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The MOTORREVÜ readers are true motor
enthusiasts who are interested in travel,
and all forms of motor sport.
“Whether strong sportbikes or environmentally friendly electric motor, or a comfortable and safe trip computer, or any vehicle on wheels
– they are open and waiting for informations on the news. The important news, unique comparative tests, and also have a unique
long-term tests each issues must meet. The magazine’s writings and
advice to customers, both for those interested in riding both useful.” John Mező, Editor in Chief
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The magazine pillars:
• News - all news, developments, events in
the motorcycling world, legal advice and
the cultural offering with the addition
• Tests and road test - based on the latest
models detailed test of their own experiences and engine tests, measurements
• Magazine - related to motorcycling interests, lifestyle articles, tours, events, reports
• Service - durable and used motor tests,
accident prevention advice, technical developments
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Product Description:
Since the release of MOTORREVÜ is a market
leader in the Hungarian media engine market.
The German MOTORRAD use of its materials,
its articles is extended with a monthly lifestyle
magazines and journals atmosphere combining nature of this publication. The motorized
society deal with each part and adapted to
the specific needs of the target group. It helps
to purchase the engine designers find their
needs best suits motorcycle.
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The MOTORREVÜ advantages:
• A clean and well may define pond content structure clearly differentiable
tab target group, so the Blind scattering small
• Modern content, clean design, clear style
• Partner Our menu, with the motor of Germany’s oldest motorcycle
magazine for exclusive articles measurements, Hungarian
• Are market position among Hungarian motorcycle magazines
print market data
printed copies: 
sold copies: 
of which subscribers: 
Market share of all motor magazine sales: 

10 200 pcs / month
6310 pcs / month (average)
1400 pcs / month (average)
58.75% (source: Lapker)

target groups :
23-55 years, ABC-status men who planned to buy motorcycle,
or are interested in cars, engineering products.
The target group is young, dynamic, able and willing to spend on
more important things.

ÚJDONSÁG BMW G 310 GS

BABY

GS

M

BMW G 310 GS. „Dupla G” – így kell őt szólítani. A név ugyanakkor kötelez is.
Vajon viheti-e nagy sikerre a kis túraenduró?
Szöveg Stefan Kaschel képek bmh-images
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ost már tény, hogy
egészen kis tagja is
van a nagy múltú GS
sorozatnak. Kvázi
egy zanzásított GS, 313 köbcentiméteres, egyhengeres motorral.
Először a sajtó képviselőinek volt
alkalmuk találkozni vele álca
nélkül, a maga teljes pompájában, aztán a novemberi milánói
EICMA-n a nagyközönségnek is
megmutatta magát. Lássuk, mit is
tud pontosan az új G 310 GS!
Sokan talán éppen baby GS-nek
fogják hívni majd, függetlenül
attól, mennyire érett és felnőttes
benyomást kelt. Merthogy felnőttes a megjelenése, ahhoz nem fér
semmi kétség. Ugyanúgy, ahogy
naked bike testvéréé, a G 310 R-é
is (lásd első menetpróbáját a 16.
oldalon). Ez utóbbinak és neki sok
közös vonása van.
Nyilván nem lehetett volna elvárni a BMW-től, hogy gyökeresen
átalakítsa a hátradöntött, elöl a
szívóoldalt, hátul a kipufogóoldalt felvonultató egyhengeres
motort csak azért, mert az

alacsony, és emiatt nem éppen
túramotoros jellegű.
Egyébként sem állhatott első
helyen a fejlesztési szempontok
között nagy távolságok teljes
vértezetben, vagyis kofferekkel és
topcase-zel való megtétele (habár
a csomagtartó vázon kialakították
a szükséges rögzítőpontokat).
Ahhoz nem elég nyomatékos a kis
GS motorja. Az R-nél még ellensúlyozni tudták némelyest rövidebb
szekunder áttétellel, a GS-nél
azonban éppen az ellenkezőjére
lett volna szükség, de akkor meg
nem lehetne kevés váltómunkával
használni.
Azzal vágta át a BMW a gordiuszi
csomót, hogy másképp határozta
meg a mini GS jellemző felhasználási területét, mondván, elsődlegesen mindennapos használatra,
nem pedig túramotorozásra való.
Hatásosan támogatja ilyen célú
alkalmazását a kimondottan élénk
természetű, pörgős motor, az R
változatban már bizonyított, jól
működő, kezes futómű és a kis
tömeg.

pörgős természete
miatt nem

169,5 kilogramm saját
tömege nem sokkal

feltétlenül passzol
a „túraenduróba”.

több, mint csupasz
testvéréé.

Azért tettük idézőjelbe a
túraendurót mert, ha jobban
megnézzük a GS futóművét, és
összehasonlítjuk az aszfaltra
tervezett G 310 R-ével, akkor
láthatjuk, hogy nem kimondottan
terepre való. Első ránézésre csupán a 19 colos első kerékben és a
valamivel hosszabb első rugóútban különbözik egymástól a két
felépítmény, a váz, a lengővilla és
a fékrendszer egy az egyben
került át az R-ről.
Ugyanez érvényes a műanyag
idomok mögé bújtatott tankra, az
ülésre, a terebélyes kipufogódobra és a háromszög alakú fényszóróra is. Az, hogy mégis önálló,
mondhatni GS-es megjelenés

Ennek fényében már a 34 LE
teljesítmény sem tűnik olyan
kevésnek, még annak ismeretében sem, hogy riválisai akár tíz
lóerővel többet hoznak ki hasonló hengerűrtartalomból.
Sajnos érdeklődésünk ellenére
még nem sikerült kiderítenünk a
legkisebb GS hazai árát. Biztosan
annyit mondhatunk, hogy csupasz
testvére, a G 310 R 1 600 000 Ft-os
áránál biztosan többe kerül majd.
A kérdés már csak az, hogy menynyivel. Ha sikerül 1 700 000 Ft
körüli tartományban tartani, akkor
kijelenthető, hogy nemcsak brazil
és ázsiai, hanem fiatal európai
felhasználók számára is megfontolandó ajánlat lesz a G 310 GS. ■

jellemzi az újdonságot, a formatervezőknek köszönhető.
A G modellcsalád második tagja
esetében is jó munkát végeztek.
A kacsacsőrt formázó első sárvédőidom markáns külsővel ruházza
fel, akárcsak a kis plexi, amely
mindazonáltal meglepően

Nem holmi spórolós változatnak, hanem
teljes értékű motorkerékpárnak tűnik
a G 310 GS. Topcase nem jár majd hozzá,
csomagtartó váz viszont igen. Közvetlen
felfogatású a rugóstagja
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MENETPRÓBA YAMAHA MT-09
gázt csak azért, hogy utána ismét
gyorsíthass. Sávot váltasz, csak az
irányváltás élményéért, és mész
még egy kört a körforgalomban.
És ehhez az alulról is nyomatékos
erőforrásnak köszönhetően nem
kell sokat váltani.
Majd a városokon keresztül kiderül, hogy lehet vele gond nélkül
csordogálni akár visszaváltás
nélkül is, ugyanez a helyzet, ha
nézelődne, élvezné egy kicsit a
tájat az ember.
Aztán felkanyarodunk a hegyek
felé. Itt egy másfajta élményben
van részünk. Kanyar kanyar után
következik, kigyorsítás, fékezés,
kigyorsítás, fékezés, a kuplung
könnyen jár (a prezentáción
elhangzottak szerint 20%-kal
kisebb kézerőt igényel), a gázreakciók megdöbbentően jók, a
terhelésváltások viszonylag
finomak, mindössze hirtelenebb
gázadásra érezni egy kis ütésszerű erőhatást „A” módban, de
messze van attól, hogy zavaró
legyen. A fékek jól adagolhatóak,
az első már-már sportos erővel
fog, de ha túlzásokba bocsátkozna a vezető, az ABS megmenti a
helyzetet. A kanyarokban bátran
visszaválthatunk, a csúszó kuplungnak köszönhetően nem kell
nagyon finomkodni, nekem
egyszer csúszott meg egy pillanatra a hideg, esős aszfalton.
Az új, 41 mm-es fordított teleszkópok kifejezetten jól teszik a
dolgukat, a motor fékezésre-gázra nem bólint, nem hintázik
zavaróan, pontosan lehet vele
kanyarodni, az sem ütközik nehézségbe, ha bele kell korrigálni
a kinézett ívbe, vagy ne adj’ isten
bele kell fékezni. Felegyenesedési
hajlamot nem mutat. Az új futóműnél szétválasztották a különböző funkciókat, a nyomófokozati
csillapításért a bal teleszkópszár, a
húzófokozatiért a jobb szár a
felelős. A központi rugóstag új
setupot kapott, így a gyár állítása
szerint jobban testre szabható,
mint az előző modellé. Én nem
piszkáltam, számomra a gyári
beállítások megfelelőek voltak.

És hogy mi nem tetszett?

Az egynapos tesztmotorozás során
három olyan apróság akadt, amely
nem tetszett.
– A gyorsváltót egyszerűen imádtam, nagyon sportos érzés

24

gázelvétel nélkül pakolgatni
fölfelé a fokozatokat, de egy
alkalommal sikerült valahogy
ürest váltani hármas és négyes
között, amit egy felvonyítással
díjazott a blokk. Szerencsére ez
többször nem fordult elő, és
másoktól sem hallottam ilyen
panaszt.
– A kurta hátsó résznek és a jelzésértékű sárvédőnek köszönhetően
csuromvizes lett az összes tesztelő
dereka-háta. Ez afféle áldozat a
filigrán megjelenés oltárán.
– A relatíve szűk kormányelfordítási szög megnehezíti a garázs- és
parkolómanőverezéseket, de a
városi jamben két kocsi közé
befordulni sem egyszerű, a motor
váratlan megbillenésével is járhat.
ÖSSZEGZÉS: A Yamaha többrend
ben is bebizonyította, hogy mérnö
kei nem lazsáltak a passzívnak
tűnő évek alatt. Az MT09cel egy
könnyű, sokoldalúan használható,
dinamikus motort mutattak be
már 2013ban is. Bár az első gene
ráció ma is frissnek tűnik, a gyár
2017re tovább tökéletesítette azt.
Nyugodtan megveheti egy kevésbé
rutinos motoros is, ha képes kordá
ban tartani vágyait, amelyeket az
MT09 különösen „A” üzemmód
ban korbácsol fel. Kifejezetten
hamar otthon érzi rajta magát az
ember, könnyen kezelhető, kis
tömegű, dinamikus jármű, amely
sportos képességei ellenére nem
igényli, hogy állandóan a határo
kon használják. Alkalmas akár
városi vagy ingázómotornak is.
Ugyanakkor dinamizmusának
köszönhetően a sportos motorosok
vágyait is képes magas szinten
kielégíteni. Tökéletes a hétvégi
kimotorozásokra a hegyekbe, vagy
akár egy pályára örömmotorozni.
A bőséges kiegészítőknek hála,
sportos túrázásokra is alkalmassá
lehet tenni egy kis szélvédővel,
egy lépcsős üléssel és némi
feltáskázással.
A lapzártánk előtt tartott kereske
dői tájékoztatón arról volt szó,
hogy az új MT09 ára változatlan
marad, anyalapunk online portálja
szerint 600 eurós áremelkedés
várható a régi modellhez képest.
Tegyük a szívünkre a kezünket,
190 000 Ft felár egy gyorsváltóért,
egy csúszó kuplungért és a LEDes
rendszerért sem sok. Ha pedig
marad az ára… ■
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A kiegészítők tárházából azonnal felextrázható az
MT-09 akkor is, ha a túrázás a főbb szempont.
A lépcsős ülés kényelmes, jól megtámasztja a derekat. A tanktáskaadapterrel egyszerűen rögzíthető egy táska,
egy kis szélvédővel akár 160-nal is gond nélkül száguldhatunk. A két kiegészítő LED-es fényszóróval az amúgy is jó látás/láthatóság növelhető drasztikusan
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Issue No.

Order deadline

Copy deadline

On-sale date

02/2017

Jan.06. 2017

Jan.13. 2017

Jan.26. 2017

03/2017

Febr.03. 2017

Febr.10. 2017

Febr.23. 2017

04/2017

March 03. 2017

March 10. 2017

March 23. 2017

05/2017

Apr.07. 2017

Apr.14. 2017

Apr.27. 2017

06/2017

May 04. 2017

May 11. 2017

May 25. 2017

07/2017

June 09. 2017

June 16. 2017

June 29. 2017

08/2017

July 07. 2017

July 14. 2017

July 27. 2017

09/2017

Aug.04. 2017

Aug.11. 2017

Aug.24. 2017

10/2017

Sept.01. 2017

Sept.08. 2017

Sept.21. 2017

11/2017

Oct.06. 2017

Oct.13. 2017

Oct.26. 2017

12/2017

Nov.03. 2017

Nov.10. 2017

Nov.23. 2017

01/2018

Dec.01. 2017

Dec.08. 2017

Dec.21. 2017
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EDITORIAL PAGE
format

trim

price (EUR)

Cover IV

215*280 mm

3250

Cover II

215*280 mm

2780

Cover III

215*280 mm

2560

2/1 page

430*280 mm

3690

2/1 company profile* NEW

430*280 mm

1930

1/1 page

215*280 mm

2420

1/1 professional article** NEW

215*280 mm

1320

1/1 PR article *** ÚJ

215*280 mm

1740

2/3 vertical page

140*280 mm

1650

1/2 horizontal page

215*140 mm

1230

1/3 vertical page

77*280 mm

1020

1/4 horizontal page

215*76 mm

965

1/6 page „Brand News” **** NEW

90*80 mm

350

article sponsorship***** NEW

430*280 mm

700

MARKETPLACE
format

trim

rate colour EUR

1/4 vertical page

59*280 mm

530

1/4 horizontal page

215*76 mm

530

1/4 normal page

90*122 mm (page mirror)

530

1/8 vertical page

43*122 mm (page mirror)

315

1/8 horizontal page

90*122 mm (page mirror)

315

Comments:
* Editorial prepared in consultation with the client; graphic design and layout by editors; can be used once a year - Company Profile
** Subject to customer agreement led editors, only professional material may be
indicated in the article to the name, company, and contact details of the company’s
website author of the article - Professional Article
*** Article written by the client, wringing finished material fired; is indicated occurrence is “special appearance” - PR article
**** “Brand News” - placement INTRO section, page number as a total of three pieces
of news, company 3
***** Support as defined by Article editors and prepared; View customer’s logo, “. the
company supported the creation by ...” remark - Article sponsoring
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Reader STATEMENT:
female

50+

40-49

male

24

25-39

distribution by age:
24 years 8%;
25-39 years 53.5%;
40-49 year olds 27.5%;
11% ages 50+

The Motorrevü readers
88% male and 12% female.

Readers are close to 78% of a motorcycle
(source: Best Bikes - Motorrevü / Motorrad)
MAGAZIN Méray Blackburne

Rugózás szinte semmi, a fék jelképes,
a kipufogó leégeti a csizmasarkat,
a kuplung smirglizi a bokát.
Jobb kézzel egy kis kart tologatva
adagoljuk az adrenalint

74
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MÁSODVÉLEMÉNY HARLEY–DAVIDSON SPORTSTER 1200 ROADSTER
jobban esne, ha egy kicsit hátrébb
tolták volna. Szélesen kinyúlnak,
emiatt kicsit terpeszteni kell, no
meg szokni, hogy ne a fémcsonkon tapossunk, főleg jobb oldalon.
De ezen hamar túlteszi magát az
ember, főleg, ha gyakran látja
magát kirakatüvegben: a motorpilóta összkép tökéletesen
roadsteres.
A külső után a hang az, ami a
legkívánatosabbá teszi ezt a motort. Szép, öblös, V2-es morgás.
A Roadster (betűkódja szerint XL
1200CX) ugyanazt az erőforrást
kapta, mint családjának többi
tagja. Idén jubileumot ülünk, 1986
óta, azaz éppen 30 éve, hogy EVO
blokkal szerelik a Sportstereket.
A gumiágyazású, 1202 cm3-es,
V2-es Evolution legfontosabb
adata a 97 Nm-es nyomatékcsúcs
4250/min-nál. És pont ez az, amiről
ez a motor szól.
A fordulatszámkorlát 6000-nél
húzódik, de nincs szükség arra,
hogy agyonpörgessük, hiszen
3000-es fordulaton már 110-zel
hasítunk, miközben elégedetten
horkantgat a motor. A korán felszabaduló nyomaték és a hosszú
áttétel kombinációjának van egy
nagyon kellemes hozadéka, semmi sem kényszerít vad sebességváltásokra még akkor sem, ha nem
lazán cruisolni, sokkal inkább
dinamikusan szeretnénk közlekedni a sportos Sportsterrel. A harleyzás csúcsa mégis az, ha 20003000/min közötti fordulatszámtartományban tartjuk a motort.
És ez egy cseppet sem lehetetlen,
25 km/h-tól 105 km/h-ig mindig

52
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»

A Harley jól
ráérzett, hogy egy
sikeres Roadster
legfontosabb
jellemzője nem a
tuningblokk, nem
a versenyváz, sokkal
inkább az alacsonyra letolt kormány,
a mogyorótank és
a család legkurtább
sárvédője lesz

«
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time-based ads EUR price / week
presence

Super
923x120

Billboard I.
300x247

Billboard II.
300x247

Standard
468x120

Skyscraper
160x600

ROS
cover
gallery
motorcycles tests
videos
news
magazine
Dr Motorcycles
blogs
database
products tests
„dessert”
used motorcycles
forum
Dr Law
Dr Tires

420
140
70
70
70
70
55
55
55
55
43
43
43
43
43
43

345
125
65
65
65
65
45
45
45
45
35
35
35
35
35
35

245
90
45
45
45
45
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25

55
55
55
55
43
43
43
43
30
30
30
30
30
30

275
105
55
55
55
55
43
43
43
43
30
30
30
30
30
30

MOTORREVÜ online:
Users: 
Page View: 
Average Session Duration: 
New views: 
Turning Back: 
(Source: Google Analytics is based on the average)

75000-80000
285000-310000
00:02:30 00:03:30
45% 49%
50% 54%
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MOTORREVÜ NEWSLETTER
Every week on Tuesday, sending out
newsletters to our editorial 15,000
subscribed readers.
There are two types of appearance we
provide our customers with:
1) Join the newsletter Motorrevü
billboard banner or text + image (up
to 400 characters + 1 image). - In both
cases, it is necessary given the url link
possibility of
List Price: 245 EUR + VAT / forwarding
Date of posting the editorial schedule.
Submission deadline 3 working days
prior to the mailing.
2) Affiliates - to registered readers
Motorrevü sending the newsletter,
under the heading Motorrevü only
customer promotional material - precisely specified URL required for link
List Price: 530 EUR + VAT / forwarding
Date of sending customers on the
date agreed.

CONTACT
Mrs. Watzker Éva advertising
Email: eva.watzker@mediacity.hu

Mr. Mező János editor in chief
Email: janos.mezo@motorrevu.hu
Web: www.motorrevu.hu

PUBLISHER
Media City Magyarország Kft.
1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.
Tel.: +36 1 225 2390
Fax: +36 1 225 2399
Email: info@mediacity.hu
Web: www.mediacity.hu

