06
10
12
16
22
24
30

περιεχό με ν α

ΣΙΣΕΜΑ:
● Δωρεάν σεμινάριο start-stop
● Τακτικό μηνιαίο Δ.Σ.
ΣΙΣΕΜΑ:
● Αγωνιστικό παρών στην
απεργία της 30ής Μαϊού
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Οδική ασφάλεια
● Η Ελλάδα έχει ακόμη
γηρασμένο στόλο οχημάτων
● TUV MOT
Eλαττώματα αναρτήσεων
Από την Εlectra Hellas SA

26

Τεχνολογία
●VW up! GTI
1.0 TSI κινητήραςτηςχρονιάς
●BMW i8 Plug-in
Auto News:
●Nissan Camper Vans
●Audi Q8

30

14
Νέα επιχειρήσεων

τα υτ ότη τα
Ιδιοκτησία
Χρυσοσπάθης Γεώργιος
Δαναών 75, Ίλιον, 131 21
Τηλ.: 210 5155930-1 - Fax: 210 5155971
www.xrysospathis.gr ●
email: info@xrysospathis.gr
Εκδότης
Χρυσοσπάθης Γεώργιος
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Μηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής - ΣΙΣΕΜΑ
Αλαμάνας 7 - 104 41 - Αθήνα Τηλ. 210
5225233, Fax 210 5248060
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Σύνταξη
Νίκος Λιβανός
Υπεύθυνος Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων
Ευθύμιος Λυμπερόπουλος
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις
Εύη Γκέργκη
Σελιδοποίηση
Βασιλική Κεφαλά
Εύη Κέκκου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΣΕΜΑ
Πρόεδρος:
Μόφορης Γρηγόρης, 210 4614076
Α΄ Αντιπρόεδρος:
Καμαδέλης Δημήτρης, 210 3469193
Β΄ Αντιπρόεδρος:
Ντάλιος Γιώργος, 210 7257488
Γ. Γραμματέας:
Φραγκιουδάκης Τάσος, 210 7627500
Αναπλ. Γ. Γραμ:
Mαρής Ελευθέριος, 210 2840379
Ταμίας:
Καφεντζής Φώτιος, 210 9020745
Αναπλ. Ταμίας:
Μαλιώρας Βασίλειος, 210 4810115
Έφορος:
Γιαννακάκης Αθανάσιος, 210 3461604
Μέλη:
Δάλλας Ηλίας-Θεόδ. 210 6915307
Μπλουχάρης Οδυσ., 210 5726417
Ρουσάκης Ιωάννης., 210 9514932

εν ημέρ ωση ΣΙΣ Ε ΜΑ

Δωρεάν
σεμινάριο
για Συστήματα
Start-Stop

Tακτικό μηνιαίο
Διοικητικό
Συμβούλιο
του ΣΙΣΕΜΑ
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Την Τετάρτη 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε για τα μέλη του συλλόγου
στα γραφεία μας δωρεάν σεμινάριο για Συστήματα Start-Stop.
Ευχαριστούμε την εταιρία Μαλλίνης και τον Αντρέα Αμτζοπουλο για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

Την Τρίτη 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου το
τακτικό μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΣΕΜΑ.

ενημέρωση ΣΙΣΕ ΜΑ

Αγωνιστικό παρών
στην απεργιακή
συγκέντρωση της
30 ης Μαΐου

Στο βήμα της
απεργιακής
συγκέντρωσης
ο Αντιπρόεδρος
του ΣΙΣΕΜΑ
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Η Διοίκηση του ΣΙΣΕΜΑ με τους συναδέλφους με συνέπεια στους αγώνες,
έδωσε το αγωνιστικό παρών με μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 30 Μαΐου.
Συμμετέχουμε στην πραγματική κοινωνική συμμαχία μαζί με τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους συνταξιούχους κόντρα στον διασπαστικό-υπονομευτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΓΣΕΒΕΕ - ΕΟΒΕΑΜΜ.

Στο βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης την Τετάρτη 30 Μαΐου ο Γιώργος Ντάλιος, Αντιπρόεδρος του ΣΙΣΕΜΑ, Αντιπρόεδρος της ΟΒΣΑ, μέλος
του Δ.Σ της ΓΣΕΒΕΕ και της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ

εν ημέρ ωση ΣΙΣ Ε ΜΑ
Η πανελλαδική συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ-ΕΟΒΕΑΜΜ από την "πανεθνική
ημέρα δράσης" στις 30-5-18 όπως την βαφτίσανε.

Η πανελλαδική
συμμετοχή
της ΓΣΕΒΕΕΕΟΒΕΑΜΜ

Οι συνάδελφοι τους έχουν πάρει χαμπάρι και γύρισαν την πλάτη στον κυβερνητικό συνδικαλισμό που με θράσος ζητάνε να κλείσουν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που "κατά ένα παράδοξο τρόπο αντέξανε στα χρόνια της
κρίσης" όπως ξεκάθαρα το έβαλε η ΓΣΕΒΕΕ στον προγραμματισμό δράσης
για το 2018. Η δράση τους είναι να μας κλείσουν θεωρώντας μας διαρθρωτικό
πρόβλημα!

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται έμπειρος μηχανικός για εργασία ή συνεργασία
σε συνεργείο στην Λέρο.
Για πληροφορίες 6947041718 κος Δημήτρης
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Η Ελλάδα
έχει ακόμη(!)

γηρασμένο

στόλο οχημάτων
Τι πρέπει να γίνει

Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους
στα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά της τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 6c), ανεξαρτήτως καυσίμου (βενζίνη, πετρέλαιο, ηλεκτρικά
κλπ). Και ενώ το ποσοστό των αυτοκινήτων πολύ χαμηλών ρύπων στις Ευρωπαϊκές πόλεις αυξάνεται, η Ελλάδα δυστυχώς για άλλη μία φορά μένει
πίσω με τον στόλο των επιβατικών το έτος 2017 να φτάνει κατά μέσο όρο τα
15,4 χρόνια, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ρουμανία (15,3 χρόνια) ή Ουγγαρία
(14,5 χρόνια).
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oδική ασφάλεια

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που στοχεύουν σε οχήματα
που επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον, η Ελλάδα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά κυκλοφορούντων
επιβατικών στην κατηγορία Euro 3 (2000-2004), που καταλαμβάνουν το 27,9% του στόλου, σε σχέση με τα Euro
6, που καταλαμβάνουν ποσοστό μόλις 3,2%.
Μία τέτοια σύγκριση οδηγεί στο συμπέρασμα για τις
δραματικές επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και στο

περιβάλλον τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπεμπόμενοι
ρύποι επιβαρύνουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοαναπνευστικών νοσημάτων.
Ένα ελαφρύ όχημα Euro 6c κατηγορίας εκπέμπει το ένα
τρίτο των οξειδίων του αζώτου σε σχέση με ένα όχημα
Euro 3 και μόλις το ένα έκτο των σωματιδίων (στα πετρελαιοκίνητα).

Η Ελλάδα έχει ακόμη
γηρασμένο στόλο οχημάτων
Στην προσπάθεια μείωσης των επιβλαβών εκπομπών
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αυστηρά μέτρα ελέγχων
για τους ρύπους που εκπέμπουν τα ελαφρά οχήματα
παλαιότερης τεχνολογίας [οδηγία ΕΕ 2016/2284], κυρίως για τα πετρελαιοκίνητα που συνδέονται άμεσα με
πρόωρους θανάτους, με αποτέλεσμα οι περισσότερες
χώρες να καταφεύγουν στην λύση της απαγόρευσης
των παλαιοτέρων diesel οχημάτων Euro 3 και προγενέστερα.
Πόλεις όπως το Παρίσι, η Βενετία, η Λισαβόνα, το Ντίσελντορφ, η Βρέμη, η Πράγα και το Βερολίνο έχουν
απαγορεύσει την κυκλοφορία σε πετρελαιοκίνητα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά κατηγορίας Euro 3 και
προγενέστερα. Άλλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Όσλο και η Στοκχόλμη έχουν επιβάλλει τέλος
εισόδου για το κέντρο της πόλης στα diesel οχήματα
παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 3-4).
Η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια απειλείται επίσης με
την παθητική ασφάλεια που προσφέρει ένα αυτοκίνητο
παλαιότερης τεχνολογίας, σε αντίθεση με ένα όχημα
νεότερης τεχνολογίας.
Το κόστος της συντήρησης ενός παλαιότερου οχήματος
είναι πολύ πιο ακριβό από την απόσβεση και συντήρηση ενός νεότερου, εκτός αν ο ιδιοκτήτης αμελεί τη
συχνή και σωστή συντήρηση του οχήματος του, συνέπεια επίσης των αναποτελεσματικών ελέγχων.
Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου από τα επιβατικά και
ελαφρά φορτηγά παλαιότερης τεχνολογίας, σε σχέση
με νεότερα οχήματα (πολύ περισσότερο με τα ηλεκτρικά), επιβαρύνουν τις ήδη «φορτωμένες» από
ήχους και ρύπους πόλεις, καθιστώντας πολλές φορές
την κατάσταση ανυπόφορη για τους κατοίκους της.
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Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ανάλογες ευθύνες και αποφάσεις για την προσπάθεια μείωσης της κυκλοφορίας παλαιών, ρυπογόνων
ελαφρών οχημάτων. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες
τα τέλη κυκλοφορίας είναι υψηλότερα για τα επιβατικά
και ελαφρά φορτηγά παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και έχουν τεθεί σε ισχύ για αυτά κυκλοφοριακοί περιορισμοί, προσπαθώντας να αποτρέψουν
τους ιδιοκτήτες από την κυκλοφορία τους.
Με βάση τα πιο πάνω και καθώς το περιβάλλον στα
αστικά κέντρα της χώρας μας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, η ελληνική πολιτεία οφείλει να εντείνει την προσπάθεια για τη μείωση κυκλοφορίας των παλαιών
αυτοκινήτων και φορτηγών, με μέτρα όπως:
• Αντικατάσταση του πράσινου δακτυλίου (μονά-ζυγά
κλπ) με sticker ελεύθερης εισόδου στο κέντρο των πόλεων, μέσω της έκδοσης ετήσιας κάρτας κόστους ανάλογου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του
αυτοκινήτου (πχ. από 20 ως το πολύ 70 ευρώ ετησίως).
• Κυμαινόμενα τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα της ηλικίας των ελαφρών οχημάτων, με λογική επιβάρυνση
για τα μεσαίας ηλικίας (10-15 ετών), αλλά και αποτρεπτικά για τα υπέργηρα οχήματα (20+ έτη).
• Αυστηροί τεχνικοί έλεγχοι στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα και παροχή όλων των πληροφοριών του ιστορικού τους, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής που
λόγω της κρίσης έχει καταστεί πιο εύπιστος.
• Έλεγχοι για τυχόν παράτυπες επισκευές, χωρίς εγγύηση. Έλεγχοι στο δρόμο για αυτοκίνητα που δεν
έχουν περάσει ΚΤΕΟ, χαλασμένα εξαρτήματα (ελαστικά, φώτα κλπ).

oδική ασφάλεια

Πίνακας: Μέση ηλικία στόλου επιβατικά ανά κράτος μέλος

Χώρα

Μέση ηλικία

1. Λουξεμβούργο

6,2 έτη

2. Βέλγιο

7,7 έτη

3. Αγγλία

8,5 έτη

4. Δανία

8,5 έτη

5. Γερμανία

8,9 έτη

…

…

…

…

20. Εσθονία

15,1 έτη

21. Ρουμανία

15,3 έτη

22. Ελλάδα

15,4 έτη

23. Λάτβια

16,3 έτη

24. Λιθουανία

16,7 έτη

25. Πολωνία

17,2 έτη

Σημ. Πηγή ACEA, έτος 2015-Ελλάδα 2017
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TUV (MOT) Αναφορά Eλέγχου 2018

Τα ελαττώματα των αναρτήσεων
αυξάνονται με τον χρόνο
Aπό την Electra Hellas S.A.

Η νέα Γερμανική Αναφορά Ελέγχου 2018
TUV (MOT) επιβεβαιώνει πως τα ελαττώματα
της ανάρτησης και των αμορτισέρ
συσσωρεύονται σημαντικά με την αύξηση
της ηλικίας του οχήματος.

Οχήματα ηλικίας μέχρι τριών ετών παρουσιάζουν 0.2% ελαττώματα, ενώ οχήματα ηλικίας έως πέντε ετών ήδη παρουσιάζουν
1% και τα οχήματα μέχρι επτά ετών 2.7%. Για οχήματα ηλικίας
έως εννέα ετών, το ποσοστό φτάνει το 4.2%, για να ανέλθει
μέχρι το 5.5% για τα οχήματα ηλικίας μέχρι και έντεκα ετών.

Αλλά αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μόνο την κορυφή του
παγόβουνου κατά την άποψή μας: Αυτό συμβαίνει επειδή στους
τακτικούς ελέγχους τα ελαττώματα στα αμορτισέρ αναγνωρίζονται
μόνο ότι φαίνεται με γυμνό μάτι όπως διαρροές, οι οποίες διακρίνονται από την εμφάνιση λαδιού ή από οπτικά εμφανή μηχανικά
ελαττώματα των αμορτισέρ και των προστατευτικών σωλήνων.
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oδική ασφάλεια

Γ

ι’ αυτό συστήνουμε να ελέγχονται τα αμορτισέρ από έναν
επαγγελματία τουλάχιστον κάθε 20.000 χλμ, για παράδειγμα κατά την διάρκεια της συντήρησης ή της αλλαγής ελαστικών. Η τακτική επιθεώρηση – κατά προτίμηση σ’ ένα
συνεργείο με αναρτησόμετρο – είναι πολύ σημαντική. Αυτό
είναι απαραίτητο καθώς τα αμορτισέρ έχουν μια σταδιακή
φθορά στην απόδοσή τους κάτι που ο οδηγός σταδιακά συνηθίζει και ως εκ τούτου δεν αντιλαμβάνεται εύκολα. Κάτι τέτοιο
μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις
π.χ. σε απότομα φρεναρίσματα, σε απότομες στροφές ή σε
απότομους ελιγμούς. Εδώ ένα όχημα με ελαττωματικά αμορτισέρ θα ταλαντεύεται απροσδόκητα γρήγορα καθώς τα ελα-

στικά θα χάσουν την επαφή με το οδόστρωμα γρηγορότερα απ’
ότι συνήθως. Επιπλέον, η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται
έως και 20%, ο κίνδυνος υδρολίσθησης αυξάνεται και τα ηλεκτρονικά συστήματα όπως το ABS και το ESP δεν δουλεύουν
σωστά.
Για να αποφευχθεί η μείωση της ασφάλειας, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν τα αμορτισέρ σε συνεργείο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το όχημα έχει πολλά χιλιόμετρα και τα αμορτισέρ δεν
έχουν αντικατασταθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό ισχύει και για
τα συνεργεία, καθώς θα πρέπει τα ίδια να ευαισθητοποιήσουν
τους πελάτες τους κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων
ραντεβού για συντήρηση και την αλλαγή των ελαστικών.

ιούνιος 2018 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 17

Automotive Maintenance and Repair Expo
Επίσκεψη του “ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ” στη μεγάλη έκθεση της Κίνας
Οι επαγγελματίες του κλάδου που επισκέφθηκαν την Automotive Maintenance and Repair Expo (AMR) 2018 τώρα θα είναι πιο πολύ από ποτέ έτοιμοι να εισχωρήσουν στον τεράστιο τομέα aftermarket της
αυτοκινητοβιομηχανίας

Η AMR, μεγαλύτερη έκθεση στην Ασία για τον
κλάδο επισκευών και συντήρησης σημείωσε νέα
αύξηση 5% στον αριθμό εκθετών. Με περισσότερους από 1,200 εκθέτες και 57,117 εμπορικούς
επισκέπτες από 70 χώρες, η έκθεση πρόσφερε
στους συμμετέχοντες εκτεταμένες επιλογές, επαφές και πληροφορίες για τον κλάδο, τα οποία είναι
απαραίτητα για τη δημιουργία ενός σταθερού
επαγγελματικού περιβάλλοντος στη γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά.
Η ανάπτυξη και η πλούσια θεματολογία της έκθεσης αποδεικνύονται από τη διευρυμένη προσφορά
προϊόντων που παρουσιάζονται σε 110,000 τμ εκθεσιακής επιφάνειας. Οι νέοι τομείς Car Care και
Spare Parts Hall, για παράδειγμα, διεύρυναν την
προσφορά για διανομείς και τελικούς καταναλωτές. Θετικά σημάδια υπήρξαν και από τους εκθέτες
οι οποίοι με χαρά έχτισαν σχέσεις με συνεργεία,
4S καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις, αλυσίδες, καταστήματα περιποίησης αυτοκινήτων, καταστήματα ελαστικών και πλυντήρια.
Ο υπόλοιπος τομέας επισκευών και συντήρησης
παρουσιάστηκε σε ειδικά halls για εργαλεία, εξοπλισμό ελαστικών κι αναλώσιμα, προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας αυτοκινήτου, φινίρισμα,
επισκευές τρακαρισμένων, παρκινγκ, αλυσίδες
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έκεθση AMR «

καταστημάτων, δοκιμές, διαγνωστικά κι εξοπλισμός γνωστών brands. Με ισχυρή παρουσία κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου, η έκθεση απεικόνισε τις παγκόσμιες τάσεις
στα προϊόντα.
Από την πλευρά των αγοραστών, οι διαφημιστικές δράσεις
των διοργανωτών είχαν σαν αποτέλεσμα μια πολύ καλή
μείξη εμπορικών επισκεπτών. Παρά τον πρόσφατο εορτασμό του Πάσχα και την εθνική εορτή China’s tomb sweeping, η έκθεση συγκέντρωσε 57,117 επισκέπτες. Σημαντική
αύξηση σημειώθηκε σε επισκέπτες από την Αυστραλία, Ινδία
και Πολωνία ενώ η Κίνα παρέμεινε πλειοψηφία. Αρκετοί εμπορικοί σύνδεσμοι από το Πεκίνο, Chengdu, Hebei, Henan,
Hunan, Shandong, Tianjin και Guangdong Province οργάνωσαν αποστολές επισκεπτών στην έκθεση.
Οι συνδιοργανωτές της έκθεσης, the China Automotive
Maintenance Equipment Industry Association (CAMEIA) και

the China Automotive Maintenance and Repair Association
(CAMRA), υποστήριξαν την AMR οργανώνοντας μια γκάμα
παράλληλων δράσεων. Αυτές οι επιπλέον διοργανώσεις
έδωσαν τη δυνατότητα στους κορυφαίους επαγγελματίες του
κλάδου να διαμορφώσουν τα μοντέλα τους και να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς.
Ένα από τα κορυφαία highlights ήταν το ‘Huanyue 5S Night’
– Η απονομή AMR 2018 Automotive Aftermarket Awards
Ceremony for China’s Top Repair Chain Store Brands, Top
20 Manufacturers of Exported Auto Maintenance and Repair
Products, Top 20 Exported Products, Top 20 Distributors, και
AMR 2018 Recommended Products. Σχεδόν 2,000 εκπρόσωποι του κλάδου συμμετείχαν στην τελετή απονομής. Υπό
τη φιλοξενία των CAMEIA και CAMRA, ορισμένα βραβεία
παρουσιάστηκαν για να ενθαρρύνουν νέες καινοτομίες προϊόντων του κλάδου.
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έκεθση AMR «

vw up! gti
τ ε χ νο λο γί α

1.0 TSI

Ένα ακόμα σημαντικό διεθνές βραβείο για τη Volkswagen.
Ο 1.0 TSI, ο τρικύλινδρος κινητήρας 999 κ.εκ. που εξοπλίζει
το νέο up! GTI, αναδείχθηκε “Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς
για το 2018” (International Engine of the Year 2018).

Π

ρόκειται για ένα από τα πλέον έγκυρα, υψηλού κύρους βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο, που απονέμεται σε ετήσια βάση από μία επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου. Για αυτή τη χρονιά, οι εκλέκτορες εξέτασαν υποψηφιότητες σε
12 διαφορετικές κατηγορίες. Ο «χιλιάρης» κινητήρας του up! GTI, του εισαγωγικού στον
κόσμο των GTI μοντέλων με προτεινόμενη τιμή λιανικής από 15.620 €, κατέκτησε την
πρώτη θέση στην κατηγορία έως 1.000 κ.εκ.. Εντυπωσίασε τόσο για τις επιδόσεις όσο
και το χαμηλό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
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Κινητήρας της Χρονιάς

Ο τρικύλινδρος TSI των 115 ίππων είναι ο πρώτος κινητήρας του
είδους του με τετραοδικό καταλύτη ενώ διαθέτει και φίλτρο κυψελοειδούς δομής για κατακράτηση μικροσωματιδίων. Η εξελιγμένη
σχεδίαση του τρικύλινδρου κινητήρα σε συνδυασμό με τη χρήση του
νέου καταλύτη εξασφαλίζουν ένα εντυπωσιακό νούμερο ισχύος (115 PS)
ενώ παράλληλα ικανοποιούνται οι αυστηρές απαιτήσεις Euro 6 (EU 6AG)
εκπομπής ρύπων. Το αποτέλεσμα; Ένας προηγμένος, ισχυρός κινητήρας
μόλις 1.000 κ.εκ. με πολύ «καθαρή» λειτουργία!
Ο νέος – παρουσιάστηκε μόλις πριν δύο μήνες – κινητήρας διαθέτει turbo με
ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα διαφυγής (wastegate), πολλαπλή εισαγωγής με
ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (intercooler) και πολλαπλή εξαγωγής ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή. Ο ψεκασμός του καυσίμου γίνεται με πολύ υψηλή
για βενζινοκινητήρα πίεση (350 bar), κατευθείαν στους θαλάμους καύσης. Χάρη σε αυτά
τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, ο μικρών διαστάσεων και ιδιαίτερα ελαφρύς – μόλις 78
κιλά – κινητήρας αποδίδει ισχύ 115 ίππων στην περιοχή ανάμεσα στις 5.000 και 5.500 σ.α.λ..
Ήδη από τις 2.000 σ.α.λ. υπάρχει διαθέσιμη η μέγιστη ροπή των 200 Nm, η οποία παραμένει
σταθερή μέχρι τις 3.500 σ.α.λ..

Πέρα από την υψηλή ισχύ, σίγουρα προαπαιτούμενο για ένα μοντέλο της οικογένειας GTI, οι μηχανικοί της Volkswagen στόχευσαν εξαρχής στην ελάχιστη εκπομπή ρύπων. Ο τρικύλινδρος κινητήρας διαθέτει πλήθος τεχνολογικών
καινοτομιών. Ανέμεσά τους, ο πιεζοηλεκτρικός ψεκαστήρας υψηλής πίεσης 5
οπών, στροβιλοσυμπιεστής τελευταίας τεχνολογίας, νέα πιστόνια και hi-tech σύστημα διαχείρισης καυσαερίων με τετραοδικό καταλυτικό μετατροπέα με φίλτρο
κυψελοειδούς δομής για κατακράτηση μικροσωματιδίων. Το τελευταίο, παγιδεύει
και κατακρατεί μικροσωματίδια σε ποσοστό έως και 95%. Επιπλέον, ο κινητήρας
διαθέτει και τριοδικό καταλύτη, με τα αυστηρά όρια του Euro 6 να ικανοποιούνται
ακόμα και κάτω από βαρύ φορτίο χρήσης.Το πρότυπο Euro 6 (EU6AG, Euro 6dTEMP) περιλαμβάνει μετρήσεις κατανάλωσης σύμφωνα με το WLTP και την RDE,
τις νέες διαδικασίες μέτρησης εκπομπής ρύπων, με πιο ρεαλιστικόχαρακτήρα. Οι
μετρήσεις διεξάγονται τόσο σε δυναμόμετρο όσο και στο δρόμο.
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bmw

Plug-in

Yβριδικό σύστημα
του BMW i8
Kέρδισε στον παγκοσμίως κορυφαίο
θεσμό βραβείων κινητήρων
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Το plug-in υβριδικό σύστημα του BMW i8 (BMW i8 Roadster: κατανάλωση μικτού κύκλου
2,0 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο 14,5 kWh/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο 46 g/km, BMW i8 Coupe: κατανάλωση μικτού κύκλου 1,8
l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο 14,0 kWh/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο 42 g/km) κέρδισε στην κατηγορία του στον παγκοσμίως κορυφαίο
θεσμό βραβείων κινητήρων, για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Το σύστημα κίνησης που χρησιμοποιεί το
BMW i8 (BMW i8 Roadster: κατανάλωση μικτού κύκλου 2,0 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο 14,5
kWh/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο
46 g/km, BMW i8 Coupe: κατανάλωση μικτού κύκλου 1,8 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο 14,0
kWh/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο
42 g/km) απέσπασε την πρώτη θέση στην
κατηγορία κυβισμού 1.400 - 1.800 κ.εκ. – στο
θεσμό ‘International Engine of the Year
Award’ για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Η πρόταση του i8 κυκλοφόρησε στην αγορά
το 2014 και από τότε κάθε χρόνο κερδίζει την
1η θέση της κατηγορίας, στον αναγνωρισμένο θεσμό βραβείων. Την πρώτη χρονιά
που κυκλοφόρησε, απέσπασε επίσης το
βραβείο του καλύτερου νέου κινητήρα, ενώ
αναδείχτηκε και γενικός νικητής. Η φετινή
επιτυχία του plug-in υβριδικού συστήματος
κίνησης - είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
με νίκες σε μία αλλά και περισσότερες κατηγορίες στο συγκεκριμένο θεσμό - επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά πόσο μπροστά
βρίσκεται από τον ανταγωνισμό. Το BMW i8
είναι το σπορ αυτοκίνητο του μέλλοντος και
παγκόσμιο best-seller στην κατηγορία σπορ
PHEV από το 2014 που λανσαρίστηκε. Τα
BMW i3 και i8 βρίσκονται στον αντίποδα της
γκάμας μοντέλων του BMW Group αποδεικνύοντας τι είναι λογικά εφικτό σήμερα, και
πώς η τεχνολογία τους εξαπλώνεται στα βασικά μοντέλα της BMW.
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bmw i8
plug-in
Το πρόσφατα ανανεωμένο BMW i8 συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σπορ αυτοκινήτου και
την οικονομική κατανάλωση ενός πολύ μικρότερου μοντέλου. Ο τρικύλινδρος κινητήρας καύσης του BMW i8 αποδίδει
170kW/231hp και κινεί τους πίσω τροχούς.
Ο ηλεκτροκινητήρας – η ισχύς του οποίου
έχει αυξηθεί στα 105 kW/143 hp - αντλεί
ενέργεια από μία μπαταρία ιόντων λιθίου
(που φορτίζεται από μία συμβατική οικιακή
πρίζα) και μεταφέρει την ισχύ του στον εμπρός άξονα. Το αποκλειστικό plug-in υβριδικό σύστημα, που δημιούργησε το BMW
Group, πετυχαίνει αυξημένη αυτονομία 55
km, αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση, στον
Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών. Ο συνδυασμός
ενός ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα
και ενός κινητήρα καύσης πίσω κινεί και
τους τέσσερις τροχούς, κάτι που εξασφαλίζει
αξιόπιστο κράτημα. Τα πλεονεκτήματα αυτής
της διάταξης γίνονται κυρίως αισθητά σε
συνθήκες ισχυρής επιτάχυνσης και στις
γρήγορες στροφές.
Ο κινητήρας καύσης, που είναι και ο ισχυρότερος, κινεί τους πίσω τροχούς και με την
ηλεκτρική υποστήριξη του υβριδικού συστήματος, επιτυγχάνεται η διάσημη οδηγική
απόλαυση BMW, αλλά και πρωτοφανής
απόδοση. Η επιτάχυνση 0 – 100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,4 δευτ. Εν τούτοις η κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου του BMW
i8 Roadster, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
κύκλο δοκιμών για τα plug-in υβριδικά
οχήματα είναι 2,0 lit / 100 km και 14,5 kWh
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 46 g/km. Οι αντίστοιχες τιμές
για το BMW i8 Coupe είναι 1,8 lit / 100 km
και 14,0 kWh, που σημαίνει ακόμα χαμηλότερες εκπομπές CO2 στα 42 g / km.
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Ακριβώς με την έλευση του καλοκαιριού, η Nissan
παρουσιάζει δύο νέα οχήματα τύπου Camper

auto news

Δύο μοντέλα Camper van από τη Nissan
Το Camper NV300 και το Camper e-NV200 έχουν εσωτερικές και εξωτερικές
τροποποιήσεις που επιτρέπουν σε οδηγό και επιβάτες να απολαύσουν μια
απόδραση στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή όπου αλλού φανταστούν, ακόμα και με
μηδενικές εκπομπές ρύπων χάρη στο Camper e-NV200.

Το Camper NV300 και το Camper e-NV200 έχουν εσωτερικές
και εξωτερικές τροποποιήσεις που επιτρέπουν σε οδηγό και
επιβάτες να απολαύσουν μια απόδραση στην ύπαιθρο, στη
θάλασσα ή όπου αλλού φανταστούν, ακόμα και με μηδενικές
εκπομπές ρύπων χάρη στο Camper e-NV200.
Το εσωτερικό του NV300 Camper μπορεί να “μεταμορφωθεί”
στο ιδανικό μέρος για τέσσερα άτομα χάρη σε μια ανυψούμενη οροφή, όπου μπορούν να καθίσουν γύρω από το τραπέζι
και να απολαύσουν το γεύμα τους. Το μαγείρεμα μέσα στο
φορτηγό είναι πανεύκολο και διασκεδαστικό, χάρη στην κουζίνα του που διαθέτει ψυγείο, νεροχύτη και εγκατάσταση
νερού και αερίου.
Το βράδυ, τα Nissan Campers μπορούν να μετατραπούν σε
άνετα υπνοδωμάτια. Η διαμόρφωση του NV300 επιτρέπει την
ύπαρξη ενός δεύτερου διπλού κρεβατιού στην ανυψούμενη
οροφή.
Τα συγκεκριμένα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα στην αγορά της
Ισπανίας, όπου οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπορούν να τα παραγγείλουν με εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν
απόλυτα στις δικές τους ανάγκες.
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Ευέλικτο, σπορ και κομψό:
ευρύχωρο και απίστευτα άνετο

Επειδή η πολυτέλεια έχει υψηλά στάνταρ!

Q8

Το Audi Q8 αποπνέει μία σπορ δυναμική και
ταυτόχρονα ένα απαράμιλλο πρεστίζ, κορυφαία ανάμεσα στα SUV της μάρκας με τα
τέσσερα δαχτυλίδια. Με μήκος 4,99 μέτρα,
πλάτος 2,0 μέτρα και ύψος 1,71 μέτρα, το
κουπέ SUV είναι πιο φαρδύ, πιο κοντό και
πιο χαμηλό από το αδερφό Q7.
Η Audi είναι το quattro και το quattro είναι
η Audi – κάτι που ισχύει ειδικά για το Q8, το
κορυφαίο SUV της γκάμας. Το αμιγώς μηχανικό κεντρικό διαφορικό μεταφέρει την
ροπή ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω
άξονα σε αναλογία 40:60 ως στάνταρ. Όταν
το απαιτήσουν οι συνθήκες το μεγαλύτερο
μέρος της ροπής περνά στον άξονα με την
καλύτερη πρόσφυση.
Επιπλέον τα 254 χιλιοστά απόστασης του
αμαξώματος από το έδαφος, οι κοντοί πρόβολοι και το σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης δίνουν την δυνατότητα στο Q8 να πάει
πολύ μακριά όταν αφήσει την άσφαλτο. Η
ανάρτηση με ελεγχόμενη απόσβεση είναι
στάνταρ. Η Audi προσφέρει την ενεργητική
αερανάρτηση με τον ελεγχόμενο βαθμό
απόσβεσης προαιρετικά, με ρύθμιση comfort ή sport. Ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες και την προτίμηση του οδηγού,
ρυθμίζει την απόσταση από το έδαφος, με
εύρος μεταβολής έως 90 χιλιοστά.
Όλα τα κινητήρια συστήματα είναι ιδιαίτερα
αποδοτικά χάρη στην νέα ήπια υβριδική τε-

χνολογία (mild hybrid technology ή MHEV).
Το βασικό ηλεκτρικό σύστημα 48V ενσωματώνει δύο σημαντικά τεχνολογικά στοιχεία:
την μπαταρία ιόντων λιθίου και τη μίζα/γεννήτρια με ιμάντα. Κατά την επιβράδυνση
υπάρχει ανάκτηση έως 12 kW ισχύος, που
φορτίζουν τη μπαταρία. Η τεχνολογία MHEV
επιτρέπει την απενεργοποίηση του κινητήρα
σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, οπότε
υπάρχει απλό ρολάρισμα ενώ το start/stop
είναι διαθέσιμo από τα 22 χλμ./ώρα.
Στο εσωτερικό είναι εύκολη η εξοικείωση
με την ψηφιακή ακρίβεια και την υψηλή τεχνολογία που ευαγγελίζεται η Audi. Μία τεχνολογία που εκφράζεται άψογα τόσο
αρχιτεκτονικά όσο και λειτουργικά στην επικοινωνία οδηγού και αυτοκινήτου. Το βασικό στοιχείο είναι η κορυφαία σε απόκριση
οθόνη αφής MMI, στο άνω μέρος της κονσόλας.
Τα όργανα απεικονίζονται στο πλήρως ψηφιακό Audi virtual cockpit. Η υψηλής ανάλυσης οθόνη των 12,3 ιντσών προσφέρει
εναλλαγές σε δύο θεματικές ενότητες μέσω
του πολύ-λειτουργικού τιμονιού. Υπάρχει
και μια προαιρετική εκδοχή με μία πρόσθετη σπορ ενότητα. Το head-up display
μπορεί να προβάλλει στο παρμπρίζ σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και οδηγίες σχετικές με το
σύστημα πλοήγησης.

“

Το Audi Q8 έρχεται να προστεθεί στην
κορυφή της οικογένειας μοντέλων Q της Audi.
Συνδυάζει την πρακτικότητα ενός μεγάλου
SUV με σχεδιαστικές γραμμές που
παραπέμπουν σε τετράθυρο πολυτελές κουπέ.
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Έξυπνη δικτύωση: Audi connect και συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Το Audi Q8 είναι διαθέσιμο και με την κορυφαία εκδοχή του συστήματος πολυμέσων με το MMI navigation plus. Αυτό περιλαμβάνει την υπηρεσία
μεταφοράς δεδομένων Audi connect με το τεχνολογίς
4G/4G+ (LTE), με Wi-Fi hotspot. Το σύστημα πλοήγησης αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του οδηγού βάσει
προηγούμενων διαδρομών και ως εκ τούτου μπορεί
να κάνει στοχευμένες, «έξυπνες» προτάσεις. Οι online
υπηρεσίες από το Audi connect προσδίδουν μία προγνωστική λειτουργία στον υπολογισμό μίας διαδρομής. Με αυτό τον τρόπο οι δύο υπηρεσίες Car-to-X για
ανάγνωση πινακίδων κυκλοφορίας και πληροφόρηση
για επικίνδυνες καταστάσεις, επωφελούνται από την
παρουσία άλλων αντίστοιχων μοντέλων Audi στην ευρύτερη περιοχή. Το Audi Q8 αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά στην ποιότητα ήχου και τη
συνδεσιμότητα χάρη στο Audi phone box και την ταχύτερη και ποιοτικότερη πραγματοποίηση κλήσεων
μέσω 4G/4G+ (LTE) Το ίδιο ισχύει για το προηγμένο

32 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούνιος 2018

ηχοσύνολο της Bang & Olufsen που παρέχει έναν συναρπαστικό 3D ήχο που απλώνεται και στις πέντε θέσεις, ακριβώς σαν να ηχογραφήθηκε σε μέγαρο
μουσικής.
Είτε στην κίνηση στην πόλη, είτε στον αυτοκινητόδρομο, το Audi Q8 υποστηρίζει και υποβοηθά τον
οδηγό σε πολλές περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών των συστημάτων ανήκει το ενεργητικό cruise assist, το efficiency assist, η υποβοήθηση διασταύρωσης, η
προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, η
προειδοποίηση προσέγγισης σε κράσπεδο και οι κάμερες για απεικόνιση 360⁰. Ένα από τα highlight έχει
να κάνει με τον απομακρυσμένο έλεγχο στάθμευσης
σε γκαράζ (διαθέσιμο σύστημα από τις αρχές 2019),
τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο του αυτοκινήτου. Ο οδηγός που βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο
μπορεί να ελέγξει την κίνηση και την διαδικασία στάθμευσης μέσω της εφαρμογής myAudi στο smartphone του.

Οι ιμάντες COOLRUNNER™ της GATES
δίνουν νέες επικερδείς ευκαιρίες στην
αγορά ανταλλακτικών & εξαρτημάτων
Ηπιο σύγχρονη μάρκα ιμάντα μετάδοσης κίνησης βαρέως τύπου από την Gates θα "παγώσει" τις τιμές, στα
συνεχώς αυξανόμενα κοστολόγια που υπάρχουν στην αγορά συντήρησης οχημάτων με συστήματα θαλάμων
ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
Η Gates έχει αναπτύξει την σειρά ιμάντων μετάδοσης κίνησης CoolRunner για οχήματα και ρυμουλκούμενες με μονάδες ψύξης. Η νέα σειρά αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του
ότι η Gates παρέχει προϊόντα πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ),
υψηλής ποιότητας στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων EMEA.
Για πάνω από 25 χρόνια η Gates κατασκευάζει ιμάντες μετάδοσης κίνησης για μονάδες ψύξης που παρέχονται ως ΟΕ
στους προμηθευτές μονάδων ελεγχόμενης θερμοκρασίας
στον κλάδου των μεταφορών. Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης
CoolRunner συνδυάζουν την εμπειρία αυτή με την εδραιωμένη φήμη για την ποιότητα των ιμάντων, η οποία αποκτήθηκε μέσω της ανάπτυξης βοηθητικών συστημάτων
μετάδοσης κίνησης με ιμάντα για την αγορά οχημάτων βαρέως τύπου. Η Gates είναι καθιερωμένος προμηθευτής ΟΕ
βοηθητικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης με ιμάντα για
τις κορυφαίες μάρκες φορτηγών στον κόσμο.
Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης CoolRunner προσφέρουν
απτές εναλλακτικές λύσεις για την επισκευή συστημάτων
ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Για πρώτη φορά οι διανομείς
ανταλλακτικών και οι πελάτες τους (συνεργεία) θα έχουν την
ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων. Οι υπεύθυνοι μηχανικοί των στόλων οχημάτων θα μειώσουν σημαντικά τα έξοδα συντήρησης των οχημάτων:
«Τα δίκτυα ΟΕ κυριαρχούν στην αγορά συντήρησης των μονάδων ψύξης», λέει ο Enzo Strappazzon, Πρόεδρος της
Gates για την περιοχή της Ευρώπης. «Σε ορισμένες χώρες
πρόκειται για ανεξάρτητους πράκτορες που προσφέρουν
24ωρη παροχή υπηρεσιών. Ένα κοινό τους χαρακτηριστικό

είναι το ότι είναι ακριβοί. Αυτό συμβαίνει διότι η ανάγκη που
έχουν τα οχήματα να επιστρέψουν στο δρόμο - πριν χαλάσει
το φορτίο ή πριν παραβιαστεί η προθεσμία παράδοσης - αυξάνει το κόστος εργασίας.»
«Υπάρχει η δυνατότητα για πραγματική εξοικονόμηση σε επίπεδο χειριστή. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και η αξιοπιστία
της μάρκας Gates είναι υψηλή. Σε συνδυασμό με τις ελκυστικές τους τιμές, τα συνεργεία θα ενθαρρύνονται να αναλάβουν εργασίες αντικατάστασης ιμάντα σε αυτές τις μονάδες,
αντί να τις αναθέτουν υπεργολαβικά σε ακριβότερους πράκτορες. Αυτά είναι ευχάριστα νέα για τους οδηγούς, τα συνεργεία και τους διανομείς ανταλλακτικών.»
Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης CoolRunner ταιριάζουν με τις
πιο δημοφιλείς εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν οι οδηγοί
οχημάτων με θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας στους
δρόμους της Ευρώπης. Η αρχική σειρά περιλαμβάνει 34 κωδικούς εξαρτημάτων (part numbers). Το πλήθος των κωδικών, θα αυξηθεί ανάλογα με την ζήτηση.
Η αναγνώριση των εξαρτημάτων είναι γρήγορη και ακριβής.
Οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης CoolRunner διασταυρώνονται
με τους αριθμούς εξαρτημάτων ΟΕ στο διαδικτυακό σύστημα
καταλόγου της Gates (www.gatesautocat.com).
Η τοποθέτηση είναι εύκολη και αυξάνεται η σιγουριά του εγκαταστάτη, καθώς δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της απόδοσης των ιμάντων μετάδοσης κίνησης CoolRunner για
εφαρμογές στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και
των ιμάντων μετάδοσης κίνησης Gates για εγκατάσταση ΟΕ.
Είναι όλοι σχεδιασμένοι ώστε να πληρούν τα ίδια τεχνικά και
ποιοτικά κριτήρια.

Συνοπτικά, η Gates προσδοκεί υψηλή ζήτηση, καθώς οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης CoolRunner προσφέρουν:

•Σωστή εφαρμογή ΟΕ
•Ανταγωνιστική τιμή
•Εύκολη εγκατάσταση
•Μεγάλη διάρκεια ζωής ιμάντα
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•Άμεση διασταύρωση ΟΕ (www.gatesautocat.com)
•Μείωση κόστους για τους οδηγούς
•Επικερδείς ευκαιρίες για διανομείς ανταλλακτικών και
συνεργεία

Η HELLA παρουσιάζει
δυναμικούς προβολείς HD MATRIX LED
με φώτα πορείας lazer

• H καινοτόμα τεχνολογία στο νέο Audi A8 προσφέρει αντιθαμβωτικά φώτα πορείας και καλύτερη οπτική
• Δυναμικά φώτα διασταυρώσεως με αποδοτικές LED που προσφέρουν ακριβή φωτισμό της
πορείας
Η αυτοκινητοβιομηχανία Audi και η HELLA,
ειδικός στον φωτισμό και τα ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν διάφορες καινοτομίες για τον εμπρόσθιο φωτισμό, επιτρέποντας τον ακόμη πιο
δυναμικό και ακριβή φωτισμό των δρόμων
παρέχοντας καλύτερη οπτική στους οδηγούς.
Με το νέο Audi A8, θα βγει σε μαζική παραγωγή για πρώτη φορά μια αποδοτική μονάδα
LED για τα φώτα διασταυρώσεως. Ο νέας τεχνολογίας προβολέας HD Matrix LED έχει επιπλέον εξελιχθεί και έχουν ενσωματωθεί
δυναμικά φώτα πορείας λέιζερ.
Τα φώτα διασταυρώσεως των προβολέων του
νέου Audi A8 είναι εξοπλισμένα με μια συμπαγή και αποτελεσματική μονάδα LED. Ειδικό
χαρακτηριστικό: οι μονάδες αποτελούνται από
γυαλί και συνδυάζουν πρωτογενή και δευτερογενή οπτική σε ένα ενιαίο σώμα. Αυτό επιτρέπει την αποφυγή της διάχυσης του φωτός.
Για τα φώτα διασταυρώσεως χρησιμοποιείται
ένα σύνολο τριών μονάδων, μια για την προ-
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σέγγιση και άλλες δυο για τον εμπρόσθιο φωτισμό του οχήματος. Τα τελευταία έχουν απόδοση μέχρι 70%. Ο βαθμός απόδοσης
περιγράφει τη σχέση μεταξύ της διαθέσιμης
φωτεινής ροής LED και της φωτεινής ροής
που χρησιμοποιείται για τα φώτα διασταυρώσεως.
Για τα φώτα πορείας οι μηχανικοί φωτισμού
έχουν αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία
προβολέων Matrix. Έχουν αυξήσει τον αριθμό
και την απόδοση μεμονωμένων ελεγχόμενων
διόδων εκπομπής φωτός (LED) και τις έχουν
ανακατανέμει. Οι 32 LED βρίσκονται τώρα σε
μια κοινή μονάδα κατά μήκος δυο σειρών. Ο
έλεγχος των LED γίνεται με βάση τα δεδομένα
της μπροστινής κάμερας. Μόλις αναγνωρίσει
άλλα οχήματα ή πεζούς, η μονάδα ελέγχου
σβήνει ή μειώνει μεμονωμένα LED για να
αποφευχθεί το θάμπωμα. Όλα τα άλλα εξαρτήματα θα λειτουργούν ταυτόχρονα σαν φώτα
πορείας, βελτιώνοντας έτσι την ορατότητα στο
οδικό δίκτυο.

Τα φώτα πορείας HD Matrix LED υποστηρίζονται από δυο ακόμη μονάδες LED, οι οποίες αυξάνουν επιπλέον τόσο το πλάτος όσο και την
ένταση.
Χάρη στον προβολέα HD Matrix LED και τις
επιπλέον μονάδες LED, οι δρόμοι – και ειδικά
οι στροφές – φωτίζονται καλύτερα και με ακρίβεια. Στα φώτα διασταυρώσεως, η μονάδα διασφαλίζει ότι κάθε LED μπορεί να κατανεμηθεί
σε μια συγκεκριμένη περιοχή του δρόμου.
Όταν οδηγείτε σε στροφές, η αντίστοιχη εστίαση
του φωτός θα αλλάξει. Οδηγώντας με φώτα πορείας, οι LED του προβολέα HD Matrix LED θα
μετατοπίζουν το φως προς τις στροφές.
Τα δυναμικά φώτα πορείας λέιζερ ενεργοποιούνται αυτόματα στα 70 km/h. Η μονάδα λέιζερ
θα προβάλλει μια δέσμη φωτός που επεκτείνεται αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Το φως επι-

πλέον προσαρμόζεται στην πορεία της στροφής
π.χ. σε επαρχιακούς δρόμους. Όταν η κάμερα
αναγνωρίσει άλλα οχήματα στο πεδίο της, η
δέσμη λέιζερ αυτόματα μειώνεται. Αυτή η τεχνολογία θα προσφέρει στους οδηγούς την καλύτερη οπτική του δρόμου χωρίς να θαμπώνει
τους διερχόμενους στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας . Στο νέο Audi A8, η έκδοση λέιζερ για
πρώτη φορά ενσωματώνει μια απεικόνιση για
λειτουργίες «καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού» μέσω 36 επιπλέον λευκών LED.
Μέσω των δυναμικών φώτων πορείας HD
Matrix LED, των φώτων πορείας λέιζερ, των
αποδοτικών φώτων διασταυρώσεως LED και
των κινούμενων φώτων ημέρας, η Audi και η
HELLA έχουν αναπτύξει μια ολιστική σχεδίαση
που θέτει νέα πρότυπα στο φωτισμό των οχημάτων, όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και σε θέματα ασφάλειας.
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Η Comline κερδίζει μία θέση στο HSBC
International Track 200 της εφημερίδας
The Sunday Times για τρίτη συνεχή χρονιά
Ο κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Comline Auto Parts Ltd. (Comline) παρουσιάστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πολυπόθητη ετήσια λίστα HSBC International Track 200 της
εφημερίδας Sunday Times.
Η εταιρεία Comline, γνωστή ως ανεξάρτητος βρετανός
προμηθευτής ανταλλακτικών για Ευρωπαϊκά, Ιαπωνικά
και Κορεάτικα αυτοκίνητα, κερδίζει για τρίτη συνεχή χρονιά (2016, 2017 και 2018) μια θέση στην περίφημη λίστα
επιδεικνύοντας σημαντική διεθνή ανάπτυξη καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο αποτέλεσμα αυτό έχουν
συμβάλει η συνεχιζόμενη επιτυχία της κατηγορίας των
φίλτρων της Comline, η περαιτέρω ανάπτυξη της γκάμας
των φρένων, καθώς και η ανάπτυξη νέων κατηγοριών
όπως το μπροστινό σύστημα.
Ο Leigh Davies, Marketing and Communications Manager, Comline Auto Parts, δήλωσε: "Η Comline εργάζεται
σκληρά για να διανείμει το προϊόν της σε περισσότερες
από 40 χώρες παγκοσμίως και ο αριθμός αυτός συνεχίζει
να αυξάνεται. Η θέση μας στον πίνακα των 200 καλύτερων βρετανικών εταιρειών με διεθνή παρουσία αντικατοπτρίζει τις συλλογικές προσπαθειες του προσωπικού
μας και του δικτύου πελατών μας στο Ηνωμένο Βασίλειο
και σε όλο τον κόσμο. "
Η Amanda Murphy, Head of Commercial Banking, HSBC
UK (χορηγός της λίστας), δήλωσε: «Εμείς στην HSBC UK
είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε το The
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Sunday Times International Track 200 για μία ακόμη χρονιά. Όλες οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται έχουν αξιόλογη ιστορία και εκφράζουν τη δημιουργικότητα, την
ανθεκτικότητα και τη φιλοδοξία να επιτύχουν. Από τις
εταιρείες αυτές οι 47 εδρεύουν στη νοτιοανατολική Αγγλία
αποδεικνύοντας την σημασία της περιοχής στον χάρτη.
Είναι τα είδη των επιχειρήσεων που είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε και που συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας σήμερα και αύριο.»
Ο αξιόπιστος πίνακας HSBC International Track 200 δημοσιεύθηκε στην επιχειρηματική ενότητα της εφημερίδας
The Sunday Times στις 10 Ιουνίου. Πρόκειται για την
ένατη έκδοση της λίστας η οποία κατατάσσει τις ιδιωτικές
εταιρείες της Βρετανίας βάσει της ανάπτυξης των πωλήσεων τους σε διεθνές επίπεδο. Το HSBC International
Track 200 χρηματοδοτείται από την HSBC και καταρτίζεται
από την εταιρεία έρευνας Fast Track.
Η επιτυχία αυτή της Comline υπογραμμίζει τα διαπιστευτήρια ανάπτυξης της μάρκας και αποδεικνύει ακριβώς
γιατί αυτή τη στιγμή η εταιρεία θεωρείται ως ένας από
τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

