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Στοιχεία
για την
ανεργία
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Στο 19,1% υπολογίζει το ποσοστό της επίσημης ανεργίας τον
Ιούνη του 2018 η ΕΛΣΤΑΤ, έναντι 19,3% το Μάη του 2018 και
21,3% τον Ιούνη του 2017. Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι
υπολογίζονται σε 909.258 άτομα.
Με κριτήριο το φύλο, η ανεργία υπολογίζεται σε 23,8% στις γυναίκες
και 15,3% στους άντρες. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται
στους νέους 15 - 24 ετών (39,1%), ωστόσο τα ποσοστά είναι υψηλά και
στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, φτάνοντας το 23,2% στην
ομάδα 25 - 34 ετών και το 17,6% στην ομάδα 35 - 44 ετών.
Γεωγραφικά, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (24,4%)
καταγράφεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

ενημέρωση ΣΙΣΕ ΜΑ

«ΚΟΚΚΙΝΑ»
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Μπαράζ
πλειστηριασμών
στη λαϊκή
κατοικία
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Οι χιλιάδες πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών θα βρεθούν ψηλά στην
ατζέντα των επιχειρηματικών πλάνων των τραπεζικών ομίλων για την
περίοδο 2019 - 2021, ως το αναγκαίο μέτρο για τη μείωση της μάζας
των «κόκκινων» δανείων. Αλλωστε, αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνονται
στις αντιλαϊκές παρεμβάσεις που προβλέπονται στη συμφωνία κυβέρνησης - κουαρτέτου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος για το τέλος του 2021 διαμορφώνεται στο να πέσουν στο 20% (ή και ακόμη χαμηλότερα) σε σχέση με το σύνολο των τραπεζικών δανείων, από περίπου 48% που διαμορφώθηκαν τον
Ιούνη του 2018. Πρόκειται για μια επιχείρηση κολοσσιαίων διαστάσεων,
που αφορά ποσά πάνω από 50 δισ. ευρώ με άξονες τους μαζικούς πλειστηριασμούς απέναντι στη λαϊκή στέγη, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και
της πρώτης κατοικίας, τις μεταβιβάσεις προβληματικών δανείων από τις
τράπεζες σε «funds» και άλλα «κοράκια», καθώς και από τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων.

εν ημέρ ωση ΣΙΣΕΜ Α
«ΚΟΚΚΙΝΑ»
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ενδεικτικά των εξελίξεων που δρομολογούνται είναι τα πρόσφατα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας:
● Το 14,4% των κάθε είδους προβληματικών δανείων (συνολικού ύψους
88,6 δισ. ευρώ) βρισκόταν σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε «νομική
προστασία». Πρόκειται για ποσά της τάξης των 13 δισ. ευρώ, για τα οποία
από τις 15 Σεπτέμβρη ενεργοποιήθηκε η νομοθετική διάταξη αναφορικά με
την υποχρεωτική άρση του τραπεζικού απορρήτου, με στόχο την αποβολή
μιας μεγάλης μάζας λαϊκών νοικοκυριών από το καθεστώς της όποιας παρεχόμενης νομικής προστασίας.
Θυμίζουμε ότι ακόμη και η όποια νομική προστασία έχει απομείνει για το
«κεραμίδι» της λαϊκής οικογένειας έχει ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκέμβρη 2018, γεγονός βέβαια που σε κάθε περίπτωση θα γιγαντώσει τις πιέσεις
στα λαϊκά νοικοκυριά.

● Στα στεγαστικά δάνεια τα «προβληματικά» διαμορφώνονται στο 44,3% της συγκεκριμένης κατηγορίας, στα καταναλωτικά στο 56,9% και στα
επιχειρηματικά στο 48%. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων καταγράφεται στην
κατηγορία «των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με ποσοστό 68,8%, σε
βάρος των οποίων δρομολογείται η
κλιμάκωση των πλειστηριασμών
και των κατασχέσεων.
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“

“

Οι αυστηρότερες προδιαγραφές μείωσης των ρύπων που
ορίζει η Ε.Ε. έρχονται και μαζί και τα βαρύτατα πρόστιμα
που προβλέπονται για όσες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν
θα συμμορφωθούν

Ο νέος τρόπος μέτρησης
κατανάλωσης καυσίμου και ρύπων
95 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο έως το 2022
Έως το 2022, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να
έχουν πιάσει ένα δύσκολο – προς το παρόν στόχο: η συνολική γκάμα των μοντέλων τους να εκπέμπει κατά μέσο όρο
95 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο. Η ηλεκτροκίνηση είναι η
πρώτη λύση, που θα μειώσει σημαντικά τον μέσο όρο εκπομπών ρύπων, ενώ, πλέον, οι περισσότερες εταιρείες
αποτάσσουν από την γκάμα τους κινητήρες μεγάλου κυβι-
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σμού, προσφέροντας μοτέρ μικρού κυβισμού με νέες τεχνολογίες που καταφέρνουν να κρατάνε υψηλές αποδόσεις
– σε ροπές και ισχύ – και να μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων. Ακόμη, πιο άμεση είναι η εφαρμογή του
νέου συστήματος υπολογισμού των εκπομπών ρύπων και
της κατανάλωσης καυσίμου που ακούει στο όνομα WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) και

ενημέρωση

αντικαθιστά τον προηγούμενο (NEDC). Ο νέος τρόπος υπολογισμού προβλέπει σύστημα μέτρησης σε πραγματικές
συνθήκες οδήγησης σε καθημερινούς δρόμους , κάτι που
έως τον Σεπτέμβριο του 2019 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι το 2021 ο WLPT θα έχει αντικαταστήσει πλήρως
τον NEDC. Πρακτικά ο νέος τρόπος υπολογισμού μέτρησης
της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 είναι και ο πιο
σωστός. Θα ισχύει για όλα τα μοντέλα, ντίζελ, βενζίνης , ηλεκτρικά, υβριδικά. Ο κύκλος οδήγησης WLTP διαιρείται σε
τέσσερα τμήματα με διαφορετική μέση ταχύτητα: χαμηλή,
μεσαία, υψηλή και πολύ υψηλή. Κάθε τμήμα περιέχει διάφορες φάσεις οδήγησης, όπως στάση, επιτάχυνση και φρενάρισμα. Κάθε συνδυασμός κινητήρα/κιβωτίου ενός
ορισμένου τύπου οχήματος δοκιμάζεται με τον πιο οικονομικό αλλά και με τον πιο ενεργοβόρο εξοπλισμό.

Συνολικά, η νέα διαδικασία μέτρησης παρέχει στους αγοραστές καινούργιων μοντέλων πιο ρεαλιστικά δεδομένα
κατανάλωσης. Αρκετές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να
προετοιμάζονται για την επιβολή των νέων προτύπων πριν
από αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα η γκάμα των επιβατικών μοντέλων τους να πληροί τις νέες απαιτήσεις. Αυτό το
έχει επιτύχει η Peugeot, η Citroen ενώ πρόσφατα και η Opel
ανακοίνωσε ότι όλα τα μοντέλα της είναι πιστοποιημένα με
το νέο τρόπο μέτρησης. Η Opel ξεκίνησε να δημοσιεύει
τιμές κατανάλωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP τον
Ιούνιο του 2016 με την τρέχουσα γενιά Astra. Ανάλογες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και δημοσιεύτηκαν όταν λανσαρίστηκε το τρέχον Opel Crossland X. Το νέο μοντέλο
μέτρησης ισχύει τόσο για επιβατικά, όσο και για τα ελαφρά
φορτηγά.
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TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Aύγουστος 2018
με αύξηση 50,3%
ως προς το μήνα
Αύγουστο 2017
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το
μήνα Αύγουστο 2018 υπήρξαν αυξημένες κατά +50,3% ως
προς το μήνα Αύγουστο 2017.
Συνολικά, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά
+23,9% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Η μεγάλη αύξηση ταξινομήσεων του περασμένου Αυγούστου

έχει έκτακτο χαρακτήρα, αφενός γιατί προστέθηκαν εκκρεμείς
ταξινομήσεις του Ιουλίου και αφετέρου, κυρίως, γιατί η έλευση
κοινοτικής νόρμας από 1/9/2018 προέτρεψε τους διανομείς να
επιταχύνουν πωλήσεις που θα υλοποιούνταν στη συνέχεια.
Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο
οκτάμηνο του 2018 κινήθηκε -60,5% χαμηλότερα ως προς το
μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Αύγουστος 2018 Αύγουστος 2017
Καινούργια επιβατικά
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc)

7.718
474
17
2.834
Ιαν.-Αυγ. 2018

Καινούργια επιβατικά
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc)

14 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2018

79.154
4.886
179
24.868

5.134
500
14
2.356
Ιαν.-Αυγ. 2017
63.911
4.835
129
20.401

Μεταβολή
+50,3%
-5,2%
+21,4%
+20,3%
Μεταβολή
+23,9%
+1,1%
+38,8%
+21,9%

bmw

iNEXT
Το νέο iNEXT απαντά για το πώς
θα κινούμαστε στο μέλλον
Το iNEXT επιχειρεί να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα
που βρίσκεται στο επίκεντρο των καθημερινών
δραστηριοτήτων του BMW Group:
«Πώς θα μετακινούμαστε στο μέλλον;»
Το iNEXT βασίζεται αποκλειστικά στην ιδέα που
γεννήθηκε για πρώτη φορά το 2007 με το “project i”
και έλαβε σάρκα και οστά με το BMW i3 το 2013.
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Το BMW Group έχει ήδη πετύχει πολλά σε αυτό τον τομέα: διαθέτει τώρα εμπειρία
άνω των δέκα χρόνων στο χώρο της ηλεκτροκίνησης σε παραγωγή μικρής και μεγάλης κλίμακας, τα μοντέλα BMW i βελτιώνονται συνεχώς και η τεχνολογία τους
εφαρμόζεται στο σταδιακό εξηλεκτρισμό μοντέλων BMW και MINI.

Το BMW Vision iNEXT
«Το BMW Vision iNEXT αντιπροσωπεύει
μία νέα εποχή γνήσιας οδηγικής απόλαυσης», δήλωσε ο Harald Krüger, Πρόεδρος
Δ.Σ. της BMW AG. «Υπογραμμίζει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Γερμανία στο μέλλον της μετακίνησης».
Εξαιρετικά αυτοματοποιημένο, χωρίς ρύπους και πλήρως συνδεδεμένο, συγκεντρώνει τις στρατηγικές καινοτομίες σε ένα
Vision Vehicle για πρώτη φορά και απαντά
απροκάλυπτα στο ερώτημα: «Τι μορφή θα
έχει ένα αυτοκίνητο όταν δεν θα χρειάζεται
πλέον να οδηγείται από κάποιον, αλλά θα
υπάρχει αυτή τη δυνατότητα εάν αυτός το
επιθυμεί;» Στο επίκεντρο τέτοιων διαβου-

λεύσεων βρίσκονται – περισσότερο από
ποτέ, οι άνθρωποι με όλα τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους.
Η έκδοση παραγωγής του BMW iNEXT θα
γίνει η νέα τεχνολογική ναυαρχίδα. Η παραγωγή στο Dingolfing προγραμματίζεται
να ξεκινήσει το 2021.
Οι οδηγοί του BMW Vision iNEXT μπορούν
να επιλέξουν είτε να έχουν οι ίδιοι τον
έλεγχο (σε “Boost” mode) ή να τον μεταθέσουν στο αυτοκίνητο (“Ease” mode). Το
“Boost” mode χρησιμοποιεί το σύστημα
ηλεκτροκίνησης για μία πολύ δυναμική
και σχεδόν αθόρυβη οδηγική εμπειρία με
μηδενικούς ρύπους.
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Το BMW Vision iNEXT

bmw iNEXT

Εκτός από το τιμόνι και τις ενδείξεις
στην περιοχή του οδηγού, δεν υπάρχουν άλλες ορατές οθόνες ή χειριστήρια στο BMW Vision iNEXT. Για
να διατηρείται ο απέριττος χαρακτήρας του πίσω τμήματος και οι επιβάτες να βρίσκονται στο επίκεντρο, η
ευφυής τεχνολογία ενσωματώνεται
χωρίς να είναι ορατή. Μόνον όταν
είναι απαραίτητη, η τεχνολογία γίνεται ορατή και λειτουργική. Για παράδειγμα, στο μέλλον, ο έλεγχος
κάποιων λειτουργιών θα γίνεται
μέσω ξύλινων ή υφασμάτινων επιφανειών.
Οι οθόνες δεν θα είναι πλέον απαραίτητες, καθώς μία ευφυής προβολή θα μπορεί να μετατρέπει
οποιαδήποτε επιφάνεια σε διαδραστική οθόνη. Το BMW Vision iNEXT
παρουσιάζει τρεις διαφορετικές,
οραματικές εφαρμογές για την “Shy
Tech” με τη μορφή των Intelligent
Personal Assistant, Intelligent
Materials και Intelligent
Beam.

Intelligent Personal Assistant
Ο Έξυπνος Προσωπικός Βοηθός ενεργοποιείται
για να απαντήσει στην προτροπή “Hey BMW”. Το
BMW Vision iNEXT αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του ψηφιακού κόσμου και είναι άριστα
συνδεδεμένο με το BMW Connected, με ευφυείς συσκευές και το δίκτυο έξυπνου σπιτιού
(smart home network), επιτρέποντας στους
οδηγούς να κλείνουν τα παράθυρα του σπιτιού
τους, για παράδειγμα μέσω φωνητικής εντολής.
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bmw iNEXT

Intelligent Materials
(Έξυπνα Υλικά). Οδηγώντας σε “Boost”
mood, η Οθόνη Ελέγχου (Control Display) μπορεί να λειτουργεί με συμβατικό τρόπο, μέσω αφής. Στο “Ease”
mode, η ξύλινη επιφάνεια της κεντρικής κονσόλας θα προσφέρει αυτή τη
λειτουργία ελέγχου. Η θέση των χεριών είναι το ίδιο ξεκούραστη όπως
και όταν χρησιμοποιείται το iDrive
Controller: το χέρι απλά ακουμπά στην
ξύλινη περφορέ επιφάνεια, και όποτε
δίδονται εντολές, φωτεινά σημεία που
μοιάζουν με ουρά κομήτη ακολουθούν το δάχτυλο. Το ύφασμα
Jacquard πίσω έχει ενσωματωμένη
λειτουργικότητα ελέγχου. Ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα και επιτρέπει τον
έλεγχο της μουσικής με τη χρήση χειρονομιών συνοδεία λυχνιών LED που
ανάβουν κάτω από το ύφασμα.

Intelligent Beam
(Ευφυής Δέσμη) Στη χρήση πολυμέσων, όπως συμβαίνει
στη λειτουργία του αυτοκινήτου, οι ψηφιακοί και αναλογικοί κόσμοι θα συγχωνεύονται όλο και περισσότερο στο
μέλλον. Η παρουσίαση πληροφοριών μέσω προβολής
επεκτείνεται ραγδαία, κάτι που μακροπρόθεσμα θα καταργήσει την ανάγκη για οθόνες. Η τεχνολογία Intelligent
Beam που παρουσιάζεται στο BMW Vision iNEXT ήδη
προχωρά κατά ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς χρησιμεύσει σαν φως ανάγνωσης και διαδραστική οθόνη προβολής. Αυτό επιτρέπει, για
παράδειγμα, το κείμενο ενός βιβλίου, για παράδειγμα, να
συμπληρώνεται από εικόνες, κινούμενο περιεχόμενο και
διαδραστικά γραφικά, ελεγχόμενα μέσω αφής.
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Αudi e-tron
Έτοιμο το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
παραγωγής της Audi

Η Audi αποκάλυψε στο Σαν Φρανσίσκο το e-tron, το πρώτο της πλήρως
ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής. To μεγάλο, κατάλληλο για καθημερινή
χρήση σπορ SUV,«ηλεκτρίζει», είτε είναι ακίνητο είτε κινείται.
Το φουτουριστικό του design, η ιδιαίτερη, ηλεκτρική πίσω πόρτα και η Singleframe μάσκα σε
ανοιχτό γκρι χρώμα, επικοινωνούν και οπτικά μία
κορυφαία τεχνολογία που προϊδεάζει για μια μοναδική οδηγική εμπειρία.
Το ηλεκτρικό SUV κινείται από δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αυτοί καθαυτοί δεν εκπέμπουν CO2 και είναι αθόρυβοι. Μια νέα γενιά
quattro, αυτή της ηλεκτρικής τετρακίνησης, εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση και εντυπωσιακά
δυναμικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει πως μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου θα
επιτυγχάνεται η ιδανική κατανομή της διαθέσιμης
ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες.
Καθοριστικός παράγοντας για το σπορ χαρακτήρα
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και τα εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά του etronείναι η τοποθέτηση των μπαταριών χαμηλά
και στο κέντρο του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, οι
μπαταρίες εξασφαλίζουν στο ηλεκτρικό SUV μια
αυτονομία που το καθιστά απόλυτα κατάλληλο για
την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Σημαντικό
είναι πως σε περισσότερες από το 90% όλων των
επιβραδύνσεων το e-tron ανακτά ενέργεια αποκλειστικά μέσω των ηλεκτροκινητήρων του, ενώ
φτάνει το μέγιστο βαθμό ανάκτησης ενέργειας σε
συνδυασμό με το ενσωματωμένο ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα πέδησής του.
Η Audi είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο
σύστημα σε ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής. Στην
αποτελεσματικότητα του συστήματος πρόωσης

συμβάλλει και η έξυπνη αεροδυναμική
σχεδίαση. Κορυφαία έκφραση της είναι
οι προαιρετικοί, εικονικοί εξωτερικοί καθρέφτες -άλλη μια παγκόσμια πρώτη για
μοντέλο παραγωγής- οι οποίοι όχι μόνο
μειώνουν το συντελεστή οπισθέλκουσας
αλλά ανεβάζουν το ψηφιακό DNAτου
αυτοκινήτου σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.
Το Audi e-tron παρέχει χώρους και
άνεση αντίστοιχη ενός συμβατικού, μεγάλου μοντέλου της μάρκας.
Από το σύστημα πλοήγησης με τον προγραμματισμό διαδρομής που προβάλλει
την ενδεδειγμένη διαδρομή με τα απαραίτητα σημεία φόρτισης, την αυτόματη
τιμολόγηση για τη χρήση των φορτιστών
και με τον έλεγχο εξ αποστάσεως από το
smartphone, η διασύνδεση του Audi etron είναι εξαιρετική. Είναι εξοπλισμένο

με το high-end media center MMI navigation plus, το οποίο διαθέτει στάνταρ
τόσο το LTE Advanced όσο και ένα WiFi hotspot. Επιπρόσθετα ένας μεγάλος
αριθμός συστημάτων υποβοήθησης διευκολύνει τον οδηγό. Για παράδειγμα, το
efficiency assist που περιλαμβάνεται στο
βασικό εξοπλισμό ενισχύει την οικονομική οδήγηση προβάλλοντας πληροφορίες πρόβλεψης και εκτελώντας
αυτόματη ανάκτηση ενέργειας. Αν μάλιστα ο πελάτης επιλέξει το adaptive cruise
assist, το σύστημα μπορεί επίσης να επιβραδύνει και να επιταχύνει το ηλεκτρικό
SUV προβλέποντας τις συνθήκες.
Το Audi e-tron κατασκευάζεται στο εργοστάσιο των Βρυξελλών που χαρακτηρίζεται από μηδενικές εκπομπές CO2. Οι
πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη έχουν
προγραμματιστεί για τα τέλη του 2018.

κ ι ν η τήρε ς
Peugeot

Euro 6.2
νέα κιβώτια ταχυτήτων
6 και 8 σχέσεων,
μηχανικά και αυτόματα,
αναβαθμισμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά
& αυξημένες ιπποδυνάμεις

H PEUGEOT εναρμονιζόμενη πλήρως με τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των εκπομπών CO2,
υιοθετεί σε όλη τη γκάμα της νέους κινητήρες προδιαγραφών Euro 6.2,
νέα κιβώτια ταχυτήτων 6 και 8 σχέσεων, μηχανικά και αυτόματα, αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και αυξημένες ιπποδυνάμεις.
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Η ανανέωση αυτή διατηρεί την PEUGEOT στην κορυφή από
πλευράς επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου / χαμηλών εκπομπών ρύπων. Έτσι, σε συνδυασμό με το μοναδικό design,
την εργονομική θέση οδήγησης PEUGEOT i-Cockpit®, τη
συνδεσιμότητα και τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας στην
οδήγηση (ADAS), τα αυτοκίνητα PEUGEOT είναι σχεδιασμένα
και κατασκευασμένα για να προκαλούν όλες τις αισθήσεις
και να προσφέρουν μια απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.2 PureTech Turbo προδιαγραφών Euro
6.2. Κόμπακτ και ισχυρός - με ιπποδύναμη 110hp και 130hp,
αποτελεί υπόδειγμα οικονομίας και τεχνολογίας αιχμής, προσφέροντας απολαυστική οδήγηση ακόμα και στις χαμηλές
στροφές χάρη στην άριστη σχέση ροπής/ισχύος, ενώ επιτυγχάνει ταυτόχρονα σημαντικό περιορισμό των εκπομπών
CO2.
Ο 1.2 PureTech Turbo της Peugeot αναδείχθηκε «Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς 2018» στην κατηγορία του (1.0 -1.4 λίτρα).
Η βράβευση αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη (2015 – 2016 –
2017 - 2018) για ένα απόλυτα πετυχημένο μηχανικό σύνολο
και απονέμεται κάθε χρόνο από τη διεθνή ομάδα καταξιωμένων δημοσιογράφων του Engine Technology International
Magazine.
Ο ακόμα πιο sport χαρακτήρας της γκάμας κινητήρων Euro
6.2 αναδεικνύεται μοναδικά απο την Peugeot με τους νέους
κινητήρες βενζίνης 1.6 PureTech με ιπποδύναμη 180HP και
225HP, αποκλειστικά διαθέσιμους σε συνδυασμό με το νέο
αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο EAT8. Το νέο κιβώτιο είναι σχεδιασμέμο για γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χάρη
στον νέο επιλογέα Shift & Park by wire και τα paddles στο τιμόνι, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τιμές κατανάλωσης καυσίμου αντίστοιχες ενός μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.
Εντελώς νέος είναι ο δεκαεξαβάλβιδος κινητήρας diesel 1.5
BlueHDi Euro6.2 με 100HP και HP130 ίππους, ο οποίος διαθέτει ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό σύστημα αντιρύπανσης.
Έτσι, τόσο σε συνδυασμό με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, όσο
και με το νέο 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο EAT8, εξασφαλίζει
υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένες
εκπομπές ρύπων.
Κινητήρας 12.3L ισχύς 191 kW/260 hp – το 1914, η Opel παρουσίασε το λεγόμενο "Green Monster", το πιο τρομερό αυτοκίνητο στην ιστορία της εταιρίας. Το επόμενο
Σαββατοκύριακο, το θρυλικό αυτοκίνητο επιστρέφει στη
δράση για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα.
Έχοντας καταρρίψει ρεκόρ ταχύτητας στο παρελθόν, το αγωνιστικό όχημα θα λάβει μέρος στο Rømø Motor Festival,
πλαισιωμένο από μία ενδιαφέρουσα παρέα: το Motor Festival
στην ακτή της Β. Θάλασσας στη Δανία, αναβιώνει την παράδοση των θρυλικών beach races της δεκαετίας του 1920.
Πάνω από 100 οχήματα της προ-πολεμικής περιόδου – αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες - και περίπου 15.000 θεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν την τρίτη χρονιά του Motor
Festival – πολλοί από αυτούς ντυμένοι με αυθεντική vintage
ενδυμασία. Στο φετινό φεστιβάλ, η Opel Classic θα δώσει το
«παρών» με μία συμμετοχή που θα κλέψει την παράσταση,
το “Green Monster”

auto news

SEAT Tarraco
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Το νέο Seat Tarraco είναι το νέο SUV της φίρμας, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2019.

SEAT Tarraco

To τρίτο μέλος της οικογένειας SUV
Το SEAT Tarraco , είναι το πρώτο όνομα μοντέλου SEAT που επιλέχθηκε μέσω δημόσιας ψηφοφορίας από περισσότερους από 140.000
φίλους της μάρκας σχεδιάστηκε στο εργοστάσιο του Martorell (Βαρκελώνη) και κατασκευάζεται στο Wolfsburg (Γερμανία). Το νέο Tarraco
βρίσκεται στην κορυφή της οικογένειας SUV της
SEAT, ως ο μεγαλύτερος αδελφός των Ateca
και Arona και συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, δυναμικό και ευέλικτο χειρισμό, πρακτικότητα και
λειτουργικότητα με κομψή σχεδίαση. Παρόλο
που το Tarraco SUV έχει μήκος 4,735mm και
ύψος 1,658mm, δημιουργώντας τεράστιο εσωτερικό χώρο και επιβλητικό εξωτερικό, η συνολική σχεδίαση υποδηλώνει ελαφρότητα και
ευκινησία καθώς και ανθεκτικότητα.Το Tarraco
ανταποκρίνεται σε οδηγούς που χρειάζονται την
πρακτικότητα του χώρου ενώ το κλειδί της
εκλεπτυσμένης προσέγγισης της πρακτικότητας
και της δυναμικής συμπεριφοράς είναι η τελευταία τεχνολογία του Ομίλου Volkswagen και η
αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MQB. Στο εσωτερικό του τις εντυπώσεις κερδίζει το 10.25’’ ιντσών SEAT Digital Cockpit που απλοποιεί την
παροχή πληροφοριών στον οδηγό και μία μεγάλη οθόνη 8’’ HMI όπου οι χρήστες μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε μία σειρά από επιλογές
συνδεσιμότητας. Τέλος, το Tarraco θα είναι το
πρώτο SEAT που θα διαθέτει λειτουργία ελέγ-

χου με χειρονομίες (όταν είναι εξοπλισμένο με
8’’ Navigation Plus).
Όλοι οι κινητήρες επωφελούνται από τεχνολογία άμεσης έγχυσης, υπερσυμπίεσης και startstop και αποδίδουν ισχύ μεταξύ 150PS και
190PS. Διαθέσιμοι κινητήρες βενζίνης: ένας
τετρακύλινδρος 1.5 λίτρων TSI 150PS με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο και ένας 2.0 λίτρων
190PS 4Drive με 7τάχυτο κιβώτιο DSG. Διαθέσιμοι κινητήρες πετρελαίου: ένας 2.0 λίτρων TDI
150PS εμπροσθιοκίνητος με κιβώτιο 6 ταχυτήτων ή 4Drive με 7τάχυτο κιβώτιο DSG και ένας
2.0 λίτρων TDI 190PS 4Drive με 7τάχυτο κιβώτιο
DSG.
Το νέο SEAT Tarraco διαθέτει όλα τα συστήματα
υποβοήθησης που απαιτούνται για να κάνουν
την οδήγηση πιο άνετη και ασφαλή, ακόμα και
στις πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Τα ευρέως γνωστά συστήματα όπως Lane Assist και
Front Assist είναι στάνταρ στην Ευρώπη, ενώ
είναι διαθέσιμα και προαιρετικά συστήματα
όπως τα Blind Spot Detection, Traffic Sign
Recognition, Traffic Jam Assist, ACC (Adaptive
Cruise Control), Light Assist και Emergency
Assist.
Το SEAT Tarraco θα διατίθεται σε οκτώ διαφορετικά χρώματα: Dark Camouflage, Onyx
White, Reflex Silver, Atlantic Blue, Indium
Grey, Titanium Beige, Deep Black και

Το νέο Tarraco βρίσκεται στην κορυφή
της οικογένειας SUV της SEAT,
ως ο μεγαλύτερος αδελφός των Ateca και Arona
και συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, δυναμικό και
ευέλικτο χειρισμό, πρακτικότητα και
λειτουργικότητα με κομψή σχεδίαση.
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Η νεά Mercedes GLE θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στην έκθεση αυτοκινήτου
του Παρισιού στις αρχές Οκτωβρίου, , ενώ το λανσάρισμα της – περιλαμβανομένης
και της χώρα μας – αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2019.

Επόμενη στάση ..αναβάθμιση!
auto news

Με την εμπειρία των 20 ετών, η Mercedes M-Class είχε παραδώσει πριν από λίγα
χρόνια την σκυτάλη στη νέα γενιά, που μετονομάστηκε σε GLE. Σήμερα,
παρουσιάζεται η νέα GLE, με νέα εμφάνιση, σαφώς, με πολλές επιρροές από την
προηγούμενη, αλλά αναβαθμισμένη σε όλα τα σημεία – κινητήρες, εξοπλισμό,
συστήματα υποβοήθησης.

Εξωτερικά, η νέα GLE έχει πιο μεγάλη μάσκα, είναι πιο επιβλητική,
διαθέτει φωτιστικά LED και έχει νέους προφυλακτήρες. Το νέο μοντέλο έχει να επιδείξει πληθώρα τεχνολογιών και καινοτομιών, που
το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας. Η νεά
Mercedes GLE έχει επανασχεδιασμένο ταμπλό, στο οποίο πλέον, ο
οδηγός μπορεί να πληροφορείται για τα πάντα από τις δύο μεγάλες
οθόνες (12,3 ιντσών Οιαμφότερες), μία για τον πίνακα οργάνων και
μία για το σύστημα πολυμέσων.
Χάρη στο μεγαλύτερο, κατά 80 χλστ.μεταξόνιο, η νέα GLE έγινε
ακόμη πιο άνετη. Είναι μοντέλο που μπορεί να εσωτερικό να φιλοξενήσει επτά επιβάτες, σε τρεις σειρές καθισμάτων και διάταξη θέσεων 2+3+2, ενώ θα έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη δεύτερη σειρά
καθισμάτων. Ο χώρος αποσκευών από την άλλη είναι στα 825 λίτρα
και φτάνει στα 2.055 λίτρα με την αναδίπλωση της μεσαίας και πίσω
σειράς καθισμάτων.Η νέα έκδοση που κερδίζει τις εντυπώσεις κάτω
από το καπό είναι η GLE 450 4MATIC με 6κύλινδρο μοτέρ και ήπιο
υβριδικό σύστημα με 48βολτο ηλεκτρικό κύκλωμα (επιπλέον 22
ίπποι και 250 Nm ροπής για μικρό διάστημα) και απόδοση 367 ίππων
και 500 Nm ροπής.Άξιο αναφοράς ότι όλες οι εκδόσεις θα συνεργάζονται με το 9άρι αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC. Φυσικά θα ακολουθήσουν εκδόσεις πετρελαίου αλλά και επαναφορτιζόμενη υβριδική,
με τις Mercedes-AMG GLE να ολοκληρώνουν την γκάμα.
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Νέο κατάστημα στο Ελληνικό

EuropeGAS
αεριοκίνηση
Oικονομία - Οικολογία
Ασφάλεια - Επιδόσεις
Η EuropeGAS, είναι μία από τις ηγετικές ευρωπαϊκές
εταιρείες κατασκευής συστημάτων αεριοκίνησης
αυτοκινήτου LPG/CNG. H εταιρεία είναι στην αγορά της
αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1991 και εξάγει τα
προϊόντα της σε 44 χώρες του κόσμου.

■ Σύντομο προφίλ της εταιρείας
Στην Ελλάδα η EuropeGAS Hellas λειτουργεί σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία ως αποκλειστικός
και μοναδικός αντιπρόσωπος από το 2011.Η EuropeGAS εκτός των ηλεκτρονικών συστημάτων Avance,
Superior και Oscar έχει κατακτήσει και την πρώτη
θέση στην Ευρώπη σαν αντιπρόσωπος των εγχυτήρων ψεκασμού υγραερίου και φυσικού αερίου
ΗΑΝΑ.
Η EuropeGAS Πολωνίας διαθέτει τις πιο μοντέρνες
και σύγχρονες γραμμές παραγωγής μηχανημάτων.
Μέσα από την δική της ερευνητική και αναπτυξιακή
ομάδα προγραμματιστών, ηλεκτρονικών και μηχανολόγων μηχανικών αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις
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και τεχνολογίες. Επίσης, χάρη της εφαρμογής όλων
των διαδικασιών πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι πελάτες μας
παίρνουν 100% αξιόπιστα προϊόντα.
Τα προϊόντα είναι πολύ δημοφιλή στις παγκόσμιες
αγορές συστημάτων αεριοκίνησης LPG/CNG χάρη
στην εξαιρετική ποιότητα τους και την μακρά διάρκεια
απόδοσή τους. Στην εταιρεία έχει απονεμηθεί το "Πιστοποιητικό Εταιρικής Αξιοπιστίας". Το συγκεκριμένο
Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αποτελεί μια σημαντική
Ευρωπαϊκή διάκριση και απονέμεται σε επιχειρήσεις
που έχουν ξεχωρίσει και διακριθεί έναντι των ανταγωνιστικών τους εταιρειών.

παρουσίαση

■ Πόσα καταστήματα διαθέτει η εταιρία μέχρι στιγμής
Αυτή τη στιγμή η EuropeGas Hellas διαθέτει 2 καταστήματα στην Αθήνα, 120 συνεργάτες-εγκαταστάτες και 300 περίπου
συνεργεία που προμηθεύονται προϊόντα μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα 2 καταστήματα θα συγχωνευτούν σε
ένα, αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έναρξη της ολοκληρωμένης μονάδας χονδρικής πώλησης, διάγνωσης, τεχνικής
υποστήριξης και εγκατάστασης συστημάτων αεριοκίνησης της EuropeGAS στο Ελληνικό. Η EuropeGAS Hellas με
έδρα την Λεωφόρο Βουλιαγμένης 58Β βρίσκεται μπροστά στο σταθμό Μετρό Ελληνικό με κατεύθυνση την Αθήνα και
αποτελεί το νεότερο κατάστημα του ομίλου EuropeGAS Πολωνίας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων αεριοκίνησης υψηλής ποιότητας. Αποτελείται από επιφάνειες 250 τ.μ.εσωτερικού χώρου και 200 τ.μ. εξωτερικού χώρου
όπου στεγάζονται γραφεία και πλήρες εξοπλισμένο συνεργείο.

■ Ποια είναι η κύρια απασχόληση της εταιρείας και ποιους οίκους αντιπροσωπεύει
H εταιρεία εμπλέκεται στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην χονδρική πώληση, στην τεχνική υποστήριξη των συνεργατών
της (μηχανικών), στην εγκατάσταση συστημάτων σε ιδιώτες, στις επισκευές εξαρτημάτων αεριοκίνησης και στην τεχνική υποστήριξη ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα.
Η νέα οικογένεια προϊόντων μας είναι οι εγκέφαλοι EG BASICO,EG AVANCE 32, 48 EG SUPERIOR, οι πνεύμονες EG PREMO,
EG SUPREMO και ειδικά εξαρτήματα όπως τα φίλτρα EG SPINNER. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και παράγονται στο εργοστάσιό μας στην Πολωνία. Παράλληλα η εταιρεία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος των εγχυτήρων ψεκασμού υγραερίουφυσικού αερίου ΗΑΝΑ κατασκευής Κορέας και εισαγωγείς πολλών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων συστημάτων
αεριοκίνησης όπως εγχυτήρων RAIL, μειωτήρων Tomasetto, KME,NIGS,ATIKER, πολυβαλβίδων και πληρώσεων
TOMASETTO, ATIKER δεξαμενών SAKA, ATIKER,σωληνώσεων FARO, EUROPLAST, συστημάτων JLM, PROTEC, TUNAP και
μιας μεγάλης γκάμας φίλτρων και μικροεξαρτημάτων.
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παρουσίαση

■ Ποια είναι η πορεία της εταιρείας
Με τις από κοινού προσπάθειές μας από το 2011 επιτύχαμε να διατηρήσουμε μια αξιοπρεπή θέση στην ελληνική αγορά με πάνω από 30.000 αυτοκίνητα να
κυκλοφορούν με την υποστήριξη της EuropeGAS. Είμαστε παρόντες σε πολλές εκθέσεις και γεγονότα που
αφορούν τον χώρο της αεριοκίνησης και τον χώρο του
αυτοκινήτου γενικότερα.
Η ψήφος εμπιστοσύνης των συνεργατών, πελατών,
προμηθευτών και συναδέλφων είναι μια αναγνώριση
που προσφέρει αυτοπεποίθηση και δίνει την ώθηση
στο προσωπικό και την διοίκηση της εταιρείας να εργαστεί ακόμη πιο εντατικά ώστε να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία και εικόνα της αεριοκίνησης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε η οικονομία μας δημιουργήσαμε όλοι μαζί το νέο μας κατάστημα.
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■ Ποιοι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρίας
Οι τομείς στους οποίους επενδύουμε στην εταιρεία
μας είναι η καινοτομία, η ποιότητα η υποστήριξη, οι
εγγυήσεις, οι πιστοποιήσεις και η άρτια τεχνική υποστήριξη.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με σύγχρονα μοντέλα
συνδυαστικού και άμεσου marketing θα αποτελέσουν τις συνισταμένες ώστε να καλύψουμε ολοένα
και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της αεριοκίνησης στην χώρα και στο εξωτερικό.
Είναι ξεκάθαρο και το έχουμε επισημάνει ότι ο κλάδος σε επίπεδο προβολής,είναι υποβιβασμένος.
Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθούμε να δίνουμε το παρόν σε εκθέσεις και event που προσελκύουν επισκέπτες, με κύριο μέλημά μας την
ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της αεριοκίνησης. Από εκθέσεις αυτοκινήτων μέχρι και ημερίδες
που αφορούν επαγγελματίες του αυτοκινήτου αλλά
και επισκέψεις στους επαγγελματικούς χώρους των
συνεργατών μας για να έχουν άμεση και σαφή ενημέρωση και υποστήριξη.

EuropeGAS

αεριοκίνηση

■ Ποιο προβλέπετε ότι είναι το μέλλον
αναφορικά με τις εναλλακτικές μορφές καυσίμων
Κατά την διάρκεια του 2010 είδαμε την κατακόρυφη αύξηση της χρήσης LPG στην Ελλάδα καθώς επικράτησε
σε βασικά θέματα όπως η σημαντική οικονομία του σε σχέση με την βενζίνη και το πετρέλαιο, και οι μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με τα άλλα καύσιμα.
Βέβαια, παρ΄ότι η χρήση LPG δρα προστατευτικά για το περιβάλλον, έως τώρα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να επιτρέπει την μείωση των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα που κινούνται με χρήση LPG.
Το μεγάλο και συνεχώς αυξανούμενο δίκτυο ανεφοδιασμού,το χαμηλό κόστος μετατροπής-συντήρησης και
η εδραίωσή του παγκοσμίως ως ένα από τα πιο ευρέως εναλλακτικά καύσιμα, συνέτειναν στην ραγδαία άνθησή του LPG τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορεί να συζητάμε αν το μέλλον ανήκει στα
εναλλακτικά καύσιμα,αλλά σε πολλές χώρες του κόσμου αποτελούν ήδη το παρόν.
Οι μετακινήσεις και οι μεταφορές γίνονται ολοένα και περισσότερο με εναλλακτικά καύσιμα, συμβάλλοντας
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην μείωση του οικονομικού κόστους. Για παράδειγμα στον τομέα
της ναυτιλίας ήδη το LNG κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Στην επιτροπή μεταφορών της ΕΚ έχουν ήδη εγκριθεί μέτρα που καθιστούν υποχρεωτικό στα κράτη-μέλη
να θεσπίσουν δεσμευτικούς στόχους για την δημιουργία υποδομών ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά καύσιμα.
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Eταιρία Ανταλλακτικών
INTER CARS

Η Inter Cars ιδρύθηκε στην Πολωνία το 1990. Μετά από 10 χρόνια εξαιρετικής παρουσίας στην Πολωνία, μετέβη σε ένα μοντέλο franchise και δημιούργησε ένα νέο
κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας που χτίστηκε σε μία έκταση 17.000 τετραγωνικών μέτρων, και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες αποθήκες στην Ευρώπη.
Δραστηριοποιείται συνολικά σε 17 χώρες στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με δίκτυο πάνω
από 400 καταστήματα. Το portfolio περιλαμβάνει
πάνω από 1.000.000 ενεργούς κωδικούς. Κάτω
από μία στέγη μπορείς να βρεις προϊόντα με εφαρμογές για αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσυκλέτες,
αγροτικά, ελαστικά, λιπαντικά, μπαταρίες, επαγγελματικά εργαλεία και εξοπλισμό συνεργείου. Η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερους από 670
προμηθευτές από όλο τον κόσμο, μερικοί από τους
οποίους είναι αρχικοί κατασκευαστές για γνήσια
ανταλλακτικά.
Στις αρχές του 2017, ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία Inter Cars Greece. Το πρώτο κατάστημα της
εταιρείας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Στρατηγικά
τοποθετημένο στην Δυτική Θεσσαλονίκη, με εγκαταστάσεις που καλύπτουν 1100 τετραγωνικά μέτρα
και πλήθος πάνω από 27.000 διαφορετικών κωδι-
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κών, πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες της
περιοχής εξυπηρέτησης.
Μέσα στο 2018, επεκτάθηκε η δραστηριότητά μας
στις περιοχές της Κοζάνης και της Λαμίας με μεγάλη επιτυχία.
Η ομάδα της Inter Cars Greece με χαρά και ικανοποίηση, θέλοντας να επιβραβεύσει τους πελάτες
μας για την υποστήριξή τους και τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού που ήταν ενεργός για το πρώτο
εξάμηνο του 2018, συγκεντρωθήκαμε για να τους
επιβραβεύσουμε και να τους παραδώσουμε τα
δώρα που κέρδισαν. Επώνυμα μηχανάκια 125cc,
παραδόθηκαν στους καλύτερους πελάτες μας.
Μια μεγάλη γιορτή οργανώθηκε για να μοιραστούμε την χαρά μας και όλοι μαζί σαν ένα δυνατό
σύνολο θα ακολουθήσουμε για άλλη μια φορά το
motto μας σαν εταιρεία «Driving Higher Standards».

H Bridgestone αποδεικνύεται η αγαπημένη
των Κατασκευαστών Πρώτης Τοποθέτησης

Στην Bridgestone, την μεγαλύτερη εταιρία ελαστικών και στον κόσμο [1], οι παγκόσμιες επενδύσεις στην Έρευνα
και την Ανάπτυξη είναι οι υψηλότερες στον κλάδο. Και έχουν ήδη αποπληρωθεί. Χάρη στα κορυφαία ελαστικά,
προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των Κατασκευαστών Αρχικού Εξοπλισμού και των οχημάτων τους,
η Bridgestone έχει ήδη επιλεγεί ως ελαστικό για περισσότερες από 45 τοποθετήσεις σε πάνω από 15 μοντέλα
από την αρχή του 2018 – και έπονται πάνω από 60 ακόμα τοποθετήσεις που έρχονται μέχρι το τέλος του χρόνου.
Η Bridgestone δουλεύει δίπλα-δίπλα με τους Κατασκευαστές
Αρχικού Εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturers OEMs) για να δημιουργήσουν ελαστικά προσαρμοσμένα στις
εξειδικευμένες απαιτήσεις τους. Αυτή η προσέγγιση είχε μια
εντυπωσιακά θετική ανταπόκριση. Μόλις το πρώτο εξάμηνο
του 2018, περισσότεροι από 10 OEMs ζήτησαν πάνω από 45
τοποθετήσεις για περισσότερα από 15 διαφορετικά μοντέλα
όπως: Ferrari Portofino, Porsche Cayenne, Mercedes AClass και C-Class. Audi A1, A6, A7 και Q2. Volkswagen
Touareg, T-ROC, Tiguan και Polo. Opel Insignia; Renault Mégane R.S., BMW i3s και X3 και άλλα.
Η εξειδικευμένη προσέγγιση ξεκινά με την κατανόηση των
συγκεκριμένων αναγκών των OEMs και προϋποθέτει στενή
συνεργασία μαζί τους για την τελειοποίηση κάθε στοιχείου
του ελαστικού πάνω στο όχημα. Για παράδειγμα, η Lexus και
η Mercedes ήθελαν να προσφέρουν στους οδηγούς τους
ασφάλεια σε περίπτωση που σκάσει ή τρυπήσει το ελαστικό
τους. Η Bridgestone κατανοώντας το αίτημά τους ενσωμάτωσε την Τεχνολογία Run-Flat (RFT) στο Turanza T005. Για τη
Ferrari Portofino, η Bridgestone επίσης ενσωμάτωσε την
RFT στο Potenza S007, που σχεδιάστηκε για να συνδυάζει τις
στροφές υψηλής ταχύτητας με την ανθεκτικότητα σε υψηλές
ταχύτητες και να ταιριάζει με τον σπορ χειρισμό της Portofino.
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Η Audi και η Opel προσπαθούσαν να ελαχιστοποιήσουν τον
θόρυβο εντός του οχήματος και να αυξήσουν την άνεση. Η
Bridgestone το πέτυχε γεμίζοντας κοιλότητες με ηχοαπορροφητικά υλικά και πραγματοποιώντας διάφορες άλλες προσαρμογές, όλες στα πλαίσια μιας καινοτομίας με την ιδιόκτητη
τεχνολογία B-Silent - που είναι διαθέσιμη στα νέα Audi A6,
A7 και Opel Insignia.
Βάσει της ζήτησης των OEMs, η Bridgestone έχει εξασφαλίσει κορυφαίο κράτημα στο δρόμο, δημιουργώντας προηγμένους σχεδιασμούς πέλματος, παρέχει αυστηρή ικανότητα
ακρίβειας στις στροφές, ενισχύοντας τα πλαϊνά του σκελετού
των ελαστικών ή χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη τεχνολογία
ανάμειξης πυριτίου NanoPro-Tech για την ελαχιστοποίηση
της φθοράς και την επέκταση της ζωής των ελαστικών. Αλλά
σε ορισμένες περιπτώσεις, η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την
τελειοποίηση υπάρχοντος προϊόντος . Η BMW, για παράδειγμα, χρειάστηκε μια εντελώς διαφορετική ιδέα ελαστικού
για τα ηλεκτρικά οχήματά τους. Η Bridgestone ανταποκρίθηκε με την τεχνολογία «ologic» και ένα ελαστικό που σχεδιάστηκε εξολοκλήρου από την εταιρία ειδικά για τα
ηλεκτρικά οχήματα προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε κορυφαία ασφάλεια,
η οποία διαπιστώνεται ιδιαίτερα στο πρόσφατο BMW i3s.

Η Comline γίνεται μέλος
του βρετανικού οργανισμού VLS
(Verification of Lubricant Specifications)
Η Comline Auto Parts Ltd (Comline), κορυφαίος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λιπαντικών, ανακοίνωσε την ένταξή της της ως μέλος του βρετανικού οργανισμού Verification of Lubricant Specifications (VLS).
Ο VLS εργάζεται, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες,
τους εμπόρους και τις αρμόδιες αρχές, για να διασφαλίσει την ορθότητα των δηλώσεων όσον αφορά
την ποιότητα και τα πρότυπα των λιπαντικών προϊόντων. Ο οργανισμός λειτουργεί ανεξάρτητα για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς συμμόρφωσης και
απόδοσης των λιπαντικών προϊόντων (όπως το πετρέλαιο) και να πιστοποιήσει ότι τα βιομηχανικά πρότυπα διατηρούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ως ανεξάρτητος βρετανός προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λιπαντικών για όλες τις δημοφιλείς ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και κορεατικές
εφαρμογές οχημάτων, η Comline είναι αφοσιωμένη
στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας σε όλες
τις κατηγορίες προϊόντων της και η συμμετοχή της
στον VLS έρχεται για να υπογραμμίσει τη δέσμευση
αυτή.
Ο Γενικός Διευθυντής της Comline, κ. Miten Parikh,
εξήρε την ιδιότητα του μέλους, λέγοντας: "Παρά το
γεγονός ότι η Comline είναι μία σχετικά νέα εταιρεία στην αγορά πετρελαίου και λιπαντικών, έχει
εδραιώσει γρήγορα μια ισχυρή φήμη σε αυτή την
κατηγορία προϊόντων προσφέροντας υψηλή ποιότητα
και γνήσια αξία. Η ένταξή
μας ως μέλος του VLS προσθέτει περαιτέρω αξιοπιστία
στο εμπορικό μας σήμα
όσον αφορά στην κατηγορία
των λιπαντικών και πιστεύουμε ακράδαντα στο
ήθος του VLS για την ανάδειξη της διαφάνειας στην
αγορά λιπαντικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε
μαζί τους για την υποστήριξη
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αυτής της αποστολής.
Ο Γραμματέας του VLS και ο Γενικός Διευθυντής της
UKLA, κ. David Wright, πρόσθεσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Comline ως
νέο μέλος στην πρωτοβουλία του κλάδου των λιπαντικών για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στην αγορά λιπαντικών και να προστατεύσει και να εκπαιδεύσει
τους τελικούς χρήστες. Οι προμηθευτές όπως η
Comline αποτελούν ζωτικό μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού στην αγορά και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί τους. "
Η Comline είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτου
στην Ευρώπη με προϊόντα ευρέως αποδεκτά σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η αποδοχή
της ως μέλος του VLS υπογραμμίζει την αναγνώρισή
της στον τομέα των λιπαντικών και αποδεικνύει την
αμείωτη δέσμευσή της για ποιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον VLS, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.ukla-vls.org.uk.

