KTM Amparo
Εκτός από μοτοσικλέτες, η ΚΤΜ έχει να
επιδείξει μια αξιόλογη γκάμα ποδηλάτων
για όλες τις ηλικίες και τσέπες. Ανάμεσά τους
επιλέξαμε να δοκιμάσουμε το ηλεκτρικό
μοντέλο Amparo, «μπήκαμε στην πρίζα»
και… ενθουσιαστήκαμε!…
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Το ιδιόμορφο design του Amparo είναι το πιο εντυπωσιακό
στοιχείο ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου
της ΚΤΜ. Οι πολλές καμπύλες αναμφισβήτητα προσθέτουν
χαρακτήρα και η μεγάλη διάμετρος των σωλήνων του σκελετού προσδίδει την αίσθηση μιας στιβαρής κατασκευής που
δείχνει ότι θα αντέξει στη σκληρή χρήση και το χρόνο.
Με τις ασυνήθιστες αυτές γραμμές, οι σχεδιαστές της
ΚΤΜ ίσως να δημιούργησαν τη χρυσή τομή μεταξύ των
ανδρικών και γυναικείων χαρακτηριστικών, παντρεύοντας
τις καμπύλες με τη στιβαρότητα και δημιουργώντας ένα
σκελετό που απευθύνεται σε όλους. Εκτός από ερμαφρόδιτο, το Amparo αποδεικνύεται πολύ πρακτικό λόγω του
μεγάλου ελεύθερου χώρου που μπορεί να εκμεταλλευτεί
ο αναβάτης στην περιοχή των ποδιών, διευκολύνοντας την
κίνηση στην πόλη και μετατρέποντας τις συχνές στάσεις και
τους ελιγμούς σε «παιχνιδάκι».
Τα εξαρτήματα του Amparo είναι ποιοτικά, η αίσθηση
της κύλισης παραμένει ευχάριστη σε όλο το εύρος των
ταχυτήτων ενώ η σέλα περιέχει gel και κάνει την ήδη καλή
θέση οδήγησης ακόμα πιο ξεκούραστη. Ο ηλεκτροκινητήρας μεταφέρει με ζωντάνια την κίνηση στον κεντρικό
άξονα των πεντάλ και η αμεσότητα της απόκρισης απέχει
αισθητά από τα ηλεκτρικά μοντέλα με τον κινητήρα στον
μπροστινό τροχό. Έτσι, η ακριβής μετάδοση της ηλεκτροκίνησης στο ΚΤΜ κάνει την οδήγηση του Amparo ξεκούραστη και εύκολη.
Η μπαταρία της Panasonic είναι τοποθετημένη κατακόρυφα εξασφαλίζοντας αυτονομία περίπου 60 χιλιομέτρων
και η σχετικά χαμηλή θέση της διατηρεί το κέντρο βάρους
στο μικρότερο δυνατό ύψος προσφέροντας καλύτερη
ευστάθεια.
Η τιμή του Amparo είναι η ίδια είτε επιλέξετε να το αγοράσετε από την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη (€1.800) και η
διάφανη εμπορική πολιτική της ΚΤΜ είναι εμφανής καθώς οι
τιμές των μοντέλων της συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο
site της Αυστριακής εταιρίας ( www.ktm-bikes.at).
Σ΄ αυτήν την αξία θα μπορούσατε να αγοράσετε βέβαια
μια μικρή μοτοσικλέτα – μόνο που η τιμή δεν είναι το μόνο
κριτήριο σύγκρισης στον τομέα των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Μια βόλτα στην Ευρώπη αρκεί για να ανακαλύψετε
ότι οι συμπολίτες μας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ των
15 απλά δεν οδηγούν τα «παπάκια» που κατακλύζουν και
υποβαθμίζουν τις Ελληνικές πόλεις γιατί έχουν στη διάθεσή τους ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων για να κινηθούν με
ασφάλεια και να εξασκήσουν το δικαίωμά τους στην οικολογική και έξυπνη μετακίνηση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα
σκεφτόμαστε έτσι και στην Ελλάδα… !

