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Μια μοναδική μοτοσυκλέτα
Με την περιποίηση της Jolly Racing
Και μπόλικη τεχνογνωσία από το EWC

HM-Honda CRE F500R 
Jolly Racing/Β. Σιαφαρίκας
του Ανδρέα Γκλαβά  φωτό: Θανάσης Κουτσογιάννης 

Η θερμοκρασία στα 2.200 μέτρα είναι -14,5o C.
Ακριβώς πίσω μας υψώνεται η κορυφή του Σμό-
λικα, απέναντι και στο βάθος καμαρώνουν οι 
κατάλευκες κορυφές του Ολύμπου, και μπρο-
στά μας στέκεται, με καρφιά στα λάστιχα, η μο-
τοσυκλέτα που φέτος κέρδισε τα πανελλήνια 
πρωταθλήματα E3 και γενικής

Πρώτη και στους

 e
n

d
u

ro
 te

st
 

Οδηγούμε 
την πρωταθλήτρια enduro στο χιόνι

 -14,5ο
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Το πιρούνι δύο 
θαλάμων της 

KYB διαθέτει σετ 
από ελατήρια 

αυξημένης 
σκληρότητας 

της Factory 
Connection, 

τα οποία 
τοποθετούνται 

σε όλες τις 
μοτοσυκλέτες 
της HM Honda 

Zanardo στο 
παγκόσμιο. 

Μόνο η περσινή 
CRE F500R του 

Ahola διέθετε 
αναρτήσεις 

που έρχονται 
κατευθείαν από 

το εργοστάσιο της 
KYB στην Ιαπωνία

Μία από τις 
σπουδαιότερες 
βελτιώσεις 
αποτελεί το κιτ 
υδραυλικής 
οδήγησης του 
συμπλέκτη με 
την αντλία και 
τη μανέτα της 
Magura, που 
παρέχει σταθερή 
και προοδευτική 
λειτουργία στην 
σύμπλεξη και δεν 
κουράζεται ποτέ

“Το 2005, στο ISDE της Σλοβακίας 
είχα αγοράσει ένα ζευγάρι λάστιχα με 

καρφιά, και περίμενα πως και πως να 
χιονίσει για να ανέβω. Η πρώτη φορά που 
έφτασα στη χιονισμένη κορυφή της 
Βασιλίτσας, ήταν τον Δεκέμβρη εκείνης της 
χρονιάς. Ανέβηκα από την μπροστινή μεριά 
του βουνού, ανάποδα στις πίστες του σκι, 
 και κατέβηκα από πίσω”, μου έλεγε 
χαμογελαστός ο μόνιμος πρωταθλητής 
enduro των τελευταίων εφτά χρόνων, 
Βασίλης Σιαφαρίκας, ενώ προσπαθούσαμε 
να ζεστάνουμε λιγάκι τα παγωμένα χέρια 
και πόδια μας, κρυμμένοι στο μικρό ξύλινο 
σπιτάκι ελέγχου του επάνω λιφτ, που για 
καλή μας τύχη εκείνη την ημέρα δεν 
λειτουργούσε.

Είχαμε φύγει από τα Γρεβενά γύρω στις 
έξι τα ξημερώματα, για να προλάβουμε να 
οδηγήσουμε και να φωτογραφήσουμε πριν 
ανοίξει το χιονοδρομικό στις εννιά. Κι εκεί 
που όλα πήγαιναν κατ’ ευχή, και σχεδόν κο-
ντεύαμε να ολοκληρώσουμε την φωτογρά-
φηση χαμηλά, δίπλα από το πάρκινγκ του χιο-

νοδρομικού, ο Βασίλης είχε μια καλή ιδέα: 
“θέλεις να ανέβουμε ανάποδα την πίστα ως 
την κορυφή;”. Μαζί με την πρωταθλήτρια HM-
Honda CRE F500R, είχε φέρει και την μοτο-
συκλέτα με την οποία κατέκτησε την πέμπτη 
θέση στο πρωτάθλημα motocross (ΑΜΟ-
ΤΟΕ), κι έτσι μαζί φύγαμε για την κορυφή.

Ανάκριση στο ξύλινο σπίτι
Κάπως σα να οδηγείς σε παχιά άμμο, αλλά 
στο πολύ πιο παγωμένο, η οδήγηση με καρ-
φιά στο χιόνι τελικά δεν είναι τόσο τρομακτι-
κή. Με τον πίσω τροχό να σπινάρει στο μεγα-
λύτερο μέρος της ανάβασης, πρέπει προσε-
κτικά να επιλέγεις με το μάτι το καταλληλό-
τερο πάτημα, αν και είναι αδύνατο πάντα να 
προβλέψεις τόσο το πάχος του χιονιού, όσο 
και το τι πιθανώς να βρίσκεται από κάτω του. 
Στην πατημένη από το ρατράκ πίστα του σκι, 
τα πράγματα γίνονται αμέσως πολύ διασκε-
δαστικά. Η μοτοσυκλέτα βρίσκει εντυπω-
σιακά καλή πρόσφυση, τόσο πίσω όσο και 
μπροστά, στρίβει, φρενάρει και πατά με σχε-
τική ασφάλεια κάτω όσο το χιόνι είναι παγω-

μένο και καλά πατημένο. Αλλά αν βγεις εκτός 
πίστας, στο φρέσκο κι απάτητο παχύ χιόνι, το 
τιμόνι αρχίζει να βαραίνει και οι τροχοί να βυ-
θίζονται επικίνδυνα. Σε κάθε πάντως φάση, 
το γκάζι πρέπει στις ανηφόρες να είναι κοντά 
στο τέρμα του, ακόμη και με μια δυνατή μεγά-
λη τετράχρονη enduro, όπως η αγωνιστική 
μοτοσυκλέτα του Βασίλη Σιαφαρίκα.

Στην τελευταία μεγάλη ανηφόρα πριν την 
κορυφή, το σκιερό τοπίο αλλάζει απότομα 
με τον ήλιο να προσπαθεί να κάψει τις πλά-
τες μας, αλλά το κρύο παραμένει τσουχτερό 
και τρυπά όποιο σημείο του σώματος δεν εί-
ναι καλά προστατευμένο. Η μύτη μέσα από 
το γείσο του κράνους, ο λαιμός και το στήθος 
παγώνουν, ενώ στα άκρα των δακτύλων αι-
σθάνεσαι το αίμα να σταματά να κυλά, να πα-
γώνει. Κι ο πόνος γίνεται αφόρητος. Ευτυ-
χώς το μικρό ξύλινο σπιτάκι ελέγχου για το 
επάνω διπλό λιφτ της Βασιλίτσας είχε την 
πόρτα του ξεκλείδωτη κι αμέσως χωθήκα-
με με τον Βασίλη μέσα. Ήταν η πιο κατάλληλη 
στιγμή για να αρχίσω την “ανάκριση” σχετικά 
με την αγωνιστική του μοτοσυκλέτα.

Πριν την αρχή της περασμένης χρο-
νιάς, βλέποντας τον αυξημένο συναγωνι-
σμό του φετινού πρωταθλήματος enduro, 
που θα φιλοξενούσε κορυφαίους αναβά-
τες motocross, όπως ο Παναγιώτης Κουζής 
και ο Δημήτρης Βαγγελάκος, ο Βασίλης Σι-
αφαρίκας αποφάσισε να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο τις καλές του σχέσεις με την Ιταλική 
ομάδα της TRS (Tramelli Racing Service) που 
προετοιμάζει τις μοτοσυκλέτες της ομάδας 
Jolly Racing για το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
enduro. Έτσι αποφάσισε να στείλει την μο-
τοσυκλέτα του στην Ιταλία κι ο ίδιος να αφιε-
ρώσει χρόνο και χρήμα για να ταξιδέψει δύο 
φορές στην Piacenza για να επιβλέψει την δι-
αδικασία και τελικά να παραλάβει μια κόκκι-
νη καθαρόαιμη που ελάχιστα έχει να ζηλέψει 
από τις μοτοσυκλέτες του EWC.

Όσο πιο κοντά στο EWC
Είναι σίγουρα η πρώτη φορά στη σχεδόν δε-
καετή πορεία του Σιαφαρίκα στους αγώνες, 
που ο ίδιος έχει στην διάθεσή του μια τόσο 
καλά προετοιμασμένη μοτοσυκλέτα που τον 
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Όνομα: 

βοήθησε μέσα στο 2011 με τον καλύτερο 
τρόπο να αναδείξει τις δυνατότητές του, κα-
τακτώντας το πρωτάθλημα γενικής, το πρω-
τάθλημα κατηγορίας Ε3 και καταλαμβάνο-
ντας την καλύτερη θέση μεταξύ των Ελλή-
νων στον καλοκαιρινό γύρο του EWC στην 
Καλαμπάκα. Και προφανώς είναι μία από τις 
σπάνιες φορές, ίσως και η πρώτη, που μια 
μοτοσυκλέτα τόσο κοντά σε αυτές του EWC, 
πρωταγωνιστεί σε ελληνικές ειδικές με  Έλ-
ληνα αναβάτη.

Για να φτάσει η μοτοσυκλέτα παραγω-
γής στην μορφή αυτή, οι μηχανικοί του TRS 
ακολούθησαν μια πορεία αλλαγών και βελ-
τιώσεων που στην συντριπτική πλειοψη-
φία της είναι ίδια με εκείνη των μοτοσυκλε-
τών του EWC. Ξεκινώντας από τον κινητήρα, 
έγιναν λίγες επεμβάσεις για βελτίωση της 
ροής στην κεφαλή, πάντα με στόχο την χρή-
ση enduro, ενώ καθότι η μοτοσυκλέτα ήταν 
450 κυβικών, τοποθετήθηκε το κιτ με το νέο 
κύλινδρο μεγαλύτερης διαμέτρου (99mm 
από 96mm), μαζί με το “κοντό” έμβολο της 
Vertex. Ο κυβισμός ανέβηκε στα 477,8 κυ-
βικά εκατοστά, κι έτσι πλέον πληρούνταν οι 
προδιαγραφές για συμμετοχή στην κατηγο-
ρία Ε3, όπως είχε επιλέξει ο Σιαφαρίκας. 

Για την έξοδο των καυσαερίων τοποθε-
τήθηκε ολόσωμη εξάτμιση της LeoVince, με 
θάλαμο αντήχησης στον λαιμό και τελικό από 
τιτάνιο της σειράς X3. Τα νέα δεδομένα που 
φορτώθηκαν στην κεντρική μονάδα για τον 
ψεκασμό, προέρχονται από την μακρά τεχνο-
γνωσία της ομάδας και την ιδιαίτερη σχέση 
της με Ιταλούς μηχανικούς της F1. Για καλύ-
τερη ψύξη του κινητήρα, τοποθετήθηκε ένα 
ζευγάρι ψυγείων μεγαλύτερης χωρητικό-
τητας και αντοχής που προέρχονται από την  
Βρετανική GMX Radiators την στιγμή που τα 
μπλε κολάρα σιλικόνης υψηλής αντοχής ήρ-
θαν από την Ιταλική Innteck.

Όπως είναι λογικό, απλοποιήθηκε όλο το 
ηλεκτρικό κύκλωμα, με την μοτοσυκλέτα να 
διατηρεί μόνο ό,τι ήταν απολύτως απαραί-
τητο. Όργανα δεν υπάρχουν, τα φώτα ανά-
βουν από τον μικρό διακόπτη στα δεξιά της 
μάσκας, ενώ η μόνη πληροφορία που παρέ-
χεται για την χρήση του κινητήρα είναι μέσω 
ενός μικρού ηλεκτρονικού ωρόμετρου. Για 
την προστασία κινητήρα και πλαισίου, μπήκε 
μια ποδιά της AXP από χοντρό πλαστικό, που 
πραγματικά δείχνει άθραυστη.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αλλαγών, 
αφορούσε στον τομέα των αναρτή-

Πριν την έναρξη της χρονιάς, το μεγάλο ερώτημα 
για τον Βασίλη Σιαφαρίκα, αλλά και όλους όσους 
παρακολουθούμε τους αγώνες enduro στην Ελλά-
δα, ήταν εάν η έλευση κορυφαίων Ελλήνων ανα-
βατών motocross θα ήταν ικανή να στερήσει από 
τον αναβάτη από τα Γρεβενά το έβδομο σερί τίτλο 
του από τη γενική κατάταξη. Θυμάμαι τον Βασί-
λη στις ειδικές των Μεγάρων, στον πρώτο αγώ-
να της χρονιάς, με απίστευτο άγχος να πιέζει στο 
όριο, ίσως για πρώτη φορά στην καριέρα του στα 
ελληνικά χώματα με το αποτέλεσμα τόσο αβέβαιο. 
Με όπλο την μεγάλη πλέον εμπειρία του, αλλά και 
μια πολύ καλά στημένη μοτοσυκλέτα, ο στόχος επι-
τεύχθηκε. Ο Βασίλης κυριάρχησε στην κατηγορία 
Ε3, παίρνοντας παράλληλα πέντε νίκες από την 
κατάταξη της γενικής σε οχτώ αγώνες. Μία ακό-
μη νίκη πήγε στο νεαρό Γιάννη Παυλίδη, που κατά 
πολλούς ακολουθεί τα βήματα του Σιαφαρίκα, και 
άλλες δύο στον Δημήτρη Βαγγελάκο. Κι ενώ έχει 
ήδη συμπληρώσει ήδη μία δεκαετία στην κορυ-
φή, ο Σιαφαρίκας δηλώνει: “όσο μπορώ και βρί-
σκω υποστήριξη, θέλω να τρέχω στους αγώνες 
για άλλα δέκα χρόνια”. 

Εφτά χρόνια σερί

Σημαντικότερες διακρίσεις:

2002  Πρωταθλητής Enduro (A1 και γενική)

2005  Πρωταθλητής Enduro (Β4 και γενική)  

Πρωταθλητής Scramble (Β4 και γενική)

2006  Πρωταθλητής Enduro ΑΜΟΤΟΕ  

(Ε1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Scramble ΑΜΟΤΟΕ  

(S1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Enduro ΕΛΠΑ  

(Β3 και γενική) 

 Πρωταθλητής Scramble ΕΛΠΑ (Β3)

2007   Πρωταθλητής Enduro ΑΜΟΤΟΕ  

(Ε1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Scramble ΑΜΟΤΟΕ  

(S1 και γενική)

2008   Πρωταθλητής Enduro (Ε1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Scramble ΑΜΟΤΟΕ  

(S1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Enduro Αν. Ευρώπης (Ε1)

2009 Πρωταθλητής Enduro (Ε1 και γενική)

2010  Πρωταθλητής Enduro (Ε1 και γενική) 

 Πρωταθλητής Scramble (S1 και γενική)

2011 Πρωταθλητής Enduro (Ε3 και γενική)

Μί
νι Τ

αυτ
ότη

τα

Με τα γραφικά 
της ομάδας HM 
Honda Zanardo 
να προσφέρουν 
μια πρωτότυπη 
αισθητική, το 
κάλυμμα της 
σέλας έρχεται από 
την Blackbird και 
δίνει εξαιρετικά 
επίπεδα 
πρόσφυσης, 
ακόμη και 
σε λασπερές 
συνθήκες

Το τελικό ανήκει στην σειρά 
παραγωγής X3 της LeoVince, είναι 
φτιαγμένο από τιτάνιο και διατηρεί 
τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, ώστε 
να επιτυγχάνονται οι προδιαγραφές 
συμμετοχής στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημαΤοποθετημένο σε εύκολη και ασφαλή θέση, 

το μικρό ηλεκτρονικό ωρόμετρο μετρά στην 
μοτοσυκλέτα του Σιαφαρίκα σχεδόν 150 
ώρες αγωνιστικής οδήγησης

Ομάδα:  Honda Σαρακάκης -  

Τυροκομικά Σιαφαρίκας

Αγωνιστική μοτοσυκλέτα:  HM-Honda  
CRE F500R

Ημερομηνία Γέννησης: 10 Ιανουαρίου 1980

Τόπος Διαμονής: Γρεβενά

Βασίλης

Σιαφαρίκας
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σεων. Από ολόκληρη την ομάδα του EWC, ο 
μόνος αναβάτης που είχε “ιδιαίτερη” μετα-
χείριση ήταν ο Mika Ahola, με την HM-Honda 
CRE F500R που κατέκτησε τον τίτλο της Ε3 
πέρυσι να φορά εργοστασιακές αναρτή-
σεις, ειδικά εξελιγμένες από το Ιαπωνικό 
εργοστάσιο της KYB. Αλλά για όλες τις άλ-
λες μοτοσυκλέτες του παγκόσμιου, οι αλλα-
γές αφορούσαν σε ένα προσεκτικό revalving 
των στάνταρ motocross αναρτήσεων, μαζί 
με την προσθήκη ελαφρώς σκληρότερων 
ελατηρίων της Factory Connection, κι αυτό 
ακριβώς έγινε και στην μοτοσυκλέτα του Σι-
αφαρίκα.

Μια παγκόσμια 
στην Βασιλίτσα
Πιο ακαριαίο φρενάρισμα μαζί με καλύτε-
ρη αίσθηση στη μανέτα, έφερε ο oversize 
εμπρός δίσκος της Braking, που δεν κου-
ράζεται τόσο στη συχνή χρήση, ενώ τόσο ο 
εμπρός όσο και ο πίσω δίσκος, δεν έχουν 
τρύπες για καλύτερη αποβολή της λάσπης. 
Τα αυτοκόλλητα της ομάδας του EWC μαζί 
με το κάλυμμα σέλας της Blackbird έφεραν 
και μια αισθητική από το παγκόσμιο, ενώ οι 
βαμμένες κόκκινες ζάντες με μια μακρά λί-
στα από τάπες και προστατευτικά στο ίδιο 
χρώμα, ολοκληρώνουν το κάδρο. Μια από 
τις σπουδαιότερες βελτιώσεις ήταν και η 
υδραυλική οδήγηση του συμπλέκτη, μέσω 
της αντλίας της Magura, που άλλωστε προ-
σφέρεται σαν κιτ για όλα τα Honda και βελτι-
ώνει την ποιότητα σύμπλεξης και την αντοχή 
στην συνεχή χρήση.

Όταν στις αρχές του περασμένου Οκτώ-
βρη, οδηγούσα στην Γαλλία την παγκόσμια 
πρωταθλήτρια του Mika Ahola (τ. 495), δεν 
φανταζόμουν ότι μετά από λίγους μήνες θα 
βρισκόμουν σε ένα κατάλευκο τοπίο στην 
Ελλάδα να οδηγώ μία τόσο ίδια μοτοσυκλέ-
τα. Πέρα από τις ιδιομορφίες στο στήσιμο  
της CRE F500R του πρόσφατα αδικοχαμέ-
νου Ahola, που ήθελε το τιμόνι χαμηλά και 
πίσω, το πιρούνι σκληρό και  το αμορτισέρ 

Για την ρύθμιση 
του ψεκασμού, 
οι Ιταλοί 
συνεργάζονται 
με ομάδα 
μηχανικών που 
διαθέτει εμπειρία 
από την F1, κι 
έτσι προκύπτει 
μια σειρά 
χαρτογραφήσεων 
ειδικών για χρήση 
enduro. Εκτός από 
υποδειγματικά 
προοδευτική 
απόδοση, είναι 
εντυπωσιακό 
το πόσο εύκολα 
εκκινεί ο 
κινητήρας ακόμη 
και σε συνθήκες 
πολικού ψύχους

Με βάση την 
motocross 
CRF 450R 
παραγωγής, η 
αύξηση στα 477,8 
κυβικά εκατοστά 
επιτυγχάνεται με 
την τοποθέτηση 
κιτ κυλίνδρου 
και εμβόλου 
της Vertex. 
Η διαδρομή 
παραμένει 
62,1mm αλλά 
η διάμετρος 
αυξάνεται κατά 
3mm, από τα 
96mm στα 99mm

Ο έξτρα 
φαρδύτερος 
δίσκος της 
Braking δεν 
έχει τρύπες 
για καλύτερη 
αποβολή 
της λάσπης, 
είναι πλήρως 
πλευστός και, 
μεταξύ άλλων, 
προσφέρει 
περισσότερη 
δύναμη στο 
αρχικό δάγκωμα 
με μεγαλύτερη 
παράλληλα 
αίσθηση στη 
μανέτα

Τα συγκεκριμένα ελαστικά με καρφιά, τα 
προμηθεύτηκε ο Σιαφαρίκας από το γνωστό 
βανάκι της Metzeler που ακολουθεί όλο το 
παγκόσμιο, στη λιανική τιμή των 400 ευρώ. 
Στην αγορά, υπάρχει κι ένα κιτ καρφιών που 
τοποθετούνται σε όλα τα λάστιχα και κοστίζει 
περίπου 100 ευρώ

Μια για τον καθένα;
Το ότι η μοτοσυκλέτα της δοκιμής αποτελεί μια μοναδική κατασκευή, δεν αναι-

ρεί την πιθανότητα απόκτησης μιας αντίστοιχης. Η καλύτερη βάση για να στη-

θεί αυτή η μοτοσυκλέτα, δεν είναι άλλη από την HM-Honda CRE F500R, που 

έρχεται στην Ελλάδα κατόπιν παραγγελίας από την ελληνική αντιπροσωπεία, 

“Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ”. Το ανανεωμένο μοντέλο 2012, που ενδεικτι-

κά κοστίζει €11.000, φέρει όλες τις βελτιώσεις των motocross του τρέχοντος 

έτους, ενώ ανάλογα με το πόσο βαθιά είστε διατεθειμένοι να βάλετε το χέρι 

στην τσέπη, η μοτοσυκλέτα μπορεί να φτάσει πιο κοντά σε αυτή του Σιαφαρίκα ή 

των μοτοσυκλετών του EWC. Στην ιστοσελίδα του TRS, www.trsteam.it, υπάρ-

χουν οι σχετικές πληροφορίες αλλά και ενδεικτικοί τιμοκατάλογοι βελτίωσης.

Το κοντινότερο μοντέλο παραγωγής, είναι η HM-Honda CRE F500R του 

2012, που έρχεται κατόπιν παραγγελίας από την ελληνική αντιπροσωπεία 

με ενδεικτική τιμή τα €11.000 κι έχει την δυνατότητα έκδοσης πινακίδας
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HM-Honda CRE F500R Jolly Racing

Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ

Μεταξόνιο
1.491mm

Ύψος σέλας
954mm

Ύψος 
1.273mm

Μήκος 
2.195mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απόσταση
από το έδαφος

332mm

ΠΙΣΩ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
  Αλουμινένιο ψαλίδι με ένα αμορτισέρ KYB 

  με μοχλικό (Pro-link), σκληρότερo ελατήριo Factory 

  Connection

Διαδρομή (mm):  315

Ρυθμίσεις:  Προφόρτιση ελατηρίου, αργή (18 θέσεις) 

  και γρήγορη (1,5 στροφή) απόσβεση συμπίεσης, 

  απόσβεση επαναφοράς (20 θέσεις)

ΤΡΟΧΟΣ
Ζάντα:  Αλουμίνιου κόκκινη DID 2,15x18’’

Ελαστικό:  140/80-18 (110/100-18 με καρφιά)

ΦΡΕΝΟ
  Ένας δίσκος 240mm της Braking χωρίς τρύπες, 

  με δαγκάνα μονού εμβόλου της Nissin

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος:  Αλουμινίου κλειστό περιμετρικό, 

  αφαιρούμενο υποπλαίσιο αλουμινίου

Τιμόνι:  Αλουμινίου μεταβλητής διατομής της Renthal

Βάρος κατασκευαστή χωρίς βενζίνη (kg):  110,9

Ρεζερβουάρ (lt):   5,7

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος:  Τετράχρονος μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος, 

  με 1 ΕΕΚ και 4 βαλβίδες

Διάμετρος επί διαδρομή (mm):  99x62,1

Χωρητικότητα (cc):  477,8

Σχέση συμπίεσης:  11,8:1

Τροφοδοσία:  Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI

Σύστημα εκκίνησης:  Μανιβέλα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ  
Συμπλέκτης:  Υγρός, πολύδισκος, 

  με υδραυλική οδήγηση της Magura

Σχέσεις ταχυτήτων:    5

ΕΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
  Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι δύο θαλάμων 

  KYB, σκληρότερα ελατήρια Factory Connection

Διαδρομή / Διάμετρος (mm):  310 / 48

Ρυθμίσεις:  Απόσβεση συμπίεσης (18 Θέσεις), 

  απόσβεση επαναφοράς (18 θέσεις)

ΤΡΟΧΟΣ
Ζάντα:  Αλουμίνιου κόκκινη DID, 1,6x21’’

Ελαστικό:  90/90-21

ΦΡΕΝΟ
  Δίσκος oversize (full floating) Braking 260mm 

  με δαγκάνα δύο εμβόλων της Nissin

HM-Honda CRE F500R Jolly Racing/Β. Σιαφαρίκας[

μαλακό, οι ομοιότητες είναι αρκετές. Και στην 
μοτοσυκλέτα του Σιαφαρίκα ο κινητήρας εκ-
κινεί πανεύκολα, αλλά δυστυχώς μόνο με την 
χρήση της μανιβέλας, καθώς η motocross κα-
ταγωγή σημαίνει ότι μίζα δεν υπάρχει, ενώ 
ο ήχος του φίλτρου που ρουφά μανιασμένα 
αέρα είναι και εδώ κυρίαρχος. 

Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά να εντοπί-
ζεται στα ποσοστά δύναμης που η μοτοσυ-
κλέτα του Φιλανδού είχε να προσφέρει στο 
άνοιγμα του γκαζιού, αλλά μην ξεχνάμε πως 
επρόκειτο για μια πραγματικά μοναδική κα-
τασκευή, με εσωτερικά μέρη του κινητήρα 
(στρόφαλος) να εξελίσσονται από το HRC. 

Όμως, παρά τις στενές σχέσεις με τις μο-
τοσυκλέτες του παγκόσμιου ή την μεγάλη 
και ακριβή λίστα των έξτρα αξεσουάρ,  
η HM-Honda που κέρδισε το πανελλήνιο πρω-
τάθλημα της γενικής το 2011, είναι μια μο-
τοσυκλέτα εντυπωσιακά προσιτή και φιλι-
κή στην χρήση, κι αυτό γίνεται εμφανές ακό-
μη και στις ύπουλες, παγωμένες συνθήκες 
που την οδηγήσαμε. Η παροιμιώδης ευχρη-
στία των Honda είναι παρούσα, κι εκείνο το 
απίστευτο συναίσθημα που δέχεσαι μετά από 
ελάχιστα λεπτά επάνω σε κάθε κόκκινο καθα-
ρόαιμο των τελευταίων ετών, που σε κάνει να 
νομίζεις ότι η μοτοσυκλέτα αυτή είναι φτιαγ-
μένη και ρυθμισμένη για εσένα, μπορεί να φα-
νεί κι εδώ. Απλά, η μεγάλη της διαφορά με μια 
μοτοσυκλέτα enduro που στέκεται στην βιτρί-
να ενός καταστήματος έτοιμη προς πώληση, 
είναι πως, αγγίζοντας τις οδηγικές απαιτήσεις 
ενός λάτρη του enduro του Σαββατοκύριακου, 
έχει τη δυνατότητα κι ένα αρκετά ευρύτερο πε-
δίο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 
ανθρώπου που για τα τελευταία εφτά χρόνια 
έχει στρογγυλοκάτσει σαν βασιλιάς στον θρό-
νο του μόνιμου πρωταθλητή. Και από την κο-
ρυφή της Βασιλίτσας, ο Βασίλης Σιαφαρί-
κας με την κόκκινη HM-Honda CRE F500R 
του, μοιάζει αρκετά με βασιλιάς του ελληνικού 
enduro. 

Τα ενισχυμένα ατσάλινα μαρσπιέ 
έρχονται από την Ιταλική GeCo 
Specialparts, όπως συμβαίνει με τις 
πλάκες, τους αποστάτες των τροχών, 
το προστατευτικό του πίσω δίσκου 
και μια σειρά από κόκκινα καπάκια 
και βίδες σε όλη την μοτοσυκλέτα

Εξοπλισμός Κράνος: Shot 
Abyss • Στολή: Shot Flexor
Μάσκα: Rip n’ Roll Hybrid • 
Μπότες: Sidi Charger


