
Διαστημικό 
mini Scrambler
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του Μπάμπη Μέντη | φωτό: Γιώργος Νιαουνάκης

Αν η Zontes έφτιαξε το TZ 155 U1 
για να μας τραβήξει την προσοχή και 
να σοκάρει όποιον το αντικρίζει μπροστά 
του, τότε πέτυχε διάνα τον στόχο της. 
Ταυτόχρονα, πέτυχε να δημιουργήσει 
ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό μοτοσυκλετάκι 
σε μια κατηγορία τιμής που κυριαρχούν 
τα αδιάφορα commuter

Διαστημικό 
mini Scrambler

Η δοκιμή έγινε με βενζίνη
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υνήθως στα τεστ προσπα-
θούμε να δούμε τί μπορεί 
να κάνει μια μοτοσυκλέτα. 
Όμως στην περίπτωση του 
TZ 155 U1 θα πρέπει πρώ-

τα να δούμε τί είναι αυτή η μοτοσυκλέτα. 
Φυσικά η αιτία του προβληματισμού είναι 
η εμφάνισή του, που δεν σου επιτρέπει 
να το κατατάξεις αμέσως στις τυπικές 
κατηγορίες που έχεις ήδη στο μυαλό σου. 
Μοιάζει με supermoto αλλά έχει ελαστι-
κά με χοντρά τακούνια. Θέλεις να το απο-
καλέσεις on-off, αλλά έχει τροχούς 17”. 
Θα το έλεγες scrambler, αλλά συνήθως 
τα scrambler έχουν neo-retro αισθητική. 
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Daytona Zontes TZ155 U1

Επίσης η Zontes έχει το G155, που εμφα-
νισιακά ταιριάζει απόλυτα με την τυπική 
περιγραφή ενός scrambler της σύγχρο-
νης εποχής. Οπότε τί στο καλό είναι το TZ 
155 U1; Με δεδομένο πως μοιράζεται τα 
περισσότερα μηχανικά μέρη με το G155 
και η μόνες ουσιαστικές διαφορές είναι η 
αισθητική και η εργονομία, θα μπορού-
σαμε να πούμε πως το TZ 155 U1 είναι 
ένα... διαστημικό mini Scrambler!

Η δεύτερη επιλογή
Το ZT 155 U1 δεν διαφέρει μόνο εμφα-
νισιακά από το G155, αλλά έχει και κά-
ποιες άλλες διαφορές που επηρεάζουν 

τη χρηστική πλευρά. Το βασικότερο 
είναι η εργονομία της θέσης οδήγησης 
και η μεγάλη διαφορά στη σέλα του 
συνεπιβάτη. Από την μεριά του αναβάτη, 
στο ZT 155 U1 η σέλα είναι λίγο πιο χα-
μηλή (στα 825mm από 830mm) και πιο 
στενή στο εμπρός τμήμα της, οπότε πατάς 
με μεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά στο 
έδαφος. Επίσης το μικρότερο ρεζερβου-
άρ των 12,5 λίτρων, αντί για το τεράστιο 
των 20 λίτρων του G155, σε τοποθετεί 
πιο κοντά στον μπροστά τροχό και δη-
μιουργεί μια πιο όρθια θέση οδήγησης, 
που στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης 
είναι πιο χαλαρή και αναπαυτική. Υπάρ-

Πανομοιότυπα 
LCD μονόχρωμα 
όργανα με του 
G155. Για τα 
δεδομένα της 
Zontes δεν 
εντυπωσιάζουν, 
αλλά για τα 
δεδομένα της 
κατηγορίας 
είναι μια χαρά 
σε ποιότητα 
και ποσότητα 
πληροφοριών

Σχετικά μεγάλη 
διαδρομή για το 
πιρούνι, tubeless 
ζάντες με ακτίνες 
και δισκόφρενο 
300mm με ABS 
της Bosch

Ακόμα και με το εσωτερικό της εξάτμισης 
έχουν ασχοληθεί οι σχεδιαστές για να το 
κάνουν να δείχνει ενδιαφέρον

Τεχνολογικά σύγχρονος ο υγρόψυκτος 
κινητήρας και με αξιοπρεπέστατες 
επιδόσεις

Πολύ βολικό το σχήμα της σέλας του 
αναβάτη για οδήγηση μέσα στην πόλη. Σε 
δυσμένεια ο συνεπιβάτηςΌλα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού

Διαστημική εμφάνιση που ξεχωρίζει 
από το πλήθος

χει και μια μικρή διαφορά 5,8 κιλών 
στο πραγματικό βάρος υπέρ του ZT 155 
U1, λόγω του μικρότερου ρεζερβουάρ, 
που μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη αν 
ξηλώσεις όλη αυτή την σιδερένια καγκε-
λαρία. Από την άλλη μεριά όμως ο συνε-
πιβάτης έχει μεγαλύτερη διαφορά ύψους 
και η σέλα είναι πιο στενή. Γενικά το ZT 
155 U1 είναι πιο φιλικό για τον αναβάτη 
και πιο εύκολο στους χειρισμούς μέσα 
στην κίνηση της πόλης. Ακριβώς λόγω 
αυτής της πιο οδηγοκεντρικής εργονομί-
ας, είναι και πιο ευχάριστο στις στροφές 
και στην... εκτός δρόμου οδήγηση. 
Όπως είπαμε, ο κινητήρας, τα βασικά γε-
ωμετρικά χαρακτηριστικά του πλαισίου, 
οι αναρτήσεις, τα φρένα, τα ελαστικά και 
οι τροχοί είναι ίδια με του G155. Όμως 
αυτή η διαφορά στη στάση του σώματος 
πάνω στο ZT 155 U1, επηρεάζει θετικά 
και την κατανομή του βάρους, οπότε 
πέρα από τον καλύτερο έλεγχο που προ-
σφέρει, η συνολική συμπεριφορά είναι 
πιο ομοιογενής. Το πιρούνι έχει αρκετά 
μεγάλη διαδρομή και η απόσταση από 
το έδαφος στα 215mm είναι εξίσου 
μεγαλύτερη από των τυπικών street 
μοτοσυκλετών, αλλά μην σας μπαίνουν 
ιδέες για εξορμήσεις σε δυσπρόσιτα 
μονοπάτια. Οι off-road δυνατότητες του 
ZT 155 U1 περιορίζονται στις ασφαλείς 
διελεύσεις από επαρχιακούς χωματό-

δρομους, εκεί δηλαδή που οι συμβατι-
κές street μοτοσυκλέτες δυσανασχετούν 
και γίνονται δυσάρεστες στην οδήγηση. 

Περάστε από το ταμείο
Με τιμή 2.995€ το ZT 155 U1 θα μπορού-
σε να είναι μια τυπική μοτοσυκλέτα της 
μικρής κατηγορίας κυβισμού με σπαρτιάτι-
κο εξοπλισμό και ξεπερασμένη τεχνο-
λογία. Όμως η Zontes για άλλη μια φορά 
μας εντυπωσιάζει με τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά. Ο υγρόψυκτος κινητήρας είναι 
υπερσύγχρονος, με τέσσερις βαλβίδες και 
μονόδρομο συμπλέκτη και ο ψεκασμός 
διαθέτει δύο προγράμματα λειτουργίας 
“Sport” και “ECO”, έστω κι αν στην πράξη 
δεν έχουν διαφορά την κατανάλωση, 
καθώς αυτού του κυβισμού οι κινητήρες 
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Οι δοκιμές του ΜΟΤΟ
γίνονται με καύσιμα BP 

με τεχνολογία ACTIVE 
για κορυφαίες επιδόσεις

Ύψος σέλας

825 mm

Ύψος 

1.112 mm

Πλάτος 

865 mm
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ΘΕΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Μέτρηση
Βάρους

Πίσω Εμπρός

49,5% 50,5%
 Σφάλμα στοιχείων
 κατασκευαστή: +3,2%155,0 kg χωρίς καύσιμο:

145,2 kg

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τύπος: Ατσάλινο 
Βάρος κατασκευαστή, κενή / γεμάτη (kg): 
-/150
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος: Υγρόψυκτος μονοκύλινδρος 
με 4 Β/Κ και 1ΕΕΚ
Χωρητικότητα (cc): 155 cc
Σχέση συμπίεσης: 12,5:1
Ισχύς (ΗΡ/rpm): 18/9.250
Ροπή (kg.m/rpm): 1,63/
Ειδική ισχύς (ΗΡ/l): -
Τροφοδοσία: Ψεκασμός
Σύστημα εξαγωγής: 1 σε 1
Σύστημα λίπανσης: Υγρό κάρτερ
Σύστημα εκκίνησης: Μίζα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Συμπλέκτης: Μηχανικός μονόδρομος
Πρωτεύουσα μετάδοση / σχέση: Γρανάζια/-
Τελική μετάδοση / σχέση: Αλυσίδα/-
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μέση 3,1
Ρεζερβουάρ / ρεζέρβα (l): 12,5/-

ΠΙΣΩ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Μονό αμορτισέρ
Διαδρομή (mm):  -
Ρυθμίσεις: Προφόρτιση ελατηρίου
ΤΡΟΧΟΣ

Ζάντα: 4 x 17
Ελαστικό: 130/70-17
ΦΡΕΝΟ

Μονός δίσκος 300mm με δαγκάνα 
δύο εμβόλων και ABS 

ΟΡΓΑΝΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μονόχρωμη οθόνη led, με ταχύμετρο, 
στροφόμετρο, χιλιομετρητή ολικό/μερικό, 
δείκτη στάθμης βενζίνης, σχέσης κιβωτίου, 
θύρα USB

ΕΜΠΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι upside-down
Διαδρομή (mm):  -
Ρυθμίσεις: Καμία 
ΤΡΟΧΟΣ

Ζάντα: 3 x 17
Ελαστικό: 110/70-17
ΦΡΕΝΟ

Δαγκάνα δύο εμβόλων με δίσκο 260mm 
και ABS

Ίδιος κινητήρας, τροφοδοσία και 
εξάτμιση με το G155, οπότε ίδιες 
και οι τιμές της μέγιστης ιπποδύ-
ναμης και ροπής. Μάλιστα σε αυτή 
την περίπτωση είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ίδιες 
κάτι που δεν συμβαίνει συχνά

Μήκος 

2.005 mm

Απόσταση 
από το έδαφος 

-.--- mm

 Ισχύς (HP):  13,5 / 8.500
 Ροπή (kg.m/rpm):  1,25 / 5.600
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DYNOJET 150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μετρήσεις

€ 2.995

Εξοπλισμός αναβάτη

Κράνος: Bell   Μπουφάν: Nordcode
Παντελόνι: Nordcode
Μπότες: Forma

Daytona by Zontes ZT 155 U1
Γκοργκόλης Α.Ε.

Daytona Zontes TZ155 U1

δουλεύουν σχεδόν όλη την ώρα 
τέρμα γκάζι. Με 18 ονομαστικούς 
ίππους (περίπου 14 από αυτούς φτά-
νουν στον πίσω τροχό) οι επιδόσεις 
είναι αξιοπρεπέστατες, ειδικά αν 
σκεφτείς πως με αυτά τα χρήματα 
δεν υπάρχουν πολλές επιλογές άνω 
των 125 κυβικών. Ακόμα λιγότερες 
επιλογές υπάρχουν αν ψάξεις να 
βρεις ένα αντίστοιχης τιμής δίκυκλο 
με το επίπεδο εξοπλισμού του ZT 
155 U1. Το δικάναλο ABS της 
Bosch με τα μεγάλα δισκόφρενα των 
300mm εμπρός και 240mm πίσω, 
προσφέρει υψηλού επιπέδου ασφά-
λειας και η θύρα USB είναι χρήσιμη, 
έστω κι αν στο σημείο που βρίσκεται 
(στο λαιμό, πίσω από το πιρούνι) 
δεν είναι ό,τι καλύτερο για να φορτί-
σεις το κινητό σου εν κινήσει. Όπως 
στα περισσότερα Zontes, το καπάκι 
της τάπας της βενζίνης και η σέλα 
έχουν ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά 
και ανοίγουν με το πάτημα ενός κου-
μπιού. Επίσης το ZT 155 U1 διαθέτει 
keyless το οποίο τυχαίνει να είναι 
από τα πιο εύχρηστα του είδους του, 
τόσο λόγω του μικρού σε μέγεθος 
ηλεκτρονικού πομποδέκτη, όσο και 
λόγω του ενός και μόνο κουμπιού 
στο τιμόνι για το κλείδωμα-ξεκλεί-
δωμα της μοτοσυκλέτας. Πιθανότατα 
ο βασικότερος αντίπαλος αυτής 
της μοτοσυκλέτας είναι το G155 με 
πανομοιότυπο εξοπλισμό και κινη-
τήρα, το οποίο μάλιστα θα αντικρίσει 
ο υποψήφιος πελάτης να στέκεται 
δίπλα στο ZT 155 U1 στα καταστή-
ματα και να κοστίζει αυτή τη στιγμή 
350€ λιγότερο στα 2.645€. Οπότε 
πέρα από το... αισθητικό δίλλημα, 
υπάρχει στη μέση και το οικονομικό. 
Στην περίπτωση όμως που αντιμετω-
πίσεις το ZT 155 U1 ως ξεχωριστή 
οντότητα και όχι ως διαφορετική 
έκδοση του G155, τότε έχεις μια 
ευκολοδήγητη μικρή μοτοσυκλέτα, 
με εμφάνιση που ξεχωρίζει από το 
πλήθος, με πλούσιο εξοπλισμό και 
ελκυστική τιμή.  

Μέχρι και το καπάκι της τάπας του 
ρεζερβουάρ έχει ηλεκτρομαγνητική 
κλειδαριά
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