα πέσεις στα 130, θα δεις 
διαφορά στην κατανάλωση και δεν θα έχεις χάσει 
πολύ χρόνο.

2. Τσέκαρε συχνά την πίεση των ελαστικών
Ο πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός τρόπος να 

μειώσεις την κατανάλωση είναι με το να ελέγχεις 
τακτικά την πίεση των ελαστικών σου. Ελαστικά με 
χαμηλότερη πίεση από το κανονικό δεν αποτελούν 
μόνο κίνδυνο για την ασφάλειά σου, αλλά φθείρο-
νται περισσότερο και αυξάνουν και την κατανάλω-
ση. Είναι καλό να ελέγχεις τις πιέσεις σου τουλάχι-
στον μια φορά τον μήνα. Μπορεί κάποιοι να λένε 
ότι έχουν καταφέρει να αυξήσουν την αυτονομία με 
το να έχουν τα ελαστικά τους μεγαλύτερες πιέσεις 
από το προβλεπόμενο, πάντως εμείς προτείνουμε 
να ακολουθείς τα νούμερα που ορίζει ο κατασκευ-
αστής.

3. Μείωσε το βάρος
Όσο περισσότερο βάρος έχει να κουβαλήσει ο κι-

νητήρας, τόσο περισσότερο καύσιμο θα καταναλώ-
σει. Αν δεν χρειάζεσαι τις βαλίτσες, τα σαμάρια ή 
το tank bag είναι προτιμότερο να μη τα κουβαλάς 
άδικα. Όλα αυτά τα αξεσουάρ είναι έτσι σχεδιασμέ-
να ώστε να μπορούν αν αφαιρεθούν εύκολα χωρίς 

Η σωστή πίεση 
στα ελαστικά 
μειώνει την 
κατανάλωση.

Μην κουβαλάς άδειες βαλίτσες, αφαίρεσέ τες για 
να μειώσεις την κατανάλωση.

Το cruise control διατηρεί σταθερή την ταχύτητα 
και μειώνει την κατανάλωση.

εργαλεία, οπότε δεν θα σου πάρει πάνω από μερι-
κά λεπτά το να τα βγάλεις από τη μοτοσυκλέτα σου.

4. Σωστή συντήρηση

Η περιοδική συντήρηση της μοτοσυκλέτας είναι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες καλής λει-
τουργίας του κινητήρα και της μοτοσυκλέτας γε-
νικότερα. Ένας σωστά συντηρημένος κινητήρας 
δουλεύει πιο ομαλά και καταναλώνει μικρότερη πο-
σότητα καυσίμου. Πέρα από τα λάδια, που βοηθούν 
τον κινητήρα να δουλεύει ομαλά, είναι σημαντικό 
να είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα και βενζίνης και να 
έχουν ρυθμιστεί σωστά ο χρονισμός και οι βαλβί-
δες.

5. Βάλε το Cruise Control
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας στο ταξίδι είναι 

σημείο κλειδί για την επίτευξη χαμηλής κατανάλω-
σης. Αν η μοτοσυκλέτα σου είναι εξοπλισμένη με 
cruise control, χρησιμοποίησέ το, αφού εκείνο μπο-
ρεί να κρατάει την ταχύτητά σου σταθερή με μεγάλη 
ακρίβεια και η αύξηση ή η μείωση της ταχύτητας γί-
νεται με πολύ ομαλό τρόπο. Βάλε το σε λειτουργία 
και δες την αυτονομία να αυξάνεται.

Ένας σωστά συντηρημένος κινητήρας δουλεύει 
καταναλώνει μικρότερη ποσότητα καυσίμου.
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AΞΕΣΟΥΑΡ

Οι δυνατότητες των σύγχρονων on – off μο-
τοσυκλετών έχουν περάσει σε άλλο επίπε-
δο. Κατά τη διάρκεια όμως της κατασκευής 

τους έχουν γίνει αρκετοί συμβιβασμοί ώστε να μπο-
ρούν να οδηγηθούν από μεγάλο εύρος αναβατών 
και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν διαφορετι-
κά εδάφη. Κάποιοι αναβάτες θα γυρίσουν μαζί τους 
τον κόσμο, άλλοι θα τις χρησιμοποιούν για τις κα-
θημερινές τους μετακινήσεις εντός πόλης και άλλοι 
θα οργώσουν τα βουνά. Αν λοιπόν κι εσύ ανήκεις 
στην τελευταία κατηγορία, δες ποια είναι τα 5 πράγ-
ματα που θα εκτοξεύσουν τις off road δυνατότητες 
της μοτοσυκλέτας σου.

1. Ελαστικά
Ένα σετ ελαστικών με τακούνια θα προσφέρει κα-

λύτερη πρόσφυση στο χώμα, ενώ τα ισχυρά πλα-
ϊνά τους μειώνουν τον κίνδυνο κλαταρίσματος. Τα 
συγκεκριμένα όμως ελαστικά απαιτούν ιδιαίτερη 

5 πράγματα που θα κάνουν πιο χωμάτινη την on – off σου

προσοχή στην άσφαλτο και ιδιαίτερα όταν αυτή εί-
ναι βρεγμένη, καθώς είναι πιο εύκολο να γλιστρή-
σουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχεις κατά νου 
όταν επιλέξεις ένα καινούργιο σετ ελαστικά. Σκέ-
ψου σε τι έδαφος θα περάσουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ζωής τους και διάλεξε αναλόγως. Πάντως, 
να είσαι προετοιμασμένος να κάνεις τις απαραίτη-
τες παραχωρήσεις, αφού μέρος της απόδοσης στην 
άσφαλτο, καθώς και της χιλιομετρικής απόδοσης, 
θυσιάζονται για χάρη της πρόσφυσης και της πλη-
ροφόρησης στο χώμα.

   

2. Αναρτήσεις
Μπορεί τα εργοστάσια να εφοδιάζουν τις μοτοσυ-

κλέτες τους με αναρτήσεις που μπορούν να ανταπε

Ένα σετ ελαστικών με 
τακούνια θα προσφέρει 
καλύτερη πρόσφυση 
στο χώμα.

Δες τώρα τα 5 πράγματα 
που θα μεταμορφώσουν 
την adventure 
μοτοσυκλέτα σου στο 
απόλυτο όπλο για 
χωμάτινες διαδρομές.
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AΞΕΣΟΥΑΡ
ξέλθουν σε πολλές διαφο-
ρετικές καταστάσεις, αλλά 
σε μια ιδιαίτερα απαιτητική 
χωμάτινη διαδρομή μπορεί 
να τις φέρει σε δύσκολη θέ-
ση. Επίσης, να θυμάσαι ότι 
σε γενικές γραμμές είναι 
ρυθμισμένες για αναβάτη 
70 – 80 κιλών, οπότε δεν 
θα είναι αποτελεσματικές 
αν δεν ανήκεις σε αυτή την 
κατηγορία. Αν συνυπολογί-
σουμε ότι η μοτοσυκλέτα μπορεί να είναι φορτω-
μένη, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Αν 
αποφασίσεις να επέμβεις, μπορείς είτε να αντικατα-
στήσεις τελείως τις υπάρχουσες αναρτήσεις, είτε να 
αντικαταστήσεις τα σωθικά τους και να «φτιάξεις» 
μια custom ανάρτηση που θα καλύπτει τις ανάγκες 
σου. Το κόστος μιας τέτοιας μετατροπής δεν είναι 
αμελητέο, αλλά η διαφορά στη συμπεριφορά της 
μοτοσυκλέτας, θα είναι η μέρα με τη νύχτα.

3. Προστασία
Η πιθανότητα μιας 

πτώσης στο χώμα εί-
ναι αυξημένη, αφού 
ο χαμηλός συντελε-
στής πρόσφυσης, οι 
φυτευτές πέτρες, 
οι ρίζες, η λάσπη 
και ένα σωρό άλ-
λοι κίνδυνοι παρα-
μονεύουν. Η προ-
στασία της μοτοσυκλέτας σε περίπτωση πτώσης είναι 
μεγάλης σημασίας προκειμένου να μπορέσεις να 
συνεχίσεις. Τα κάγκελα, η ποδιά του κινητήρα και οι 
χούφτες είναι τα βασικότερα αξεσουάρ που θα προ-
στατέψουν τα ζωτικά σημεία της μοτοσυκλέτας από 
ζημιές που μπορούν να την ακινητοποιήσουν. Επί-
σης, αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις πλαϊνές βαλί-
τσες είναι προτιμότερο να επιλέξεις ένα ζευγάρι που 

να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ώστε να 
επιβιώσουν από μια επαφή με το έδαφος.

4. Γρανάζωμα
Η αλλαγή του γρανα-

ζώματος θα έχει δρα-
στική επίδραση στην 
συμπεριφορά της μο-
τοσυκλέτας. Η μεί-
ωση του αριθμού 
των δοντιών του 
εμπρός γραναζιού 
ή η αύξηση των 
αριθμών του πίσω θα βοηθήσει στο να περάσει πιο 
εύκολα από «κλειστά» και τεχνικά κομμάτια με πρώ-
τη ταχύτητα, ενώ θα είναι πιο «ζωηρή» με δευτέρα και 
τρίτη ταχύτητα στο κιβώτιο. Το αρνητικό της υπόθεσης 
είναι ότι όταν χρειαστεί να κινηθείς στον αυτοκινητό-
δρομο με υψηλές ταχύτητες, ο κινητήρας θα λειτουρ-
γεί σε υψηλότερες στροφές με ότι αυτό συνεπάγεται 
από πλευράς κατανάλωσης και θορύβου.

5. Σταμπιλιζατέρ τιμονιού
Μπορεί να μη συ-

ναντάμε συχνά στα-
μπιλιζατέρ τιμονιού 
σε μοτοσυκλέτες 
που προορίζονται για 
εκτός δρόμου χρήση, 
αλλά μια τέτοια προ-
σθήκη μπορεί να βελ-
τιώσει σημαντικά τη 
σταθερότητα όταν η 
μοτοσυκλέτα κινείται 
σε μαλακό έδαφος, 
όπως άμμο, με μεγάλες ταχύτητες. Το αρνητικό της 
υπόθεσης είναι ότι μπορεί το τιμόνι να γίνει πιο «βα-
ρύ», οπότε πρέπει να ρυθμιστεί ξανά ο τρόπος που 
αποσβαίνει, για να μη γίνεται ενοχλητικό σε πιο κλει-
στά κομμάτια με χαμηλές ταχύτητες.

Μπορείς είτε να 
αντικαταστήσεις 
τελείως τις 
υπάρχουσες 
αναρτήσεις, είτε να 
αντικαταστήσεις τα 
σωθικά τους.

Τα κάγκελα, η ποδιά του 
κινητήρα και οι χούφτες είναι 
τα βασικότερα αξεσουάρ που 
θα προστατέψουν τα ζωτικά 
σημεία της μοτοσυκλέτας.

Μια τέτοια προσθήκη 
μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά τη 
σταθερότητα όταν η 
μοτοσυκλέτα κινείται 
σε μαλακό έδαφος, 
όπως άμμο, με μεγάλες 
ταχύτητες.

Η μείωση του αριθμού 
των δοντιών του εμπρός 
γραναζιού θα βοηθήσει 
στο να περάσει πιο εύκολα 
από «κλειστά» και τεχνικά 
κομμάτια με πρώτη ταχύτητα.
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ΟΔΗΓΗΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι μοτοσυκλετιστές προτιμούν τους επαρχια-
κούς δρόμους, για να φτάσουν στον προο-
ρισμό τους. Η επαφή με τη φύση, οι εναλ-

λαγές εικόνων και οι συνεχόμενες στροφές, δίνουν 
μεγάλη ευχαρίστηση στους αναβάτες. Αντίθετα, η 
εθνική οδός, μειώνει τον χρόνο ταξιδιού, αλλά είναι 
μονότονη και τα διόδια κοστίζουν. Η οδήγηση στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο, ίσως ακούγεται σαν απλή 
υπόθεση για τον μοτοσυκλετιστή, μιας και η κίνη-
ση είναι περιορισμένη και οι κίνδυνοι λιγότεροι. Δεν 
είναι, τελικά, τόσο απλά τα πράγματα. Αν ακολου-
θήσουμε, όμως, μικρές συμβουλές, μπορούμε να 
κάνουμε το ταξίδι μας πιο διασκεδαστικό και ταυτό-
χρονα ασφαλές.

Προσοχή στα ζώα που μπορεί να εμφανιστούν 
μπροστά σου.

Όταν οδηγούμε εκτός πόλης, είναι πολύ πιθανό 
να συναντήσουμε ελεύθερα ζώα. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, μπορεί να υπάρχει σήμανση, που μας 
ενημερώνει για την αυξημένη διέλευση ζώων σε 
εκείνο το σημείο. Ακόμα όμως κι αν δεν υπάρχει 
σήμανση, είναι απαραίτητο να είμαστε συγκεντρω-

5 Tips για οδήγηση 
σε επαρχιακό δρόμο

μένοι και να έχουμε το νου μας. Η πιθανότητα να 
συναντήσουμε κάποιο ζώο στο επαρχιακό οδικό δί-
κτυο ή σε δασικούς δρόμους, είναι αυξημένη. Μια 
σύγκρουση, ακόμα και με ζώο μικρών διαστάσεων, 
μπορεί να οδηγήσει σε πτώση. Επίσης, μπορεί να 
συναντήσουμε στη μέση του δρόμου οικόσιτα ζώα, 
όπως πρόβατα, που έχει αφήσει ελεύθερα κάποιος 
βοσκός. Έχουμε, λοιπόν, τα μάτια μας πάντα στο 
δρόμο και είμαστε έτοιμοι να φρενάρουμε σε περί-
πτωση ανάγκης.

Μην προσπερνάς κοντά σε διασταυρώσεις.
Οδηγώντας στο επαρχιακό δίκτυο, σίγουρα θα κά-

νουμε πολλές προσπεράσεις. Το μικρό μέγεθος και 
η επιτάχυνση μιας μοτοσυκλέτας κάνουν την προ-
σπέραση πολύ εύκολη υπόθεση και μάλιστα σε 
σημεία που με ένα αυτοκίνητο θα ήταν αδύνατο. 
Πρέπει, όμως, να είμαστε προσεκτικοί και να μην 
προσπερνάμε κοντά σε διασταυρώσεις. Υπάρχει πι-
θανότητα κάποιος να στρίβει από την διασταύρωση 
στον κεντρικό δρόμο ακριβώς τη στιγμή που προ-
σπερνάμε. Οι οδηγοί που δεν κινούνται σε πόλεις, 
μπορεί να μην είναι συνηθισμένοι στην παρουσία 
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μοτοσυκλετών στο δρόμο και να μην ξέρουν πώς να 
αντιδράσουν. Ακόμη, μπορεί κάποιος να αποφασί-
σει να στρίψει ακριβώς μπροστά μας, χωρίς να βγά-
λει φλας και να πέσουμε πάνω του. Έχουμε, λοι-
πόν, τα μάτια μας ανοικτά για κρυμμένα δρομάκια, 
διασταυρώσεις, εξόδους πάρκινγκ και είμαστε έτοι-
μοι να αποφύγουμε αυτόν που θα στρίψει απροει-
δοποίητα.

Κόψε ταχύτητα στις κατοικημένες περιοχές 
και τις αφύλακτες διαβάσεις.

Είναι απαραίτητο, όταν διασχίζουμε κάποια κα-
τοικημένη περιοχή, να μειώνουμε την ταχύτητά 
μας στα 50 χλμ/ώρα. Οι κίνδυνοι εδώ είναι πολ-
λοί. Μπορεί να βρεθεί στο δρόμο μας κάποιο αγρο-
τικό μηχάνημα, που κινείται πολύ αργά, να φύγει 
μια μπάλα και να πεταχτεί στο δρόμο το παιδάκι που 
την έχασε, να ανοίξει απότομα η πόρτα ενός παρ-
καρισμένου αυτοκινήτου ή κάποιος να αποφασίσει 
να ξεπαρκάρει ακριβώς τη στιγμή που περνάμε. Κι-
νούμαστε, λοιπόν, με χαμηλή ταχύτητα και όσο εί-
ναι δυνατόν στο κέντρο του δρόμου για να είμαστε 
ορατοί και να έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε αν 
συμβεί κάτι. Κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι 
πολύ πιθανό να συναντήσουμε αφύλακτες διαβά-
σεις τρένων. Είναι αυτονόητο ότι δεν τις διασχίζου-
με, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι δεν περνάει συρ-
μός ή όταν υπάρχει περίπτωση κάποιος ή κάτι να 
μας ακινητοποιήσει πάνω στις γραμμές.  

Όταν οδηγείς μαζί με φίλους σου, μην παρα-
σύρεσαι και ξεπερνάς τις δυνατότητές σου.

Το να οδηγείς παρέα με φίλους σου είναι πολύ δι-
ασκεδαστικό. Η οδήγηση σε σχηματισμό και οι μά-
χες από στροφή σε στροφή είναι μια τέλεια εμπει-
ρία. Μπορεί, όμως, κι εδώ να γίνουν λάθη. Το πιο 
συνηθισμένο είναι ένας πιο αργός αναβάτης να 
προσπαθεί να κινηθεί με τον ρυθμό του πιο γρήγο-
ρου. Το να παρασυρθείς στον ρυθμό του πιο γρήγο-
ρου, ίσως σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις οδηγικές 
σου ικανότητες, αλλά είναι ένας πολύ επικίνδυνος 
τρόπος για να το κάνεις και συνήθως το τέλος δεν 
είναι αίσιο. Για το λόγο αυτό, έχε πάντα το επίπεδο 
των ικανοτήτων σου κατά νου και μην ξεπερνάς το 

70% των δυνατοτήτων σου. Πάντα θα υπάρχει κά-
ποιος πιο γρήγορος από εσένα, δεν πειράζει όμως.

Έχε το νου σου στην ποιότητα του δρόμου.
Οι δρόμοι του επαρχιακού οδικού δικτύου δεν συ-

ντηρούνται τακτικά με αποτέλεσμα πολλοί να είναι 
σε κακή κατάσταση. Η πρόσφυση που προσφέρουν 
είναι ανομοιόμορφη και συνήθως μειωμένη. Οι 
λακκούβες, τα «μπαλώματα» και οι πρόχειρες επι-
διορθώσεις, τους καθιστούν επικινδύνους για τους 
μοτοσυκλετιστές. Η συνεχής χρήση τους από λεω-
φορεία, φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα, επιβα-
ρύνει την κατάστασή τους. Ακόμα, είναι πιθανό να 
συναντήσουμε χαλίκια ή χώμα ακριβώς πάνω σε 
κάποια στροφή. Είναι απαραίτητο να προσαρμόζου-
με την ταχύτητά μας, ανάλογα με την ποιότητα του 
οδοστρώματος.

 Ο επαρχιακός δρόμος μπορεί να μας προσφέρει 
συγκινήσεις και να μας χαρίσει απλόχερα διασκέ-
δαση, απαιτεί, όμως, τον σεβασμό μας. Ακολουθώ-
ντας μικρές συμβουλές θα ευχαριστηθούμε, όχι μό-
νο τον προορισμό, αλλά και την διαδρομή.

Η στενή επαφή με κάποιο ζώο είναι πιο πιθανό να 
συμβεί σε επαρχιακό δρόμο.

Μην παρασύρεσαι όταν οδηγείς μαζί με φίλους. 
Ακολούθησε τον δικό σου ρυθμό. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο μέσος αναβάτης χρειάζεται περίπου 600 χι-
λιοστά του δευτερολέπτου για να κάνει μια 
γρήγορη αλλαγή ταχύτητας. Τόσο θέλει δη-

λαδή, για να κλείσει το γκάζι, να πιέσει τη μανέτα του 
συμπλέκτη και να αλλάξει ταχύτητα. Ένας έμπειρος 
αναβάτης αγώνων ίσως να μπορεί να μειώσει αυ-
τό τον χρόνο στα 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου, 
αλλά αν υπολογίσουμε ότι έχει να σκεφτεί τη θέση 
του σώματός του, την επιλογή γραμμής, τους υπό-
λοιπους αναβάτες στην πίστα και άλλα, μπορεί να 
εύκολα ο χρόνος που χρειάζεται για μια αλλαγή τα-
χύτητας, να αυξηθεί. Ο συμπλέκτης βοηθάει στο να 
μεταφερθεί ομαλά και γραμμικά η δύναμη από τον 
κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Όταν αλλάζουμε 
ταχύτητα μειώνουμε τη δύναμη κλείνοντας το γκά-

ζι και χρησιμοποιούμε τον συμπλέκτη για να ελαχι-
στοποιήσουμε την επιβάρυνση στα μηχανικά μέρη. 
Πώς όμως μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο που 
απαιτείται για μια αλλαγή ταχύτητας; Λοιπόν, το μό-
νο που χρειάζεται είναι ένας αισθητήρας και πρό-
σβαση στην ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης του 
κινητήρα (ECU).

Πώς δουλεύει;
Αρχικά, θα πρέπει ο κινητήρας να γνωρίζει ότι κά-
νουμε αλλαγή ταχύτητας. Για να γίνει αυτό, συνή-
θως αντικαθίσταται η ράβδος που συνδέει το λε-
βιέ ταχυτήτων με το κιβώτιο, με μια άλλη η οποία 
διαθέτει έναν μηχανικό αισθητήρα, που συνδέεται 
στην ECU. Κατά την επιτάχυνση, καθώς το πόδι σου 
μετακινεί τον λεβιέ, ο αισθητήρας ενημερώνει την 

Quick shifter και 
αντίο συμπλέκτη

Το quick shifter επιτρέπει 
αστραπιαίες αλλαγές ταχυτήτων 
χωρίς τη χρήση συμπλέκτη. Διάβασε 
εδώ τα πάντα για τη λειτουργία του.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ECU ότι γίνεται αλλαγή ταχύτητας. Αυτή με τη σει-
ρά της κόβει την ανάφλεξη ή την παροχή καυσίμου 
στον κινητήρα για ελάχιστο χρονικό διάστημα (που 
μπορεί να φτάσει τα 15 χιλιοστά του δευτερολέ-
πτου), για να μειωθούν οι δυνάμεις στο κιβώτιο τα-
χυτήτων. Η ECU «μιμείται» ουσιαστικά το κλείσιμο 
και το άνοιγμα του γκαζιού που θα έκανε ο αναβά-
της, αλλά το κάνει έξι φορές ταχύτερα. Πολλά quick 
shifters επιτρέπουν όχι μόνο ανεβάσματα ταχυτή-
των χωρίς συμπλέκτη, αλλά και κατεβάσματα.

Quick shifter για όλους
Δυο είναι οι επικρατέστερες εκδοχές του τρόπου 

με τον οποίο λειτουργεί ένα quick shifter. Κάποια 
έχουν έναν αισθητήρα θέσης που «διαβάζει» τη 
θέση του επιλογέα ταχυτήτων και ενημερώνει την 
ECU αν αυτή αλλάξει. Μερικά, διαθέτουν αισθητή-
ρες πίεσης μέσα στο κιβώτιο, που βασίζονται στην 
πίεση που αναπτύσσεται στη μετάδοση κατά την αλ-
λαγή χωρίς κλείσιμο του γκαζιού, για να προκαλέ-
σουν την αντίδραση της ECU. Ακόμα και οι κάτο-
χοι παλαιότερων μοτοσυκλετών με τροφοδοσία από 
καρμπυρατέρ μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη 
ενός quick shifter, αφού υπάρχουν αντίστοιχα, που 
συνδέονται απευθείας στο καλώδιο του μπουζί και 
αντί να αλλάζουν τον χρονισμό μέσω της ECU, δια-
κόπτουν στιγμιαία την παροχή ρεύματος στο μπουζί.

Βλέπουμε όλο και πιο συχνά τα quick shifters να 
βρίσκονται στον στάνταρ εξοπλισμό μοτοσυκλετών, 
όπως συμβαίνει με το ABS και το Traction Control. 

Aprilia, BMW, Ducati, ΚΤΜ, MV Agusta, Triumph, 
Yamaha και άλλες εταιρείες, εφοδιάζουν κάποια 
από τα κορυφαία μοντέλα τους με αντίστοιχα συ-
στήματα ή τα παρέχουν στον έξτρα εξοπλισμό. Αλλά 
ακόμα κι αν η μοτοσυκλέτα σας δεν διαθέτει quick 
shifter, υπάρχουν στην αγορά πολλά after market 
συστήματα.

Υπέρ και κατά
Όπως ήδη αναφέραμε, το quick shifter μειώνει 

κατά πολύ το χρόνο των αλλαγών ταχυτήτων και αυ-
τές γίνονται πάντα με σταθερό τρόπο, αφού ο ανα-
βάτης δεν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος στη χρή-
ση συμπλέκτη. Έτσι, μειώνεται και το φαινόμενο της 
διατάραξης της ισορροπίας της μοτοσυκλέτας από 
μια λάθος αλλαγή. Είναι ιδανικό για να κερδίσεις 
πολύτιμο χρόνο σε περιβάλλον πίστας και σίγουρα 
είναι διασκεδαστικό το να κάνεις αστραπιαίες αλλα-
γές χωρίς συμπλέκτη, αλλά δεν μπορεί να υποκα-
ταστήσει την ευκολία που προσφέρει ένα αυτόματο 
κιβώτιο μέσα στην κίνηση της πόλης.

Βλέπουμε όλο και πιο συχνά τα quick shifters να 
βρίσκονται στον στάνταρ εξοπλισμό μοτοσυκλετών, 
όπως συμβαίνει με το ABS και το Traction Control.

Ακόμα και οι κάτοχοι παλαιότερων μοτοσυκλετών 
με τροφοδοσία από καρμπυρατέρ μπορούν να 
απολαύσουν τα οφέλη ενός quick shifter.

Η ράβδος που συνδέει το λεβιέ ταχυτήτων με 
το κιβώτιο αντικαθίσταται με μια άλλη η οποία 
διαθέτει έναν μηχανικό αισθητήρα, που συνδέεται 
στην ECU.
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ΤΕST ΚΡΑΝΟΣ

Η Nolan ως ένας από τους πρώτους κατασκευ-
αστές κρανών, έχει προσφέρει πολλές καινο-
τομίες στη μακρόχρονη πορεία της και μία από 

αυτές ήταν το κράνος Ν43. Το πρώτο πολυμορφικό 
κράνος, το οποίο παρουσιάστηκε το 2009 και αμέσως 
απέδειξε την αξία του, αφού είχε τη δυνατότητα να αλ-
λάζει κυριολεκτικά μορφή (από full face σε Jet) με μια 
κίνηση. Η επιτυχία του παροτρύνε τη Nolan να το εξε-
λίξει και να περάσει την τεχνογνωσία και στη πιο δη-
μοφιλή κατηγορία των Adventure. Κάπως έτσι γεννή-
θηκε το Ν70-2Χ με το οποίο έχουμε περάσει πολλές 
ώρες μαζί, καθώς μας έχει προσφέρει την προστασία 
του σε δοκιμές Adventure μοτοσυκλετών.

Εμφάνιση – Εργονομία
Κοιτάζοντας το, βλέπεις ένα σύγχρονο κράνος στα 

πρότυπα της κατηγορίας και τίποτα δεν σε προϊδεάζει 
ότι μπορεί να μεταμορφωθεί σε 8 διαφορετικούς συν-
δυασμούς ανάλογα με τις ανάγκες σου. Το γείσο ξε-
χωρίζει με την πρώτη ματιά δίνοντας μια χωμάτινη αύ-
ρα, αλλά ακριβώς από κάτω του βρίσκεται η μεγάλη 
ζελατίνα, η οποία φανερώνει και τις τουριστικές δυνα-
τότητές του. Το Ν70-2Χ διατίθεται σε 2 μεγέθη κελύ-
φους και σε νούμερα από ΧΧS έως ΧΧΧL, ενώ όσον 
αφορά τα χρώματα μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 
19 συνδυασμούς ώστε να βρεις αυτόν που ταιριάζει 
στα χρώματα της μοτοσυκλέτας σου ή στο προσωπικό 
σου στυλ. Για την κατασκευή του κελύφους, η Nolan 
χρησιμοποιεί lexan polycarbonate παρότι είναι ακρι-
βότερο υλικό από το ABS που συναντάμε στα περισ-
σότερα κράνη σε αυτήν την κατηγορία τιμής, με σκοπό 

Nolan N70-2X
Τιμή: 264 ευρώ μονόχρωμο 346 ευρώ γραφικά
Το Ν70-2Χ είναι το νέο πολυμορφικό κράνος 
της Nolan για την κατηγορία των Adventure 
και έχει σκοπό να ανεβάσει επίπεδο τον 
τομέα της πρακτικότητας.

Μπορεί να μεταμορφωθεί σε πολλούς 
διαφορετικούς συνδυασμούς ανάλογα με τις 
ανάγκες σου.
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TEST ΚΡΑΝΟΣ

να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ECE 22.05, ανε-
ξάρτητα τη διαμόρφωση που έχεις επιλέξει. Το κράνος 
ασφαλίζει με κλιπ μικρομετρικής ρύθμισης και το συ-
νολικό του βάρος (μέγεθος small) ανέρχεται στα 1540 
γρ. μία τιμή που αλλάζει ανάλογα τη διαμόρφωση.

Πρακτικότητα
 Όπως προαναφέραμε το μεγάλο ατού του Ν70-2Χ, 

είναι ότι προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ανάγκες 
σου, με σκοπό να το χρησιμοποιείς στο ταξίδι, στο 
βουνό ή στην καθημερινή σου μετακίνηση. Αν σου 
αρέσει το περιπετειώδες look μπορείς να ταξιδέψεις 
άνετα ακόμα και με το γείσο με ταχύτητες κοντά στα 
140χλμ/ώρα, ενώ με την αφαίρεσή του (γίνεται γρή-
γορα με βίδες μισής στροφής) το κράνος μετατρέπεται 
σε ένα κανονικό Full Face το οποίο παρέχει εντυπω-
σιακό εύρος ορατότητας λόγω της μεγάλης ζελατίνας.  
Η τελευταία αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία και 
δεν θαμπώνει ποτέ, αφού το ενσωματωμένο pinlock 
φροντίζει για αυτό. Όπως είναι φυσικό, χωρίς το γεί-
σο έχεις μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, αλλά 
και πολύ λιγότερο θόρυβο όπως διαπιστώσαμε διανύ-
οντας ακούραστα αρκετά χιλιόμετρα στον αυτοκινητό-
δρομο.

Αν η μέρα είναι ηλιόλουστη όπως συνηθίζεται στην 
Ελλάδα, δεν χρειάζεται να αγοράσεις επιπλέον ζελα-
τίνα, αφού η Nolan έχει φροντίσει και για αυτό. Στο 
εσωτερικό του κράνους βρίσκεται το σύστημα VPS 
(μία μικρότερη φιμέ ζελατίνα), που καλύπτει επαρκώς 

την περιοχή των ματιών και επανέρχεται στην αρχική 
θέση με το πάτημα ενός κουμπιού. Για προστασία από 
το κρύο υπάρχουν αντιανεμικά καλύμματα στην περι-
οχή του αυχένα (ρυθμιζόμενο) αλλά και του πηγου-
νιού τα οποία αφαιρούνται. Τους καλοκαιρινούς μήνες 
μπορείς να μετατρέψεις το N70-2X σε jet, αφαιρώντας 
το υποσιάγωνο ή και την μεγάλη ζελατίνα με μία κί-
νηση, ενώ η (αφαιρούμενη) ποιοτική επένδυση Clima 
Comfort σε συνδυασμό με το σύστημα αερισμού  
(αποτελείται από 4 αεραγωγούς) κρατούν το εσωτε-
ρικό δροσερό, σε όλες τις συνθήκες που μπορεί να 
αντιμετωπίσεις. Οι πρακτικές λύσεις δεν τελειώνουν 
εδώ, καθώς το N70-2X έχει έτοιμες υποδοχές για  να 
εξοπλιστεί με τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας N-COM 
B901L R, B601 R, MCS III,  καθώς και με το καινοτόμο 
ESS (κόκκινο LED το οποίο τοποθετείται στο πίσω μέ-
ρος και ανάβει κατά το φρενάρισμα παίρνοντας εντο-
λή από ειδικό αισθητήρα με επιταχυνσιόμετρο) αυξά-
νοντας ακόμα περισσότερο τα επίπεδα ασφάλειας.

Η άποψή μας
Το Ν70-2Χ έχει πολλά να προσφέρει στους αναβά-

τες των Adventure μοτοσυκλετών και η τιμή που ξεκι-
νά από τα 264ευρώ για το μονόχρωμο το κατατάσσει 
αυτόματα στις πιο value for money επιλογές. Μπορεί 
να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις συνθήκες, κά-
νοντας περιττή την αγορά δεύτερου κράνους που πολ-
λές φορές είναι αναγκαία για το αστικό περιβάλλον.

Θα το βρείτε διαθέσιμο στο κατάστημα 
Μπαξεβάνης Καλλιρρόης 12 Νέος Κόσμος,

Τηλ. 210-9237000
www.baxevanismoto.com

Η αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση Clima Com-
fort είναι ποιοτική και συνδυάζεται με ρυθμιζόμενο 
–αφαιρούμενο κάλυμμα στην περιοχή του αυχένα.

Η ζελατίνα παρέχει 
μεγάλο εύρος 
ορατότητας, ενώ το 
ενσωματωμένο pin-
lock φροντίζει για 
την αντιθαμβωτική 
προστασία σε όλες 
τις συνθήκες.

Το N70-2X έχει 
έτοιμες υποδοχές 
για να εξοπλιστεί 
με τα συστήματα 
ενδοεπικοινωνίας N- 
COM B901L R, B601 
R, MCS III,  καθώς και 
με το καινοτόμο ESS.
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ΤΕST JACKET

Ποιότητα – Άνεση – Πρακτικότητα
Για την κατασκευή του Air Tour έχει χρησιμοποιη-

θεί ύφασμα FibreTech, μια λύση που συναντάμε συ-
χνά σε μπουφάν κορυφαίων κατασκευαστών, καθώς 
συνδυάζει το χαμηλό βάρος με την αυξημένη αντοχή 
στην τριβή και τη διάτρηση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 
ελαφρύ μπουφάν με βάρος μόλις 1.100 γραμμάρια σε 
Large μέγεθος. Το νούμερο αυτό είναι από τα χαμηλό-

AGVPro Air Tour
Τιμή: 99 ευρώ
Η AGVPro γνωρίζει πολύ καλά πώς να κρατάει δροσερό τον αναβάτη τους καλοκαιρινούς 
μήνες και αυτό το διαπιστώσαμε πριν λίγο καιρό δοκιμάζοντας το Safari, το οποίο 
αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ποιοτικό. Πρόσφατα στη γκάμα της εταιρεία 
προστέθηκε ένα ακόμα καλοκαιρινό μπουφάν, το Air Tour, το οποίο παραλάβαμε από το 
κατάστημα TooFast προκειμένου να το δοκιμάσουμε σε πραγματικές συνθήκες και να 
δούμε αν ανταποκρίνεται στα υψηλά standards που μας έχει συνηθίσει η AGVPro.  

τερα που θα δει κάποιος σε καλοκαιρινό μπουφάν και 
στην πράξη ούτε που καταλαβαίνεις ότι το φοράς και 
φυσικά δεν εμποδίζει τις κινήσεις στο ελάχιστο. Εφαρ-
μόζει σε κάθε σωματότυπο χάρη στους δυο ιμάντες με 
velcro στη μέση, ενώ επίσης με velcro κλείνουν τα μα-
νίκια και το κολάρο του λαιμού, το οποίο έχει μαλακό 
σφουγγαράκι στο εσωτερικό και είναι ευχάριστο στην 
αφή. Ποιοτικά βρίσκεται στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως 
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TEST JACKET

όλα τα μπουφάν της AGVPro που έχουμε δοκιμάσει 
με τις ραφές να είναι άψογες. Διαθέτει φερμουάρ της 
γνωστής ΥΚΚ με φοσφοριζέ κορδόνι που κάνει εύκο-
λο τον εντοπισμό και τη χρήση τους με γάντια. Για την 
αποθήκευση αντικειμένων έχεις στη διάθεσή σου δυο 
εξωτερικές τσέπες και μια θήκη εγγράφων στο εσωτε-
ρικό. Είναι διαθέσιμο σε όμορφο γκρι -  μαύρο χρώμα 
και σε επτά μεγέθη από Small έως 4XL.

Αποτελεσματικότητα – αδιαβροχοποίηση
Η έκταση που καλύπτουν τα διάτρητα τμήματα σε 

ένα καλοκαιρινό μπουφάν έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στην αποτελεσματικότητά του απέναντι στη ζέστη. Το 
Air Tour παίρνει άριστα σε αυτό τον τομέα, αφού το 
μεγαλύτερο μέρος του είναι διάτρητο τόσο εμπρός, 
όσο και πίσω. Σπάνια βλέπουμε τόσο μεγάλη επιφά-
νεια σε ένα μπουφάν να είναι διάτρητη και το αποτέ-
λεσμα είναι η ανεμπόδιστη κυκλοφορία του αέρα, κά-
τι που νιώθεις ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. 

Την περίοδο που το είχαμε στη διάθεσή μας, ένας mini 
καύσωνας σάρωνε την Αθήνα με τις θερμοκρασίες να 
φτάνουν τους 38 βαθμούς. Το Air Tour όμως έκανε 
υποφερτή την κίνηση στο καυτό κέντρο και μόνο όταν 
είσαι εντελώς σταματημένος στον ήλιο θα νιώσεις ζέ-
στη. Το συγκεκριμένο μπουφάν δεν διαθέτει κάποια 
αδιάβροχη επένδυση, αφού είναι μια καθαρά καλο-
καιρινή επιλογή. Αν υπάρχει πιθανότητα βροχής θα εί-
ναι καλό να έχεις ένα ξεχωριστό αδιάβροχο μαζί σου.

Προστασία
Η AGVPro δεν κάνει εκπτώσεις στο κομμάτι της προ-

στασίας του αναβάτη και το Air Tour είναι ακόμα ένα 
παράδειγμα καθώς διαθέτει πιστοποιημένα προστα-
τευτικά σε ώμους, αγκώνες και πλάτη. Μπορεί να εί-
ναι πιο άκαμπτα και πιο ογκώδη σε σχέση με άλλα 
που έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά είναι level 2, δη-
λαδή προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία σε περί-
πτωση πτώσης. Επίσης, ψηλά στο πίσω μέρος υπάρ-
χει μια ανακλαστική λωρίδα με ανακλαστικό υλικό της 
3Μ που κάνει πιο ορατό τον αναβάτη κατά τη νυχτερι-
νή οδήγηση.

 Η άποψή μας 
Αν ψάχνεις ένα πραγματικά αποτελεσματικό jacket 

για τις μετακινήσεις σου τους καλοκαιρινούς μήνες, το 
Air Tour είναι μια πολύ ποιοτική επιλογή με τιμή που 
κυμαίνεται στον μέσο όρο της κατηγορίας. Θα θέλα-
με να είχε μια αποσπώμενη αδιάβροχη επένδυση για 
να μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια ξαφνική αλλαγή του 
καιρού.

Θα το βρείτε διαθέσιμο από το TooFast
Λ. Βουλιαγμένης  583, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210-9969793
www.toofast.gr 

Όλη η εσωτερική πλευρά του μανικιού είναι 
διάτρητο.

Το Air Tour διαθέτει και προστατευτικό πλάτης.

Εσωτερικά 
υπάρχει θήκη 
εγγράφων.
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Pilot Fazer SV
Jet κράνος κα-
τασκευασμέ-
νο από ABS 
και διαθέσιμο 
σε δύο μεγέθη 
κελύφους. Δι-
αθέτει εσωτε-
ρική επένδυση 
που αφαιρείται 
και πλένεται. 
Η ζελατίνα του 
είναι αντιχα-
ρακτική και αντιθαμβωτική και διαθέτει και εσωτερική 
φιμέ αντιχαρακτική ζελατίνα που προσφέρει αντιηλι-
ακή προστασία. Κλείνει με μικρομετρική πόρπη. Ζυγί-
ζει 1100 ± 50g. Πληροί τις προδιαγραφές  ECE 22.05 
Certified
Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Market, 
www.motomarket-shop.gr, τηλ.: 210-9222349, 
τηλ.: 2310-946800

Bering Summer Cortex 
Καλοκαιρινά γάντια κατασκευα-
σμένα απο συνδυασμό δέρματος 
με  soft shell υλικό. Έχουν ενίσχυ-
ση στην παλάμη και σκληρό πολυμε-
ρές προστατευτικό στις αρθρώσεις. 
Κλείνουν με ιμάντες velcro στους 
καρπούς. Φέρουν ανακλαστικά έν-
θετα για καλύτερη ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας. Έχουν έγκριση CE PPE  Διαθέσιμα στο κατάστημα 
Spiliotis, www.spiliotis.gr, τηλ.: 210-5777906

Τιμή: 55€

Τιμή: 79,45€

Nordcode Αdventure Evo
Το Adventure Evo είναι ένα 
παντελόνι με πολύπλευρες 
δυνατότητες. Είναι 100% 
αδιάβροχο με υψηλό επίπε-
δο αερισμού. Έχει προστα-
σίες CE σε στρατηγικά ση-
μεία, μεγάλους αεραγωγούς 
και θερμική επένδυση, αυτό 
το παντελόνι μπορεί να προ-
σαρμοστεί σε όλες τις καιρι-
κές συνθήκες. Φέρει μαλα-
κές προστασίες, polyfoam, 
στους γοφούς με πιστοποίηση CE, αποσπώμενα προ-
στατευτικά στα γόνατα με πιστοποίηση CE και αντανα-
κλαστικές γραφικές λεπτομέρειες και λογότυπα που 
βελτιώνουν την ορατότητα του αναβάτη σε διαφορετι-
κές συνθήκες φωτισμού. Έχει ρυθμιζόμενους αεραγω-
γούς για απομάκρυνση της εσωτερικής θερμότητας και 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση, εξασφαλίζει άνεση 
στις κρύες μέρες
Διαθέσιμο στο κατάστημα Pols, www.pols.gr, τηλ.: 800 
111 7657

Τιμή: 145€

Nordcode 
Adventure Evo
Το Adventure Evo 
συνδυάζει έξυπνα 
τα πιο εξελιγμένα 
touring χαρακτηρι-
στικά. Οι επενδύσεις 
του και τα μεγάλα πά-
νελ αερισμού το κα-
θιστούν ιδανικό για 
οδήγηση 365 ημέ-
ρες το χρόνο.Έχει αφαιρούμενα CE προστατευτικά σε 
ώμους και αγκώνες Level 1 (CE 1621-1) και αφαιρού-
μενη προστασία πλάτης. Διαθέτει σταθερή διάτρητη 
επένδυση, αφαιρούμενη θερμική επένδυση και αφαι-
ρούμενη αδιάβροχη και διαπνέουσα μεμβράνη reissa. 
Είναι κατασκευασμένο απο υφάσματα υψηλής αντοχής 
(500D nylon Cοrdura), με εξαιρετική αντίσταση στην 
τριβή. Έχει ανοιγόμενα πάνελ για μέγιστο αερισμό και 
ανακλαστικές ζώνες για ασφαλέστερη νυχτερινή οδή-
γηση. Διαθέσιμο στο κατάστημα Pols, www.pols.gr, 
τηλ.: 800 111 7657

Τιμή: 208€

On Guard Pitbull 8005 
Νεα σχεδίαση με διαστάσεις 115mm x 229mm και 
πάχος 13 mm. Συνδυασμένο και με συρματόσχοι-
νο 120 cm και παχους 10 mm για δι-
πλο block σε δέντρα, κολώνες ή κα-
γκελα. Έχει πολύ καλό δείκτη αντοχής 
(83 στα 100). Διαθέσιμη στο κατάστη-
μα Baxevanis, www.baxevanismoto.
com, τηλ.: 210-9237000.
 Τιμή: 40€
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Μπότες Αlpine Stars Tech 10
Στις ειδικές απαιτήσεις του 
Motocross και τους οπαδούς 
του δίνουν οι μπότες Tech 10 της 
Alpine Stars. H νέα  πατενταρι-
σμένη διπλή άρθρωση  για τον 
νέο αμφιδέτη παρέχει μέγιστη 
ασφάλεια.Το σύστημα σπειρώσε-
ων διπλής άρθρωσης επιτρέπει 
την προστασία του αστράγαλου και της φτέρνας με τον 
αμφιδέτη, προσφέροντας ταυτόχρονα απόλυτη ελευ-
θερία, ευκαμψία και αίσθηση στον αναβάτη ακολου-
θώντας τις φυσικές κινήσεις του ποδιού και του αστρα-
γάλου. Τα συστήματα σπειρώσεων μεγάλου εύρους 
προσφέρουν τη δυνατότητα κατάλληλης προσαρμογής 
στον αστράγαλο και άνεση στον αναβάτη για να  ελαχι-
στοποιείται το ενδεχόμενο διαστρέμματος. Άνετες στην 
εφαρμογή, εξαιρετικά ανθεκτικές και ελαφριές, ενώ 
επιτρέπουν τον αερισμό γύρω από το πόδι. Διαθέσιμες 
στα κατ/τα Αφοί Παπανικολάκη , 2106616016
www.papanikolakis.gr

Caberg Jackal Darkside 
Nέο full face κράνος από την Caberg. 
Το Jackal χαρίζει σπορ εμφάνιση 
και την συνδυάζει με την άνεση ενό 
ςtouring κράνους. Είναι κατασκευ-
ασμένο από ABS και είναι διαθέσι-
μο σε 2 μεγέθη κελύφους. Διαθέτει 
αφαιρούμενη και πλενόμενη εσω-
τερική επένδυση η οποία είναι υποαλλεργι-
κή. Διαθέτει επίσης αφαιρούμενη μάσκα χνώτων και 
αφαιρούμενο υποσαγώνιο. Έχει κλείσιμο με μικρομε-
τρική πόρπη. Έχει ενσωματωμένη φυμέ ζελατίνα DVT 
(Double Visor Tech), που είναι εύκολο να ρυθμιστεί 
χάρη στον μοχλό στην πλάγια πλευρά του κράνους και 
μεγάλη διάφανη, αντιχαρακτική ζελατίνα που δεν επι-
τρέπει μόνο μεγαλύτερη πλευρική ορατότητα, αλλά 
εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες 
φωτισμού. Ένα κράνος με πολύ καλή σχέση ποιότητας 
– τιμής..Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Market, 
www.motomarket-shop.gr, τηλ.: 210-9222349, 
τηλ.: 2310-946800

Τιμή: 169,9€

SP Connect Moto Bundle
Το σετ SP Connect Moto 
Bundle συμπεριλαμβάνει, βά-
ση τιμονιού, θήκη smartphone 
και αδιάβροχο κάλυμμα. Τοπο-
θετείστε το smartphone σας στη 
μοτοσυκλέτα σας μέσα σε λί-
γα δευτερόλεπτα. Στερεώστε τη 
βάση στήριξης Mοto Mount Pro, στο τιμόνι της μοτο-
συκλέτας σας και είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το κι-
νητό σας με την SP Connect θήκη του, ή απευθείας το 
κινητό σας με την univerrsal προσθήκη της SP Connect 
στη βάση και να το ασφαλίσετε γυρίζοντάς το κα-
τά 90 ° δεξιόστροφα. Για την περαιτέρω προστασία του 
smartphone σας, η βάση στήριξης έχει επίσης ένα μο-
ναδικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών που περιορίζει 
τους κραδασμούς και τις δυνάμεις G έως και 40%. Το 
κινητό σας τηλέφωνο είναι τοποθετημένο σωστά στο κέ-
ντρο της όρασης σας, επιτρέποντάς σας να πλοηγηθείτε, 
να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας, σε όλες τις λειτουρ-
γίες και να διαβάζετε μηνύματα. Χρησιμοποιήστε το αδι-
άβροχο κάλυμμα για να προστατέψετε το τηλέφωνό σας 
από τη βροχή και τη βρωμιά καθώς και για να παράσχει 
επιπλέον αντοχή σε κρούσεις εάν είναι απαραίτητο. Δι-
αθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.motopegasus.com, τηλ.: 210-4221060.

Τιμή: 99,99€

Bering Corwel
Καλοκαιρινά μποτάκια κατάλληλα για καθημερινή χρή-
ση από τη Bering. Είναι κατασκευασμένα από υψη-
λής ποιότητας υλικά που επιτρέπουν την αναπνοή του 
δέρματος. Κλείνουν με κορδόνια και velcro για άριστη 
εφαρμογή.
Διαθέσιμα στο κα-
τάστημα Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906

Τιμή: 136€

SYM OIL 5W40 SM - ULTRA 4T  
Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, 
κατάλληλο για 4χρονα scooters, 
βελτιώνει την εκκίνηση του κινητή-
ρα σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
ταυτόχρονα μειώνει τη φθορά. Δι-
αθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά & λι-
παντικά της SYM. Γίνονται αυθημε-
ρόν αποστολές σε όλη την Ελλάδα 
από τα  καταστήματα Αφοί Παπανι-
κολάκη, 2106616016. www.papanikolakis.gr
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κλειδαριά δισκοφρένου Michelin 10 mm  
Η Γαλλική Michelin, μια από 
τις γνωστότερες ανά τον κό-
σμο εταιρείες κατασκευής 
ελαστικών, παρέχει αντικλε-
πτικές κλειδαριές μοτοσυκλε-
τών υψηλής ασφάλειας στην 
Ευρώπη.  Όλα τα προϊόντα της 
έχουν την ανώτερη πιστοποί-
ηση ασφαλείας Class S.R.A. 
& ART και καλύπτονται από 
10ετή εγγύηση. Ο κατάλογος της Michelin περιλαμβά-
νει κλειδαριές δισκοφρένου με διάμετρο πείρου 10mm 
με συναγερμό και χωρίς, πέταλα 2 διαφορετικών μεγε-
θών και διαστάσεων και ένα σετ αλυσίδας τύπου λάσο 
με κλειδαριά. Όλα τα μοντέλα πληρούν υψηλές προδι-
αγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Κύρια χαρακτηρι-
στικά της κλειδαριάς δισκοφρένου Michelin 10 mm: 
• Με την ανώτερη πιστοποίηση ασφαλείας class SRA  
• Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Απαραβίαστη κλειδαριά αποτελούμενη από ανεξάρ-
τητους περιστρεφόμενους δίσκους • Πείρος με δι-
πλό κλείδωμα διαμέτρου 10 mm  • 100% αντισκωρια-
κή προστασία • Βαθμονομημένη ασφάλεια παραβίασης 
9/10  • 10 ετή εργοστασιακή εγγύηση για το σώμα και 
τον αφαλό της κλειδαριάς. Η εταιρεία Μoto Πήγασος 
Ι. Π. Κεϊσογλου είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος – 
διανομέας Ελλάδος των επιλεγμένων κορυφαίας ποιό-
τητας αντικλεπτικών προϊόντων της Michelin για τη μο-
τοσυκλέτα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.motopegasus.com, τηλ.: 210-4221060.

Τιμή: 75€

Seventy Degrees 
SD-J30  
Καλοκαιρινό Urban 
jacket 3/4 από την Ισπα-
νική εταιρεία Seventy 
Degrees. Το SD-JC30 εί-
ναι κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας και 
αντοχής πολυεστερικό 
υλικό με διάτρητα τμήματα που επιτρέπουν τον πλήρη 
αερισμό του σώματος. Έχει εγκεκριμένα προστατευτι-
κά σε ώμους και αγκώνες και αφρώδες προστατευτικό 
πλάτης που μπορεί να αντικατασταθεί με εγκεκριμένο 
level 2. Διαθέτει ρυθμίσεις σε όλα τα επίμαχα σημεία. 
Διαθέσιμο στο κατάστημα Madness Moto, 
www.madnessmoto.gr, τηλ.:210-2633258

Τιμή: 85,73€

Hiflo filtro: Η πληρέστερη 
γκάμα φίλτρων λαδιού και αέρος 
Η Hiflo filtro αποτελεί την 
πληρέστερη γκάμα φίλ-
τρων μοτοσυκλέτας, σχεδι-
ασμένη σύμφωνα με τα κο-
ρυφαία ποιοτικά πρότυπα, 
έτσι ώστε να προσφέρει 
την απόλυτη προστασία του 
κινητήρα της μοτοσυκλέτας. Premium Φίλτρα Λαδιού 
— Το μόνο φίλτρο λαδιού στο κόσμο που συνοδεύε-
ται με TÜV πιστοποίηση - , φίλτρα αέρος αντικατάστα-
σης των ΟΕΜ φίλτρων και αγωνιστικά φίλτρα αέρος 
αφρού Dual-Stage συνθέτουν την κορυφαία γκάμα 
φίλτρων δίκυκλων στον κόσμο. Διαθέσιμη όλη η γκάμα 
της Hiflo filtro στη Bike Alert Hellas ΕΠΕ.
Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776, Τηλέφωνο 2: 210-
34.13.733, www.bikealert.gr

Χειρολαβές Playlife
Τα γκρίπ της Playlife είναι κατα-
σκευασμένα από υψηλής ποιότη-
τας καουτσούκ με μεγάλη διάρ-
κεια ζωής, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό απέναντι 
στην ηλιακή ακτινοβολία, την τριβή και το νερό. Είναι 
διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία από σχέδια και χρώματα 
για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και ταιριάζουν σε 
όλους του τύπους μοτοσυκλετών. Διαθέσιμες από την 
Πέρκο Α.Ε,  www.perko.gr, τηλ.: 210-2723920.

F. Fabbri Exclusive Kymco Downtown 125 / 300 
‘09-’15 X-TOWN 300 (2016)
Ψηλή διάφανη ζελατίνα από την F. Fabbri.
Είναι κατάλληλη για 
τα μοντέλα της Kymco 
Downtown 125/300 (09-
15) και X-Town 300 (2016). 
Διαστάσεις Πλάτος: 590 
mm Ύψος: 890 mm. 
Διαθέσιμη στο κατάστημα 
Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 Τιμή: 97,2€
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MT Storm SV Drone
Η νέα πρόταση για 
τους αναβάτες που 
αναζητούν ένα πλή-
ρως εξοπλισμένο flip-
up κράνος σε προσιτή 
τιμή. Είναι κατασκευα-
σμένο από θερμοπλα-
στικό υλικό με ειδική 
βαφη και βερνίκι για 
προστασία από ακτί-
νες UV. Έχει προηγμένο σύστημα αερισμού και ζελατί-
να Pinlock ready, διάφανη, αντιχαρακτική, 2 mm που 
αφαιρείται χωρίς εργαλεία. Φέρει εσωτερική φυμε ζε-
λατίνα, που κλείνει μέσα στο κέλυφος. Η εσωτερική 
υποαλλεργική επένδυση του και τα μαξιλαράκια του 
αφαιρούνται και πλένονται εύκολα. Διαθέτει πρακτικό 
κούμπωμα με μικρομετρική καστάνια, σύστημα ανοίγ-
ματος του κράνους με ένα χέρι και αφαιρούμενο υπο-
σιάγωνο. Πληροί τις προδιαγραφές  Ε.C.E. 22.05. 
Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Market, 
www.motomarket-shop.gr, τηλ.: 210-9222349, 
τηλ.: 2310-946800

Τιμή: 114,8€

MT Revenge 2
Το νέο Revenge 2 είναι κατασκευασμένο από υλι-
κό HIRP (Υψηλής Αντίστασης Πολυμερές)  και διαθέ-
τει εξωτερικό κέλυφος σε 2 μεγέθη. Έχει εγκεκριμένη 
προστασία ECE και DOT. Έχει μαξιλάρια υποαλλεργικά 
και αντιβακτηριδιακά που αφαιρούνται και πλένονται. 
Διαθέτει 3 αεραγωγούς. Έχει μεταλλικό μικρομετρι-
κό σύστημα κλεισίματος, πολυκαρμπονική αντιχαρακτι-
κή ζελατίνα με μεταλλικό σύστημα κλειδώματος ζελα-
τίνας. Ζυγίζει : 1450+/- 50 gr. ( Το κράνος εμφανίζεται 
στη φωτογραφία με προαιρετική φιμέ ζελατίνα). Πε-
ριλαμβάνεται διάφα-
νη ζελατίνα. Διαθέσιμο 
στο κατάστημα Pols, 
www.pols.gr, τηλ.: 
800 111 7657

Τιμή: 112€
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Auvray σετ αλυσίδα Lasso 
L120 και πέταλο xtreme Mini
Η Γαλλική Auvray έχει 35 χρό-
νια εμπειρίας στην κατασκευή 
αντικλεπτικών κλειδαριών υψη-
λής ποιότητας. Θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους και κορυφαίους κατα-
σκευαστές κλειδαριών υψηλής ασφάλειας ποδηλά-
των και μοτοσυκλετών στην Ευρώπη.  Όλα τα προϊόντα 
της έχουν την ανώτερη πιστοποίηση ασφαλείας Class 
S.R.A. & ART και είναι γνωστά σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης.
Κύρια χαρακτηριστικά για το σετ αλυσίδας:
• Αλυσίδα και πέταλο με την ανώτερη πιστοποίηση 
ασφαλείας class SRA • Σώμα U κατασκευασμένο από 
σκληρυμένο χάλυβα (ατσάλι) 16 mm • Θωρακισμέ-
νο σύστημα κλειδώματος από χάλυβα, με επίσης χαλύ-
βδινο μηχανισμό ασφάλισης 5 mm αποτελούμενο από 
διπλό σφαιρικό μηχανισμό • Απαραβίαστη κλειδαριά 
αποτελούμενη από 7 ανεξάρτητους περιστρεφόμενους 
δίσκους • Σώμα U κατεργασμένο να προσφέρει αντί-
σταση κατά της κοπής • Με 3 κλειδιά ασφαλείας 
• Βαθμονομημένη ασφάλεια παραβίασης 9/10
• 10 ετή εργοστασιακή εγγύηση για το σώμα και τον 
αφαλό της κλειδαριάς. • Μήκος αλυσίδας 120 c.m. X 
13.5 m.m πάχος. Η εταιρεία μας Μoto Πήγασος Ι. Π. 
Κεϊσογλου είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος – δια-
νομέας Ελλάδος των επιλεγμένων κορυφαίας ποιότη-
τας προϊόντων της Auvray για τη μοτοσυκλέτα. Διαθέ-
σιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.motopegasus.com,  τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 95€

Nέα τιμή: 91€

Ζεύγος λάμπες Led H4J1 Seoul 
Chip 4000LM - 6500K 
Ζεύγος λάμπες Led. Χαρακτηριστικά: Τάση DC 9V-32V, 
Lumens 4000LM, Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C 
+80°C, Θερμοκρασία χρώματος 6500K, αδιαβροχοποί-
ηση IP67, ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης 360°. Παρέχεται 
εγγύηση για 1 χρόνο. Διαθέ-
σιμες στο κατάστημα Bikers 
World, 
www.bikers-world.gr, 
τηλ.:210-2772422, 
210-3424454. Τιμή: 39€

Τριπλέτα Βαλιτσών Shad  
H Shad SH58X, η πρωτοπορια-
κή βαλίτσα που δίνει τη δυνα-
τότητα ρύθμισης της χωρητικό-
τητας σε 3 επίπεδα L (46lt) για 
καθημερινή χρήση, XL (52lt) 
για κοντινές εξορμήσεις και XXL (58lt) για το ταξίδι ή 
για δύο κράνη enduro! Προσφέρει
υψηλή εργονομία και άνεση, είναι 100% αδιάβροχη, 
με άψογη αεροδυναμική σχεδίαση που δεν επηρεάζει 
την συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας. Διαθέτει το έξυ-
πνο σύστημα κλειδώματος Smart Lock και ελαστικούς 
ιμάντες στο εσωτερικό για την συγκράτηση του περιε-
χομένου. Σε συνδυασμό με τις πλαϊνές βαλίτσες Shad 
SH36 προσφέρουν ένα αποθηκευτικό χώρο
που μπορεί να φτάσει τα 124lt! Οι πλαϊνές βαλίτσες 
SH36, ξεχωρίζουν για τον καινοτόμο σχεδιασμό, τη 
λειτουργική και μεγάλη χωρητικότητα και το ιδιαίτερα 
χαμηλό βάρος τους, ενώ και αυτές είναι 100% αδιά-
βροχες!
Βρείτε τις στο δίκτυο συνεργατών της Motoway Κα-
μπράνης ΑΕ.
Δείτε περισσότερα στο www.motoway.gr ή στο 
2310515557.
Τιμή για την SH58X: 359,95 ευρώ
Τιμή για τις πλαϊνές SH36: 388,61 ευρώ

Seventy Degrees SD-JT32    
Καλοκαιρινό Touring Jacket SD-JT32 της Ισπανικής 
Seventy Degrees. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας και αντοχής πολυεστερικό υλικό και
διάτρητο ύφασμα τύπου πλέγματος που επιτρέπει τον 
πολύ καλό αερισμό του σώματος. Διαθέτει εγκεκριμέ-
να προστατευτικά σε ώμους και αγκώνες. Έχει αφρώ-
δες προστατευτικό πλάτης που μπορεί να αντικαταστα-
θεί με εγκεκριμένο level 2. Φέρει ρυθμίσεις σε όλα τα 
κρίσιμα σημεία για άριστη εφαρμογή. 
Ζυγίζει 1,3Kg. Διαθέσι-
μο στο κατάστημα 
Madness Moto, 
www.madnessmoto.gr, 
τηλ.:210-2633258

Τιμή: 95,37€
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AGVPro Airtour     
Το νέο μπουφάν  Air Tour από την AGVPro προσφέρει 
στους αναβάτες υψηλό επίπεδο προστασίας κατά την 
οδήγηση στην πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι 
κατασκευασμένο από Fibretech και έχει διάτρητα τμή-
ματα για πλήρη αερισμό του σώματος. Φέρει 2 εξω-
τερικές τσέπες και 1 εσωτερική. Στο κολλάρο λαιμού 
υπάρχει ενσωματώμενο μαλακό σφουγγαράκι. Διαθέ-
τει προστατευτικά CE στους ώμους, τους αγκώνες και 
την πλάτη. Έχει ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια
και στη μέση για καλύτερη εφαρμογή. Στο πίσω μέ-
ρος υπάρχει ανακλαστικό 3Μ για ασφαλέστερη οδήγη-
ση τη νύχτα. Φέρει φερμουάρ YKK για ασφαλές κλείσι-
μο. Παρέχεται με εγγύηση 
επίσημης αντιπροσωπείας. 
Κωδικός παραγγελίας SD-
15320. Διαθέσιμο στο κα-
τάστημα Too Fast, 
www.toofast.gr, 
τηλ.: 210-9969793

Αρχική τιμή: 110€

Nέα τιμή: 99€

D.I.D. Ιαπωνικές αλυσίδες κίνησης 
μοτοσυκλέτας X-Ring VX   
Η σειρά αλυσίδων κίνησης 
μοτοσυκλέτας VX της D.I.D 
αποτελούν την κορυφή στην 
απόδοση και ανθεκτικότη-
τα για dual sport, sport  και 
sport touring μοτοσυκλέτες. Ο μοναδικός σχεδιασμός 
των X-Rings μειώνει την τριβή, αφού «στρίβοντας» 
ανάμεσα στα πλαϊνά πλακάκια της αλυσίδας, διαχέουν  
την πίεση και παράλληλα ελαχιστοποιούν την απώλεια 
ισχύος. Τα τέσσερα σημεία επαφής αυξάνουν σημαντι-
κά την ικανότητά «σφραγίσματος» μέσα στο λιπαντικό, 
κρατώντας  παράλληλα μακριά τη βρωμιά. Σε σύγκρι-
ση με τις αλυσίδες O-Ring, οι αλυσίδες X-Ring διαρ-
κούν έως 2 φορές περισσότερο. Η αυξημένη ακαμψία 
«δίνει» καλύτερη μεταφορά ισχύος από τον κινητήρα 
στο έδαφος και μεγαλύτερη αντοχή στην τάνυση υπό 
φορτίο. Αυτό μεταφράζεται σε ομαλό χειρισμό και τα-
χύτερο χρόνο απόκρισης. Διαθέσιμη σε 520-525-530 
βήμα, Μαύρο και Χρυσό – Μαύρο χρώμα, Made In 
Japan. Διαθέσιμες στη Bike Alert Hellas ΕΠΕ.
Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776,  Τηλέφωνο 2: 210-
34.13.733,  www.bikealert.gr
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Bel-Ray EXP 15W-50 4T 
Engine Oil 4LTR     
Ημισυνθετικό λιπαντικό που 
προσφέρει τα πλεονεκτήματα 
ενός πλήρως συνθετικού όπως 
το EXS σε πιο οικονομική τιμή.
Είναι κατάλληλο για δικύλιν-
δρους κινητήρες παλιάς τεχνο-
λογίας. Κωδικός παραγγελίας 
SD-3677. Διαθέσιμο στο κατά-
στημα Too Fast, www.toofast.gr, 
τηλ.: 210-9969793

Αρχική τιμή: 46€

Nέα τιμή: 42€

AGV K-1 Dreamtime     
Sport κράνος με εντυπωσι-
ακά γραφικά από την ΑGV. 
Eίναι αεροδυναμικά σχεδι-
ασμένο και διαθέτει αφαι-
ρούμενη και πλενόμενη 
υποαλλεργική επένδυση.
Έχει προηγμένο σύστημα 
εξαερισμού. Η ζελατίνα του είναι 
αντιχαρακτική. Διαθέσιμο στο κα-
τάστημα D’Capo, www.dicapo.gr, 
τηλ.: 210-4136390.

Αρχική τιμή: 249,95€

Nέα τιμή: 212€

Bridgestone Batlax  
RS11 120/70-17 & 190/55-17
Ελαστικό υψηλής πρόσφυσης 
για μοτοσυκλέτες δρόμου. Το 
RS είναι το κορυφαίο ελαστι-
κό της σειράς εφαρμογών Street 
Batlax, σχεδιασμένο για χρήση 
σε δημόσιους δρόμους και Track 
Days. Συνιστάται για αναβάτες που θέλουν να απολαύ-
σουν οδήγηση με σημαντικές βελτιώσεις στην πρό-
σφυση, αλλά και σταθερότητα στις στροφές. 
Διαθέσιμα στο κατάστημα Wheel City, 
www.wheelcity.gr, τηλ.: 210-9018066

Αρχική τιμή: 480€

Nέα τιμή: 330€

Push & Block Κλειδαριά σταντ 
για Yamaha T Max 500 / 530
Κλειδαριά κεντρικού σταντ της Push & Block κατάλ-
ληλη για Yamaha TMAX 500 / 530. Η ιδανική λύση 
για ασφάλεια και πρακτικότητα. ‘Ενας μηχανισμός με 
κλειδί ασφαλείας τοποθετείται στο κεντρικό σταντ του 
σκούτερ και το μόνο που χρειάζεται πλέον από τον 
αναβάτη είναι μια  μια απλή πίεση με το πόδι για να 
κλειδώσει το σταντ όποτε παρκάρει. Ξεκλειδώνει εξί-
σου εύκολα με το κλειδί της. Με το Push & Block ξε-
χνάς το κουβάλημα βαριών κλειδαριών ή αλυσίδων 
και η διαδικασία κλειδώματος 
απλοποιείται οριστικά. Διαθέ-
σιμη στο κατάστημα Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906

Τιμή: 171€

Bel-Ray EXP 15w-50
Το EXP Synthetic Ester Blend 
4T είναι ένα εξαιρετικό ημι-
συνθετικό λιπαντικό, ιδανι-
κό για κάθε τετράχρονο κινη-
τήρα. Προσφέρει εκπληκτική 
προστασία κατά της φθοράς, 
είναι κατάλληλο για αερόψυ-
κτους ή υδρόψυκτους κινητή-
ρες μοτοσυκλετών με ή χωρίς 
υγρό συμπλέκτη και πληροί 
τις προδιαγραφές API SN και 
JASO MA2. Η χρήση του μειώνει τη φθορά του κυλίν-
δρου, εμποδίζει τη συσσώρευση καταλοίπων και λά-
σπης, κάνει πιο ομαλή την αλλαγή ταχυτήτων, ενώ λό-
γω της μείωσης των τριβών μεγιστοποιείται η δύναμη 
του κινητήρα. Βρείτε τα Made in USA λιπαντικά και κα-
θαριστικά Bel-Ray στο δίκτυο συνεργατών
της Motoway Καμπράνης ΑΕ και 
στο www.motoway.gr ή στο 2310515557. 



Eπιστροφή στα περιεχόμενα35

Nolan N87 Plus 
distinctive (New)
Κράνος κατασκευασμένο από 
polycarbonate διαθέσιμο σε 2 μεγέθη 
κελύφους. Διαθέτει ζελατίνα με ευ-
ρή οπτικό πεδίο και εσωτερικό φιμέ ζελατινάκι που χα-
ρίζει αντιηλιακή προστασία. Έχει προηγμένο σύστημα 
εξαερισμού Airbooster. Η εσωτερική του επένδυση εί-
ναι υποαλλεργική και μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυ-
θεί. Το κούμπωμα του είναι microlock. Eίναι συμβατό 
με τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας N-Com.Διαθέσιμο 
στο κατάστημα Baxevanis, www.baxevanismoto.com, 
τηλ.: 210-9237000. 

Τιμή: 255€

Corsa CX 300 παιδικά κράνη   
Όμορφα χρώματα και 
γραφικά που θα εντυπω-
σιάσουν τους μικρούς 
μας φίλους. Τα παιδι-
κά κράνη της εταιρείας 
Corsa χαρίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστα-
σίας. Θα τα βρείτε σε μεγέθη S,Μ,L. Διαθέσιμες από 
την Πέρκο Α.Ε, www.perko.gr, τηλ.: 210-2723920.
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Τιμή: 55€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Seventy Degrees SD JC30 ICE
Καλοκαιρινό jacket 3/4, πολυεστερικό με διάτρητο 
ύφασμα τύπου πλέγματος. Προσφέρει άριστο αερισμό 
του σώματος και είναι μια πολύ καλή πρόταση για τις 
καλοκαιρινές αποδράσεις.  Διαθέτει προστατευτικά CE 
σε ώμους και αγκώνες και δέχεται προστατευτικό πλά-
της. Έχει επίσης εσωτερική τσέπη για κινητό τηλέφω-
νο και πίσω αντανακλαστικό για αύξηση της ασφάλει-
ας. Φέρει εγκεκριμένα προστατευτικά σε ώμους  και 
αγκώνες και αφρώδες προστατευτικό πλάτης που μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με εγκεκριμένο level 2. Έχει δυ-
νατότητα ρύθμισης στην μέση. Διαθέσιμο στο κατάστη-
μα Moto Πήγασος, 
www.motopegasus.com, τηλ.: 210-4221060.

Τιμή: 89€

Μπαταρίες Yuasa
Όταν η ποιότητα συναντά την 
καινοτομία! Με έδρα το Κιότο 
της Ιαπωνίας, η Yuasa αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές μπαταριών πα-
γκοσμίως. Βρισκόμενη στο χώρο για περισσότερο από 
έναν αιώνα και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία
και την εμπειρία από την πολυετή συμμετοχή σε αγώ-
νες μοτοσικλέτας, έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα 
μπαταριών για κάθε δίκυκλο! Δεν είναι τυχαίο πως οι 
Yuasa επιλέγονται ως μπαταρίες πρώτης τοποθέτησης 
από τους περισσότερους
κατασκευαστές μοτοσικλετών! Βρείτε τις στο δίκτυο 
συνεργατών της Motoway Καμπράνης ΑΕ και στο 
www.motoway.gr ή στο 2310515557.
 

D’Capo web jet 
Ένα στυλάτο jet κράνος 
από την ιταλική εται-
ρεία D’Capo. Όμορφα 
γραφικά, άνεση στην 
εφαρμογή και προσιτή 
τιμή είναι τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του. Έχει 
κέλυφος από θερμοπλαστική ριτίνη διαθέσιμο σε 3 με-
γέθη. H ζελατίνα του είναι αντιχαρακτική και παρέχει 
μεγάλη κάλυψη του προσώπου από τον αέρα. Διαθέ-
τει υποαλλεργική εσωτερική επένδυση που μπορεί να 
αφαιρεθεί και να πλυθεί. Έχει σύστημα δεσίματος με 
καστανιά για μικρομετρική ρύθμιση και γρήγορη απε-
λευθέρωση. Διαθέσιμο στο κατάστημα D’Capo, 
www.dicapo.gr, τηλ.: 210-4136390.

LS2 320.22 Stream/
Lux 
Κράνος κατάλληλο τό-
σο για χρήση  μέ-
σα στην πόλη, όσο 
και για μακρινές δι-
αδρομές με scooter 
ή μοτοσυλέτα. Έρ-
χεται σε συμπαγή χρώματα 
ή φανταχτερά σχέδια. Το Stream είναι ένα τεχνολογι-
κά προηγμένο κράνος με αεροδυναμικό και πολύ αν-
θεκτικό κέλυφος. Το αδιάβροχο προστατευτικό του κά-
λυμμα και η πολυανθρακική οθόνη εμποδίζουν την 
παραμόρφωση της εικόνας, η οποία, μαζί με την εσω-
τερική ζελατίνα για τον ήλιο, βελτιστοποιεί την ορατό-
τητα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιπέτειας,εξα-
σφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια.
Διαθέσιμο στο κατάστημα Madness Moto, 
www.madnessmoto.gr, 
τηλ.:210-2633258

Αρχική τιμή: 119€

Nέα τιμή: 110€

F. Fabbri Sport SYM GTS 
300 Z 2019
Κοντή φιμέ ζελατίνα Sport 
από την F.Fabbri κατάλ-
ληλη για SYM GTS 300 
Z 2019. Ύψος: 430 mm, 
Πλάτος: 390 mm
Διαθέσιμη στο κατάστημα 
Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, τηλ.: 210-5777906

Τιμή: 64,48€
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ζελατίνα Malossi fume (φιμέ) για Kymco AK 550 
Ο ιταλικός οίκος βελτίωσης scooter, Malossi, κατα-
σκευάζει ζελατίνες με sport χαρακτήρα και σχεδια-
σμό αλλά και παράλληλα φροντίζει για την προστα-
σία σας από τον αέρα. Το στυλ είναι αεροδυναμικό 
με επιθετική γραμμή και είναι κατασκευασμένες από 
ακρυλικό υλικό PMMA. Τώρα ετοιμοπαράδοτη για 
το mega scooter της Kymco ΑΚ 550!, Kωδ. Προϊό-
ντος:MAL-4517844 Λιανική τιμή: 103,34 €.

Διαθέσιμες στη 
Bike Alert Hellas 
ΕΠΕ. Τηλέφωνο 
1: 210-92.22.776, 
Τηλέφωνο 2: 210-
34.13.733 
www.bikealert.gr

Skyrich LFP-5   
Μπαταρία λιθίου με τέσσερις 
πόλους κατασκευασμένη από 
100% ανακυκλώσιμα υλικά 
φιλικά προς το περιβάλλον. 

Προσφέρει έως και 65% χα-
μηλότερο βάρος σε σχέση με 
μια συμβατική μπαταρία μο-
λύβδου, ενώ τα αμπέρ εκκί-

νησης είναι αυξημένα έως και 
140%. Όπως κάθε μπαταρία λιθίου έχει μειωμένο χρό-
νο φόρτισης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Διαθέσιμη από την Πέρκο Α.Ε, 
www.perko.gr, τηλ.: 210-2723920.

Dunlop Sportsmart TT 120/70-17 & 160/60-17
Υψηλές επιδόσεις τόσο στους αγαπημένους σας δρό-
μους, όσο και σε απαιτητικές πίστες. Το Sportsmart 
TT έχει ένα εντελώς νέο προφίλ διαμορφωμένο για 
εμπρόσθιο ελαστικό, το οποίο συνδιαζόμενο με τις 
συνθέσεις πέλματος εξελιγμένης σχεδίασης, προσφέ-
ρει απίστευτα επίπεδα κρατήματος και πρωτόγνωρη σι-
γουριά στις σύγχρονες μοτοσυκλέτες 
hypersport και supernaked. 
Διαθέσιμα 
στο κατάστημα 
Wheel City, 
www.wheelcity.gr, 
τηλ.: 210-9018066

Αρχική τιμή: 380€

Nέα τιμή: 275€
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NZI Κράνος Combi 2 Duo Flydeck 
Δυναμικό ανοιγόμενο κράνος από την ισπανική NZI Helmets. Το Combi συν-
δυάζει κορυφαία ασφάλεια με compact διαστάσεις και άριστη αεροδυναμική 
συμπεριφορά. Η εσωτερική επένδυση υψηλής ποιότητας συμβάλει στην άνε-
ση του αναβάτη για χρήση εντός και εκτός πόλης. Έχει εξωτερικό κέλυφος 
από θερμοπλαστική ρητίνη και αντιχαρακτική ζελατίνα με εύκολο μηχανι-
σμό αντικατάστασης χωρίς εργαλεία. Φέρει πλήρως αφαιρούμενη, πλενό-
μενη, υποαλλεργική και αντιβακτηριδιακή εσωτερική επένδυση. Έχει άνε-
το και εύκολο ρυθμιζόμενο κούμπωμα micrometric (εύκολο στη χρήση 
ακόμη και με γάντια) Ζυγίζει 1550 gr.±50 gr. Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Pols, www.pols.gr, τηλ.: 800 111 7657

Αρχική τιμή: 141,25€

Nέα τιμή: 99,33€

Αxxis Square Jet
Τα Axxis Square jet κράνη τα χαρακτηρίζει το Ιδανικό μέγεθος, το χαμηλό βάρος 
και η πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Το κέλυφος τους είναι κατασκευασμένο 
από θερμοπλαστικό υλικό και φέρουν εσωτερική υποαλλεργική και αντιβακτηρι-
διακή επένδυση. Έχουν αντιχαρακτική ζελατίνα πάχους 2,2 mm,  μικρομετρική 
πόρπη ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης πολλαπλών θέσεων. Πληρούν προ-
διαγραφές ECE R 22.05 (EU). Ζυγίζουν 1000 γραμμάρια. Παρέχονται με εργο-
στασιακή εγγύηση 2 ετών. Θα τα βρείτε σε μεγέθη XS, S, M, L, XL. στο κατά-
στημα Moto Πήγασος,  
www.motopegasus.com, τηλ.: 210-4221060.

Τιμή: 35€
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
D’Capo Aletta Lady 
Γυναικείο jacket σε κομ-
ψή μεσάτη γραμμή από 
την ιταλική D’Capo. Ιδα-
νικό για τις καλοκαιρινές 
εξορμίσεις καθώς φέρει 
μεγάλα πάνελ για πλή-
ρη αερισμό του σώματος. 
Έχει CE προστατευτικά 
σε ώμους και αγκώνες 
καθώς και προστατευτι-
κό στην πλάτη. Φέρει ρυθμιζόμενους ιμάντες velcro 
στη μέση και τα μανίκια και έχει αντιανεμική εσωτερική 
επένδυση. Διαθέσιμο στο κατάστημα D’Capo, 
www.dicapo.gr, τηλ.: 210-4136390.

Αρχική τιμή: 145€

Nέα τιμή: 79,90€

STR Tron
Jet κράνος κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας. Έχει ζελατίνα με 
ευρή πεδίο όρασης και εσωματωμένη ζελατίνα που προσφέρει αντιηλιακή προστασία. 
Το εσωτερικό του μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί. Διαθέσιμο στο 
κατάστημα Madness Moto, www.madnessmoto.gr, τηλ.:210-2633258 Αρχική τιμή: 51€

Nέα τιμή: 46,47€

Σαμπουάν μοτοσυκλέτας με κερί 
Πολύ συμπυκνωμένο σαμπουάν αφαί-
ρεσης λεκέδων, βιοδιασπώμενο, ειδι-
κά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και 
τη συντήρηση όλων των τύπων μοτοσυ-
κλετών, scooter και οποιονδήποτε οχη-
μάτων. Eίναι κατασκευασμένο με κερί 
καρναούβης, δημιουργεί ένα προστα-
τευτικό στρώμα και δίνει λάμψη. Έχει ουδέτερη οσμή 
και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την 
προστασία επιφανειών και υλικών μοτοσυκλετών. Αφαι-
ρεί το στρώμα ρύπων που προκαλείται από την κυκλο-
φορία και αφήνει μια επιφάνεια χωρίς κηλίδες. Ασφα-
λές για να το χρησιμοποιείτε σε μέταλλο, συνθετικό 
υλικό, βαμμένες επιφάνειες, αλουμίνιο και καουτσούκ. 
Διαθέσιμο στο κατάστημα Bikers World, www.bikers-
world.gr, τηλ.:210-2772422, 210-3424454.

Τιμή: 15,36€
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HJC RPHA 70 Forvic MC5 
Full face κράνος με κέλυφος P.I.M. plus (εξελιγμέ-
νο-προηγμένο κέλυφος από συνδυασμό ενισχυμέ-
νων υλικών, Carbon και Carbon-Glass Hybrid fabric) 
Eίναι αεροδυναμικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να ομα-
λοποιεί την κίνηση σε πλευρικούς ανέμους. Διαθέτει 
πλευρικό spoiler και με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύε-
ται σωστά το κάτω-πίσω μέρος του κράνους το οποίο 
αντιμετωπίζει υψηλή πίεση, μεγιστοποιεί την εκτόνω-
ση του αέρα και παράλληλα βοηθάει της εκτροπή του 
πλευρικού αέρα. Οι άνω μπροστινοί πλευρικοί αερα-
γωγοί που σε συνδυασμό με το τούνελ του κελύφους 
του κράνους, δημιουργούν το φαινόμενο Venturi όπου 
εκτονώνει τον θερμό αέρα από το εσωτερικό του κρά-
νους. Ο σχεδιασμός του κελύφους στο πάνω και πί-
σω μέρος μεγιστοποιεί την εκτόνωση του αέρα και 
προσδίδει σταθερότητα κατά την διάρκεια της οδήγη-
σης ενώ η ανατομική του γραμμή στο κάτω μέρος δίνει 
απόλυτη εφαρμογή και άνεση στις κινήσεις.Ο μπροστι-
νός κεντρικός αεραγωγός έχει δυνατότητα ρύθμισης 
για όλες τις θέσεις οδήγησης (από 5 έως 15 μοίρες). 

Έχει εσωτερικό αντι-
θαμβωτικό γυαλί με 
εξελιγμένο button 
ρύθμισης του εσω-
τερικού γυαλιού το-
ποθετημένο στο πιο 
προσβάσιμο σημείο 
έτσι ώστε να γίνεται 
η χρήση του εύκο-
λη ακόμα και με γά-
ντια και ζελατίνα με διευρυμένο οπτι-
κό πεδίο και ενισχυμένο σύστημα στεγανοποίησης για 
το νερό, τον θόρυβο και την σκόνη με διπλό κούμπω-
μα κλειδώματος ασφαλείας. Η εσωτερική του επένδυ-
ση από multicool interior με εξελιγμένο αντιβακτηρι-
διακό ύφασμα παρέχει υψηλή απορροφητικότητα στην 
υγρασία και τον ιδρώτα σε σχέση με τα προηγούμενα 
μοντέλα. Πληροί τις προδιαγραφές ECE R-22.05 Κωδι-
κός παραγγελίας SD-13767. Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Too Fast, www.toofast.gr, 
τηλ.: 210-9969793.

Τιμή: 369€
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κράνος AGV Κ-1 Rossi Mugello
Το κράνος K1 είναι η sport 
πρόταση της AGV υψηλού 
value x money, για τις  κα-
θημερινές διαδρομές. Σχε-
διασμένο μέσα από την τε-
χνολογία και την εμπειρία 
των αγώνων της AGV στο 
MotoGP προσφέρει άνεση 
και  ασφάλεια πάντα με τις 
αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας. Το αεροδυνα-
μικό του σχήμα, οι εμπρός αεραγωγοί και το αεροδυ-
ναμικό σπόιλερ με τους αεραγωγούς είναι τα στοιχεία 
που μεγιστοποιούν τις επιδόσεις του, ενώ παράλληλα 
παρέχουν την σταθερότητα που απαιτούνται σε υψη-
λές ταχύτητες. Η ζελατίνα έχει  antiscratch επίστρωση, 
διαθέτει σύστημα XQRS  και η πανοραμική της σχε-
δίαση επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του γύρω περι-
βάλλοντος την ώρα της οδήγησης. Η επένδυση  είναι 
αφαιρούμενη και πλενόμενη ενώ η άνεση και η εφαρ-
μογή ολοκληρώνεται με την τεχνολογία Dry-Comford. 
Επιπλέον χαρακτηριστικά :
• Υποδοχή για Pinlock μεμβράνη  • Έτοιμο να δε-
χτεί σύστημα επικοινωνίας Bluetooth  • Αφαιρούμενο 
Nose Guard  • Double DD σύστημα συγκράτησης
• 2 μεγέθη κελύφους   • Θερμοπλαστικό υψηλής 
αντοχής • Βάρος 1.520 kg. Διαθέσιμο στα καταστή-
ματα Μοto Τrust, Τηλ. 2102791864, Νέα Ιωνία  / 
2106006024, Αγία Παρασκευή
www.moto-trust.gr

Continental Conti Trail 
Attack 3 90/90-21 & 
150/70-17
Ευέλικτο ελαστικό κατάλλη-
λο τόσο για  διαδρομές εντός 
αλλά και εκτός δρόμου. Εί-
ναι κατασκευασμένο για να  
εξασφαλίζει υψηλού επιπέ-
δου σταθερότητα ακόμα και με-
τά από πολύ μεγάλη χρήση χάρη 
στο συνδυασμό MultiGrip, στην κατασκευή σκελετού 
και το σχεδιασμό πέλματος. Χαρίζει καλύτερη πρόσφυ-
ση σε βρεγμένο χάρη στον ειδικό σχεδιασμό πέλματος. 
Παρέχει υψηλό επίπεδο άνεσης, απορρόφησης κραδα-
σμών και σταθερότητας ακόμη και σε δύσκολες συν-
θήκες οδήγησης. Διαθέσιμα στο κατάστημα 
Wheel City, www.wheelcity.gr, τηλ.: 210-9018066
 

Αρχική τιμή: 365€

Nέα τιμή: 280€

F. Fabbri Honda 
Forza 125-300  
(2018-2019) Summer
Κοντή φιμέ ζελατίνα από την 
F. Fabbri. Είναι κατάλληλη για το 
μοντέλο της Honda Forza 125-
300. Είναι 80mm πιο κοντή από 
την εργοστασιακή. Διαθέσιμη στο 
κατάστημα Spiliotis, www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906

Τιμή: 74,90€

Vrooam Chain Cleaner
Ισχυρό καθαριστικό αλυσίδας κατάλ-
ληλο για τον καθαρισμό αλυσίδων 
Powersports. Καθαρίζει αποτελεσμα-
τικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της 
και διατηρώντας την αποτελεσματι-
κή. Το Vrooam Chain Cleaner διεισδύ-
ει αποτελεσματικά στην αλυσίδα και 
απομακρύνει τους ρύπους. Ξεπλύνε-
τε μετά την χρηση την αλυσίδα με νε-
ρό. Το Vrooam Chain Cleaner είναι 
ασφαλές για όλους τους τύπους αλυσίδων δακτυλίου 
O / X / Z. Διαθέσιμο στο κατάστημα Baxevanis, www.
baxevanismoto.com, τηλ.: 210-9237000. Διαθέσιμο 
στο κατάστημα Baxevanis, 
www.baxevanismoto.com, τηλ.: 210-9237000.

Τιμή: 10,8€

Μπαταρίες Haijiu
Οι μπαταρίες της Haijiu κατασκευάζονται κάτω από τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές JIS D5302 και αποτε-
λούν μια ποιοτική και αξιόπιστη λύση. Πλήρη σειρά για 
όλους τους τύπους μοτοσυκλετών σε μπαταρίες μο-
λύβδου-gel και ειδική σειρά V-Twin για Harley. Διαθέ-
σιμες από την Πέρκο Α.Ε, www.perko.gr, τηλ.: 210-
2723920.
 



Eπιστροφή στα περιεχόμενα43



44Eπιστροφή στα περιεχόμενα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ABUS Steel-O-Flex 900170 αντικλε-
πτική κουλούρα μήκους 170cm
Η αντικλεπτική κουλούρα ABUS 
Steel-O-Flex 900170 μήκους 170cm, 
διαθέτει ατσάλινο κέλυφος πάχους 27 
mm το οποίο προστατεύει από επιθέ-
σεις και καθιστά την παραβίαση της μια πολύ δύσκο-
λη υπόθεση, προστατεύοντας την μοτοσυκλέτα σας 
με τον ιδανικότερο τρόπο. Είναι αρκετά ελαστική και 
μπορεί να διπλωθεί για εύκολη μεταφορά. Maximum 
Protection Level 8. Κωδ. Προϊόντος: AB-SF-900170  
Λιανική τιμή  54,50 €.
Διαθέσιμη στη Bike Alert Hellas ΕΠΕ.
Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776  
Τηλέφωνο 2: 210-34.13.733
 www.bikealert.gr

D’Capo Vittorio 
Κοντό καλοκαιρινό jacket 
από την ιταλική εταιρεία 
D’Cappo. Είναι διαθέσιμο 
σε μαύρο χρώμα και έχει 
λευκές λεπτομέρειες. Δι-
αθέτει προστατευτικά σε 
ώμους και αγκώνες και 
έχει ρυθμιζόμενους ιμά-
ντες στη μέση για τέλεια 
εφαρμογή.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
D’Capo, www.dicapo.gr, 
τηλ.: 210-4136390.

Αρχική τιμή: 99,5€

Nέα τιμή: 79,90€

Set οπίσθια αμορτισέρ Bitubo 
για Piaggio Beverly 350 
Η ιταλική Bitubo, γνωστή παγκοσμίως για τις υψη-
λού επιπέδου απόδοσης και ποιότητας αναρτήσεις για 
scooters, παρουσιάζει μία ειδικά διαμορφωμένη ανάρ-
τηση της σειράς YGB για το Piaggio Beverly 350. Είναι 
κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής, επε-
ξεργασία CNC και δύο διαφορετικής σκληρότητας ελα-
τήρια. Το πρώτο ελατήριο αποσβένει ομαλά τις κακο-
τεχνίες στους Ελληνικούς δρόμους ενώ το δεύτερο 
διαχειρίζεται το παραπάνω φορτίο.
Το εικονιζόμενο σετ αμορτισέρ διατίθεται για το μοντέ-
λο Beverly 350 διαθέτει:
• Κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής  • Αε-
ρίου - λαδιού με προφόρτιση ελατηρίου  • Επισκευα-
ζόμενα  • Επεξεργασία CNC  • Υψηλής ποιότητας κρά-
μα αλουμινίου
Κωδ. Προϊόντος:BIT-SC213YGB02 Λιανική τιμή: 
328,85 €.
Διαθέσιμα στη Bike Alert Hellas ΕΠΕ.
Τηλέφωνο 1: 210-
92.22.776  
Τηλέφωνο 2: 210-
34.13.733
www.bikealert.gr

Michelin Commander 
III Cruiser 80/90-21 & 
140/90-15
Το  Commander III Cruiser 
προσφέρει αυξημένη πρόσφυ-
ση στο βρεγμένο σε σχέση με 
τον προκάτοχό του, όπως επί-
σης και μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, χάρη στα νέα μείγματα γόμας.
Τα ιδιαίτερα σκαλίσματα πέλματος και οι πατενταρι-
σμένες τεχνολογίες σχεδιασμού των πλευρών από την 
γκάμα Michelin Commander III προσδίδουν περισσό-
τερη έμφαση στο στύλ των V-TWIN μοτοσυκλετών. Δι-
αθέσιμα στο κατάστημα Wheel City, www.wheelcity.gr, 
τηλ.: 210-9018066  

Τιμή: 240€

Revit Velocity 
Δερματινα καλοκαιρινα γάντια 
της Ολλανδικής εταιρείας Rev’it. 
Είναι κατασκευασμένα από υψη-
λής ποιότητας συνθετικά υλι-
κά και έχουν διάτρητα τμήματα 
ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος αερισμός του χε-
ριού. Φέρουν σκληρές προστασίες TPR και ενίσχυ-
ση PWR στις παλάμες για προστασία από την τριβή και 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Διαθέσιμα στο κατάστη-
μα Bikers World, www.bikers-world.gr, τηλ.:210-
2772422, 210-3424454.

Τιμή: 69,99€
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Μπαταρίες Yuasa
Η εταιρεία Yuasa 
είναι ο μεγαλύτε-
ρος κατασκευα-
στής μπαταριών 
μοτοσυκλετών 
στον κόσμο και τα 
προϊόντα της αποτελούν επιλογή πρώτης τοποθέτη-
σης για τους περισσότερους κατασκευαστές μοτοσυ-
κλετών. Η Yuasa φημίζεται για την ποιότητα, την αξιο-
πιστία και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών της και έχει 
αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία μέσα 
από τους αγώνες. Πέρκο ΑΕ. www.perko.gr, τηλ.: 210-
2723920.

Revit GT-Air 2 
Το Revit GT-R Air 2 διαθέτει προστατευτικά 
SEESMART™ CE-level 1 σε ώμους και αγκώνες. Το 3D 
πλέξιμο των πάνελ στο στήθος την πλάτη και στα μανί-
κια παρέχουν άριστο αερισμό απο όλες τις
πλευρές. Eίναι κατασκευασμένο από polyester mesh, 
3D air mesh και polyester 600D. Έχει υποδοχή για το-
ποθέτηση προστατευικού πλάτης SEESOFT™ CE-level 
2 και αναμονή για το γιλέκο Challenger (που προσφέ-
ρει έξτρα δροσιά στις ποιο καυτές μέρες). Φέρει θη-
λιά τζίν εμποδίζει το jacket να σηκώνεται απο τον αέ-
ρα. Διαθέσιμο 
στο κατάστημα 
Bikers World, 
www.bikers-
world.gr,  
τηλ.:210-
2772422, 210-
3424454.

Τιμή: 159,99€

Techno Glove κιτ 
επισκευής ελαστικών
Κιτ επισκευής ελαστικών από την 
Tecno Glove. Απαραίτητο σε κά-
θε αναβάτη. Αποκτήστε το σε τιμή 
προσφοράς. Διαθέσιμo στο κατάστημα Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, τηλ.: 210-5777906.

Αρχική τιμή: 30€

Nέα τιμή: 20€
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€
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νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
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ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Hiflo Filtro off road  αέρος για Yamaha YZ 250 
(2015-2019) και ΥΖ 450 (2014-2018)
Τα αγωνιστικά off-road φίλ-
τρα αέρα (σφουγγάρια) της Hiflo 
filtro, κατασκευάζονται στην 
Ολλανδία. Για την κατασκευή 
τους χρησιμοποιείται ένα ειδι-
κό αφρώδες υλικό διπλής στρώ-
σης, διαμορφωμένο για μέγιστη 
διήθηση και βέλτιστη ροή αέρα με στόχο την αύξη-
ση της ισχύς. Τα υψηλής ποιότητας υλικά και η ανώτε-
ρη κατασκευή επιτρέπουν στο φίλτρο να χρησιμοποιεί-
ται ξανά και ξανά χωρίς απώλεια απόδοσης. Διατίθεται 
για τα περισσότερα μοντέλα motocross και enduro, τώ-
ρα ετοιμοπαράδοτο για Yamaha YZ 250 (2015-2019) 
και ΥΖ 450 (2014-2018) αντίστοιχα. Κωδ. Προϊόντος: 
HFF4023  Λιανική τιμή 13,74 €.
Διαθέσιμη όλη η γκάμα της Hiflo Filtro στη Bike Alert 
Hellas ΕΠΕ.
Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776  
Τηλέφωνο 2: 210-34.13.733

Abus Granit 540HB160-300
Κλειδαρια τύπου πέταλο (13 χιλιο-
στά τετράγωνος πείρος με παραβο-
λική αγκύλη). Security level ABUS 
15/20. Η τεχνολογία κυψελών 
ισχύος Abus προσφέρει το υψηλό-
τερο επίπεδο προστασίας από προ-
σπάθειες κλοπής. Τα δομικά μέ-
ρη του μηχανισμού ασφάλισης 
είναι κατασκευασμένα από ειδικά σκληρυμένο χάλυ-
βα. Mε κύλινδρο Abus XPlus για το υψηλότερο επίπε-
δο προστασίας από παραβιάσεις. Έχει κάλυμμα κλειδα-
ριάς για προστασία από τη βρωμιά και τη διάβρωση και 
φως στο κλειδί για ευκολότερη  νυχτερινή χρήση. Δια-
θέσιμη στο κατάστημα Wheel City,  www.wheelcity.gr, 
τηλ.: 210-9018066
 

Αρχική τιμή: 114€

Nέα τιμή: 99€

Pirelli Diablo 
Supercorsa SP V3 Tires
Η τρίτη γενιά Diablo Supercorsa 
SP έρχεται και το νέο ελαστικό 
της Pirelli έχει ήδη εγκριθεί ως 
αρχικό εξοπλισμό στις τελευταίες 
εκδόσεις της Ducati. Το νέο Panigale V4 είναι η πρώ-
τη μοτοσικλέτα που είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά 
με το Diablo Supercorsa SP. Το Diablo Supercorsa SP 
διαθέτει σχεδιασμό πέλματος, προφίλ και δομή σχε-
δόν ταυτόσημο με εκείνο των ελαστικών Pirelli που 
χρησιμοποιούνται σε αγώνες των οποίων οι κανονι-
σμοί απαιτούν τη χρήση αυλακωτών ελαστικών αντί για 
slick. Η εξέλιξη του SP οδήγησε την Pirelli ως μοναδι-
κό προμηθευτή ελαστικών για όλες τις κατηγορίες FIM 
World Superbike Championship και ειδικότερα από το 
Diablo Supercorsa SC. Ο τύπος SC, o οποίος διατίθεται 
σε διάφορες εκδόσεις, χρησιμοποιείται από τις κατηγο-
ρίες Supersport και Superstock σε όλα τα πρωταθλή-
ματα στα οποία η Pirelli συμμετέχει ως αποκλειστικός 
προμηθευτής ή στον ανταγωνισμό με άλλους κατα-
σκευαστές ελαστικών. Το Diablo SP V3 προτείνεται  
κυρίως για τους ιδιοκτήτες supersport μοτοσικλετών 
και γυμνών μοντέλων που αναζητούν ένα ελαστικό 
που μπορεί να προσφέρει μέγιστες επιδόσεις στο δρό-
μο και ταυτόχρονα προσφέρει απόδοση σε πίστες αγώ-
νων, δευτερεύουσα όμως απ’ ότι προσφέρεται από 
αγωνιστικά ελαστικά. Διαθέσιμο στο Vasilis Moto Tyres  
Tηλ. 2821071744 fb Vasilis Moto Tyres

BMW Rallye
Jacket σε 2 νέους συνδυασμους χρωμάτων για τη 
γνωστή και αναγνωρισμένη φόρμα Rallye:  Μαύρο/
μπλε-κόκκινο ως βασικό χρώμα, γκρι-μπλε ως δευτε-
ρεύον χρώμα. Το jacker Rallye είναι κατασκευασμένο 
από συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας. Έχει πολύ 
καλό αερισμό στην πλάτη χάρη στη μεγάλης επιφά-
νειας διχτυωτή δομή, καθώς και στο εμπρόσθιο τμήμα 
του. Ειναι προετοιμασμένο με σούστες για το νέο προ-
στατευτικό στήθους BMW. Έχει προστατευτικό πλάτης 
NP Pro μακρύ. Φέρει εσωτερική επένδυση, η οποία 
μπορεί να φοριέται απροβλημάτιστα εξωτερικά πάνω 
από το μπουφάν 
και έτσι να προ-
στατεύει από τους 
ρύπους και τη 
βροχή
Διαθέσιμο στο κα-
τάστημα Pols, 
www.pols.gr, τηλ.: 
800 111 7657

Αρχική τιμή: 885,45€

Nέα τιμή: 832,32€
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
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Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
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θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 
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να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-
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Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
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Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ
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Κυβισμός: 125 κ.εκ.
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Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
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και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€
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ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.
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σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.
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www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.
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ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Vrooam Clear Chainlub
Λιπαντικό κατάλληλο για όλους τους 
τύπους αλυσίδων μοτοσυκλετών δρό-
μου και εκτός δρόμου.  Είναι υψηλής 
απόδοσης για εξαιρετική λίπανση σε 
όλες τις συνθήκες χρήσης (touring, 
race, road και off road). Μειώνει την 
τριβή για μέγιστη ισχύ και προστασία 
υπό τις πιο ακραίες συνθήκες. Προ-
σφέρει προστασία από τη διάβρωση και τους ρύπους. 
Προστατεύει και αποθηκεύει τους δακτυλίους O / X / Z 
και τους διατηρεί ελαστικούς. Διαθέσιμο στο κατάστη-
μα Baxevanis, www.baxevanismoto.com, τηλ.: 210-
9237000. 

Τιμή: 10,4€

Tucanourbano Network Gilet 
8128 
Γιλέκο από την Tucanourbano με 
ελαφρυά mesh επένδυση. Έχει 
πολλές πρακτικές τσέπες. Φέρει 
ρυθμιζόμενους ιμάντες για άρι-
στη εφαρμογή και σύστημα σύν-
δεσης με παντελόνι. Έχει προηγ-
μένο σύστημα ανακλαστήρων, 
ώστε ο αναβάτης να γίνεται γρη-
γορότερα αντιληπτός από τους 
άλλους οδηγούς κατά την διάρκεια της νύχτας. Διαθέ-
σιμο στο κατάστημα Baxevanis, 
www.baxevanismoto.com, τηλ.: 210-9237000.
 

Τιμή: 77€

Hiflo filtro φίλτρο αέρος για Honda 
CB 500 X/R/F  2013-2016
Η Hiflo filtro δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή φίλτρων αέρος και λαδιού 
στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας OEM από το 1963 ενώ τα προϊό-
ντα της χαρακτηρίζονται από τις ποι-
οτικές πρώτες ύλες και την σωστή 
εφαρμογή και λειτουργία. Ειδικότερα τα φίλτρα αέ-
ρος διακρίνονται για την κορυφαία ποιότητα κατασκευ-
ής τους αλλά και για την εξαιρετική απόδοση τους στην 
αντικατάσταση του ΟΕΜ φίλτρου. Πρόσφατα παρουσί-
ασε φίλτρο αέρος για την best seller μοτοσυκλέτα της 
Ελληνικής αγοράς, Honda CB 500X/R/F 2013-2016. 
Κωδ. Προϊόντος: HFA1508 Λιανική τιμή: 10,17 €. Δι-
αθέσιμη όλη η γκάμα της Hiflo Filtro στη Bike Alert 
Hellas ΕΠΕ., Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776  
Τηλέφωνο 2: 210-34.13.733, www.bikealert.gr

Asus Estate 125i 
CBS
Μετακινηθείτε με 
ασφάλεια και μο-
ναδικό στυλ! Απο-
κτήστε το Estate 
125i CBS, το EURO 
4 scooter της Asus 
που κάνει τη με-
τακίνηση στην πό-
λη, μια απλή και 
σίγουρα ασφαλή 
υπόθεση! Με ρετρό γραμμές, αυτό το ιδιαίτερα κομ-
ψό scooter μπορεί να γίνει δικό σας με 1.590 ευρώ, με 
0% προκαταβολή και σε έως 24 άτοκες δόσεις! Βρεί-
τε το στο δίκτυο συνεργατών της Motoway Καμπράνης 
ΑΕ. Δείτε περισσότερα στο www.motoway.gr ή στο 
2310515557.

Abus 405/100 HB45
Κλειδαριά τύπoυ πέτα-
λο κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι (Abus 
Security Level 8). Διατί-
θεται με θήκη μεταφοράς. 
Έχει κύλινδρο 12 χιλιο-
στών με διπλό κλείδωμα. 
Ζυγίζει 386 γραμμάρια. Διατίθεται με 2 κλειδιά. Έχει 
πλαστική επίστρωση για να μην γδέρνει. Διαθέσιμη 
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.
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www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.
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ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 
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καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς
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με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
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να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
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μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.
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δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-
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στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 
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ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…
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στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ
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Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
αφαιρούμενη θερμική επένδυση από dexfil  
80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
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Διαθέσιμο στο κατάστημα 
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τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.
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80 γραμμαρίων στο σώμα και 60 γραμμαρί-
ων στα μανίκια και είναι φοδραρισμένο με  
διάτρητουλικό που επιτρέπει την αναπνοή 
του σώματος. Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
επιτυγχάνεται με ανοιγωκλεινώμενες εισό-
δους αέρα στο στήθος, τα μανίκια και την 
πλάτη. Έχει σύστημα πρόσθετης μόνωσης των 
νεφρών και αδιάβροχο σύστημα κλεισίματος με λαβύρινθο. Διαθέτει εγκεκρι-
μένα με EN1621-1 Safe tech προστάτευτικά σε ώμους και αγκώνες και έχει και 
θήκη για τοποθέτηση προστατευτικού πλάτης. Φέρει ενισχύσεις από κερωμένο 
υλικό υψηλής αντοχής και έχει ανακλαστικά σημεία για καλύτερη ορατότητα. 
Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα. Διαθέσιμο στο κατάστημα Moto Πήγασος, 
www.kabuto-helmets.gr, τηλ.: 210-4221060.

Αρχική τιμή: 359€

Nέα τιμή: 205€

Κράνος Tonale/Origine
Κράνος ΤΟΝΑLE, full face της  ιταλικής εταιρίας 
Origine, κατηγορίας sport-touring. Είναι κατα-
σκευασμένο από θερμοπλαστικό κέλυφος. 
Διαθέτει πλήρως αφαιρούμενη και πλενόμενη 
και διαπνέουσα επένδυση, αντιχαρακτικό 
γείσο, σύστημα εξαερισμού κ.λ.π. Aρχική 
τιμή (μονόχρωμο) 79 ευρώ Τελική τιμή 67 
ευρώ για τους αναγνώστες του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
Διαθέσιμο στα μεγέθη XS-XL ,στην ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ  τηλ. 2106616016.

Κλειδαριές δισκόφρενου Luma  
Δύο νέα μοντέλα κλειδαριάς δισκόφρενου 
από την Ισπανική εταιρεία Luma. 
H 91D είναι το μεγάλο μέγεθος για μοτοσι-
κλέτες και μεγάλα scooter και η 92D είναι το 
μικρό μέγεθος για scooter και παπιά. Είναι 
εύκολες στην χρήση έχουν  καπάκι στην 
κλειδαριά  για προφύλαξη από την σκόνη  
και συνοδεύονται με τσαντάκι μεταφοράς. 
Ο πείρος της κλειδαριάς είναι κατασκευ-
ασμένος από υψηλής αντοχής και επεξερ-
γασίας χάλυβα. θα τις βρείτε σε επιλεγμένα 
καταστήματα. www.patman.gr

Bering Wingo
Κοντό jacket σχεδιασμένο σε στενή μεσάτη 
γραμμή. Έχει ρυθμιζόμενους ιμάντες 
στη μέση για άριστη εφαρμογή και 
πρακτικές τσέπες που κλείνουν με 
φερμουάρ. Το jacket Wingo παρέχει 
αδιάβροχη προστασία και ταυτόχρο-
να χάρη στα υλικά του επιτρέπει 
την καλή αναπνοή του σώματος. 
Διαθέτει αφαιρούμενη εσωτερική 
επένδυση και έχει προστατευτικά 
CE σε ώμους και αγκώνες, 
καθώς και θήκη για τοποθέτηση 
προστατευτικού στην πλάτη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Spiliotis,
www.spiliotis.gr, 
τηλ.: 210-5777906 
και στο κατάστημα No Limits,
www.no-limits.gr  
Τηλ.:210-9219978.

Τιμή: 159€

BEST BUY   Τα καλύτερα παπιά της αγοράς

Keeway Target 125

Asus Blade-X 125i

Το νέο παπί της Keeway προσφέρει εύκολη και άνετη οδήγηση σε συνδυασμό με προ-
σιτή τιμή απόκτησης και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση των καθημερινών μετακινή-
σεων. To Target 125 διαθέτει ένα τετράχρονο, αερόψυκτο μηχανικό σύνολο, με χωρητικό-
τητα 124,8 κ.εκ.. Οι τιμές που ανακοινώνει η Keeway για το μοτέρ της, είναι 8,7 ίπποι στις 
7.500 σαλ. και 0,9 κιλά ροπής στις 5.500 σαλ.  Στην πράξη, ο κινητήρας εντυπωσιάζει 
με ροπή του, που σε συνεργασία με την καλή κλιμάκωση του κιβωτίου, προσφέ-
ρουν νεύρο χαμηλά και ελαστικότητα. Οι αναρτήσεις του αποτελούνται από ένα τη-
λεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω  και είναι προσανατολισμένες 
προς την άνεση. Τα φρένα συμπληρώνουν την εικόνα, με το πίσω ταμπούρο 
να προσφέρει αρκετά καλή αίσθηση και ισχύ και το μπροστινό δισκόφρενο να 
αποδίδει παρόμοια, υπολειπόμενο ελαφρώς σε αίσθηση. Αν σας ενδιαφέρει 
καθαρά το πρακτικό κομμάτι του θέματος και θέλετε ένα χρηστικό και οικονο-
μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000

101

Scott Turn 
Το νέο jacket της Scott διαθέτει Dryosphere 
μεμβράνη αδιαβροχοποίησης, που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες. Προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας 
και είναι εξαιρετικά άνετο. Κατασκευάζεται 
από υλικά υψηλής αντοχής όπως 500D 
πολυαμίδιο και ενισχύσεις από hitena. Έχει 
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μικό παπί, το Target 125 είναι μια πολύ καλή επιλογή. 

Το παπί που ακούει στο όνομα Asus Blade-X 125i διαθέτει ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που λέγεται “τιμή” κι έτσι κατατάσσεται στα οικονομικότερα 
μοντέλα της αγοράς. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας χρησιμο-
ποιεί μονό εκκεντροφόρο και δύο βαλβίδες και είναι αερόψυκτος. Η ιππο-

δύναμη του κινητήρα του ASUS Blade X 125i είναι 8,4 ίπποι στις 7.000 
στροφές ανά λεπτό και η ροπή στα 0,94 κιλά, στις 6.000 στροφές. Στην ανάρτηση θα συναντήσουμε ένα 

κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι που φροντίζει τον μπροστινό τροχό και δύο αμορτισέρ με κόκκινα ελατή-
ρια στον οπίσθιο τροχό, που είναι ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τα φρέ-
να είναι: δισκόφρενο μπροστά με κυματιστό δίσκο και δαγκάνα δύο εμβόλων (κι αυτή κόκκινη για να 
τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας του Asus Blade-X 125i), ενώ το πίσω φρένο είναι ταμπούρο. Προσφέ-
ρει ικανές επιδόσεις και συνολική λειτουργία, τη στιγμή που διαθέτει καλή ποιότητα κατασκευής. Εί-

ναι κι όμορφο, “ζωντανό”, σπορτίβικο. Ένας “Άσος” με τα όλα του…

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.8 ίπποι/7.500 σαλ

Ροπή: 0,9/5.500 σαλ

Βάρος: Δ/Α

Τιμή: 1.350 ευρώ

Κινητήρας: 4Τ 1Κ, Α/Ψ, 2Β

Κυβισμός: 125 κ.εκ.

Ισχύς: 8.4 ίπποι/7.000 σαλ

Ροπή: 0,94/6.000

Βάρος: 103

Τιμή: 1.270 ευρώ

70

37,000
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Bering Riko
Καλοκαιρινό jacket από τη Bering. 
Είναι κατασκευασμένο από αν-
θεκτικό ύφασμα Fibretech 600d 
με μεγάλα διάτρηματα που επι-
τρέπουν την εισαγωγή του αέ-
ρα στο εσωτερικό. Έχει προστα-
τευτικά σε ώμους και αγκώνες 
και έχει υποδοχή για τοποθέτηση προστατευτικού στην 
πλάτη. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες στη μέση για 
άριστη εφαρμογή κα φέρει ανακλαστικά σημεία για 
ασφαλέστερη νυχτερινή οδήγηση. 
Διαθέσιμo στο κατάστημα Spiliotis, 
www.spiliotis.gr, τηλ.: 210-5777906

Αρχική τιμή: 119€

Nέα τιμή: 107,9€

Shark Spartan GT Carbon 
Skin
Το νέο Spartan GT είναι το ολο-
καίνουργιο σπορ κράνος από τη 
Shark και αποτελεί την πιο πρό-
σφατη και εξειδικευμένη τεχνο-
λογικά πρότασή της που προήλ-
θε μετά από χρόνια δοκιμών. Ο 
συνδυασμός υλικού fiber glass 
με carbon μια πολλαπλής πυκνότητας EPS, προσφέρει 
υψηλό επίπεδο προστασίας και άνεσης. Είναι διαθέσι-
μο σε 2 μεγέθη κελύφους και έχει κούμπωμα D-ring. 
Φέρει σύστημα ταχείας απασφάλισης για γρήγορη 
απελευθέρωση του εσωτερικού του κράνους σε περί-
πτωση ανάγκης. Έχει ζελατίνα κλάσσης 1  με διαφορε-
τική πυκνότητα και αντιχαρακτική ιδιότητα UV380. Πε-
ριλαμβάνει Pinlock Max Vision® στη συσκευασία. Έχει 
εσωτερική υποαλλεργική και αντιβακτηριδιακή επέν-
δυση, για μέγιστη αντιμικροβιακή αποτελεσματικότη-
τα και μείωση οσμών και εφίδρωσης, η οποία αφαι-
ρείται και πλένεται (30 max). Μάγουλα με σχεδίαση 
3D για απόλυτη εφαρμογή και ειδική θέση για τοπο-
θέτηση γυαλιών. Διαθέτει ενσωματωμένο υποσιάγωνο 
το οποίο ανοίγει και κλείνει προαιρετικά. Έχει επιρρί-
νιο για μείωση του θολώματος. και εσωτερική ζελατί-
να ηλίου. Διαθέσιμο στο κατάστημα Pols, www.pols.gr, 
τηλ.: 800 111 7657

Αρχική τιμή: 450€

Nέα τιμή: 405€

Τακάκια, σιαγώνες 
και δίσκοι Premier
Αναβαθμίστε την πέδη-
ση της μοτοσυκλέτας 
ή του scooter σας, με 
προϊόντα της Premier. 
Η αγγλική εταιρεία κα-
τασκευάζει τακάκια, σι-
αγώνες και δίσκους 
για όλους τους τύπους δικύκλων. Η γκάμα της περι-
λαμβάνει τακάκια μεταλλικά, ημιμεταλικά, οργανικά, 
αλλά και σε ειδική σειρά για scooter με σκοπό να κα-
λύψουν κάθε ανάγκη αναβάτη και μοτοσυκλέτας, χα-
ρίζοντας κορυφαία αίσθηση και αντοχή. Διαθέσιμα από 
την Πέρκο Α.Ε, www.perko.gr, τηλ.: 210-2723920.

Clover KVS 1174 (New)
Kοντά γάντια κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
δέρμα. Έχουν διάτρητα τμήματα που επιτρέπουν τον 
πλήρη αερισμό του δέρματος. Έχουν σκληρό προστα-
τευτικό στο επάνω μέρος τους και προστατευτικά  στα 
δάκτυλα. Φέρει ρυθμιζόμενους 
ιμάντες στους καρπούς για άρι-
ση εφαρμογη.
Διαθέσιμο στο κατάστημα 
Baxevanis, 
www.baxevanismoto.com, 
τηλ.: 210-9237000.

Τιμή: 95€

Unik CT07 R-Graff 
Jet κράνος κατασκευασμέμο από polycarbonate. 
Έχει 4 αεραγωγούς. Διαθέτει αφαιρούμενα και πλε-
νόμενα μαξιλάρια και έχει φιμέ ζελατίνα. Το κούμπω-
μα του είναι quick-release. Φέρει έγκριση CE. Ζυγί-
ζει 1.050 γραμμάρια. Διαθέσιμο στο κατάστημα Bikers 
World, www.bikers-world.gr, τηλ.:210-2772422, 210-
3424454.

Αρχική τιμή: 79€

Nέα τιμή: 71€
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Set κίνησης JT για το Yamaha 
Crypton X 135 με 
χρυσή O’ring HPO 
GB αλυσίδα 
Το σετ κίνησης 
της JT για το best 
seller«παπί» της 
Yamaha, CryptonX 
135, περιλαμβάνει γρανάζια κατασκευασμένα από Ια-
πωνικό ατσάλι High CarbonC49, ανώτερο σε ποιότη-
τα από πολλών «μεγάλων» μοτοσυκλετών και χρυσή 
O’Ring αλυσίδα HPOGB. Ο συνδυασμός τους αποτελεί 
εγγύηση για πολλά απροβλημάτιστα χιλιόμετρα. Κωδ. 
Προϊόντος: KJT-PWVYCRYPTON135  
Λιανική τιμή: 25,42 €, Διαθέσιμα στη Bike Alert Hellas 
ΕΠΕ., Τηλέφωνο 1: 210-92.22.776, Τηλέφωνο 2: 210-
34.13.733, www.bikealert.gr

Pirelli Angel GT 2 
To Angel GT 2 θεωρείται ο <άξι-
ος διάδοχος > της κατηγορίας 
των τουριστικών ελαστικών του 
οίκου Pirelli. Παρέχει maximum 
πρόσφυση και μεγαλύτερη δι-
άρκεια ζωής χάρη στο δοκιμα-
σμένο DNA της οικογένειας των 
Diablo. Διαθέτει νέο πέλμα και 
σκελετό προερχόμενο από τις supersport κατηγορίες 
που συνδυαστικά με την υψηλή σύνθεση πυριτίου από 
τη σειρά Diablo wet διασφαλίζουν κορυφαία απόδοση 
και ασφάλεια στο βρεγμένο οδόστρωμα.
Διαθέσιμο στο Vasilis Moto Tyres  
Tηλ. 2821071744 fb Vasilis Moto Tyres

Κappa KVC35 K’Vector 2 
Pack (New)   
Top case χωρητικότητας 35 λί-
τρων με ασημένιο κάλυμμα στο 
επάνω μέρος του. Εκτός από 
την χρήση σαν Top Case μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
πλαϊνή βαλίτσα. Η βάση του είναι σε μαύρο χρώμα κα-
τασκευασμένη από Fiberglass. Διατιθεται επίσης με 
μαύρο φινίρισμα. Πακέτο που αποτελείται από 2 βαλί-
τσες. Διαθέσιμο στο κατάστημα Baxevanis, 
www.baxevanismoto.com,  τηλ.: 210-9237000.
 

Τιμή: 380€

Κράνος AGV Κ-3 Rossi 
Misano 
Το K3 SV Rossi Misano 2015 
Blue της AGV είναι η πρότα-
ση για full face κράνος της κο-
ρυφαίας εταιρίας πάντα από τη 
συλλογή του Rossi. Το κέλυ-
φος του είναι κατασκευασμέ-
νο από θερμοπλαστικό υψηλής αντοχής (4 διαφορε-

τικές πυκνότητες EPS)  και η εσωτερική του επένδυση 
είναι από ύφασμα ξηρής άνεσης, εύκολο στην αφαίρε-
ση του.
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
• Ρυθμιζόμενοι  αεραγωγοί   
• Αντιχαρακτική ζελατίνα 2 μεγεθών, με ενσωματωμέ-
νη μεμβράνη Pinlock / σύστημα XQRS   
• Εσωτερική φιμέ ζελατίνα
• Σύστημα κλειδώματος της ζελατίνας  
• Προσθαφαιρούμενη και πλενόμενη εσωτερική επέν-
δυση  • Βάρος 1490gr 
Διαθέσιμο στα καταστήματα Μοto Τrust, Τηλ. 
2102791864, Νέα Ιωνία  / 2106006024, Αγία Παρα-
σκευή, www.moto-trust.gr

Σετ DID-JT MT-07 ‘14-’16
Σετ γρανάζια - αλυσίδα από την 
DID κατάλληλο για Yamaha MT-07 
(16-43-525VXGB). Κωδικός πα-
ραγγελίας SD-15696. Διαθέσιμο 
στο κατάστημα Too Fast, 
www.toofast.gr, τηλ.: 210-9969793.

Τιμή: 145,52€

X-Lite X-403 GT Ultra
Crossover κράνος διαθέσιμο σε 3 μεγέθη κελύφους, 
ώστε να χαρίζει άριστη εφαρμογή. Έχει ζελατίνα με ευ-
ρή πεδίο όρασης και εσωτερικό vps ζελατινάκι που χα-
ρίζει αντιηλιακή προστασία και που μπορεί να ρυθμι-
στεί σε διάφορες θέσεις. Η εσωτερική επένδυση του 
είναι υποαλλεργική και μπο-
ρεί να αφαιρεθεί και να πλυ-
θεί. Το κούμπωμα του είναι 
microlock2. Διαθέσιμο στο 
κατάστημα Baxevanis, 
www.baxevanismoto.com, 
τηλ.: 210-9237000.

Τιμή: 447€



52Eπιστροφή στα περιεχόμενα



Eπιστροφή στα περιεχόμενα53



54Eπιστροφή στα περιεχόμενα



Eπιστροφή στα περιεχόμενα55



56Eπιστροφή στα περιεχόμενα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑSERVICE

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑIΓΑΛΕΩ (ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΙΓΑΛΕΩ
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ΟΙ ΤΟP ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ



Eπιστροφή στα περιεχόμενα57

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

θΗΣΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΙΓΑΛΕΩ (ΛΙΟΥΜΗ) ΓΑΛΑΤΣΙ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑSERVICE

NEA ΣΜΥΡΝΗ

ΚΟΛΩΝΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ) ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)
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ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥΨΕΛΗ
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥΨΕΛΗ

125
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΣΕΠΟΛΙΑ

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ)

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (MΠΟΥΡΝΑΖΙ)ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΜΙΝΙΑ)

SERVICE ΟΙ ΤΟP ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑSERVICE ΟΙ ΤΟP ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΜΟΣ

ΛΗΜΝΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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NEOΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ)
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