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Ένα ικανότατο όπλο compact 
διαστάσεων, που δεν θα διστάσει 
να βουτηχτεί στην κίνηση της 
πόλης με την ίδια ευκολία που 
θα οργώσει χωμάτινα μονοπάτια, 
προκαλώντας τον αναβάτη 
του σε νέες περιπέτειες στις 
καθημερινές διαδρομές του.

Η 155 U1 ανήκει στην ίδια συνομοταξία με 
τα U125 και G155, αποτελώντας στην ουσία την 
adventure εκδοχή της νέας σειράς μοτοσυκλε-
τών μικρού κυβισμού της Daytona by Zontes. 
Προσφέρει παρόμοια οφέλη σε ευχρηστία και οι-
κονομία στις μετακινήσεις με τα άλλα δύο μοντέ-
λα, όμως η μοναδικότητα της εμφάνισης της και η 
ικανότητα της να κινηθεί και εκτός ορίων ασφάλ-
του, δίνουν το έναυσμα για πολεμικές βόλτες σε 
κάθε πεδίο χρήσης. 

Σχεδίαση – Ποιότητα κατασκευής
Σχεδιαστικά η νέα 155 U1 μοιράζεται την ίδια 

πλατφόρμα με το γυμνό U125, όμως οι διαφο-
ροποιήσεις σε αρκετά σημεία της κατασκευής, 
τη κατατάσσουν κάπου ανάμεσα σε street και 
adventure. Έτσι λοιπόν, ο μπροστινός LED προ-
βολέας κάθετης διάταξης με τα εκατέρωθεν το-
ποθετημένα DRL φωτά ημέρας, το πίσω τύπου 
LED φωτιστικό σώμα και η αιχμηρή σιλουέτα 
με την εντυπωσιακή ανασηκωμένη ουρά θυμί-

ζουν U125, αλλά οι ομοιότητες των δύο μοντέ-
λων σταματούν εδώ. Η φιλοσοφία της 155 U1 ρέ-
πει σαφώς προς την περιπέτεια, ενώ η συνολική 
της εικόνα εκπέμπει δυναμισμό με τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά να ενισχύουν το σκληροπυρηνι-
κό προφίλ της. Το ψηλά τοποθετημένο ρύγχος, 
οι αλουμινένιες προστατευτικές χούφτες, το μι-
κρό προστατευτικό μασκάκι του πίνακα οργάνων, 
το ανεστραμμένο πιρούνι,  τροχοί 17 ιντσών πα-
ραπέμπουν σε Supermoto. Επίσης, οι ακτινωτοί 

τροχοί με τα tubeless ελαστικά διπλής χρήσης, η 
αυξημένη απόσταση από το έδαφος στα 215 χιλι-
οστά, τα προστατευτικά κάγκελα με μανιτάρια, η 
καρίνα του κινητήρα και οι προστασίες στα προει-
δοποιητικά φλας, τονίζουν το σκληροτράχηλο χα-
ρακτήρα της 155 U1 και παράλληλα φροντίζουν 
ώστε να μην πληγωθούν τα ευαίσθητα μέρη της 
μοτοσυκλέτας σε ενδεχόμενη πτώση, δίνοντας 
μεγαλύτερο πεδίο δράσης στις off-road διαδρο-
μές. Η Daytona έχει βάλει ψηλά τον πήχη ποιό-

τητας στη 155 U1, με άψογο φινίρισμα, εφαρμογή 
και βαφή των υλικών σε κάθε σημείο της μοτο-
συκλέτας. Αποτέλεσμα, ένα προσιτό μοντέλο, χω-
ρίς εκπτώσεις και παραλειπόμενα σε θέμα κατα-
σκευής.  

Άνεση – Εργονομία
Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μια μοτοσυ-

κλέτα μικρού κυβισμού να φέρει εξοπλισμό που 
συναντάμε σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγορι-
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 συνεπιβάτη

Η Daytona έχει βάλει ψηλά τον πήχη 
ποιότητας στη 155 U1, με άψογο 
φινίρισμα, εφαρμογή και βαφή 
των υλικών σε κάθε σημείο της 

μοτοσυκλέτας. 
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ών και μάλιστα σε μια τόσο προσιτή τιμή. Στην 
περίπτωση όμως της 155 U1 τα πράγματα εί-

ναι τελείως διαφορετικά. Το πλούσιο πακέ-
το άνεσης που κοσμεί τη σειρά 310, δίνει 

και εδώ το παρόν. Έτσι έχουμε, keyless 
σύστημα το οποίο επικοινωνεί με τη 
μοτοσυκλέτα όταν βρεθεί σε από-
σταση 1,5 μέτρου. Η μοτοσυκλέτα 
αναγνωρίζει το ειδικό κλειδί και αυ-
τόματα ενεργοποιεί τα χειριστήρια 
για να την ξεκλειδώσει ο αναβάτης 
και να την εκκινήσει. Το άνοιγμα της 

σέλας, του καλύμματος ρεζερβουάρ, 
όπως και το ξεκλείδωμα του τιμονιού, 

γίνονται ηλεκτρικά μέσω εύχρηστων δι-
ακοπτών, οι οποίοι φέρουν διακριτικό κρυ-

φό φωτισμό για να τους βρίσκεις εύκολα κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας. Μια ευανάγνωστη 
ψηφιακή οθόνη LCD, παρέχει όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες, ενώ η διπλή θύρα USB με έξο-
δο 2.1Α, δίνει δυνατότητα για γρήγορη φόρτι-
ση δύο συσκευών ταυτόχρονα. Σε ότι αφορά τον 
οδηγό, η σέλα είναι αρκετά φιλόξενη με επαρκές 
αφρώδες και σωστή απόσταση-825 χιλιοστά- από 
το έδαφος, ενώ ο συνεπιβάτης δύσκολα θα βο-
λευτεί ειδικά σε διαδρομές μεγάλης διάρκειας, 

Αρκετά ζωηρός ο κινητήρας των 155 
κυβικών, με μεστή απόδοση και 18 
ολοζώντανους ίππους στο ενεργητικό του.
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εξαιτίας του μικρού τμήματος που του αναλογεί 
και της μεγάλης γωνίας που σχηματίζουν τα γό-
νατα του. 

Κινητήρας
Όπως δηλώνουν και τα αρχικά του ονόματος 

της, η 155 U1 εξοπλίζεται με ένα μονοκύλινδρο 
4-βάλβιδο υγρόψυκτο κινητήρα 155 κυβικών της 
Zontes, ο οποίος αποδίδει 18 ίππους στις 9.250 
σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 1,63 kg-m στις 7.500 
σ.α.λ. Την τροφοδοσία του έχει αναλάβει το σύ-
στημα ηλεκτρονικού ψεκασμού EFI της Bosch, 
ενώ διαθέτει δύο χαρτογραφήσεις Ε (eco) για 
εξοικονόμηση καυσίμου και S για γρήγορη sport 
λειτουργία, οι οποίες στην πράξη δεν έχουν κά-
ποια αισθητή διαφορά. Μέρος του πλούσιου εξο-
πλισμού αποτελεί και ο συμπλέκτης ολίσθησης 
που αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πίσω τροχού 
στα απότομα κατεβάσματα, εξομαλύνει τη συμπε-
ριφορά της μοτοσυκλέτας στο κλείσιμο του γκα-
ζιού μειώνοντας το φρένο κινητήρα και δίνει πιο 
ελαφριά αίσθηση στη μανέτα του συμπλέκτη. Η 
μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται στο από-
λυτα αποδεκτό για καθημερινή χρήση νούμε-
ρο των 3,1 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συν-
δυασμό με τη δεξαμενή καυσίμου 12,5 λίτρων, 
η οποία διαθέτει γαλβανισμένη εσωτερική επι-
φάνεια για αντιδιαβρωτική προστασία, επιτυγχά-
νεται αυτονομία που μπορεί να αγγίξει τα 400 χι-
λιόμετρα.

Η Adventure προσέγγιση της 155U1, της χάρισε 
ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλιοστών, το οποίο 
έχει αυξήσει την απόσταση από το έδαφος στα 
215 χιλιοστά. Το δισκόφρενο 300 χιλιοστών με 
τη διπίστονη δαγκάνα και το σύστημα  ABS της 
Bosch ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας κατά την 
επιβράδυνση. 

Το ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο είναι ασύμμετρο, 
υιοθετώντας ένα σχήμα “τόξου” στη δεξιά πλευρά 
προσφέροντας χώρο στο κοντό τελικό της εξάτμισης. 
Η απόληξη είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές 
θερμοκρασίες, ενώ κρατά χαμηλά και το κέντρο 
βάρους.
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Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα
Η δοκιμασμένη λύση της ατσάλινης σωληνω-

τής διάταξης του πλαισίου, σε συνδυασμό με το 
ενισχυμένο ψαλίδι από ειδικό κράμα αλουμινί-
ου, επιτυγχάνουν μείωση βάρους, υψηλότερη 
στρεπτική ακαμψία και εξαιρετική σταθερότητα. 
Η Adventure προσέγγιση της 155U1, της χάρισε 
ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλιοστών, μεγαλύτε-
ρου σε μήκος από το αντίστοιχο που συναντάται 
στη street fighter έκδοση της σειράς. Αντίστοι-
χα έχει αυξηθεί και η απόσταση της μοτοσυκλέ-
τας από το έδαφος στα 215 χιλιοστά. Το κεντρικά 
τοποθετημένο πίσω αμορτισέρ διαθέτει εσωτερι-
κό δοχείο αζώτου υψηλής πίεσης για ομαλότερη 
συμπεριφορά και μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ μπο-
ρεί να ρυθμιστεί ως προς τη προφόρτιση του ελα-
τηρίου. Ένα δισκόφρενο 300 χιλιοστών με διπί-
στονη δαγκάνα εμπρός και ένα δισκόφρενο 230 
χιλιοστών με δαγκάνα μονού εμβόλου πίσω, συ-
νεργάζονται με δικάναλο σύστημα ABS 9.1m της 
Bosch για την επιβράδυνση της 155 U1. Οι εντυ-
πωσιακές ακτινωτές ζάντες είναι ειδικά σχεδια-
σμένες για τη χρήση tubeless ελαστικών, με τις 
ακτίνες να εδράζονται περιφερειακά της ζάντας, 
στο χείλος του τροχού. Τα ελαστικά διπλής χρή-
σης της CST, διευρύνουν το πεδίο δράσης και σε 
off road διαδρομές.
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Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μια 
ευανάγνωστη LCD οθόνη με ψηφιακή 
απεικόνιση όλων των απαραίτητων 
ενδείξεων.

Ο μπροστινός LED προβολέας κάθετης διάταξης 
με DRL φωτά ημέρας και το πίσω LED φωτιστικό 

σώμα θυμίζουν U125. Το ψηλά τοποθετημένο 
ρύγχος, οι αλουμινένιες προστατευτικές 

χούφτες, το μικρό προστατευτικό μασκάκι 
του πίνακα οργάνων και το ανεστραμμένο 

πιρούνι παραπέμπουν σε Supermoto, ενώ τα 
προστατευτικά κάγκελα και οι προστασίες στα φλας, 

τονίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα της 155 U1.

86



Στο δρόμο
Η πιο δημοφιλής κατηγορία, αυτή των 

adventure μοτοσυκλετών, περιλαμβάνει μοντέ-
λα με πλούσιο εξοπλισμό, μεγάλη ιπποδύναμη 
και υψηλή τιμή απόκτησης, τα οποία όμως είναι 
άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους ή μο-
ντέλα Σαββατοκύριακου για όσους τα έχουν στη 
κατοχή τους, εξαιτίας του υψηλού κόστους συ-
ντήρησης που έχουν αν τα κυκλοφορείς σε κα-
θημερινή βάση. Με τη 155, U1 η Daytona βάζει 
τέλος στη βαρεμάρα της καθημερινής μετακίνη-
σης με ένα μοντέλο που δεν υπόκειται σε κανέ-
να είδους περιορισμό. Η 155 U1 δημιουργεί άμε-
σα το στοιχεία της οικειότητας, αφού ανεξάρτητα 
από το σωματότυπο που διαθέτεις, ‘’κουμπώνεις’’ 
χωρίς δυσκολία στη σέλα της. Η εργονομία είναι 
ιδανική με τη θέση οδήγησης που παραπέμπει 
σε supermotard, να σου παρέχει απόλυτο έλεγ-
χο σε κάθε περίσταση. Σε κάθε κίνηση, σε κά-
θε ελιγμό, σε κάθε εναλλαγή πορείας, νιώθεις 
συνδεδεμένος, νιώθεις ένα με τη μοτοσυκλέ-
τα. Η 155 U1 είναι ευέλικτη και εύκολη στο χει-

ρισμό χάρη στο κοντό μεταξόνιο-1370 χιλιοστά- 
τις μικρές διαστάσεις και το μεγάλο κόψιμο του 
τιμονιού. Στρίψε με γραμμές ή στρίψε επιθετικά 
σε στυλ Supermoto ή όπως εσύ προτιμάς. Κινή-
σου πανεύκολα στο μποτιλιάρισμα, ανέβα σε πε-
ζοδρόμια, ακολούθησε το πιο δύσβατο χωμάτι-
νο μονοπάτι και γενικά μην σταματάς πουθενά, 
αφού η 155 U1 ζει και αναπνέει για περιπέτεια 
ακόμα και στις πιο ήσυχες φαινομενικά διαδρο-
μές σου. Το πακέτο δυνατοτήτων και η ελευθε-
ρία κινήσεων που σου προσφέρει είναι παροιμι-
ώδης. Ο κινητήρας με την εξαιρετική τροφοδοσία 
είναι ζωντανός σε όλο το φάσμα, αλλά ξεδιπλώ-
νει όλη τη διαθέσιμη ισχύ όταν πλησιάζει στα κόκ-
κινα. Οι 18 ίπποι προσφέρουν ζωηρές επιταχύν-
σεις με την τελική να ξεπερνάει τα 110 χιλιόμετρα 
σε ιδανικές συνθήκες, με τη 155 U1 να παραμέ-
νει στιβαρή και ακλόνητη, ανεξαρτήτως χιλιομέ-
τρων και εδάφους. Τα επίπεδα ανατροφοδότη-
σης από τις αναρτήσεις είναι σε υψηλό επίπεδο, 
με τον οδηγό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι γί-
νεται στον εμπρός και πίσω τροχό. Τα περιθώρια 
πρόσφυσης σε άσφαλτο αλλά και σε χώμα, χάρη 
και στα πολύ καλά ελαστικά διπλής χρήσης, εί-
ναι μεγάλα, δίνοντας σου την ευκαιρία να διασκε-
δάσεις με ασφάλεια. Το σύστημα πέδησης επε-

νεργεί δυνατά αλλά με προοδευτικό τρόπο σε 
κάθε επιβράδυνση της 155 U1, ενώ το ABS 

λειτουργεί ‘’έξυπνα΄΄ έχοντας ουσιαστική 
συνεισφορά στο κομμάτι της ασφάλειας. 

Το 155 U1 είναι η ζω-
ντανή απόδειξη ότι η διασκέδαση 

που μπορεί να σου προσφέρει μια μοτοσυ-
κλέτα δεν εξαρτάται από το μέγεθος, το κυβισμό ή 

την τιμή απόκτησης της. Με εμφάνιση και υπερπλήρης 
εξοπλισμό που ζηλεύουν και μοντέλα μεγαλύτερων κα-

τηγοριών, αποτελεί πόλο έλξης για όσους κάνουν τα πρώ-
τα τους βήματα στον κόσμο των δύο τροχών και όχι μόνο. 
Στη σέλα του, αναβάτες μεγαλύτερης ηλικία θα νιώσουν και 
πάλι παιδιά ξεχνώντας την ‘’αυτόματη’’ ευκολία παπιών και 
scooter και τροφοδοτώντας την καθημερινότητα τους με 
πιπεράτες fun-to-drive στιγμές οδήγησης. Με τη περι-

πέτεια να κυλάει στις φλέβες του, το 155 U1 τροφο-
δοτεί την καθημερινότητα σου με διασκέδαση 

σε κάθε πεδίο χρήσης, αποτελώντας το 
καλύτερο αγχολυτικό της πό-

λης. 
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Επιδόσεις

 Κινητήρας 

Τύπος  4T, 1K, Υ/Ψ

Κυβισμός (κ.εκ.)  155

Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) 58 Χ 58,7

Συμπίεση (:1) 12,5

Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.)  18/9250

Ροπή (kg-m/σ.α.λ.)  1,63/7500

Τροφοδοσία  Ηλ. Ψεκασμός

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα)  12,5

Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) 3,1

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)  110+

 Αναρτήσεις - Φρένα  

Τύπος  Ατσάλινο σωληνωτό

Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις  Αν. πιρούνι 37χιλ.

Διαδρομή (χλστ.)  136

Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις  Μονό αμορτισέρ, ΠΕ

Διαδρομή (χλστ.)  Δ/Α

Φρένα Ε (χλστ.) Δ/300, 2Ε, ABS

Φρένα Π (χλστ.) Δ/230, 1Ε, ABS

 Ελαστικά  

Ελαστικό Ε 110/70-17

Ελαστικό Π 130/70-17

 

 Διαστάσεις 

Μήκος (χλστ.) 2015

Πλάτος (χλστ.) 865

Μεταξόνιο (χλστ.) 1370

Ύψος σέλας (χλστ.) 825

Βάρος (κιλά)  150

 Εξοπλισμός 

ABS / Ρυθμ. 3/3

Τraction Control / Ρυθμ.  8/8

Στροφόμετρο 3

Immobilizer  3

Yπολογιστής ταξιδιού  3

Μερικός χιλιομετρητής  3

Ένδειξη βενζίνης  3

Δείκτης θερμοκρασίας  8

Θερμοκρασία περιβάλλοντος  8

Ζελατίνα / Ρυθμ.  8/8

Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ 3/3

Πλάγιο σταντ  3

Κεντρικό σταντ  8

Χειρολαβές / Σχάρα  8/8

Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π  8/3

  Εξοπλισμός αναβάτη

l Κράνος: AGV K-5 S Tornado 
(papastavroushops-Παπασταύρου) 

l Παντελόνι: Nordcode Senegal  
(MotoMarket)

l Γάντια: Fovos Explorer (MotoMarket)
l Υποδήματα: Dainese Motorshoe Air 
(papastavroushops-Παπασταύρου)
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 0-80
 10,9

Επιταχύνσεις

0-50 χλμ./ώρα (δλ.) 3,9

0-80 χλμ./ώρα (δλ.)     10,9

40-80 χλμ./ώρα (δλ.) με 4η  8,3

Απόσταση ακινητοποίησης

80-0 (μέτρα) 31,5
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