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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το µικρό adventure 
µοντέλο της Daytona 
αναβαθµίζεται για το 

2021 µε δύο 
εντυπωσιακές εκδόσεις.

Η adventure πλευρά της ζωής
Τα πολύ επιτυχηµένα µοντέλα 310T1 και 310T2 της Daytona έχουν κατακτήσει την 
αγορά της Ελλάδας χάρη στα πολύ δυναµικά χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για 
µοτοσικλέτες µε όµορφο σχεδιασµό, πρακτικές, οικονοµικές και µε σύγχρονο 
εξοπλισµό οι οποίες για το 2021 έρχονται µε σηµαντικές αναβαθµίσεις, που τις 
διατηρούν ανάµεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας τους.
Αισθητικά τα νέα 310 παραµένουν αιχµηρά, αρκετά σπορ, πιο σοβαρά και 
ποιοτικά. Η Zontes έχει καταφέρει να πετύχει έναν σχεδιασµό που να χαρίζει 
ξεχωριστή προσωπικότητα στη µοτοσικλέτα της, την οποία δύσκολα µπερδεύεις 
µε κάποια άλλη. Για το 2021 στην έκδοση T1 η σηµαντικότερη διαφορά είναι στο 
ψαλίδι το οποίο πλέον είναι µονόµπρατσο αφήνοντας την υπέροχη ζάντα πίσω σε 
κοινή θέα. Από την άλλη, το T2 µπορείς να το ξεχωρίσεις εύκολα καθώς οι τροχοί 
του είναι µεγαλύτεροι και ακτινωτοί. Η εµπρός ζάντα είναι 19 ιντσών και η πίσω 
17 ιντσών µε τα ελαστικά να είναι tubeless µε δυνατότητα κίνησης και εκτός 
δρόµου.
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DAYTONA 310 T1/T2
Στον κινητήρα οι δύο εκδόσεις 
δανείζονται το ίδιο µηχανικό σύνολο. Ο 
µονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας 
των 312 κ.εκ. αποδίδει 35,4 ίππους στις 
9.500 σ.α.λ. και 30Nm ροπής στις 7.500 
σ.α.λ. Ο ψεκασµός της Bosch είναι 
ικανοποιητικός στην απόδοση και 
εξαιρετικός στην απόκριση, ενώ βοηθάει 
πολύ και στην οικονοµία καυσίµου. 
Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας 
του κινητήρα είναι η γραµµικότητα και η 
διάρκειά του, ενώ το 6τάχυτο µηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων είναι µαλακό σε 
αίσθηση, µε µεγάλη αντοχή στις συνεχείς 
αλλαγές ταχυτήτων.
Η καθηµερινή επαφή µε τα T1/T2 είναι 
απολαυστική. Κυρίως λόγω της ευκολίας 
που προσφέρουν στην οδήγηση και της 
απροβληµάτιστης συµπεριφοράς τους. 
Τόσο µε το T1 όσο και µε το Τ2 θα 
περάσεις τον περισσότερο χρόνο σου 
στην πόλη και εκεί είναι που διαπρέπουν. 
Το πακέτο πλαίσιο - αναρτήσεις 
συνεργάζονται πολύ καλά προσφέροντας 
άνεση και καλή ισορροπία, ενώ η 
ευελιξία και η σταθερότητα είναι σε 
υψηλά επίπεδα. Το ρεζερβουάρ καυσίµου 
και στις δύο εκδόσεις έχει µεγάλη 

χωρητικότητα, 19 λίτρα.
Οι αναρτήσεις, µε ανεστραµµένο πιρούνι 
των 37mm εµπρός  και µονό αµορτισέρ 
πίσω, λειτουργούν αξιοπρεπέστατα. Το 
σύνολο προσφέρει ευχάριστη ευελιξία µε 
τις αλλαγές κατεύθυνσης να γίνονται 
αστραπιαία, ενώ δίνουν και ικανοποιητική 
πληροφόρηση στον αναβάτη, ιδιαίτερα το 
πίσω µέρος, χάρη στο ενισχυµένο 
αλουµινένιο ψαλίδι τόσο στη 
µονόµπρατση εκδοσή του T1 όσο και στο 
"industrial" του T2. Τα φρένα είναι κοινά 
και στα δύο µοντέλα µε δίσκο 300mm 
εµπρός και 230mm πίσω µε σύστηµα 
ABS της Bosch 9.1M.
Εκεί που το 310 διαπρέπει σε υπερθετικό 
βαθµό είναι ο εξοπλισµός του. Και στα 
δύο µοντέλα βρίσκουµε σύγχρονες 
λύσεις τις οποίες συναντάµε συνήθως σε 
µοντέλα πολύ πιο ακριβά όπως δύο 
χαρτογραφήσεις στον κινητήρα, 
ηλεκτρικά ρυθµιζόµενη ζελατίνα, 
εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless System), 
LED φωτιστικά σώµατα, προστατευτικά 
κάγκελα και ηλεκτρικό άνοιγµα της τάπας 
καυσίµου. Τα χειριστήρια διαθέτουν 
κρυφό φωτισµό, οι µανέτες είναι 
ρυθµιζόµενες, ενώ και στα δύο µοντέλα 
συναντάµε µεγάλη ψηφιακή, έγχρωµη 
οθόνη TFT στα όργανα και θύρα USB για 
φόρτιση του smartphone.
Τα Daytona by Zontes 310T1 και 310Τ2 
για το 2021 εµφανίζονται πιο ώριµα από 
ποτέ. Οι δύο µοτοσικλέτες προσφέρουν 
ένα πακέτο όµορφου σχεδιασµού, µε 
ζηλευτό εξοπλισµό και µια λάµψη η οποία 
δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο 
συνδυασµός οικονοµίας και 
πρακτικότητας χωρίς κανέναν 
συµβιβασµό στην εµφάνιση και το 
δυναµισµό κάνουν τα 310Τ το απόλυτο 
δίκυκλο για τις καθηµερινές σου 
µετακινήσεις. Η τιµή των 310 T1 και 310 Τ
2 είναι στα 4.495€ και µπορείτε να τα 
προµηθευτείτε άµεσα και µε 4 χρόνια 
εγγύηση από το ευρύτατο το δίκτυο 
συνεργατών της Γκοργκόλης Α.Ε. σε όλη 
την Ελλάδα.


