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\fl soaasem a grgas,zoknal vannak. ha-

-J rem moadiur 90- I o0 kilonal. ILL a
sporto] k mér elég imponálo ]zomtomeggel
rendelkeznek, és bármikor képesek kiutni
az ellenfelet' viszont egyszersmind elég la-
zák ahhoz, hogy szép technikai elemekkel
kápráztassák el 6 nagyé.demÚ pUblikUmot'
Es ez is igaz a nagyrobog kra' A k zépké-
teg riás nagyrobogok már m]ndent tud-
nak, amit érdemes és ezt a tudásanyagot
bá.mikor konnyedén be is mutatják neked'

Mél keL kuloo ÍelL'lk ko1Ll al europai
ha.cos éz esélyesebb' A Gilera Nexus 3o0
a sport szerctetét bátyját l, az 500-as-
t l o. k lte, aminél jelenleg nehezebb val -
di sportos nagyrobogot találni a piacon' A
szorít másik sarkában az ázsiai ismeret-
len harcos. a SYM 3o0GTS' De csak slá-
munkra idegen, Ugyanls szÚl hazájában
Taivanon igencsak nagy elismeaesner or-
vend. Osei voltak azok akik az els k kozotl
számoltak le a táVol-keleti kétkerck ekkel
szemben táplált el ítélettekel' De nézzÜk,
hogy a kelet mit kezd nyugattall

Ha elsore nem is LLlnik ugy. de a robooo
piac igen ken']ény csatatatér' Leginkább a
kozépkateg riás csa ád] limuzinokéra ha-
sonlit, ahol ahhoz' hooy egyáltalán odaféri
a rajtvonalhoz, rendelkezned kell minden-
nel, amit a konkurencia is tud. Ennek rneo-
felel en ezek a gépek is mÚszakilag szinte
Uqyanazt nvuiLIak' Mi1d.et'L 1aroms2á-
2as, egyhengeres, injektoros blokkot hord
a ruha alatt. Illetve nem teljesen, mert
egy'.t]l oketteafogaté sem eri el é ha_
rom decit' Az o]asz a nagyobb. de még ne-
ki is robb, mint h sz k bcenti hiányzik. A
kisebb taivani pediq, ha a matematika ke-
rekltesl torvenyelt alkalmazné']k ra' éL-
koP igazáb l csak kett Ótvenes' Ennek el-
lenére a ',rizsa" az er sebb' de az e nye
szinte elenvész a,'paPadicsomsz sszal"
szemben' Ami a blokkokat' és az által!k
nyÚjtott menetteljesítrnényt illeti, ezt a
kéPdést hamar kip!pálhatjuk' Mindkét ro-
booo tol meqy. nem veszettul. de naqvon rs
j l' A zoldnél egy átlag aut t s]mán lepipál-
nak, s t százig még egy tuning Verdának
is alaposan bekor"rvezne az inielEora mire
utolérné ket' Tulajdonképpen még aut -
pályán ]s tudnák a ''kÓtelez 

" maximumot,
amit a iogszabály megenged' s t talán
meg Kicsic lobbet ts. de az -ar ne- az
Vadászter letÚk' százhL]szig f Ürgén elsza-
ladnak, de utána már inkább csak er lkod-
nek' loaz ezt jobbára tudják két személlyel
is' rnármint a szaladás részét' Ahogy az'
az említett aut s hasonlat alapján Válha-
to a hasonlosagol tolytatod'']ak' A futomÜ
mindkét gépben olcs alkatÉszekb ] épijl
fol és hasonl an is nrÚk dik' TÜk P6ima
aszfalton olyan zavartalanul gurulsz, mint
a fehér goLy a biliárdasztalon' A budapes-
t] utak nagy részén Viszont nagy Ütéseket
kapunk alulr l. ltt a SYM a 13 colos feln -
je]nek k szonhet en még egy gondolattal
rosszabbul is teljesÍt' mint a Gilela' De a
Nexus sem lehet magára t l bÜszke' mert
nála is az agyalapodon landolnak a pofonok'
es nem csak a nagyok. hanem a krcsik is.
cserébe V szont '']agy sebessegnel ls hl-
hetetlenul stab lak ma.adnak. es ugy tog-
ják az íVet' mint egy sportgép' Es amit az
elobb elvesztett a SYlVl, azt t! vrssza is
hozza, ugyanis iobban lehet terclnl, mlnt
a Gierát'

\I A lassu.nanoverezes rs lihetetle-
-J nul lo'lnvLj Vele' Lepesbe1 éraszolva
a duq ban kolmánv tkoz t l-kormánvut-
k z ig csaphatod a szarvát' és hipp-
hopp, már át is fÚzted rnagad a Városon'
A NexJs is eleg turge ha mar rendulet-
ben vaqy. de lassu'reneLben nem annv'-
ra j l man verezik. Ennek az oka az lehet,
l_ogy magasabb moEor-'ordul tszamor ir-
dul el. es a- g telepul a stabi|zalo toloe-o.
addig labllisabb.

A fékek te.én is hasonl tel]esítményt
kapun( a penzJnle^t. A GTS a kaEegorra-
t l szokatlan m don egész tisztességes,
négydugattyÚs e|s féknyercggel Van fe]-
szerelve' de ennek ellenérc kernényen kell
maPkolni mind a két fékkart, ha hiltelen
csak r Vid helved Van meqállni. Vlszont a
fék j l adagolhat nak mondhat , ami kÜlo-
n senj]jnpéldául es ben' ANexus át-
lagos fékrendszerlel Pende]kezik, ami gy
j n ssze, hogy az els elég érzéketlen, a
háts pedig nagyon halap'

Ami az osszeszelelési min séget és a
felhasznált anyagokat illeti, még mindig
fej-fej mellett haladnak. Az nem nagy cso-
da, hogy a talján ebb l is tosle Vizsgázik,
de az már meg ep bb, hogy a ',kis tigris"
is' A SYM nem zor g, nem akar széthul-
lani rajta semmi' és a felhasznált anyagok
min sége is sÜti'

A tároI kapacitás is hasonl , bár itt
már a két Világnézet kezd egy kissé ssze-
Ltkoznr. A Gtlera megtejelci mennyrseg re-
kesszel látta el a Nexust' pláne ahhoz ké-
pest' l'ogy ez alapve! en egy sporlos gép'

A SYM viszont biztos, ami biztos alapon
rakolt mindenhová egy rekeszt, ahol hely
maladt Pá, nehooy sz érje a ház eleiét'
Az Ülés alatti f rekesz Viszont, mily meg-
lep , mindkét Versenyz né ismét hason-
lo pé^ameterekle bi^. A ' "aktarak' egesz
tágasak' és Van bennuk Villany is, de zárt
sisakb l csak egy fél bele, és az is e|ég
bajosan. Vigyorg b lviszont rchogve el-
nyel kett t is. Ett l eltekintve olyan, mint
a mesebeli farkas bend je, elnyeli akár a
hátizsákod, a biztonsági láncot a nagyma-
máVal, és piroskáVa] egyÚlt'

A robog k formavilága Viszont Végrc tel-
jesen más. A Gilela egyéftelmÚen szép'
|'egyes es spo.tos. oe nem ls VarJnl férc_
munkát az ipari dizáin felleqváPáb l' De a
sYM sem cs nya| A forma egész emészt-
l_eto europal szem-el' szep Vonalé(' egé-
szen i optikai egyens ly az eleje és a há-
tulja koz tt, de azért marad néhány ,,hét
zenés kvarc rás' Pészlet' Az els fény-
sz r k LED-soPa kicsit olcs látványe em,
csakugy' mlnt a hatso' szeles képerrycjs
LED-es lámpa. Az o]dalála pedig rnindent
ráíPtak amit csak lehet GTS300i EVo.

Ami a mÚszertala! lIetl' megte|elcje1 ''']-
formatÍV' és egész letisztult' e]tekintve a
fehércn Világít SYN,4 feliratt l, és az LcD
sárga háttérvilágítását l, arn er sen elÜt
az am gy kék-fehél fényekt l. Ennek elle-
nére a mrjszerck harcát a Nexus mindent
tud fedélzeti számít gépes egysége nye-
ri' De a tajvani r gt n ipponnal Vág Vissza!

A GTS lukrei ig n csinosak' Éadásul
teljesen j l haszná]hat k' ezzel szemben

az átlagos Nexus tuJajdonost biztosan
nem erdelli a mogotLes fo'galon. leg-
alábbis a Gieránál ezen a meqqv z dé-
sen lehetnek a mérn kok' Melt ha k]csit is
ugy gondolnal. hogv a vezeEcj krvancs', -
is zailik a háta moq tt, akkol olvan Vissza-
pi |ant tÚkroket szerclnének fel rá, arnik
Vé amelyes! hasznall.atok' De nem' mi-
Ve] a Nexus tukrei teljesen használhatat-
lanok. A problémát az okozhatta, hoqv az
olészoknal Valanogy kuls rc Teglulonboz_
tethet Vé kellett tenni a 300-as és 500-
as Nexust, ezért a k]stes t megfosz-
tották a nagy tetszet s és használhat
visszapillant it l.

Ami a szélvéd ket illeti, nem fogod kita-
lálni, azok sem j k egyarán semmile'

De a Végére sikertjlt találnom két mar-
kánsabo ku o'']bseget' rri !obb saIáEossa-
got| A sYM benzintaftálya a lábunk k z tt
Van a padl a|att' ami segít a sÚlypontot
mélyen tértanl' ez peolg a stébllEást ta_
mogatja' Ez még nem nagy kunszt, mert a
Gilera tankja is ott lapul. A csoda a tank-
sapkar A gyuttaskapcso.oro tLdjuk nyE-
ni, magál l kipattan, és egy r don elfodul
Va teszi szabaddá a betolt nyílást' Hogy
ebben mi len4e az okossag? csupén aanyi'
hogy tankolásnál nem kel levennÜnk és sze-
rercsét|enkeonLInk Vele' hova is tegyuk Az
itatás VégeztéVel pedig csak Visszanyom-
juk a he yére és kész. EPre a Gilera Vála-
sza a lábfÚtés. A ',kardánboksz" két oldalán
eoy-egy zsalugáterrel felszerclt nyílás Van,
amit hÚVosebb id ben kinyitva finom' meleg
motorh Vel kényeztetheted a bokáidat.
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CAPULETEK És
MONTAGUE.K

A Ngxusnak házon bel l van a legtiibt konku-
iencláig, hisz E PiEggio ehlokkiet kiiré ez iisz-
8zr. mfukáiáb l ápít kasztnit' olt van r gl n az
ApIiliB AtlantiE, E akár e Vespa 300 GTS, vagy
. Pieggio x7 Evo 300 i'e', és e ez Aptilie srgre-
b6o i' d6 .z.kárl az ut bbi kál kivát.lávBl tiibbrt
krll kicsrngrtned.

\l MlvAN MÉG A FELKELŐ NAP ALATT?
A i.pánok gépei vegy nagyohb.k v.gy kiss bbek. A négyszázes BurgmEnn ponl dupláig
a SYM-nak, áa a Yamaha Mai.5ty i8 .rak egy gondolattal kevBlbb. vkzlnt .gy pillanal,
mr a Yemahán.k ven 250-ase, az X-Ma:<, ds mágssm i , mBrt az iB drágább. viszonl
a Hondg itt lebdába ! ghet! NE nem Ez sw-T4oo-zul, bát e igp k kiiz l még ez e legol-
cs bb nágyszáza' hanem az 5H300-zal! Na az ir rsak papíron igaz, mBrt ha tánÉz.l,
r gtiin látod' hogy ez sH nsm stbsn a ligában iálszik.
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\IGYORS!NFO
l\ uot0R: egyhengeres, négyiltem , folyadékhritéses, négyszelepes' S0HC
K mnorniínrnnrnlou: 278 cm3 ls tÜnAT x [ai[tT: 75 x 63 mm

l\ sÍinírÉsl utszoltY: 10:1 lS MAx. TrrJrsíTMÍÍ{Y: 22 LE, 7250 ford./
perc lS MAx. ilY0MATÉÍ: 23 Nm, 6000 fotd./pelc lS ÜzEMlGYAB-EtÁTÁs:
benzinbefecskendezos l\ uÁtr : cVT automata l\ UíZ: cs váz !S lur ulí tt t/
IÁTut: teleszk pvilla / dupIa rug stag l\ nuc Úr ttiitlltáIUl: n.a.

ls ÍÉK iliil/MIu1: 260 mm-es tárcsa kétdug s nyereg / 240 mm-es tárcsa kétdug s
nyereg l\ TEltEEtYTiíU; 1515 mm l\ ÜrÉsunonssÁo:815 mm l\ EUMI Etail-iláTut:
120,70-15 l140160-14 !s ÜzilAilYAETlRTÁlY:15l!s szÁBAzIaiMtB: 188 kg

lS nnpÁR: 1 299 900 Ft ls lilr0l Www.gileramotor.hu

\l GYORS!1{FO
lS m0t0n: egyhengeres' négyÜtemrÍ' folyadékhrÍtéses, négyszelepes, S0HC
lS lttletRÍinnRrllum: 263,7 cm' !s ÍuBlT x laiilEl: 73 x 62,8 mm

lS siinírÉsl ulszolllY: 10:'l N Mlx' TltJEsíTMÉilY: 23 LE, 7500 ford./
perc l\ Mlx. luYoM[TÉK: 24,1 Nm, 5500 ford./perc lS ÜztunovlB-EuáTÁs;
benzinbefecskendezes l\ uÁrrÓ: BVT automata l\ UÁz: n.a. l\ rur mii rriiulÁrut
teleszk pvi|la / |eng kar' dupla rug staggat N nuo Úr ntiuHítul: to0 / gt mm

!s ]ÉÍ Elait/HíTut: 240 mm-es tárcsa négydug s nyereg / 220 mm-es tárcsa kétdug s
nyereg lS TlilGllYTÁU: 1495 mm l\ ÜtÉsmlonssÁc:800 mm lS GuMl ELÍit_

ilÁTUI: 1 10/90_13 / 130/70_13 IS ÍizrunuylonBTÁlY: 12 | ls szliBlz T MEG: 1g0

kg !s nnpÁn: 1 07o 000 Ft l\ lnlt0: www.symrobogo.hu

l:xtls llí}í}

ÉRTEIIETES

sYllli tiTs:lí}í}

Q _o,,u1u,rányíthat ság Q _.**'toleráljaazrithibákat
mrnÉen nelyzetDen - ailacsony pleszuzs

O55ZE5EN:

4t/str 4tl5tr
8/to
s/to
8/1tr
8/to
8/to

_ kedvez vételár

TEUFSITMÉNY sllÍl
MIN0SEE: .. g/lO
KlZELHET0SEG: ts/lE
KENYELEM; 8/lE
[001FAI{T0B: 6/lE

KEzdem komolyan azt hinni, hogy ezek a háromszázas nagy-
robeszek a város val di urai. Segítségiikkel ÍotElbtl, illetve
ÍotEllel intézheted az iigyes-baios dolgaid.

Nagyon fiirgék, nagyon kényelmesek, nagyon kezesek, nagyon prakti-
kusak és igazán diigÍisek. Az,alacsony Íogyasztással pénzt, a gyors hely-
változtatással id t sprrolsz' Es mindezek mellEtt nem csak praktikus, de

i m ka is! Szinte csak kényeztetnek, és nem kérnek cserébe i formán
semmit.

Árlérték arányban pedig egyszerííen leigázzák a nagyobb vetélytár-
sakat. Ez kiiliiniisen igaz a taivani csodára! Egy milli Íorintos akci ban

\l
o
TEUEsÍTMÉNY
t'1tN0sÉe :

KEZELHETŐSÉG:
rÉtyrLn',I'
IOOL FAI{TOH:

ÉRTEtíEtEs

- tliigiis megjelenés

-mindenthrdr m szerÍal
_ a lassrÍ sebességíí

man verezés megszokást
igÉnyel

_ használhatatlan tiikriik

iissznsnr'

most olyan komplett, min ségi Esomagot kapsz, amely valrban
megéri az árát'

A Eilera is mindent tud, bár 30%-kal drágábban adia. Es ez is akci s,
mert a Nexus listaára kiizelebb van a másÍél millához' Tehát a taivani
er nyer - lenne, de a szervizháttér és márkapresztizs tekintetében
ismét az olasz van lépésel nyben' Mivel a kiiliinbségek tényleg árnya-
latnyiak, ezért a diintés csak hosszabbításban Íog megszíiletni' viszont
sainos azt mi most nem tudiuk kivárni.

Ami viszont biztos, hogy létezik olyan nem iapán gyártr Ázsiában,
amely kihív ia lehet az iireg kontinens harcosainak.


