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O
ι Έλληνες μοτοσυκλετιστές έχουν καταλάβει πλέον με 
απόλυτη σιγουριά, πως αν δώσουν γύρω στα €4.000, θα 
αποκτήσουν μια μοτοσυκλέτα που ο εξοπλισμός, η τεχνο-
λογία και οι επιδόσεις της είναι αντίστοιχες με τις μοτοσυ-

κλέτες των €5.500-6.500 των υπόλοιπων κατασκευαστών. Αν 
βγάλουμε από την εξίσωση τις επιδόσεις και συγκρίνουμε μόνο 
τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, τότε θα πρέπει να ξεπεράσεις 
τα €10.000 για να βρεις μοτοσυκλέτα που να κοντράρει το V310 
σε αυτούς τους δύο τομείς!

Ως mini-power cruiser, το V310 δύσκολα θα καταφέρει να 
έχει στην Ελλάδα την ίδια εμπορική επιτυχία με το “τύπου on-
off” αδερφάκι του Τ310, όμως αυτό το νέο μέλος της οικογένειας 
αποδείχτηκε πως έχει τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Ο 
λόγος είναι οι νέες τεχνολογίες που εισάγει σε αυτή την κατηγο-
ρία τιμής, αλλά και η πρόοδος στη συνολική ποιότητα λειτουργί-
ας των μηχανικών μερών, που είναι βέβαιο πως θα δούμε σύντο-
μα και στα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας. 

Όσο οι άλλοι κοιμούνται
Το V310 είναι σίγουρα μια από αυτές τις περιπτώσεις που διαθέτει 
και καλύτερο εξοπλισμό, και εφάμιλλη τεχνολογία, και καλύτε-
ρη ποιότητα κατασκευής, αλλά και χαμηλότερη τιμή, από τις ιαπω-
νικές μοτοσυκλέτες που κατασκευάζονται σε κάποια εργοστάσια 
της Ασίας. Σε επίπεδο εξοπλισμού το V310 δεν έχει κανέναν αντί-
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Οι δοκιμές του ΜΟΤΟ γίνονται με καύσιμα BP 
με τεχνολογία ACTIVE για κορυφαίες επιδόσεις

Το ολοκαίνουριο V310 της Daytona (…by Zontes) 
είναι το τέταρτο μοντέλο της οικογένειας που 
ήρθε πρόσφατα στη χώρα μας και ανεβάζει 
ακόμα πιο πάνω τον πήχη της τεχνολογίας 
και του εξοπλισμού.
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παλο και είναι πιο εξελιγμένο ακόμα κι από το T310. Για παρά-
δειγμα, το V310 των €4.190 έχει έγχρωμα TFT όργανα με σύνδε-
ση Bluetooth, όπου μπορείς να χειρίζεσαι το smartphone, από τον 
αριστερό πολυδιακόπτη και συνοδεύεται από ένα ειδικό App που 
σου προσφέρει δυνατότητες navi και datalogger! Έχει πολύ πλά-
κα να κάθεσαι σε τραπέζι καφετέριας μαζί με επιδειξίες που έδω-
σαν €20.000-26.000 για ένα mega on-off και κάθε φορά που κο-
κορεύονται για τα gadget της μοτοσυκλέτας τους εσύ να απαντάς με 
την φράση: «Α! Και το δικό μου έχει τέτοιο». Τις περισσότερες φο-
ρές μάλιστα, ίσως να έχεις εσύ τα περισσότερα gadget.

Ο μοντέρνος σχεδιαστικά μονοκύλινδρος κινητήρας της 
Zontes, που έχει ξηρό κάρτερ και μονόδρομο συμπλέκτη σαν 
τους αγωνιστικούς, έχει αποκτήσει τώρα πιο πολιτισμένη λει-
τουργία στο V310 στις χαμηλές στροφές. Μετά τις 6.000 παραμέ-
νει τραχύς και παράγει μηχανικούς θορύβους, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι χειρότερος από τον αντίστοιχο κινητήρα των 
BMW G310. 

Το καλύτερο της οικογένειας έως τώρα
Η διαφορά τιμής ανάμεσα στο V310 και στα υπόλοιπα μοντέλα 
της εταιρείας που εισάγονται στην χώρα μας, είναι περίπου €200 
παραπάνω. Όμως με αυτά τα επιπλέον χρήματα παίρνεις εξο-
πλισμό και αναβαθμισμένα μηχανικά μέρη πολλαπλάσιας αξί-
ας. Πέρα από την έγχρωμη οθόνη TFT που προαναφέραμε και 

Στο εμπρός 
μεγαλύτερο 
και ισχυρό-
τερο φρένο 
βρίσκεται η 
ουσιαστι-
κότερη 
διαφορά του 
V310 από 
τα υπόλοιπα 
αδέρφια του

Ναι, η απόσταση των μαρσπιέ 
ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις!

Τα όργανα TFT του V310 έχουν Bluetooth, 
τέσσερα διαφορετικά γραφικά απεικόνισης 
ενδείξεων και συνοδεύονται από το App της 
Zontes που αυξάνει τις multimedia δυνατό-
τητές τους ακόμα περισσότερο

από μόνη της δικαιολογεί τη διαφορά, η σημαντικότερη διαφο-
ρά βρίσκεται στο εμπρός φρένο. Το V310 έχει μεγαλύτερο δίσκο 
εμπρός με διάμετρο 310mm και διαφορετική δαγκάνα δύο εμβό-
λων. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερη αίσθηση στη μανέτα, 
εμφανώς περισσότερη δύναμη πέδησης και κυρίως μεγαλύτερη 
αντοχή στα αλλεπάλληλα δυνατά φρεναρίσματα. Σε συνδυασμό 
με το δικάναλο ABS της Bosch, το V310 όχι μόνο έχει τα καλύ-
τερα φρένα στην οικογένεια των 310, αλλά και από τα καλύτερα 
σε αυτή την κατηγορία κυβισμού. Πολύ θετική ήταν και η συμπε-
ριφορά του πλαισίου.

Το V310 πατάει γερά πάνω στην άσφαλτο χάρη στην ισόπο-
ση κατανομή βάρους στον εμπρός και πίσω τροχό, ενώ η εργονο-
μία της “ξαπλωτής” θέσης οδήγησης δεν είναι καθόλου ακραία, 
προσφέροντας αναπάντεχα πολύ καλό έλεγχο της μοτοσυκλέτας 
σε όλες τις ταχύτητες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο 
για την εργονομία της θέσης του συνεπιβάτη, που έχει στενή, λε-
πτή σέλα και εντελώς λάθος τοποθετημένα μαρπιέ. Έπρεπε να 
τα είχαν βάλει 10cm πιο πίσω, αλλά φαίνεται πως τους ενδιέ-
φερε περισσότερο να τα κρύψουν πίσω από το πλαστικό κάλυμ-
μα του πλαισίου, παρά να τα βάλουν στο σωστό σημείο. Αυτή εί-
ναι και η μοναδική πραγματική περίπτωση κακής σχεδίασης που 
έχει πάνω του το V310. Στους υπόλοιπους τομείς όμως παίζει 
στα ίσια με τα μοτοσυκλετάκια που κατασκευάζουν στα βάθη της 
Ασίας οι Ιάπωνες και οι Ευρωπαίοι. Όσο για την εξωτερική του 
εμφάνιση, τα λόγια περιττεύουν. Ναι, είναι πανομοιότυπο με το 
Ducati X-Diavel, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά μομφή εναντίον του 
V310 μπορεί να είναι. Συγνώμη δηλαδή, αλλά απ’ όσο γνωρί-
ζουμε δεν είναι κακό να λες σε μια γυναίκα ότι μοιάζει στη Μόνι-
κα Μπελούτσι.  •

Κινητήρας    312 cc, υγρόψυκτος

Κύλινδροι/βαλβίδες Μονοκύλινδρος με τέσσερις βαλβίδες

Ισχύς  34,5 PS/9.500 rpm

Ροπή  3 kgm/7.500 rpm

Ανάρτηση εμπρός  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 

Ανάρτηση πίσω  Ένα αμορτισέρ

Τιμή  €4.190

Αντιπρόσωπος  ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.


