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Το 2019 θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής μοτοσυκλέτας ως η χρονιά που 
εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δυο νέου τύπου ασιατικά παπιά, το Honda GTR 150 
Supra και το SYM VF185i, που φέρουν τόσα δομικά στοιχεία μοτοσυκλέτας, που 
μπορείς κάλλιστα να τα αποκαλέσεις «παπιοσυκλέτες», ή με απλά λόγια μοτοσυκλέτες 
με προβιά παπιού. 

Γιατί τώρα χρειαζόμαστε τις «παπιοσυκλέτες»; Τι ήταν αυτό που ώθησε τους κατασκευαστές στην Ασία να 
προχωρήσουν στο λανσάρισμα τους; Κυρίως η δίψα για επιδόσεις των οπαδών των παπιών, δίψα που 
τους οδηγούσε -και οδηγεί- στην αναζήτηση βελτιώσεων σε κινητήρα και περιφερειακά. 

«Δεν χρειάζεστε βελτιώσεις αγαπητοί, ορίστε, σας το φτιάξαμε εμείς το παπί. Πιο γρήγορο από ποτέ, και 
πιο κοντά σε μοτοσυκλέτα από όσο φανταζόσασταν!» Και κάπως έτσι είχαμε τα γεννητούρια της νέας 
αυτής κατηγορίας, που ακμάζει σε Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Μαλαισία. Τώρα ήρθε και η σειρά της ελληνικής 
αγοράς, και απομένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα «κλέψουν» μερίδιο αγορών οι «παπιοσυκλέτες» από τα 
παραδοσιακά παπιά. 

Εμφάνιση 

Εμφανισιακά θα μπορούσαμε να πούμε πως οι δυο αντίπαλοι είναι πιθανώς συγγενείς, δίχως να το 
ξέρουν. Οι ομοιότητες είναι περισσότερες από τις διαφορές, και τελικά τα ξεχωρίζεις ευκολότερα από τα 
διαφορετικά τους χρώματα και όχι από το σχήμα, όταν θα περάσουν μπροστά σου στον δρόμο. 

 

Δυο επιπέδων είναι οι σέλες, με το κόκκινο σιρίτι του SYM να κάνει την οπτική διαφορά.  

Και τα δύο έχουν αντίβαρα στο τιμόνι, με το SYM να έχει τα μεγαλύτερα εκ των δύο, ενώ και τα δύο 
παπιά έχουν μονό και διπλό σταντ στο οποίο στήνονται αρκετά εύκολα. 
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Στα όργανα, παρόμοια είναι η διάταξη, με κεντρικά τοποθετημένο το στροφόμετρο, και δίπλα του μια 
ψηφιακή οθόνη. Αμφότερα τα όργανα έχουν τις βασικές ενδείξεις, με το SYM να διαθέτει τρεις 
περισσότερες. 

 

Στα όργανα του SYM θα βρείτε στροφόμετρο με κόκκινο στις 9.000rpm, ενδείξεις ταχυμέτρου, ολικού και 
μερικού χιλιομετρητή, δείκτη καυσίμου με μπάρες, ένδειξη ταχύτητας κιβωτίου, ρολόι, βολτόμετρο και 
ένδειξη αλλαγής λαδιών -οι τελευταίες 3 ενδείξεις απουσιάζουν από το Honda. 

 

Τα όργανα του Honda διαθέτουν στροφόμετρο με κόκκινο στις 10.000rpm και ενδείξεις ταχύμετρου, ολικού 
και μερικού χιλιομετρητή, δείκτη καυσίμου με μπάρες, και ένδειξη ταχύτητας κιβωτίου. Ένα ρολόι βρε 
παιδιά! 
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Οι θέσεις οδήγησης είναι παρόμοιες, όμως οι διαστάσεις του SYM είναι πιο μεγάλες και γενναιόδωρες 
και η θέση οδήγησης περισσότερο μοτοσυκλέτας. Η θέση οδήγησης στο Honda θυμίζει 
περισσότερο παπί. 

Στους διακόπτες, το SYM διαθέτει και σινιάλο, ενώ το Honda όχι. Σύγχρονης σχεδίασης οι διακόπτες 
και στα δύο, ενώ όπως συνηθίζει η Honda έχει βάλει «ανάποδα» κόρνα και φλας -πάνω η κόρνα, κάτω τα 
φλας. 

Αμφότερες οι «παπιοσυκλέτες» έχουν μεγαλύτερο ρεζερβουάρ από τα συμβατικά παπιά, με 4,5 λίτρα 
στο Honda και με 6 στο SYM (προβάδισμα στην αυτονομία για το δεύτερο), ενώ όταν ανοίξεις τις 
σέλες θα διαπιστώσεις πως δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος κάτω από αυτές. 

Όσον αφορά στην ποιότητα κατασκευής, τα δυο παπιά (αμφότερα πολύ καλά) βρίσκονται εξαιρετικά 
κοντά, με μικρές διαφορές Για παράδειγμα το Honda έχει ελαφρό προβάδισμα στην ποιότητα των 
αυτοκόλλητων, όμως από την άλλη το SYM έχει μπροστά ανάγλυφο το logo της φίρμας αντί για τα 
αυτοκόλλητα του Honda. 

Οι διαφορές στην καθημερινότητα 

 

Το πρώτο ατού του SYM σε χρηστικότητα το αντιλαμβάνεσαι με το που θα καθίσεις στη σέλα, η 
οποία είναι άνετη για μακρόχρονη παραμονή πάνω της, και διαθέτει όσο αφρώδες υλικό θα 
ήθελες. Αντίθετα, η σέλα του αναβάτη στο Honda έχει έντονη κλίση προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα 
να κάθεσαι μπροστά, θέλοντας και μη, στο σκληρό κομμάτι που δεν έχει αφρώδες. Το πρόβλημα λύνεται 
εύκολα και αρκετά ανέξοδα σε έναν «σελά», αλλά όπως και να έχει εδώ έχουμε γκολ από τα 
αποδυτήρια για το VF σε ένα νευραλγικό τομέα, αυτόν της άνεσης. 

Ταυτόχρονα νιώθεις το SYM να πατάει και καλύτερα στην άσφαλτο, και σου δίνει μεγαλύτερη 
αίσθηση μοτοσυκλέτας από ότι το Honda, το οποίο το νιώθεις περισσότερο παπί. 
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Στις επιδόσεις το SYM έχει σαφώς το πάνω χέρι, τόσο σε απόλυτα νούμερα, όσο και στην κόντρα 
στον δρόμο. Η διαφορά των σχεδόν 34 κυβικών εκατοστών είναι μεγάλη όταν μιλάμε για δίκυκλα 150 
και 180 κυβικών, και αυτό φαίνεται τόσο στη δύναμη όσο και στη ροπή. Στο δυναμόμετρο του PowerHouse 
Engineering, είδαμε 14,5hp για το Honda και 17,54hp για το SYM, ενώ δυστυχώς δεν μετρήσαμε ροπή. 
Παρόλα αυτά, η διαφορά σε θέμα ροπής είναι εμφανής στην καθημερινότητα, με το SYM να απαιτεί 
λιγότερες αλλαγές ταχυτήτων και να ξεκολλάει παντού πιο εύκολα, απλά με το γκάζι, ανεξαρτήτως 
σχέσης στο κιβώτιο. 

Το SYM έχει πιο πολύ νεύρο (παρόλο που ακούγεται σχετικά μπουκωμένο, μια εξάτμιση θα το βοηθήσει 
να αναπνεύσει και να γίνει ακόμα πιο «σφεντόνα»), ακούγεται να ανεβάζει ταχύτερα στροφές, ενώ βρίσκει 
κόφτη πολύ γρήγορα, στις 9.500rpm περίπου, και χρειάζεται να το μάθεις για να μην επεμβαίνει συνέχεια 
εκεί που δεν τον θέλεις. Αντίθετα, στο Honda ο κόφτης είναι άφαντος, αλλά ψηλά η απόδοση φλατάρει, 
και πηγαίνει, και πηγαίνει… δίχως αντίκρισμα σε επιτάχυνση, οπότε εσύ αλλάζεις ταχύτητα όταν 
φτάσεις στο πλάτωμα για να συνεχίσεις την επιτάχυνση. Και τα δυο παπιά είναι κοντά γραναζωμένα. 
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Στην «ντραγκστεράδικη» κόντρα που κάναμε, παρόλο που αλλάξαμε τρεις αναβάτες στις 2 
«παπιοσυκλέτες», νικητής ήταν πάντα το παπί της SYM. Ακόμα κι όταν καβάλησε το SYM ο Τάκης που 
είναι 115 κιλά, ενώ εγώ με βάρος 58 κιλών βρισκόμουν στο Honda, πηγαίναμε σχεδόν το ίδιο, και δεν 
μπορούσα να απομακρυνθώ εύκολα από το SYM! 

Στην τελική ταχύτητα αμφότερα τα παπιά θα δείξουν 145 χλμ/ώρα στο κοντέρ τους, αν και το SYM θα 
έχει κάνει ήδη διαφορά, και θα συνεχίσει να απομακρύνεται και εκεί. Προσοχή θέλει το Honda στην 
τελική του, καθώς εκεί βρίσκεστε βαθιά στα κόκκινα, στα οποία έχετε μπει από τα 135 χλμ/ώρα. Για την 
μακροζωία του κινητήρα, καλό είναι να μην βρισκόμαστε συνεχώς στα κόκκινα, οπότε κινούμαστε άνετα με 
100-120 χλμ/ώρα, και αφήνουμε το «κάτι παραπάνω» για προσπεράσεις. 

Σε οριακές καταστάσεις, το SYM έχει ένα πλεονέκτημα ακόμα, καθώς τα μαρσπιέ του αναβάτη είναι 
«σπαστά», και όταν ξεκινήσεις να τα ξύνεις στην άσφαλτο εκείνα διπλώνουν, προστατεύοντας σε 
από πτώση. Αντίθετα το GTR έχει φιξ μαρσπιέ που δεν διπλώνουν, όπως στα συμβατικά παπιά. Δεν θα 
πέσεις μόλις βρουν στην άσφαλτο, όμως καλό θα ήταν να μην το πιέζεις στο όριο -μιλάει παθών με φιξ 
μαρσπιέ, που έφαγε high-side με παλιό παπί στην καλή αγγλική άσφαλτο όταν θέλησε να ξύσει… ακόμα 
περισσότερο, καταλήγοντας να καρφώνει το μαρσπιέ και να εκτοξεύεται πάνω από το παπί. 
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Στην χαλαρή κίνηση στην πόλη τώρα, οι θέσεις συνεπιβάτη είναι παραπλήσιες σε άνεση, με το Honda να 
τοποθετεί τους επιβαίνοντες σε ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση...ενώ η χειρολαβή είναι πιο άνετη στο 
SYM. 

Μια πάπια μα ποια πάπια; 
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Το SYM, προσφέρει εμφάνιση και καλή ποιότητα κατασκευής, πληρέστερο πίνακα οργάνων και 
σινιάλο, σαφώς πιο άνετη σέλα, ABS μόνο στον μπροστινό τροχό, μεγαλύτερο ρεζερβουάρ, 3 
άλογα περισσότερα, και καλύτερες επιδόσεις -ροπή, επιταχύνσεις, ρεπρίζ και τελική. 

Οι διαφορές δεν είναι τεράστιες πουθενά, και θα μπορούσαμε άνετα να πούμε πως οι λάτρεις των 
επιδόσεων μπορούν να στραφούν στο SYM 

 

Η τελική πάντως, και μεγαλύτερη διαφορά είναι στην τιμή. Όταν το VF185i κοστίζει 2.795 ευρώ, ενώ το 
Honda GTR 150 Supra κοστίζει 3.490€ ευρώ στην έκδοση Sporty (σε δύο χρώματα) και 3.590 ευρώ στην 
έκδοση Exclusive (σε ένα χρώμα), τα 695 / 795 ευρώ διαφοράς αποκτούν μεγάλο ειδικό βάρος. 

Αν οι τιμές των 2 «παπιοσυκλετών» ήταν κοντύτερα, η μάχη θα ήταν περισσότερο αμφίρροπη, όμως ως 
έχει, το SYM VF185i κερδίζει τόσο το χαρτί των επιδόσεων, όσο και εκείνο της τιμής και 
αναδεικνύεται στον δυνατότερο Value for money εκπρόσωπο της νέας αυτής κατηγορίας. 
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