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DAYTONA
BY ZONTES V310

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 ΜΟΝΤΕΛΟ  DAYTONA BY ZONTES V310

ΕΓΓΥΗΣΗ  2 XΡΟΝΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ, ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ, 

 ΜΟΝΟΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 0CC1  312

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ 0PS/RPM1  35,4/9.500

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 0KGM/RPM1  3,0/7.500

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 0L1  14

ΚΙΒΩΤΙΟ  6 ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ 0KG1  175

ΤΙΜΗ 0ΕΥΡΩ1  4.195

ΟΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ
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Τ
ο V310 «παίζει» σε µια κατηγορία 

µόνο του, µε την έννοια ότι δεν υ-

πάρχει άλλο υγρόψυκτο, µονοκύ-

λινδρο µοντέλο µικροµεσαίου κυβισµού, 

µε αυτή την εµφάνιση στην αγορά. Σχεδι-

αστικά, το µοντέλο είναι εντυπωσιακό, oι 

λεπτοµέρειες, οι πτυχώσεις και οι γραµ-

µές πάνω στο V310 είναι ένα κεφάλαιο α-

πό µόνες τους. Η µοτοσυκλέτα είναι, επί-

σης, πολύ προσεγµένη και σε ό,τι αφορά 

στην ποιότητα κατασκευής, στην συναρ-

µογή και στο φινίρισµα. Tο V310 έχει νέ-

ας σχεδίασης πλαίσιο.�Ως cruiser µοντέ-

λο, είναι βέβαια λογικό να είναι πιο χα-

µηλό και πιο µακρύ, σε σχέση µε τις ο-

µόσταυλες εκδόσεις. Το µεταξόνιο του 

φτάνει στα 1.488 mm, ενώ η απόσταση 

της σέλας από το έδαφος, είναι 720 mm. 

Σε ό,τι αφορά στο µοτέρ, αυτό είναι το ί-

διο µηχανικό σύνολο που κινεί και τα υ-

πόλοιπα µοντέλα της σειράς. Μονοκύλιν-

δρο, υγρόψυκτο, µε 2ΕΕΚ και χωρητικό-

τητα 312 cc, αποδίδει ονοµαστικά 35,4 

PS στις 9.500 rpm. Η θέση οδήγησης εί-

ναι, χωρίς ακρότητες, τυπική «cruiserά-

δικη», µε τα πόδια εκτεταµένα ελαφρώς 

µπροστά, τον κορµό όρθιο και τα χέρια 

σχετικά ψηλά αλλά όχι άβολα, να πιά-

νουν το φαρδύ τιµόνι. 

Ο συµπλέκτης είναι αρκετά ελαφρύς και 

η πρώτη σχέση κουµπώνει εύκολα και α-

θόρυβα στο θετικό κιβώτιο, µε το V310, 

να επιβεβαιώνει από τα πρώτα εν κινήσει 

µέτρα, αυτό που είχε «υπαινιχθεί» στατι-

κά: ότι είναι πολύ εύκολο στην οδήγησή 

του. Το V310, παρότι ανήκει στα cruiser, 

δεν σε ωθεί σε ράθυµες βόλτες, δεν είναι 

αυτή η φύση του, ωστόσο, αν το θελήσει 

κανείς, µπορεί να επιτελέσει και αυτόν το 

ρόλο άνετα. Έχει δυναµικό χαρακτήρα και 

έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, µπορείς να 

βρεθείς να κυνηγάς τα scooter και τα πα-

πιά µέσα στην κίνηση. Στον ανοικτό δρό-

µο, το V310 είναι σταθερό και µε επιµονή 

στο γκάζι (σε καλές συνθήκες), είδαµε µέ-

χρι και 150+ km/h στην ψηφιακή οθόνη.  

Πρόκειται για ένα εύκολο, φιλικό, ασφα-

λές και ικανό για πολλά περισσότερα 

πράγµατα από αυτά που ορίζει η cruiser 

φύση του, µοντέλο, µε πολύ πλούσιο ε-

ξοπλισµό. Στα χρήµατα που κοστίζει, δεν 

υπάρχει ανταγωνισµός και αποτελεί µί-

α από τις, σπάνιες πλέον, ευκαιρίες της 

αγοράς! 


