
Επεξήγηση ανταπτόρων 
 
Παράδειγμα: 
 
M10 x 1,25 Δεξ. - Αρ. 
 
M10 = συμβολίζει τη διάμετρο του αντάπτορα η οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 10mm 
1,25 = συμβολίζει το βήμα σπειρώματος, δηλαδή την απόσταση που έχουν οι σπείρες (βόλτες) 
μεταξύ τους, 
η οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 1,25mm 
Δεξ. - Αρ. = συμβολίζει τη φορά με την οποία βιδώνει ο αντάπτορας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
το ζεύγος 
ανταπτόρων αποτελείται από ένα αντάπτορα με δεξιόστροφη και έναν με αριστερόστροφη φορά 
 
Συμβουλή: Στα μοντέλα που διαθέτουν δεξιόστροφο σπείρωμα M10 x 1,25 και στα οποία οι 
καθρέπτες ταιριάζουν απευθείας, χωρίς αντάπτορες, 
μπορείτε να προσθέσετε αντάπτορες Μ10 x 1,25 ώστε να ψηλώσετε τους καθρέπτες κατά 2 
εκατοστά. 
Ερώτηση: Πως μπορώ να γνωρίζω τη διάμετρο του σπειρώματος της μοτοσικλέτας μου; 
 
Απάντηση: Αφαιρέστε έναν από τους καθρέπτες σας και μετρήστε τη διάμετρο στο σημείο που 
υπάρχουν οι σπείρες (βόλτες) 
 

 
 
Ερώτηση: Πως μπορώ να γνωρίζω το βήμα σπειρώματος της μοτοσικλέτας μου; 
 
A: Οι περισσότερες μοτοσικλέτες έχουν βήμα σπειρώματος 1,25, παρόλα αυτά ορισμένα μοντέλα 
BMW όπως το R1200GS & το F800GS 
έχουν βήμα σπειρώματος 1,50 
 

 
  

Συμβουλή: Πάρτε μια οποιαδήποτε βίδα με σπείρωμα 1,25 και ακουμπήστε τη δίπλα στο σπείρωμα 
του καθρέπτη σας. 
Αν "θηλυκώνουν" οι σπείρες (βόλτες) σημαίνει ότι το βήμα σπειρώματος είναι 1,25, σε αντίθετη 
περίπτωση είναι 1,50. 
  



 
  
 
Ερώτηση: Πώς μπορώ να γνωρίζω αν οι καθρέπτες της μοτοσικλέτας μου βιδώνουν δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα; 
 
Απάντηση: Τα περισσότερα μοντέλα έχουν δεξιόστροφο σπείρωμα (Honda, Suzuki, Kawasaki, 
Triumph, Buell, Aprilia κ.α.) 
 
 

 
  

Παρόλα αυτά, πολλά μοντέλα Yamaha, Ducati, KTM κ.α., έχουν αριστερόστροφο σπείρωμα στο 
σημείο που βιδώνει ο δεξιός καθρέπτης. 
Δηλαδή βιδώνουν ανάποδα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το διαπιστώσετε, είναι να προσπαθήσετε 
να ξεβιδώσετε τους καθρέπτες 
ώστε να δείτε με ποια φορά βιδώνουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μοντέλων με 
αριστερόστροφο σπείρωμα στον δεξιό καθρέπτη είναι 
τα Yamaha TDM 900, XT660, MT-07 κ.α., Ducati Monster, Multistrada κ.α. 
  

 
 


