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Rock και Roll
με την Daytona
Και το όνομα αυτού Rockstar. Δικαιολογημένα θα λέγαμε, καθώς
καταφέρνει να σολάρει απολαυστικές ροκ νότες στο αστικό πεδίο.
Τιμή: 3.890 ευρώ
Κατανάλωση, εμφάνιση, τιμή
Ελαστικά, φωτισμός οργάνων

Ο

ι εταιρίες αναγνωρίζουν
την τάση των αγοραστών
για ρετρό μοντέλα και παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερες εκδόσεις στην κατηγορία αυτή.
Απαραίτητα στοιχεία είναι η κλασική εμφάνιση σε συνδυασμό με την
σύγχρονη τεχνολογία και αισθητική.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται
και το νέο Rockstar της Daytona.
Ένα εύχρηστο και καθημερινό ρετρό σχεδιασμού μοντέλο, που καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναβατών
και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Σχεδίαση –
Ποιότητα κατασκευής:
Γεύση από τα παλιά
Η κλασική αισθητική κατά μήκος
της μοτοσυκλέτας, ξυπνάει όμορφες μνήμες του παρελθόντος. Η
σχεδίαση παραπέμπει στη δεκαετία του 70 τότε που οι μοτοσυκλέτες είχαν ξεχωριστή προσωπικότητα
και εμφάνιση. Με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο ξεχωρίζει και το Rockstar και
αυτό γίνεται εμφανές από τις αντιδράσεις έκπληξης του κόσμου στο
πέρασμα του. Θαρρείς ότι πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη αναπαλαίωση ενός παλαιότερου μοντέλου
στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί
σύγχρονα υλικά που καταφέρνουν
να του δώσουν ένα μοντέρνο αέρα.
Το χρώμιο έχει χρησιμοποιηθεί σε
ολόκληρο το σώμα της κατασκευής και εναλλάσσεται περίτεχνα με
τα σκούρα μέρη της μοτοσυκλέτας.
Πάνω σε αυτό το μοτίβο, οι καθρέπτες, το περίβλημα του φαναριού
και των οργάνων ελέγχου, τα καλάμια του πιρουνιού, τα πίσω αμορτισέρ, οι διπλές πανέμορφες εξατμίσεις, οι πολυάκτινες ζάντες, καθώς
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και τα φτερά και των δύο τροχών,
έχουν όλα χρωμιωμένη απόχρωση.
Η ρετρό εμφάνιση ενισχύεται από
τον εμπρός προβολέα με το κλασικό
στρογγυλό look, την ίσια σέλα και
το ρεζερβουάρ καυσίμου σε σχήμα δάκρυ με τη luxury δίχρωμη βαφή. Στην περίπτωση του Rockstar,
η προσιτή τιμή δεν συνεπάγεται έκπτωση στην ποιότητα κατασκευής.
Η συναρμογή και η βαφή των επιμέρους μερών κρίνεται απολύτως
ικανοποιητική ενώ τριγμοί και κοπανήματα απουσιάζουν και θα γίνουν αισθητά στον αναβάτη μόνο
όταν περάσετε πάνω από λακκούβες κρατήρες. Οι διαθέσιμοι χρωματισμοί είναι τρεις: Μαύρο-Ασημί
(μοντέλο δοκιμής), Πράσινο –Άσπρο
και Καφέ- Ανοιχτό Καφέ.

Άνεση – Εργονομία:
Χωρίς παράπονα
Το Rockstar αποτελεί θιασώτη
cruising καταστάσεων και η άνετη
μονοκόμματη σέλα θα βοηθήσει
να απολαύσετε κάθε στιγμή παραμονής πάνω της. Το πλούσιο
μαλακό αφρώδες υλικό ευνοεί
την πολύωρη χρήση. Το ίδιο άνετο είναι και το κομμάτι που αναλογεί στον συνεπιβάτη, ο οποίος
κάθεται στο ίδιο επίπεδο με τον
οδηγό και παρόλο που δεν έχει
στη διάθεσή του χειρολαβές ,
μπορεί να κρατηθεί από τα πλαϊνά τμήματα της εργοστασιακής
σχάρας. Περί σχάρας ο λόγος και
ευχρηστία αυξάνεται, καθώς ο
αναβατής μπορεί να τοποθετήσει
κάποια τσάντα ή αποσκευές, στην
περίπτωση που επιθυμεί να μεταφέρει κάτι. Η θέση οδήγησης είναι όρθια και θα βολέψει ακόμα
και μεγαλόσωμους, αφού η κλίση
των γονάτων δεν ενοχλεί. Παράλ59
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νη ακαμψία και σταθερότητα. Στον
τομέα της ανάρτησης, το Rockstar
εξοπλίστηκε με δοκιμασμένες λύσεις οι οποίες κράτησαν το κόστος
σε χαμηλό επίπεδο αλλά δεν μείωσαν την προσφερόμενη ποιότητα.
Ένα τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 100 χιλιοστών μπροστά και διπλά αμορτισέρ ίδιας διαδρομής, με
δυνατότητα προφόρτισης ελατηρίου, πίσω, αποσβαίνουν αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Με το ίδιο σκεπτικό έγινε και η
επιλογή των υλικών στον τομέα της
πέδησης. Μπροστά συναντάμε μονό δίσκο με διάμετρο 276 χιλιοστά,
ο οποίος συνεργάζεται με σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος ABS. Πίσω
μπορεί να ξενίζει η επιλογή ταμπούρου, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται πολύ δυνατό και άμεσο. Μάλιστα, σε απότομο πάτημα του πίσω
φρένου, το πίσω ελαστικό θα χάσει
πρόσφυση. Οι μεγάλοι τροχοί συνεισφέρουν στην άνετη οδήγηση και
έτσι τοποθετήθηκαν ελαστικά διαμέτρου 100/90-19 και 130/70-18
μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Το συνολικό βάρος ανέρχεται στα 160 κιλά.
ληλα η πρόσβαση στο έδαφος είναι εύκολη, με λίγη προσοχή να
απαιτείται στα εκτεινόμενα μαρσπιέ. Τα προστατευτικά στις εσοχές του ρεζερβουάρ εμποδίζουν
την τριβή του εσωτερικού των γονάτων με το ντεπόζιτο και κρατάνε τα πόδια σταθερά. Η τάπα πλήρωσης καυσίμου βρίσκεται στο
κέντρο του ρεζερβουάρ και ανοίγει με κλειδί. Οι διακόπτες είναι
στο σωστό μέρος και περιλαμβάνουν τα απολύτως απαραίτητα, όπως φώτα, φλας, κόρνα, μίζα και kill switch. Από την στιγμή
που μιλάμε για ρετρό κατασκευή,
έχει δοθεί σημασία στην παραμικρή λεπτομέρεια. Τα όργανα είναι
στρογγυλής διάταξης. Αριστερά
βρίσκεται το ταχύμετρο και δεξιά
το στροφόμετρο τα οποία φέρουν
old school αναλογικές ενδείξεις.
Μικρές λυχνίες εσωτερικά των
δύο κυκλικών καντράν, προειδοποιούν για επιμέρους λειτουργίες, όπως το ABS και τη ρεζέρβα
καυσίμου. Στην μικρή ψηφιακή
οθόνη περιλαμβάνεται μόνο ο
ολικός και ένας μερικός χιλιομετρητής. Μοναδικό παράπονο, ότι
ο ελλιπής φωτισμός το βράδυ κάνει δυσδιάκριτες τις πληροφορίες.
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Κλασικής σχεδίασης στρογγυλά όργανα
με αναλογικές ενδείξεις. Αδύναμος ο
φωτισμός τους το βράδυ, την κατάσταση
σώζει η λευκή πλάκα του κοντέρ.

Στο δρόμο:
Κερδίζει τις εντυπώσεις
Το Rockstar ξεκινάει με γκολ από

Εργονομικοί διακόπτες που περιλαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα.

Κινητήρας: Οικονομία
και ροπή σε πρώτο πλάνο
Στα σπλάχνα του Rockstar βρίσκεται ένα μονοκύλινδρο αερόψυκτο σύνολο με 4 βαλβίδες επικεφαλής και ηλεκτρονικό ψεκασμό (EFI),
συμμορφωμένο με τους κανονισμούς Euro4. Η απόδοση του φτάνει
τους 28 ίππους στις 6.500σαλ και
καταφέρνει να κινεί σβέλτα το ρετρό
μοντέλο της Daytona. Η ροπή των

3,1 κιλών στις 5.000σαλ δίνει έμφαση στην χαμηλομεσαία περιοχή
στροφών κάνοντας την κίνηση στην
πόλη παιχνίδι και ταιριάζει γάντι στη
φιλοσοφία του Rockstar. Χάρμα
οφθαλμών οι διπλές εξατμίσεις που
καταλήγουν σε δύο πανέμορφα τελικά, στα δεξιά και αριστερά της μοτοσυκλέτας. Η εκκίνηση μπορεί να
δοθεί είτε από τη μίζα είτε από μανιβέλα, κάτι το οποίο βλέπουμε πλέον
σπάνια σε μοτοσυκλέτα παραγωγής.

τα αποδυτήρια. Αιτία η μοναδική του
εμφάνιση που εκπέμπει στον αναβάτη, αλλά και τους περαστικούς,
έναν αέρα άλλων εποχών. Μέσω
της εμφάνισης περνάει και στο κυρίως πιάτο, φροντίζοντας να σε μυήσει στην γενικότερη φιλοσοφία
των ρετρό κατασκευών. Όλα γίνονται στο δικό σου ρυθμό και οι καθημερινές βόλτες γίνονται απόλαυση. Το κλειδί γυρίζει και μέσω της
μίζας, ο μονοκύλινδρος των 400 κυβικών έρχεται στη ζωή, βγάζοντας
γλυκά γουργουρητά από τα διπλά
τελικά της εξάτμισης. Η θέση οδήγησης είναι ιδανική για όλους τους
σωματότυπους και δεν θα αργήσεις
να βολευτείς πάνω στην άνετη μονοκόμματη σέλα. Τα χέρια βρίσκονται σε ξεκούραστη απόσταση από
το U τιμόνι, ενώ οι εσοχές στο ρεζερβουάρ, που αφήνουν τον αναβάτη να τοποθετήσει τα γόνατα κοντά
στη μοτοσυκλέτα, καθώς και τα μεγάλα μαρσπιέ, συνηγορούν σε ένα
άνετο οδηγικά σύνολο. Οι καθρέπτες είναι καλόγουστοι, ενώ η τοποθέτηση τους σε ψηλή θέση εκτός
από την αυξημένη ορατότητα, θα
βολέψουν και στους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Στην πυκνή
κίνηση θα ανταποκριθεί με ευκολία,
χάρη στην ελαφριά του αίσθηση και
το τιμόνι που κόβει αρκετά. Ο κινητήρας είναι ψυχωμένος και τραβάει

Ο μονοκύλινδρος 400άρης καταφέρνει να κινεί σβέλτα το Rockstar, παρέχοντας
ροπή από χαμηλά.

Τα διπλά τελικά των εξατμίσεων είναι χάρμα οφθαλμών και παραπέμπουν σε άλλες
εποχές.

Το ντεπόζιτο σε σχήμα δάκρυ ταιριάζει
απόλυτα με το συνολικό ύφος της
μοτοσυκλέτας.

Η μετάδοση την κίνησης στον πίσω
τροχό, γίνεται μέσω αλυσίδας και το
κιβώτιο ταχυτήτων είναι 5 σχέσεων.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις –
Φρένα: Αξιόπιστες λύσεις
Η κατασκευή ενός ενισχυμένου
πλαισίου υπήρξε πρώτη προτεραιότητα και η λύση του ατσάλινου
σωληνωτού θεωρήθηκε η καταλληλότερη, με στόχο την αυξημέ61
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Σημασία στην λεπτομέρεια. Χρωμιωμένο φτερό με ενσωματωμένο φανάρι.
Η σχάρα αυξάνει την ευχρηστία τοy
Rockstar.

Τεχνικά xαρακτηριστικά
Κινητήρας

Τύπος
4T, 1Κ, Α/Ψ, 4β
Κυβισμός (κ.εκ.)
400
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 85 X 70
Συμπίεση (:1)
8,8
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)
28/6.500
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)
3,1/5.000
Τροφοδοσία
Ψεκασμός
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) 13,5
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.)
4
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)
140
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα

Τύπος
Ατσάλινο σωληνωτό
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις Τηλεσκοπικό
πιρούνι
Διαδρομή (χλστ.)
100
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις
Διπλά
αμορτισέρ
Διαδρομή (χλστ.)
100
Φρένα Ε (χλστ.)
Δ/276, ABS
Φρένα Π (χλστ.)
Ταμπούρο 160χιλ
Τροχοί - Ελαστικά

Ελαστικό Ε
Ελαστικό Π

100/90-19’’
130/70-18’’

Eξοπλισμός

Πολύ άνετη η μονοκόμματη σέλα. Θα φιλοξενήσει άνετα δύο μεγαλόσωμους
αναβάτες.

θετικά από χαμηλά, μετατρέποντας
το στροφάρισμα στα ψηλά σε ανούσια διαδικασία. Παράλληλα είναι και
αρκετά οικονομικός με μέση κατανάλωση 4 λίτρων στα 100 χιλιόμετρα. Το Rockstar δεν θα πει όχι και
σε εκδρομές στα αστικά περίχωρα,
καθώς μπορεί αναπτύξει τελική άνω
των 140 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο. Εκεί που ο αναβάτης θα το
απολαύσει πραγματικά είναι σε καταστάσεις cruising. Το μοντέλο της
Daytona θα ρολάρει απροβλημάτιστα σε κάθε πεδίο. Η ρύθμιση των
αναρτήσεων, βοηθάει στην γλυκιά

απορρόφηση των ανωμαλιών του
οδοστρώματος, όμως το μαλακό
setup θα βάλει φρένο στις ορέξεις
του αναβάτη για γρήγορη οδήγηση. Σε μεγάλες λακκούβες, τα πίσω
αμορτισέρ θα τερματίσουν αν στη
σέλα βρεθούν δύο μεγαλόσωμοι
αναβάτες. Το Rockstar παρόλα αυτά
παραμένει σταθερό χωρίς να αγχώνει τον οδηγό σε καμία περίπτωση.
Έχει αρκετά περιθώρια πρόσφυσης,
αν και τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης καλό θα ήταν να αλλαχτούν.
Όσον αφορά τα φρένα, αυτά επιβραδύνουν με ασφάλεια το ρετρό

Το τηλεσκοπικό πιρούνι έχει μαλακό
setup για άνετες διαδρομές, ενώ ο
δίσκος των 267χιλ με τη βοήθεια ABS,
επιβραδύνει ικανοποιητικά το ρετρό
μοντέλο.

μοντέλο. Στο πάτημα της μανέτας,
μπορεί να απουσιάζει το αρχικό δάγκωμα, όμως η αίσθηση είναι ικανοποιητική και παρουσιάζουν προοδευτικότητα στη δύναμή τους. Το
πίσω ταμπούρο κάνει μια χαρά τη
δουλεία του σε σημείο που αν πατηθεί απότομα θα σπάσει την πρόσφυση του πίσω ελαστικού.
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πτώσεις στην ποιότητα. Απέναντι στον
ανταγωνισμό έχει να αντιτάξει την μοναδική της εμφάνιση και την πολύ χαμηλή τιμή της στα μόλις 3.890 ευρώ.
Με ρετρό σχεδιασμό που θα εκτιμηθεί από τους λάτρεις των κλασικών
μοντέλων και έναν οικονομικό ροπά-

4/8
8
4
8
4
4
8
8
8
8
8
4
8
8/4
8

Εξοπλισμός αναβάτη
l Jacket Dainese Tempest D-Dry
(Παπασταύρου)
l Κράνος ΝΖΙ Combi Duo Bands
(Pols Παπανικολάου)
l Γάντια Nordcap Tech Pro
(Pols Παπανικολάου)

Διαστάσεις (χλστ.)

Ύψος σέλας (χλστ.)
Δ/Α

Η άποψή μας: Η άλλη όψη του σήμερα
Το Rockstar είναι μια νέο-ρετρό κατασκευή που απευθύνεται σε
όσους ψάχνουν μια μοτοσυκλέτα που
ξυπνάει έντονες μνήμες και εικόνες
από τα παλιά. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το προσιτό δεν συνοδεύεται
απαραίτητα και από αντίστοιχες εκ-

ABS / Ρυθμ.
Τraction Control / Ρυθμ.
Στροφόμετρο
Immobilizer
Yπολογιστής ταξιδιού
Μερικός χιλιομετρητής
Ένδειξη βενζίνης
Δείκτης θερμοκρασίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ζελατίνα / Ρυθμ.
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ
Πλάγιο σταντ
Κεντρικό σταντ
Χειρολαβές / Σχάρα
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π

το κινητήρα που αναδεικνύει τη φιλοσοφία του, το Rockstar υπερκαλύπτει
το χάσμα μεταξύ των ιστορικών μοτοσυκλετών και τον σημερινών εξελιγμένων μοντέλων. Βάζει τη δική του
σύγχρονη πινελιά στην παλέτα των
old school μοντέλων.

Μεταξόνιο (χλστ.)
1.420
Μήκος (χλστ.) 2.105
Πλάτος (χλστ.) 760, Βάρος (κιλά) 160

