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Επιτέλους η KTM παρουσίασε την έκδοση 

παραγωγής του RC8 στην έκθεση του Μιλάνο –

τέσσερα χρόνια µετά, αφότου αποκαλύφθηκε το 

πρωτότυπο. Σε σύγκριση µε το πρωτότυπο των 

999 κ. εκ., αυτή η µοτοσικλέτα παραγωγής είναι 

1.149 κ. εκ., για τον νέο 1190 κινητήρα, µε 155 

ίππους. Βάζοντας κάτω τα µοντέλα “πριν και 

µετά”, το µοντέλο παραγωγής έχει 

επανασχεδιασµένο ατσάλινο πλαίσιο, τώρα πια µε 

αλουµινένιο υποπλαίσιο για εξοικονόµηση βάρους 

(Η KTM αναφέρεται σε λιγότερα από 200 κιλά

Οι αναρτήσεις του RC8 δε θα ήταν κάτι άλλο από 

WP που έχουν εξοπλίσει το RC8 µε ένα 

ανεστραµµένο µπροστινό πιρούνι και ακτινικές 

δαγκάνες Brembo πάνω σε δύο δίσκους των 320 

χιλιοστών. Το ψαλίδι άλλαξε σηµαντικά σε 

σύγκριση µε το πρωτότυπο. Το αρχικό σχέδιο είχε 

ένα πιο MotoGP ψαλίδι, ενώ αυτό της παραγωγής 

έχει πιο ραφιναρισµένη εµφάνιση. Τα όργανα 

είναι εµπνευσµένα από αγώνες και διαθέτουν µια

LCD οθόνη που δίνει ποικίλα στοιχεία. Αρχικά το 

RC8 θα διατίθεται σε δύο χρωµατισµούς: το 

ιριδίζον πορτοκαλί και το λευκό µαύρο.

 

Η ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΤΜ Duke 

    Ξέρετε την αίσθηση του απόλυτα έχοντας να 

έχουν κάτι ... Μπορείτε να βρείτε ελάχιστα 

λόγια να εκφράσω την ιππασία διασκέδαση και 

την αίσθηση ότι η KTM 990 Superduke σας δίνει 

όταν είναι εν κινήσει. Ακριβώς όπως KTM 

εφηύρε εκ νέου το Streetfighter, την προσπάθειά 

σας να εφεύρουµε νέες λέξεις για το τι 

συµβαίνει κάτω από την καµπύλη σας µετά την 

καµπύλη. Το KTM 990 Superduke σαρώνει µε 

καµπύλες - Ultra-ακριβείς, ριζοσπαστικό και 

ευκίνητη. Το τοπίο µύγες παρελθόν γρήγορα, 

Σε αυτό το τεύχος 

KTM RC8                    σελ. 2 

ΚΤΜ Duke                   σελ.   

 

πιο γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα. Νιώθεις την 

οδική, τη φυγόκεντρο δύναµη και θέλουν 

περισσότερο.  

Κινητήρας: Twin κύλινδρος, 4-χρονος, V 75 ° 

Εκτόπισµα: 999 cc 

Βάρος: ~ 184 kg (405,7 lbs) 
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  Κασσελούρης 
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Πέντε χρόνια στα σκαριά και είναι τελικά εδώ. 

Η πλέον µε αγωνία αναµένονται V-twin 

Superbike από την Ducati 916 ζωντανός, αλλά 

µήπως κλωτσιά; 

Ένα έδαφος-up, all-νέο κενό κοµµάτι χαρτί 

Superbike έρχεται περίπου µία φορά ανά 

δεκαετία, αν αυτό. Γνωρίζουµε πόσο ριζική 

φαίνεται να βλέπουν τις διαφηµίσεις και 

Internet εικόνες? Ξέρουµε ότι είναι µια υψηλής 

revving 1190cc 75 V-twin? Και γνωρίζουµε KTM 

κάνει τρελές, τις µοτοσικλέτες και την ψυχική 

τους φωτεινά χρώµατα πορτοκαλί. Αυτό που 

επίσης θέλω να ξέρω είναι πόσο καλά θα πάει. 

KTM επέλεξε την έκτακτη Ascari κυκλώµατος 

στην Ronda, Ισπανία, για την παρουσίαση του 

νέου Superbike. Είναι ιδιόκτητο από µια 

ολλανδική εκατοµµυριούχος και ενοικίασή τους 

σε οµάδες

 και η φυλή καλά κλίση για δοκιµή σαν αυτή την 

ηµέρα. Ρύθµιση σε ένα φυσικό αµφιθέατρο του 

γρανίτη και τις κοιλάδες, επενδυµένες µε 

πορτοκαλιές, είναι εξωφρενικά σικ και το 

τέλειο µέρος για την έναρξη αυτού του 

σηµασία.  

Το κοµµάτι είναι γρήγορη, ρέει και πολύ 

τεχνική, KTM και έλαβε την πρωτοφανή βήµα 

(στην έναρξη όρους) για την κατανοµή κάθε 

δηµοσιογράφος το δικό του ποδήλατο για την 

ηµέρα. Αυτό το εγκεφαλικό του ιδιοφυeα 

σήµαινε ότι όλοι µας έχουµε τουλάχιστον 3 

ώρες χωρίς διακοπή, που ανέβηκε στο δρόµο 

και στη συνέχεια παρακολουθείτε. 

Υπάρχει µια έντονη απλότητα στην RC8. Το 

πλαίσιο είναι ντεµοντέ χάλυβα, πολύ βασικό, µε 

βάρος µόλις 15 κιλά. Ο δεσµός οπίσθιος σοκ 

είναι ένα έργο τέχνης και να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση σε όλα-προφανώς χρειάζεται µόλις 

2 λεπτά για να αλλάξετε το οπίσθιο ύψος 

 

Σελίδα 2 KTM   RC8 

πορείας, και του πίσω τροχού µπορεί να 

ανταλλάσσονται αναφέρονται στο του 

ηµίσεος του χρόνου. "Φαίνεται ότι κάτι 

λείπει, αλλά τίποτα δεν είναι», λέει ο 

δηµιουργός της RC8, Wolfgang Felber. Και το 

RC8 έχει κατασκευαστεί για να πάει 

αγωνιστικά. "Θα πάω Παγκόσµιο Superbike 

αγωνιστικά, δεν υπάρχει αµφιβολία», 

συνέχισε ο Wolfgang. "Αυτή είναι µια απότοµη 

καµπύλη µάθησης για µας που είµαστε στο 

νέο Superbike αγωνιστικά επιχειρήσεις και 

δεν ξέρουµε πού θα τελειώσω. Αλλά θα το 

µάθουµε."  

Superstock kit τµήµατα θα είναι διαθέσιµα 

για το RC8 αµέσως µετά την κυκλοφορία του-

ένα δείγµα του πόσο σοβαρό είναι σχετικά µε 

την KTM και αγωνιστικά, ακόµη πιο 

σηµαντικό, το RC8. 

Υπάρχει κάτι τόσο αναζωογονητικές 

ειλικρινείς για το προσωπικό στο KTM και το 

νέο ποδήλατο. Η σειρά των 40 σταθµευµένα 

RC8s φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό, και Είχα 

ξεχάσει το πόσο µεγάλη είναι η προσβλέπει 

ποδήλατο. Σε λευκό, είναι ένα έργο τέχνης. Σε 

πορτοκαλί, σε µικρότερο βαθµό. Η γωνιακή 

πλαστικά, ουρανός-υψηλή θέση µονάδας και 

την επιβολή γραµµές κάνουν το RC8 

ξεχωρίζουν ένα µίλι από την ανόητη µερικές 

φορές, plasticky προσβλέπει σε ιαπωνικά 

Superbike. 



Σελίδα 3KTM RC8 

Cool παύλα µε πολλές πληροφορίες. A WP διεύθυνσης ελέγχου 

απόσβεσης προσφέρει επίσης. Το πιο καυτό hiny από το J-Lo 

χτυπήσει τον ογκόλιθο. Σχέδιο για πολλά bug ανοιχτοµάτης 

Αµερικανός όταν πάρετε ένα πόδι πάνω από το RC8. 

Κάτσε για το RC8 και θα έχετε µια ακόµη υπενθύµιση της 

Ευρωπαϊκής προελεύσεις-είναι µεγάλες. ∆εν είναι κλειδωµένο 

σε θέση, όπως θα σας µε ένα ανατολίτικο sportbike και δεν 

έχετε εξετάσει γελοίο αν είστε 6 πόδια ψηλός ή περισσότερο-

ότι είναι µια καλή άνθρωπος µεγέθους µοτοσικλέτες. 

Hit τη µίζα και το µηχανοκίνητο snatches σε ζωή πριν από τον 

διακανονισµό σε µια σταθερή προθέρµανση. Είναι µια βαθιά, 

µουρµουρίζω τραχύς, αλλά το µεγαλύτερο µέρος του θορύβου 

που προέρχεται από την airbox ως στηριζόµενος υπό την 

εξάτµιση είναι µια µακρινή σιγοβροντώ µακριά. ∆εν µπορούµε 

να περιµένουµε να ακούσουµε ένα RC8 εφοδιασµένος µε 

ανοικτό το σωλήνα Akrapovic ότι θα πρέπει να παρέχονται ως 

µέρος της δύναµης Μέρη kit. 

Θα εκλεγεί για να οδηγούν το RC8 στο δρόµο πρώτο και το 

κοµµάτι αργότερα. Τα ποδήλατα ήταν σύντοµες-µόνο το δικό 

µου είχε 100 µίλια για την odo-και ως εκ τούτου, η καµπύλη 

ισχύος ήταν κολακεύει ακόµη και από KTM προορίζεται. Από 

τρεις Grand όλο το δρόµο µέχρι τα 10000-rpm Redline το RC8 

τραβά και έντονα αισθητό ΧΩΡΙΣ καµία κοιλιές στην καµπύλη 

ισχύος-µόνο µια σταθερή χείµαρρο της ιπποδύναµης που 

σταµατά µόνο όταν η µετάβαση φως κόλαση και τροφή στο 

πλαίσιο της επόµενης αλιευτικών εργαλείων. Σκατά, ότι ήταν 

πλάκα. Πιστεύεις ότι θα το κάνει αυτό και πάλι ... 

Και έτσι εµείς off επικεφαλής σε βουνά δυτικά της Ronda, µου 

όλο το µέτωπο της RC8, που τρέφονται σε µαζική χούφτες της 

πεταλούδας, η KTM δακρύρροια off τεράστια τµήµατα του 

ισπανικού οδικού όπως πήγαµε. Τότε braved µια µατιά στις 

speedo-256 χλµ/ώρα. Τι είναι εκείνο το πραγµατικά χρήµατα; 

160 µίλια/ώρα; Αναθεµατισµένος. 

V-δίδυµα πάντα αλιευµάτων σας-δεν σας νιώθετε σαν να είστε 

γρήγορα όταν θα είστε, και το 150-ιπποδύναµη RC8 έχει λάβει 

αυτό το πράγµα λαθραία ταχύτητα σε νέα επίπεδα. 

Με γρήγορο σηµείο-και-ράντισµα δρόµους, το RC8 είναι ένας 

δαίµονας. Μεγάλο µέρος αυτής οφείλεται στην υποδειγµατική 

πακέτο πλαισίου και της ανάρτησης, και τη σχεδόν τέλεια 

ισορροπία. Σωµατικά είναι ένα µεγάλο ποδήλατο, αλλά 

σταµατά και στρίβει σαν GSX-R750. Οι άνετοι βόλτα θέση: το 

RC8 είναι απλό να ρίξει γύρω, και η ποιότητα της WP πιρούνια 

και οπίσθιο σοκ είναι πέρα από κάθε αµφισβήτηση. Θα 

διαπιστώσετε ότι έχεις πολύ αποσβεννυµένη squish που 

αποκοµίζουν µόνο µε αρχή-τέλος ανάρτηση, µε φορτία την 

πληροφορίες από κάθε άκρη. 



Λόγος συµπίεσης: 12.5:1  

Αναστολή  

Εµπρός:  

WP 43 χιλιοστών πλήρως ρυθµιζόµενο USD 

πιρούνι  
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Στην οδική δηµιουργήσει το RC8 δεν είναι ιδιαίτερα 

γρήγορος-το σύστηµα διεύθυνσης, αλλά είναι 

εξαιρετικά ουδέτερη και µόνο µια απαλή σπρωξιά για 

το µπαρ θα είναι σε πτώση και στη συνέχεια 

εκµετάλλευση, κάθε γραµµή που θα επιλέξετε να 

ληφθούν.  

Είσαι πάνω από τα δεξιά µπροστά από το RC8 και 

αισθάνεται άµεση και συνδεθεί µε τον αναβάτη. 

Μέσα από µια σειρά από γρήγορες γωνίες η KTM 

σας επιτρέπει να δρεπάνι ΧΩΡΙΣ µέσω tankslappers 

να υπάρχει φόβος ή φιλαρέσκεια. Απλά Κράτα τα 

µάτια σου στρέφονται στη όπου θέλετε να πάτε, 

αιολική πεταλούδας στο σκληρό και στις αρχές και 

τις εκρήξεις σε RC8 την επόµενη λυγίζετε 

2008 Αλλά εδώ είναι το kicker: στο δρόµο, 

πραγµατικά δεν αισθάνοµαι ότι για να οδηγούν 

γρήγορα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η στενότητα των 

κινητήρων δεν βοηθούν, και την οµαλή παράδοση 

εξουσίας κάνει φανταστική δουλειά από την 

απόκρυψη της ταχύτητας, αλλά για τους αναβάτες 

που ψάχνουν για βάναυση, Yee HAR-V-twin 

Κεραίες, είναι εκπληκτικά κλινική. Θα ανέµενε το 

RC8 να είναι η έκδοση των Superbike της KTM 

990SM τρελός, το δύσβατο, της άκρατης θηρίο του 

τίποτα. Αλλά ενώ θα wheelie όλη µέρα δεν είναι η 

berzerker µπορείτε να φανταστείτε. Αυτό το RC8 

είναι πολύ πιο πολύπλοκη από αυτό. 

KTM RC8 - Βιοµηχανία Buzz Είναι στο δρόµο ότι η 

KTM πραγµατικά ζωντανεύει. Ίσως ήταν επειδή το 

κοµµάτι ποδήλατα ήταν πιο χαλαρή και πιο 

στρωσίµατος, αλλά γύρω της Ascari καµπύλες του 

RC8 ήταν φανταστική. Με το τραγούδι αυτοκινήτων 

µεταξύ 6000 και 10.000 στροφές ανά λεπτό, το 

ποδήλατο είναι σωστά γρήγορα. Υπάρχει µια επίπεδη 

φλοιός από το σωλήνα, όπως η RC8 hustles γύρω από 

την πίστα, το stepless καµπύλη ισχύος που θα σας 

επιτρέψει να τροφοδοτήσουν το πεταλούδας ήδη από 

εσάς τολµούν να βγαίνει γωνίες. Για το κύκλωµα του 

KTM Techs έθεσε το οπίσθιο ύψος πορείας και το 

RC8 βουτούσαν σε γωνιές µε άσεµνα βιασύνη. 

 

Έπρεπε να µου το παιχνίδι σοβαρά µέχρι να µείνουν 

µε το ποδήλατο. Φορέας θέση είναι πολύ πιο 

κρίσιµη για τον δρόµο από ό, τι είναι στο δρόµο, 

και την ευρυχωρία του RC8 (και όλα είναι πλήρως 

ρυθµιζόµενο) σηµαίνει ότι µπορείτε να 

σκαρφαλώνω µόνο από τη µια πλευρά στην άλλη µε 

πλήρη ελευθερία, τραβώντας το ποδήλατο 

προβλέπεται στην κορυφή σας σε γωνίες.Τα φρένα 

είναι Brembo συµφύρω µαζική και το µπροστινό 

λάστιχο στην πίστα για τον τρόπο σε γωνίες και σας 

επιτρέπουν να αφήσετε το πέδησης σηµείο όσο το 

επιτρέπει την ικανότητά σας βόλτα. Ωστόσο αργά 

φρένο σας, την εµπιστοσύνη µου, το RC8 µπορεί 

τροχοπέδη αργότερα. 

Η θέα από το πιλοτήριο είναι άριστη. Η 

Ευφυέστατα σχεδιασµένο παύλα σας δίνει όλες τις 

πληροφορίες που θα σας χρειαστεί ποτέ µόνο µια 

µατιά µακριά. Υπάρχουν δύο τρόποι αγώνα δρόµου 

και ότι-να σας δώσω τα πάντα, από το φάσµα των 

καυσίµων και πίεσης ελαστικών απόκτηση 

δεδοµένων και να µετράτε χρόνους γύρων. Είναι 

συνολική και πολύ έξυπνη. Αλλά αυτό είναι απλώς 

µια άκρη όταν ανέβηκε στον RC8 σε πίστα-όλα θα 

σας εστιάζοντας στην ιππασία είναι ταχύτερη και 

πιο δύσκολο, µετά την αγκαλιά αγκαλιά. 

Υπάρχει, ωστόσο, ένα µελανό σηµείο για το τοπίο. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων, ειδικά µεταξύ του πρώτου 

και του δεύτερου, είναι λίγο-πώς θα 'αυτό και 

έθεσα-ιδιοσυγκρασίας. Σε σηµείο που να 

εγκαταλείψει το αλιευτικό εργαλείο τρεις φορές στο 

δρόµο και για το κοµµάτι που είχα να κρατήσει το 

δάχτυλο του ποδιού µου υπό το µοχλό ταχυτήτων 

Ascari βγαίνοντας από την πρώτη φουρκέτα 

εργαλείων µόνο και µόνο για να κρατήσει in. Όπως 

όλα τα νέα sportbikes το RC8 είναι 

προσανατολισµένη στο φεγγάρι, τραβώντας µια 

εύκολη 75 µίλια/ώρα στην πρώτη, και όταν το 

κουτάβι άλµατα στο πλαίσιο πλήρους πεταλούδας 

δεν σας κάνει ένα δεύτερο άλµα. Σχεδόν κάθε 

δηµοσιογράφου σχετικά µε την έναρξη είχε αυτό το 

πρόβληµα και KTM παραδεχτώ ότι είναι ένα θέµα. 

Πίσω:  

Πλήρως ρυθµιζόµενο WP σοκ  

∆ιαστάσεις  

Μεταξόνιο: 1.430 χιλιοστά  

Βάρος: 415 κιλά  

∆εξαµενή χωρητικότητας: 4.2 γαλόνια 
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Ήταν µετωπικά από το προσωπικό κατά την έναρξη αλάνθαστος µε ειλικρίνεια, αλλά 

µε τους 990 κιβώτιο ταχυτήτων σε αυτό το νέο κινητήρα ήταν πάντα πρόκειται να 

είναι δύσκολο. (Μόλις άκουσα ότι KTM οδήγησε τελικό παραγωγής πίσω από λίγες 

εβδοµάδες µέχρι εδώ είναι η ελπίδα για µια γρήγορη έχεις στο µανίκι.) Είναι δίκαιο να 

πούµε το RC8 αποτελεί ένα τεράστιο βήµα προς τα εµπρός για την KTM. Είναι ένα 

τεράστιο ρίσκο και για την αυστριακή εταιρεία, καθώς είναι άγνωστη για sportbikes 

αυτού του χαρακτήρα, αλλά είναι ένα ρίσκο και ότι η απόσβεση. Θα ήταν τόσο εύκολο 

να δηµιουργήσουν κάποια ψυχική, ανισόρροπος wheelie µηχανή που θα έκαναν 

έκκληση για µια διανοητική, ανισόρροπος και κανείς άλλος δεν αναβάτη. Ένα 

ποδήλατο όπως αυτό θα είχε περιορισµένο χρόνο ζωής και να γίνει περιέργεια, "άλλο 

τρελό πορτοκαλί ποδήλατο από αυτές τις εκτός δρόµου dudes." Όµως, το RC8 είναι 

ένα άκρως εξελιγµένα Superbike µε πολλά διαφορετικά µοντέλα για να έρθουν και 

πολύ µέλλον µπροστά της. Όταν η πρώτη Ducati 916 βγήκε το 1994, 

πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 100 ίππους. Όταν, τελικά, αντικαταστάθηκε το 

2002, πραγµατοποίησε 125 hp, και υπήρχαν 12 διαφορετικά µοντέλα και αµέτρητες 

Limited Editions. 

Έτσι, µε το RC8. KTM έχει τεράστια σχέδια για αυτό το ποδήλατο, από αγωνιστικά 

στο World Superbike σε S-µοντέλο του επόµενου έτους και µια υπερ-ακριβό µοντέλο 

τύπου R-πλακόστρωτο για το 2010. Για να βγει µε την πιο εκρηκτική και αποκλειστική 

µορφή του RC8 για αυτό το πρώτο µοντέλο δεν πρόκειται να αφήσει KTM πουθενά να 

τη λάβουν κατά την επόµενη δεκαετία. 

Το περιµένουµε έχει αξίζει τον κόπο. Η νέα γενιά των οδικών αναβάτης που απαιτεί 

υψηλές επιδόσεις µε τη φιλικότητα προς τον χρήστη γίνεται ό, τι θέλει, ενώ το 

headbanger θα δεσµευτεί η γρήγορα θα οδηγήσει την οµάδα του trackday για το 

καλύτερο µέλλον ποδήλατο εκεί έξω. 

 

 

 



 

Επωνυµία εταιρείαςΕπωνυµία εταιρείαςΕπωνυµία εταιρείαςΕπωνυµία εταιρείας    

ΚΤΜ ΗΕΛΛΑΣ 

17671, Καλλιθέα 

 

ΤηλέΤηλέΤηλέΤηλέφωνο:φωνο:φωνο:φωνο:    

2109543875210954387521095438752109543875    

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

2109572845 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:    
ktmhellas@stores.gr 

KTM HELLAS 

KALLITHEA  
17671, ATHENS, ATTIKI 

ΖΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Φ. & ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ Π. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

17671 , ΑΘΗΝΑ , ΑΤΤΙΚΗ 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ON LINE 24 

ΩΡΕΣ ΤΟ 24ωρο ΚΑΙ 

ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ 

ΒΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ KTM 

HELLAS A.E. ΚΑΙ ΣΤΟ 

WEB ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ktmhellas@store.gr 


