
 

 

 

Τέρας τιμιότητας 
 

 
 

Κείμενο: Κώστας Γκαζής 

Φωτογραφίες: Τάκης Μανιάτης 

To Daytona Monster το γνωρίσαμε πρώτα στα 180 κυβικά εκατοστά, ενώ το 2018 η μοτοσυκλέτα 
απέκτησε Euro 4 αδερφάκι στα 125 κ.εκ. Το Monster 125 CBS στοχεύει στον ρόλο του commuter 
που μπορεί να αντικαταστήσει το παπί, συντροφεύοντας τον αστικό αναβάτη σε όλες τους τις 
διαδρομές. 

Θα ξεκινήσουμε με την τιμή του Daytona Monster 125 CBS, που βρίσκεται στα 1.795 ευρώ. Κοστίζει 
δηλαδή όσο ένα φθηνό παπί, προσφέρει όμως καλύτερο κράτημα, φρενάρισμα και οδική 
συμπεριφορά μοτοσυκλέτας, ενώ παράλληλα διαθέτει χρηστικότητα αντάξια των παπιών -ή και 
μεγαλύτερη.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bikeit.gr/test-bikes/naked-sm-test-bikes/daytona-test-naked-bikes/14591-test-naked-2018-daytona-monster-125.html


 
Εμφάνιση - Με εντυπωσιακές πινελιές 
 

 
 
Το Monster 125 είναι αντικειμενικά όμορφο σαν μοτοσυκλέτα, με καθαρές και απλές γραμμές στο 
design του, ενώ διαθέτει συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι και δύο σπορ αμορτισέρ με δοχεία αερίου 
στο πίσω μέρος. 

 
Πανέμορφο είναι το τελικό της εξάτμισης, με υπέρ-ατού την απόληξη του. Αυτό που χαλάει λίγο την 
εικόνα είναι τα 5 βαμμένα πριτσίνια που βρίσκονται στον σωλήνα του τελικού.  
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Ο κινητήρας έχει το χρώμα του χαλκού, ενώ ο κύλινδρος έχει το χρώμα του μετάλλου. 

Υπέροχο σε εμφάνιση είναι το χυτό μεταλλικό τμήμα στο οποίο πατάνε τα αναδιπλούμενα μαρσπιέ 
του συνεπιβάτη, ενώ τα πλαϊνά της μοτοσυκλέτας έχουν φινίρισμα που φέρνει carbon-fiber στο 
μυαλό! 

 

Η μάσκα είναι σπορ, διαθέτει μικρή ζελατίνα, ενώ ο προβολέας του Monster κάνει πολύ καλή δουλειά 
το βράδυ. 
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Έξυπνα τοποθετημένα και ιδιαίτερα όμορφα είναι τα φλας μπροστά, τοποθετημένα στα πλαϊνά 
τμήματα του ρεζερβουάρ. 
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Ψωμωμένος κινητήρας 

 
Ο κινητήρας είναι βασικός στην αρχιτεκτονική του, ώστε να κρατηθεί χαμηλά το κόστος, από την 
άλλη όμως είναι και ψεκαστός. Είναι μονοκύλινδρος, τετράχρονος, με 2 βαλβίδες και αερόψυκτος, με 
κιβώτιο 5 σχέσεων. 

Οι επίσημες επιδόσεις του Monster 125 CBS είναι οι 11 PS στις 9.000 rpm και τα 0,92 Kgm ροπής στις 
7.500 rpm. Ψηλά λοιπόν βρίσκονται ροπή και δύναμη, όμως οι κοντές σχέσεις κάνουν τον κινητήρα 
απολαυστικό σε αστικές συνθήκες, με τον αναβάτη να πιστεύει πως η μοτοσυκλέτα έχει περισσότερη 
δύναμη από όσο αναφέρει ο κατασκευαστής! 

 
Η εκκίνηση γίνεται τόσο με μίζα, όσο και με μανιβέλα -η τελευταία τείνει πλέον να εκλείψει στις 
μοτοσυκλέτες.  

Το μάτι στο κάρτερ κάνει εύκολο τον έλεγχο της στάθμης λαδιού, ενώ μία ακόμη πινελιά από τα 
παλιά αποτελεί ο διακόπτης On/Res/Off στο πλάι της μοτοσυκλέτας. 
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Περί εξοπλισμού 

Στον στάνταρ εξοπλισμό του Monster βρίσκουμε τόσο μονό όσο και διπλό σταντ (ανεβαίνει σχετικά 
δύσκολα στο δεύτερο), αλλά και σχάρα με χειρολαβές για τον συνεπιβάτη. 

Η τάπα του ρεζερβουάρ κλειδώνει μεν, αλλά δεν είναι αεροπορικού τύπου 

Η σέλα αφαιρείται, αλλά από κάτω της χωράνε ελάχιστα πράγματα, ίσως μια κλειδαριά δισκόφρενου -
και φυσικά εκεί βρίσκονται και τα εργαλεία της μοτοσυκλέτας 

 
 

Το πλαίσιο είναι κλειστό, σωληνωτό, με πιρούνι και ψαλίδι να έχουν μικρές διαστάσεις, θυμίζοντας 
παπί, όμως επαρκούν για τις ταχύτητες και τη χρήση της μοτοσυκλέτας. 

Οι ζάντες είναι χυτές, και την πέδηση έχουν αναλάβει ένας δίσκος μπροστά κι ένας πίσω, ενώ το 
Monster έχει, όπως είναι υποχρεωτικό για τις Euro 4 προδιαγραφές, σύστημα συνδυασμένης πέδησης 
CBS. 
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Στο τιμόνι ξεχωρίζει η καλαίσθητη πλάκα, ο… σιελ χρώματος διακόπτης του προβολέα, αλλά και το 
πανέμορφης αισθητικής δοχείο υγρών φρένου, δοχείο που δεν απαντάται σε μικρές παρά μόνο σε 
μεγάλες, σύγχρονες και ακριβές μοτοσυκλέτες! 

 
Στα όργανα, το Monster 125 CBS φέρει ένα σύνολο στροφομέτρου αναλογικών ενδείξεων και LCD 
οθόνης με ψηφιακή απεικόνιση πληροφοριών (κοντέρ, ολικός και 2 μερικοί χιλιομετρητές, δείκτης 
ταχύτητας κιβωτίου (!), και δείκτης καυσίμου. 
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Commuter για φίλημα! 

 
Εντύπωση κάνει το χαμηλό βάρος των 130 κιλών του Monster 125, που μαζί με την πολύ χαμηλή 
σέλα βοηθάει πολύ στους επιτόπιους ελιγμούς και στην αίσθηση ασφάλειας που χαρίζει το καλό 
πάτημα στο έδαφος όταν βρίσκεσαι στη σέλα. 

 
Δεν προλαβαίνεις να διανύσεις τα πρώτα μέτρα, και το δεύτερο στοιχείο που σου κάνει εντύπωση -
αυτή τη φορά αρνητική- είναι η υπερβολικά μαλακή σέλα, στην οποία βουλιάζεις γρήγορα 
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Ευτυχώς το να φτιάξεις μια σωστή σέλα σε κάποιο ειδικό κατάστημα κοστίζει 20-30 ευρώ, οπότε το 
παραπάνω ατόπημα δεν κοστίζει ακριβά για να διορθωθεί. 

Η διαδρομή του γκαζιού είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και κάποιες φορές έπιανα τον εαυτό μου να ανοίγει το 
γκάζι και μετά να αλλάζει θέση στο χέρι, για να στρίψει λίγο ακόμα το γκριπ! 

 
Πολύ ελαφρύς στο τράβηγμα είναι ο συμπλέκτης, ενώ μεγάλη είναι η διαδρομή του λεβιέ ταχυτήτων 
(ανάλογα με το γκριπ του γκαζιού), και κατά συνέπεια η διαδρομή του αριστερού ποδιού είναι 
μεγαλύτερη από ότι συνήθως. Παρόλα αυτά το κιβώτιο είναι ακριβές και θετικό, δίχως «νεκρές». 
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Η κλιμάκωση του κιβωτίου είναι κοντή, και το Monster 125 επιταχύνει δυνατά για μοτοσυκλέτα της 
κατηγορίας, κάτι που το κάνει ασφαλές, διασκεδαστικό και αξιόμαχο σε όλες τις αστικές καταστάσεις. 

 
Εκεί που δεν τα καταφέρνει τόσο καλά είναι στον αυτοκινητόδρομο, καθώς η κοντή κλιμάκωση των 5 
σχέσεων, μεταφράζεται σε μικρή τελική ταχύτητα 102 χλμ/ώρα με τον κόφτη να επεμβαίνει στα 103 
χλμ/ώρα. 

 
Στα 92 χλμ/ώρα το Monster κινείται με 9.000 rpm, χίλιες στροφές πριν τα κόκκινα, ενώ στα 102 
χλμ/ώρα βρίσκεται στις 10.000 rpm, μέσα στα κόκκινα δηλαδή. 
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Στο αστικό τοπίο πάντως, και δη στο κέντρο, το Monster θέλει ένα ελαφρύ πατινάρισμα στην 
εκκίνηση, όμως μετά κινείται ταχύτατα, είναι εξαιρετικά ευέλικτο, και φρενάρει δυνατά! 

 
Αμφότερα τα δισκόφρενα έχουν μεγάλη δύναμη, και το μπροστινό γονατίζει το πιρούνι, φρενάροντας 
δυνατά. Το σύστημα CBS βοηθάει στο ασφαλέστερο και καλύτερο φρενάρισμα. 
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Οι αναρτήσεις είναι ενδοτικές, και προσανατολισμένες στην άνεση, και η συμπεριφορά τους στις 
λακκούβες είναι ικανοποιητική. 
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Όσον αφορά στην κατανάλωση του, κατά τη δοκιμή μας κυμάνθηκε στα 2.8 λίτρα στα 100 
χιλιόμετρα, κάτι που με το ρεζερβουάρ των 14,5 λίτρων μεταφράζεται σε… 518 χιλιόμετρα 
αυτονομίας! Άντε γεια. 

Ο ορισμός του Value for Money 

 
Το Daytona Monster 125 CBS είναι αυτό που κλασικά αποκαλούμε «τίμια» πρόταση, δίνοντας αξία 
στα ευρώ του αγοραστή. Με όμορφη και σύγχρονη εμφάνιση, χώρους για 2 άτομα, καλό επίπεδο 
εξοπλισμού, εξαιρετικά φειδωλή κατανάλωση βενζίνης, τρομερή τιμή και το σίγουρο όνομα της 
Γκοργκόλης Α.Ε. από πίσω, έχει τα φόντα να γίνει το απόλυτο αστικό commuter στις μοτοσυκλέτες 
της κατηγορίας Α1. 
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