
 

 

Test - Daytona e-Viball 125  

 

Το μέλλον είναι ηλεκτρικό 

 

Scooter σαν το Daytona e-Viball 125 είναι η ένδειξη ότι η ώρα που τα 

περισσότερα οχήματα πόλης θα είναι ηλεκτρικά είναι πιο κοντά απ' ότι 

πιστεύουμε. 

 

Κείμενο-Φωτογραφίες : Βασίλης Κωστάκος 

Συνεργάστηκε ο Κώστας Γκαζής 

Πριν από πολλά χρόνια η κατάργηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης στις μοτοσυκλέτες ήταν μία 
αιρετική σκέψη. Αυτό άρχισε να αλλάζει σιγά σιγά με την εμφάνιση κάποιων ηλεκτρικών διτρόχων, 
που όμως για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να πείσουν το αγοραστικό κοινό. 
 
Συνήθως ήταν ένα υπάρχον μοντέλο που η εταιρία το μετέτρεπε σε ηλεκτρικό ή ένα ηλεκτρικό από 
κάποιο μικρό κατασκευαστή που φυσικά δεν είχε καλή οδική συμπεριφορά. 
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Τα πράγματα όμως δείχνουν να αλλάζουν και scooter σαν το e-Viball 125 της Daytona δεν έχει 
πλέον να ζηλέψει κάτι από τα αντίστοιχα κλασικά μοντέλα. Το αντίθετο. 
 
Καταρχήν η εμφάνιση του ηλεκτρικού scooter της Daytona δεν είναι κάτι εξεζητημένο, ένα 
σχεδιαστικό ατόπημα που κάνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές. Πέρα από το μοντέρνο εμπρός 
φωτιστικό, θα λέγαμε ότι το e-Viball ακολουθεί τις κλασικές νόρμες σχεδίασης των scooter. Έτσι 
δεν ξενίζει στο μάτι του μέσου αγοραστή που θα πρέπει να ρίξει μια δεύτερη ματιά για να δει το 
ιμάντα που δίνει κίνηση στον πίσω τροχό για υποψιαστεί ότι δεν πρόκειται για ένα απλό scooter. 
 
Υπάρχει το κλασικό επίπεδο πάτωμα, ενώ η επιλογή των 14 ιντσών στους τροχούς το βοηθά να 
έχει μικρές διαστάσεις κάτι που ενισχύει την ευχρηστία του μέσα στην πόλη. 
 
Ο ηλεκτροκινητήρας των 3kW είναι τοποθετημένος στο κέντρο του πλαισίου και δεν διακρίνεται, 
όπως και οι μπαταρίες που βρίσκονται κάτω από τη σέλα στον κλασικό αποθηκευτικό χώρο. 
 
Πρόκειται για δύο μπαταρίες 61.2 Volt στα 28.6Ah και ζυγίζουν 12 κιλά η κάθε μία, και έχει 
προβλεφθεί η εύκολη αφαίρεσή τους σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρίζα κοντά στο scooter για 
να γίνει η φόρτιση. Η φόρτιση κάθε μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες και χρειάζεται απλό οικιακό 
ρεύμα. Το μικρό μέγεθος των μπαταριών αφήνει ένα κενό χώρο στο πίσω μέρος όπου μπορεί 
κανείς να τοποθετήσει τον φορτιστή για να τον έχει εύκαιρο για φόρτιση. 
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Πέρα από τον ηλεκτροκινητήρα και τις μπαταρίες πρόκειται για μία "συμβατική" κατασκευή, με 
τηλεσκοπικό πιρούνι 31 χιλιοστών και διαδρομής 90 χιλ. εμπρός ενώ πίσω υπάρχουν δύο 
αμορτισέρ διαδρομής 71 χιλιοστών με ρύθμιση προφόρτισης του ελατηρίου. 

Οι τροχοί είναι όπως είπαμε 14 ιντσών και διαθέτουν από έναν δίσκο, 220 χιλιοστά εμπρός και 
200 χιλιοστά πίσω και συνδυάζονται με μία δαγκάνα τριών εμβόλων εμπρός και μία με δύο έμβολα 
πίσω, με συνδυασμένη λειτουργία. Όσο αφορά τα φρένα να αναφέρουμε ότι στη αριστερή μανέτα 
υπάρχει ένα μικρό λεβιεδάκι που την ασφαλίζει στην "πατημένη" θέση και λειτουργεί σαν 
χειρόφρενο. 
 
Πέρα από τη σχάρα από κράμα αλουμινίου που έχει ενσωματωμένες τις χειρολαβές για τον 
συνεπιβάτη, υπάρχει ένα ανοικτό πρακτικό ντουλαπάκι στη πίσω δεξιά μεριά της ποδιάς, ενώ στα 
αριστερά υπάρχει ένα κλειστό που διαθέτει και έξοδο USB για φόρτιση. 
 
Το e-Viball 125 διαθέτει ένα πίνακα οργάνων LCD με ευδιάκριτες ενδείξεις, ακόμα και την ημέρα, 
για την ταχύτητα, το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών, του επιλεγμένου mode λειτουργίας, την 
ώρα, ενώ υπάρχει ολικός και μερικός χιλιομετρητής καθώς και θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Παράλληλα υπάρχει διαθέσιμο app για σύνδεση με smartphone. 
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Παρά μικρές διαστάσεις του το e-Viball εύκολα θα φιλοξενήσει ένα ψηλόσωμο αναβάτη στην άνετη 
σέλα του, καθώς υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια του. Η θέση οδήγησης είναι η κλασική των 
scooter, δηλαδή με το τιμόνι χαμηλά, που όμως δεν κουράζει μέσα στην κίνηση της πόλης. 
 
Για να τεθεί σε λειτουργία ο ηλεκτροκινητήρας δεν χρειάζεσαι το κλειδί, καθώς το ηλεκτρικό 
Daytona διαθέτει keyless σύστημα. Έτσι το κλειδί παραμένει συνέχεια στην τσέπη και όλα γίνονται 
από τον περιστροφικό διακόπτη, από τον οποίο ανοίγει και η σέλα, και αφού πατήσεις το πράσινο 
μπουτόν στον δεξί διακόπτη μπορείς πλέον να ξεκινήσεις. 
 
Η επιτάχυνση του e-Viball (όπως και κάθε ηλεκτροκίνητου τροχοφόρου) είναι άμεση και 
εντυπωσιακή. Ο ηλετροκινητήρας προσφέρει μια στιγμιαία μέγιστη ισχύ 3.200 W και προσφέρει 
μέγιστη ροπή 44 Νm στον τροχό. Κάτι που μεταφράζεται σε άμεσες και γρήγορες εκκινήσεις στο 
φανάρι, ακόμα και στο Mode1, που είναι το πρόγραμμα "οικονομίας" και πέρα από τη μικρότερη 
ισχύ περιορίζει την τελική στα 51 χλμ/ώρα. 
 
Το πάρτι ξεκινά στο mode2 όπου το e-Viball 125 επιταχύνει στο φανάρι αφήνοντας απορημένους 
τους οδηγούς των άλλων δικύκλων, τόσο με την επιτάχυνσή του όσο και με την αθόρυβη 
λειτουργία του. Η Daytona αναφέρει 75 χλμ/ώρα τελική ταχύτητα αλλά εμείς είδαμε στο ψηφιακό 
όργανο την ένδειξη 82, που όσο και εάν προσπαθήσαμε σε κατηφόρα δεν καταφέραμε να την 
ξεπεράσουμε, προφανώς γιατί υπάρχει κόφτης. 
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Πάντως ακόμα και σε αυτά τα χιλιόμετρα το e-Viball 125 έχει άριστη οδηγική συμπεριφορά, όπως 
άριστη συμπεριφορά είχε και στις στροφές, που χάρη στο καλό του στήσιμο δεν έχει να ζηλέψει σε 
τίποτα από τα κλασικά scooter. Ελαφρύ και χαμηλό κέντρο βάρους με την άμεση ροπή του 
ηλεκτροκινητήρα μπορούν να το κάνουν ιδιαίτερα γρήγορο στις στροφές, ειδικά σε καλή άσφαλτο 
όπου τα ελαστικά της CSΤ θα προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Θετικές κριτικές και 
τα συνδυασμένα φρένα που έχουν και αίσθηση αλλά και μεγάλη δύναμη πέδησης. 
 
Τώρα όσο αφορά την αυτονομία, που συνήθως είναι η αχίλλειος πτέρνα των ηλεκτρικών 
οχημάτων, το e-Viball φτάνει τα 108 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Αλλά επειδή αυτή είναι μια 
εργαστηριακή τιμή και ο τρόπος οδήγησης παίζει σημαντικό ρόλο στην αυτονομία θα αναφέρουμε 
ότι με 100% τις μπαταρίες κάναμε τη διαδρομή Κρυονέρι-Καλογρέζα-Γλυφάδα-Καλλιθέα-Πεντέλη-
Κρυονέρι με μια προσεκτική διαχείριση του γκαζιού. 
 
Η τιμή του e-Viball 125 είναι 3.095 ευρώ, που με επιδότηση κατεβαίνει στα 2.595 ευρώ, για να 
φτάσει στα 2.195 ευρώ όταν υπάρχει και απόσυρση. Εάν τις παραπάνω τιμές τις αντιπαραβάλετε 
με την χαμηλή κατανάλωση (από €0.42 έως 0.66 ανά 100 χιλιόμετρα), το σχεδόν μηδενικό service 
και κάποιες ηλεκτρονικές λειτουργίες όπως το cruise control και το σύστημα συναγερμού που 
μπλοκάρει τον πίσω τροχό, μαζί με την πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά, τότε πρόκειται να 
καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι το e-Viball 125 είναι μια συμφέρουσα αγορά. Είπαμε, είτε 
θέλουμε είτε όχι το μέλλον θα είναι ηλεκτρικό. 
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