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DAYTONA e-VIBALL 125
Από τον Γιώργο Βαρίνο

Το µέλλον
είναι εδώ!
Το Daytona e-Viball 125 είναι το πιο νέο µοντέλο της Daytona.
Έρχεται να καλύψει το κενό ενός αµιγώς ηλεκτροκίνητου
µοντέλου στη γκάµα της εταιρείας και δείχνει τη µορφή των
πραγµάτων που έρχονται...

Η

Daytona είναι µια Ελληνική µάρκα µοτοσυκλετών µε έδρα τα
Τρίκαλα. Ωστόσο κατασκευάζει τις µοτοσυκλέτες της στην Κίνα
και αποτελεί case study για το πως πρέπει να είναι οι εταιρείες που
σέβονται τον εαυτό τους και τους πελάτες τους. Η παρουσίαση
ένος αµιγώς ηλεκτρικού scooter αποτελεί µια φυσιολογική συνέχεια της
εταιρείας που πρωταγωνιστεί εµπορικά στη χώρα µας, µε µια σειρά πολύ
αξιόλογων προτάσεων.
Το e-Viball 125 της Daytona είναι ένα «φυσιολογικό»στην όψη scooter. Αν
δεν παρατηρήσεις την έλλειψη εξάτµισης, εύκολα το περνάς για ένα νέο
µοντέλο. Οπτικά, το µοντέρνο εµπρός φωτιστικό LED, κυριαρχεί ενώ
εντυπωσιακό είναι και το πίσω αλουµινένιο ψαλίδι µε τους
χαρακτηριστικούς κυκλικούς τεντωτήρες που συνήθως συναντάµε σε πολύ
µεγαλύτερες και ακριβώτερες µοτοσυκλέτες. Το κλασικό επίπεδο πάτωµα,
βρίσκεται στη θέση του, ενώ οι 14άρηδες τροχοί διατηρούν το ύψος της
σέλας χαµηλά,το γενικό µέγεθος σε µικρές διαστάσεις ενώ συντελούν και στο
µικρό βάρος αλλά και την ευελιξία µέσα στην πόλη. Για το περιβάλλον
δηλαδή για το οποίο κατασκευάστηκε.
Το e-Viball 125 διαθέτει έναν σχετικά µικρό ηλεκτροκινητήρα 3kW που
είναι τοποθετηµένος στην θέση που θα ήταν τοποθετηµένος και ο θερµικός
κινητήρας και δίνει µέσω ενός ιµάντα, κίνηση στον πίσω τροχό µε αφόρυβο
και βελούδινο τρόπο. Οι µπαταρίες που είναι δύο τον αριθµό και βρίσκονται
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DAYTONA e-VIBALL 125
εδράζονται σε ένα ποιοτικό στιβαρό
αλουµινένιο ψαλίδι µε περιστροφικό
τεντωτήρα.
Τα φρένα είναι ισχυρά και αποτελούνται
από έναν δίσκο, 220 χιλιοστών εµπρός και
200 χιλιοστών πίσω και ενεργοποιούνται
και τα δύο από τις µανέτες στο τιµόνι, ενώ
υπάρχει και χειρόφρενο καθώς ένας
µικρός λεβιές ασφαλίζει το πίσω φρένο
και το κρατά πατηµένο.

κάτω από την σέλα στο σηµείο
που σε άλλα scooter
αποθηκεύουµε τα κράνη µας.
Τέτοια δυνατότητα το e-Viball
125 δεν διαθέτει και έτσι άν έχετε
ανάγκες µεταφοράς θα πρέπει να
τοποθετήσετε µια µπαγκαζιέρα.
Οι µπαταρίες έχουν τεχνολογία
ιόντων λιθίου στα 61.2 Volt µε
χωρητικότητα 28.6Ah και
ζυγίζουν 12 κιλά η κάθε µία.
Μάλιστα είναι αφαιρούµενες στην
περίπτωση που δεν θα βρείτε
πρίζα και θα πρέπει να πάρετε
µαζί σας τις µπαταρίες για
φόρτιση. Η φόρτιση διαρκεί
περίπου 4 ώρες και γίνεται µόνο
σε απλή κανονική πρίζα σούκο
που δίνει ρεύµα 2.5kW. Στο χώρο
κάτω από την σέλα υπάρχει
υπάρχει επίσης ένας µικρός χώρος
για την τοποθέτηση του ειδικού
φορτιστή .
Ας δούµε όµως και τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά του. Μπροστά
βρίσκουµε ένα τυπικό
τηλεσκοπικό πιρούνι 31
χιλιοστών µε διαδροµή 90 χιλ.
ενώ πίσω υπάρχουν δύο
αµορτισέρ διαδροµής 71
χιλιοστών µε ρύθµιση
προφόρτισης του ελατηρίου που
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Το e-Viball 125 διαθέτει µια µικρή
αλουµινένια σχάρα και χώρους για
µικροαντικείµενα, ενώ δεν λείπει φυσικά
και η έξοδος USB για την φόρτιση του
τηλεφώνου σας. Βεβαίως το highlight
µόλις ανέβει κανείς στη θέση του οδηγού
είναι o µεγάλος ψηφιακός πίνακας
οργάνων LCD, µε ευδιάκριτες ενδείξεις,
για την ταχύτητα, το επίπεδο φόρτισης
των µπαταριών, (µε ξεχωριστή ένδειξη για
την κάθε µία), του επιλεγµένου mode
λειτουργίας, την ώρα, την θερµοκρασία
αέρα ενώ υπάρχει ολικός και µερικός
χιλιοµετρητής.

Η ποιότητα είναι
«Ιαπωνική» αν και
κατασκευάζεται στην
Κίνα. Δεν ξέρουµε σε
βάθος χρόνου ποια θα
είναι η συµπεριφορά
των κραµάτων αλλά η
πρώτη εικόνα είναι
εξαιρετική. Ποιοτική
συναρµογή και καλής
ποιότητας πλαστικά
ολοκληρώνουν την
εικόνα.
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Το ηλεκτρικό Daytona διαθέτει keyless σύστηµα και έτσι µε
το κλειδί στην τσέπη σας όλα γίνονται από τον διακόπτη.
Γυρίζεις τον διακόπτη και είσαι έτοιµος. Η επιτάχυνση του
είναι ακαριαία. Δεν σε τροµάζει αλλά είναι αρκετή ώστε να
κινηθείς µε ασφάλεια. Ο ηλεκτροκινητήρας µε την ισχύ των
3.200 W είναι µικρός αλλά τα 44 Νm είναι αρκετά και
τελικά το κάνουν σβέλτο µέσα στην πόλη. Το e-Viball 125
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διαθέτει δύο mode. To «1»
που είναι το οικονοµικό,
προσφέροντας µικρότερη
ισχύ και δίνοντας τελική στα
50 χλµ./ώρα και το «2» που
δίνει όλη την ισχύ και τη
ροπή µε τελική 81 χλµ./ώρα.
Φυσικά όλα συµβαίνουν µε
αθόρυβο τρόπο και η οδική
συµπεριφορά δεν έχει να
ζηλέψει τίποτε από άλλα
θερµικά scooter της αγοράς.
Το χαµηλό κέντρο βάρους σε
συνδυασµό µε την άµεση
ροπή του ηλεκτροκινητήρα
το κάνουν ιδιαίτερα γρήγορο
σε κάθε είδους δρόµο.
Σχετικά µε την αυτονοµία,
το e-Viball ξεπερνά τα 100
χιλιόµετρα µε µία φόρτιση
που είναι µια πολύ καλή
επίδοση.

