
Daytona R310Test Street

Τραβάει τα βλέμματα όπως η λάμπα τις πεταλούδες, σε ενθουσιάζει 
από τη στιγμή που κυλήσουν οι ρόδες του στο δρόμο, σου κλείνει το 

μάτι με την απίστευτα χαμηλή τιμή του. Σκέφτεστε τίποτε καλύτερο...;
Tου Λάζαρου Μαυράκη, Φωτογραφίες: Θανάσης Κουτσογιάννης

Αποκάλυψη!

Η δοκιμή έγινε με βενζίνη

Υψηλά ποιοτικά στάνταρ με τεχνογνωσία 
δανεισμένη από την αυτοκινητοβιομηχανία 
και σχεδιαστικές γραμμές που συναντούν 
τα δυτικά πρότυπα με τις επιθετικές 
φόρμες και σχήματα, σε ένα άκρως 
ελκυστικό αποτέλεσμα

Τα όργανα είναι πλήρως 
ψηφιακά με αρκετές 
πληροφορίες, αν και το 
στροφόμετρο δεν είναι 
ιδιαίτερα ευανάγνωστο. 
Το R310 διαθέτει 
και keyless τεχνολογία!

Το μονοκύλινδρο της Daytona είναι, χω-
ρίς υπερβολή, μια από τις πιο εντυπω-

σιακές μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στους 
δρόμους αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως κυβικών. 
Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μα-
ντέψει κάποιος τον πραγματικό κυβισμό του 
R310, απλώς και μόνο κοιτώντας το. Είναι ένα 
μοτοσυκλετάκι που δείχνει μοτοσυκλέτα, με 
εντυπωσιακό σχεδιασμό και ποιότητα που δεν 
έχει καμία σχέση με τα στερεότυπα που έχουν 
οι περισσότεροι για τις κινέζικες κατασκευές.

Έχοντας δοκιμάσει πριν από λίγο καιρό το 
μικρότερο R250, το οποίο κατασκευάζει επίσης 
η Zontes όπως και το R310, είχαμε ήδη μια ει-
κόνα για το επίπεδο κατασκευής του κινεζικού 
εργοστασίου. Υψηλά ποιοτικά στάνταρ με τεχνο-
γνωσία δανεισμένη από την αυτοκινητοβιομη-
χανία και σχεδιαστικές γραμμές που συναντούν 
τα δυτικά πρότυπα με τις επιθετικές φόρμες και 
σχήματα, σε ένα άκρως ελκυστικό αποτέλεσμα.

Μικρές λεπτομέρειες, όπως οι ρυθμιζόμε-
νες μανέτες, οι αλουμινένιες βάσεις των κα-
θρεφτών, το αλουμινένιο ψαλίδι με τις ενι-
σχύσεις, αποτελούν στοιχεία που βρίσκεις σε 
ακριβότερες και μεγαλύτερες κατασκευές. Το 
ιδιαίτερο σχήμα της ουράς και οι δύο απολή-
ξεις στο τελικό της εξάτμισης δεν πρόκειται να 

αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο, όπως και οι 
φωτιζόμενοι διακόπτες που δίνουν έναν τόνο 
πολυτέλειας στο R310.

Ένα μικρό διαμάντι
Όσο εντυπωσιακό όμως είναι εμφανισιακά το 
μικρό μονοκύλινδρο της Daytona, άλλο τόσο 
εντυπωσιάζει με τη συμπεριφορά και με τον 
τρόπο λειτουργίας του κινητήρα. Από το ρε-
λαντί κιόλας κάνει αισθητή την ποιοτική λει-
τουργία του, με πλήρη απουσία κραδασμών 
και με μια «καθαρή» χροιά που απελευθε-
ρώνει το τελικό της εξάτμισης. Το κούμπωμα 
της 1ης σου δίνει την πρόγευση για τη θετική 

και σαφή λειτουργία του κιβωτίου, και από το 
αρχικό άνοιγμα του γκαζιού αντιλαμβάνεσαι 
ότι ο ψεκασμός της Delphi δουλεύει υποδειγ-
ματικά. Οι στροφές ανεβαίνουν με γρήγορο 
ρυθμό και ο μονοκύλινδρος των 312 κυβι-
κών καθιστά σαφές ότι του αρέσει να δουλεύει 
ψηλά. Κάτι άλλωστε που μαρτυρά και ο υψη-
λός λόγος συμπίεσης. Υπάρχει επίσης η επι-
λογή για δύο διαφορετικά Power modes (eco 
και sport), αλλά πρακτικά η διαφορά μεταξύ 
τους δεν γίνεται αντιληπτή πουθενά. Ο συν-
δυασμός με το κοντό σχετικά γρανάζωμα του 
δίνει τη δυνατότητα να κινείται σβέλτα ακόμη 
κι όταν η βελόνα του στροφομέτρου βρίσκε-
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Daytona R310

Κινητήρας 312cc, υγρόψυκτος
Κύλινδροι/βαλβίδες Μονοκύλινδρος με τέσσερις βαλβίδες
Ισχύς 35 PS/9.500 rpm
Ροπή 3 kgm/7.500 rpm
Ανάρτηση εμπρός Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
Ανάρτηση πίσω Μοχλικό με αμορτισέρ
Τιμή €3.695
Αντιπρόσωπος Γκοργκόλης ΑΕ

ται στη χαμηλή και μεσαία μπάντα των στρο-
φών. Κάτι που λειτουργεί λυτρωτικά μέσα στο 
ασφυκτικό περιβάλλον της πόλης, εκεί όπου το 
R310 αισθάνεται σαν το ψάρι... μέσα στο νερό. 
Το κοντό μεταξόνιο και η σφιχτή λειτουργία 
των αναρτήσεων, χαρίζουν στο μονοκύλινδρο 
της Daytona μια εξαιρετικά ουδέτερη συμπε-
ριφορά, με τους ελιγμούς να εκτελούνται με 
ευκολία και απόλυτη ακρίβεια. Το τίμημα βέ-
βαια του στησίματος των αναρτήσεων είναι 
σε βάρος της άνεσης, με το λιγότερο ενδοτικό 
αμορτισέρ να μεταφέρει στη μέση του ανα-
βάτη τις ανωμαλίες του δρόμου. Επιπρόσθε-
τα, ο συνεπιβάτης θα πρέπει να χωρέσει σε 
έναν περιορισμένο χώρο στο σελάκι που του 
αναλογεί, χωρίς να υπάρχουν χειρολαβές για 
στήριξη και με τα μαρσπιέ να έχουν μικρή 
απόσταση από τη σέλα, αναγκάζοντας τα γό-
νατα να διπλώσουν αρκετά.

Εκεί όμως που το R310 θα γεμίσει με ένα 
τεράστιο χαμόγελο το χώρο πίσω από την ζε-
λατίνα του κράνους σας, είναι σε δρόμους και 
διαδρομές του δικτύου της περιφέρειας, όπου 
πραγματικά το Daytona είναι μια αποκάλυψη. 
Ένα ενιαίο σύνολο που σε κάνει να απολαμβά-
νεις κάθε στριφτερή διαδρομή, με προβλέψιμη 
συμπεριφορά και μεγάλο περιθώριο διασκέ-
δασης, αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργα-
σίας των αναρτήσεων με το πλαίσιο και τα γε-
ωμετρικά χαρακτηριστικά του. Το όριο τίθεται 

Οι δοκιμές του ΜΟΤΟ γίνονται με καύσιμα BP 
με τεχνολογία ACTIVE για κορυφαίες επιδόσεις

Ίσως το πιο... γοητευτικό 
σημείο του R310 είναι η 

ουρά που θυμίζει κάτι από 
διαστημόπλοιο!

Εντυπωσιακό το ψαλίδι με τα 
ενισχυτικά νεύρα, δίνει έναν 

ιδιαίτερο σπορ χαρακτήρα 
στην εμφάνιση.

μόνο από τα λάστιχα που όσο πατούν σε στε-
γνή άσφαλτο και με καλή πρόσφυση δεν έχουν 
κανένα πρόβλημα στο να επιτελέσουν το έργο 
τους. Στο βρεγμένο ή σε βρώμικη άσφαλτο, 
τα γλιστρήματα έρχονται σχετικά απότομα και 
η χάραξη που θυμίζει έντονα τα Pirelli Super 
Corsa δεν βοηθά ιδιαίτερα το να βρεθεί κρά-
τημα σε τέτοιες συνθήκες.

Αυτό όμως είναι κάτι που πολύ εύκολα μπο-
ρεί να βελτιωθεί με μια αλλαγή ελαστικών. Η 
τιμή του R310 στα 3.695 ευρώ (όσο κοστίζει 
δηλαδή ένα σκούτερ των 150 κυβικών) δί-
νει τη δυνατότητα όχι απλώς για οποιαδήπο-
τε προσθήκη προσωπικής πινελιάς επιθυμεί 
ο ιδιοκτήτης του, αλλά προσφέρει και πολλή 
περισσότερη μοτοσυκλέτα από αυτό που πε-
ριμένεις.   
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