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Εκδότης
Χρυσοσπάθης Γεώργιος
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Μηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής - ΣΙΣΕΜΑ
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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:
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Ρουσάκης Ιωάννης., 210 9514932

oδική ασφάλεια

Θλιβερές
στατιστικές
για τα τροχαία
στην χώρα μας
Βασικές αιτίες η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότηση, η χρήση κινητών, η μη χρήση της
ζώνες και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα τροχαία στην χώρα μας, δυστυχώς, κινούνται και πάλι
σε ανοδική τροχιά! Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο ,
αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2017 (1.027 τον Ιούλιο του 2018, έναντι 1.002 τον Ιούλιο
του 2017. Συνολικά, ο θλιβερός κατάλογος είχε 73 νεκρούς, 85 βαριά τραυματίες και 1.169 ελαφρά τραυματίες,
έναντι 71 νεκρών, 84 βαριά τραυματιών και 1.189 ελαφρά
τραυματιών τον Ιούλιο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 2,8% σε νεκρούς, αύξηση κατά 1,2% σε βαριά τραυματίες και μείωση κατά 1,7% σε ελαφρά τραυματίες. Η
απροσεξία των οδηγών, η χρήση κινητών τηλεφώνων, η
παραβίαση του ΚΟΚ, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότηση είναι η βασική αιτία
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των σοβαρών τροχαίων που κρατούν τις στατιστικές σε
υψηλά επίπεδα.
Ακόμη οι στατιστικές φανερώνουν ότι: στην Ελλάδα το 30%
των τροχαίων ατυχημάτων καθημερινά συμβαίνει κατά
την νυχτερινή οδήγηση. Οι αιτίες γνωστές: η κούραση, η
υπνηλία – σε συνδυασμό με τη χρήση αλκοόλ και την παραβίαση της προτεραιότητας – οδηγούν σε ένα σοβαρό
τροχαίο.Bασική αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων
στην χώρα μας είναι και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το 25% των θανάτων σε τροχαία σχετίζεται με την
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το αλκοόλ αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων σε τροχαία για τις ηλικίες 1625 ετών.

ενημέρωση

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σεπτέμβριος 2018: πτώση κατά -17,2%
ως προς το μήνα Σεπτέμβριο 2017.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το
μήνα Σεπτέμβριο 2018 υπήρξαν μειωμένες κατά -17,2% ως
προς το μήνα Σεπτέμβριο 2017.
Συνολικά, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά
+20,4% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Η πτώση ταξινομήσεων του περασμένου Σεπτεμβρίου, οφείλεται στην επίσπευση από τους διανομείς πωλήσεων που θα
υλοποιούνταν στην συνέχεια. Η αγορά αυτοκινήτου σε επίπεδο

διμήνου (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) παρουσιάζει αύξηση
+14,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο
οκτάμηνο του 2018 κινήθηκε -61,6% χαμηλότερα ως προς το
μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).
Στα καινούργια φορτηγά δεν παρατηρείται μεταβολή (+0,0%)
από τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ
στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις σημείωσαν αύξηση +21,8% ως προς το 2017.

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

4.922
490
18
2.930
Ιαν.-Σεπ. 2018

Καινούργια επιβατικά
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)
Καινούργια λεωφορεία
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc)
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84.076
5.376
197
27.798

Σεπτέμβριος 2017 Μεταβολή
5.947
543
20
2.426
Ιαν.-Σεπ. 2017
69.858
5.378
149
22.827

-17,2%
-9,8%
-10,0%
+20,8%
Μεταβολή
+20,4%
+0,0%
+32,2%
+21,8%

“

“

Οι εκπομπές CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα θα πρέπει
να μειωθούν κατά 40% έως το 2030 και θα πρέπει το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με
χαμηλές εκπομπές να αυξηθεί, τόνισε το ΕΚ.

Έως το 2030 τα αυτοκίνητα
να εκπέμπουν 40% λιγότερους ρύπους
θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στο σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε σήμερα, το ΕΚ πρότεινε
να τεθεί στο 40% ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών του
διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της ΕΕ για τα καινούργια αυτοκίνητα έως το 2030, υψηλότερα σε σύγκριση με τον
στόχο του 30% που προτείνει η Επιτροπή - έτος αναφοράς
2021, με ενδιάμεσο στόχο 20% έως το 2025. Ο νόμος θέτει
επίσης παρόμοιους στόχους για νέα φορτηγά.
Οι κατασκευαστές των οποίων ο μέσος όρος εκπομπών
CO2 υπερβαίνει αυτούς τους στόχους, θα καταβάλουν πρό-
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στιμο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων
που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές
(«ZLEVs») - (ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή οχήματα που εκπέμπουν λιγότερο από 50g CO2/km) έχουν μερίδιο αγοράς 35%
από πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και φορτηγών

ενημέρωση

έως το 2030 και 20% έως το 2025.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι
τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές (ηλεκτρικά
ή αυτά που εκπέμπουν λιγότερο από 50g CO2 ανά χιλιόμετρο) θα έχουν μερίδιο αγοράς 40% επί των πωλήσεων
νέων αυτοκινήτων και φορτηγών μέχρι το 2030 και 20%
μέχρι το 2025.

Δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες
οδήγησης έως το 2023
Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να υποβάλει
εντός δύο ετών σχέδια για δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης χρησιμοποιώντας μια φορητή
συσκευή, όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για
τα NOx. Μέχρι τότε, οι εκπομπές CO2 πρέπει να μετρούνται
με βάση δεδομένα που προέρχονται από τους μετρητές κατανάλωσης καυσίμων των αυτοκινήτων. Η δοκιμή εκπομπών σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης πρέπει να τεθεί
σε λειτουργία από το 2023, τονίζει το ΕΚ.

Σήμανση και κύκλος ζωής των εκπομπών
Μέχρι το τέλος του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει
να προτείνει νομοθεσία προκειμένου οι καταναλωτές να
έχουν ακριβείς πληροφορίες που θα μπορούν να συγκρίνουν την κατανάλωση καυσίμων, το CO2 και τις εκπομπές
ρύπων από νέα αυτοκίνητα. Από το 2025, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να αναφέρουν τον κύκλο ζωής των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων που διατίθενται στην
αγορά, χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία.
Η πρόταση δεν περιορίζεται στη μείωση των βλαβερών
εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται
για νομοθεσία που δίνει τα κατάλληλα κίνητρα στους κατασκευαστές, ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποδομές, προστατεύει τους εργαζόμενους σε αυτή τη μεταβατική φάση».

Επόμενα βήματα
Η έκθεση εγκρίθηκε με 389 ψήφους υπέρ, 239 κατά και 41
αποχές. Οι υπουργοί της ΕΕ στο Συμβούλιο θα υιοθετήσουν
την κοινή τους θέση στις 9 Οκτωβρίου.
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volvo

360
concept

Ο μελλοντικός ...εχθρός
των αεροπλάνων
Η Volvo πιστεύει με πάθος ότι το νέο κόνσεπτ
μοντέλο της, που αποτάσσει τον οδηγό από το
τιμόνι, μπορεί να κλέψει το επιβατικό κοινό
των σύντομων αεροπορικών πτήσεων.
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H Volvo αποκαλύπτει με τον πιο τολμηρό τρόπο, το όραμα της για τα αυτοκίνητα του
μέλλοντος, ή καλύτερα, τα μοντέλα που, μέσω της πλήρους αυτόνομης οδήγησης
θα …εξαφανίσουν πλήρως τον οδηγό από την θέση του οδηγού και θα κλέψουν το
έργο - και αρκετά εκατομμύρια δολάρια - από τις αεροπορικές εταιρίες.

volvo 360 concept
Το όραμα της φανερώνεται μέσα από το
Volvo 360c, μια κόνσεπτ σπουδή που
μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον
«άχρηστο» οδηγό ( χάρη στην αυτόνομη
οδήγηση) και τους «τεμπέληδες» επιβάτες, που μπορούν να απολαύσουν
μια πανάκριβ business class θέση,
όμοια με ενός αεροπλάνου.
Οι μελλοντικοί επιβάτες του σουηδικού
μοντέλου θα μπορούν μέσα στο αυτοκίνητο να κάνουν τα πάντα: Να βλέπουν τηλεόραση, να κοιμούνται, να
εργάζονται χάρη στο πλήρες κινητό
γραφείο με όλα τα κονφόρ και να ψυ-

χαγωγούνται με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας στα ...πόδια τους!
Η Volvο, όντας μια εταιρεία που εξέλιξε
πρώτη την αυτόνομη οδήγηση, ενστερνίζεται και εφαρμόζει μια τεχνολογία
που σίγουρα, εκπλήσσει τους φαν της
τεχνολογίας, όχι όμως και τους παραδοσιακούς οδηγούς που βλέπουν την
οδήγηση ως μέσο εκτόνωσης, ψυχαγωγίας, πάθους, καχύποπτοι να δεχθούν τον αυτόματο πιλότο στο τιμόνι
που παραμένει - και δικαίως - ο μεγάλος τους έρωτας.
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volvo 360 concept

"Η αυτόνομη οδήγηση θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε το επόμενο μεγάλο βήμα στην ασφάλεια, ανοίγει
όμως και νέα συναρπαστικά επιχειρηματικά μοντέλα και επιτρέπει στους καταναλωτές να περνούν το χρόνο τους
στο αυτοκίνητο κάνοντας αυτό ακριβώς που θέλουν".δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον , Πρόεδρος και CEO της Volvo
Cars. Το 360c, σύμφωνα με τη Volvo, μπορεί να κλέψει το επιβατικό κοινό των σύντομων πτήσεων, που αποτιμάται
σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια! Είναι το ιδανικό όχημα για …πτήσεις εδάφους – εδάφους απόστασης 300
χιλιομέτρων, ως ένα εναλλακτικός τρόπος ταξιδιού. Μάλιστα, έχει και πολλά θετικά. Ότι δεν πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, δεν χάνεις ώρες στα Gates, τον έλεγχο και τις καθυστερήσεις πριν την απογείωση!

Με σημαία του την αυτόνομη τεχνολογία το 360c
μπορεί, ως πλήρες αυτόνομο όχημα, να κινείται σε
μικτές διαδρομές – πόλη ή
και αυτοκινητόδρομο – ενώ
οι μετακινήσεις στο μέλλον
θα γίνουν ακόμη πιο ασφαλείας μιας και όμοια τεχνολογικά
μοντέλα,
θα
επικοινωνούν μεταξύ τους,
ενισχύοντας την ασφάλεια
στους δρόμους.
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Opel Ko-HAF
...για λιγότερα τροχαία ατυχήματα

“

“

Η Opel παρουσίασε με επιτυχία ένα μέλλον που υπόσχεται λιγότερα ατυχήματα και μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων, για να μπορεί ο οδηγός να διαβάζει, να γράφει ή να ξεκουράζεται
αντί να παρακολουθεί συνεχώς το αυτοκίνητο.

Η εταιρία συμμετέχει στο Ko-HAF – ένα Γερμανικό ερευνητικό
project με θέμα τη συνεργατική, αυτοματοποιημένη οδήγηση,
που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015. Η επίδειξη των λειτουργιών
της οδήγησης αυτού του τύπου, έγινε στο πρωτότυπο Opel Insignia κατά τη διάρκεια παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του Ko-HAF, στο Κέντρο Δοκιμών Opel στο
Rodgau-Dudenhofen.
Τα συστήματα συνεργατικής, αυτοματοποιημένης οδήγησης
δεν χρειάζονται συνεχή επίβλεψη από τον οδηγό. Οι οδηγοί
μπορούν να ασχολούνται με άλλα πράγματα, αλλά όταν ειδοποιούνται από το σύστημα, πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν εντός ορισμένου χρόνου τον έλεγχο του οχήματος.
Επομένως, το όχημα πρέπει να μπορεί να “βλέπει” μακρύτερα
από όσο επιτρέπουν οι δικοί του αισθητήρες. Στο Ko-HAF,
οχήματα στέλνουν πληροφορίες για τις τρέχουσες οδικές συν-
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θήκες, όπως οδικά έργα, κυκλοφοριακές ανασχέσεις και ατυχήματα, σε έναν Safety Server (Διακομιστή Ασφαλείας). Στον
Safety Server γίνεται η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, ώστε, εάν χρειαστεί, να υπάρχει ένας ακριβής χάρτης –
σαν ένας τεχνητός ορίζοντας που προσφέρει μία πολύ λεπτομερή επισκόπηση του δρόμου μπροστά.
Στο Ko-HAF, η Opel ανέλαβε τον τομέα των ψηφιοποιημένων
χαρτών καθώς και τη διαδικασία αποσύνδεσης του αυτοκινήτου από την κατάσταση αυτοματοποιημένης οδήγησης, και
την επαναφορά του ελέγχου στον οδηγό. Οι μηχανικοί από το
Rüsselsheim σχεδίασαν την αρχιτεκτονική, τις διεπαφές και
τα πρωτόκολλα του Safety Server, που αξιολογήθηκαν στο
project.
Μία πρόσθετη βασική αποστολή ήταν η δημιουργία μιας μεθόδου αυτοεντοπισμού (ακριβές στίγμα) για το όχημα. Η Opel

σχεδίασε αλγορίθμους για οπτική χαρτογράφηση και
εντοπισμό στίγματος που ενσωματώνονται στα δεδομένα από κεντρικά και τοπικά αποθηκευμένους χάρτες,
ενσωματωμένους αισθητήρες και το Global Navigation
Satellite System (GNSS). Η μέθοδος εντοπισμού ελέγχθηκε στο πρωτότυπο Opel Insignia, στο Κέντρο Δοκιμών της Opel και στη δοκιμαστική διαδρομή του
Ko-HAF σε αυτοκινητόδρομους γύρω από τη Φρανκφούρτη.
Ο δεύτερος τομέας στον οποίο επικεντρώθηκε η Opel
ήταν οι υπόλοιπες ασχολίες του οδηγού, τα λεγόμενα
μη οδηγικά καθήκοντα. Οι μηχανικοί της εταιρίας εξέλιξαν λογισμικό και ένα σύστημα αισθητήρων για την
ανίχνευση και ταξινόμηση των ασχολιών του οδηγού,
ενώ το όχημα κινείται αυτόματα.

νέα αγοράς

Το απόλυτο αυτοκίνητο δρόμου
με τεχνολογία μηχανοκίνητου αθλητισμού

INFINITI Project Black S
Βασισμένο στο σπορ κουπέ INFINITI Q60, το “Project Black S” είναι ένα επίτευγμα της μηχανικής
που διερευνά πώς η τεχνολογία διπλού υβριδικού κινητήρα της Formula 1, θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ένα αυτοκίνητο δρόμου. Το πρωτότυπο ανάπτυξης του Q60 Project Black S, αντιπροσωπεύει το μέγιστο επίπεδο απόδοσης, τις δυναμικές δυνατότητες, την αποτελεσματική αεροδυναμική
και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας που μπορεί να προσφέρει η INFINITI.
Η παγκόσμια πρώτη διπλή υβριδική τεχνολογία, προέρχεται από τη Formula One και έχει σχεδιαστεί ειδικά για
το δρόμο, με ενδεχόμενο να κατασκευαστεί μια νέα
ναυαρχίδα επιδόσεων. Δείχνει επίσης τη δέσμευση της
INFINITI για την ανάπτυξη συναρπαστικών ηλεκτροκίνητων κινητήρων υψηλής απόδοσης.
Το Project Black S συνδυάζει κορυφαία διπλή υβριδική
τεχνολογία με τον βραβευμένο V6, twin-turbo κινητήρα
3.0 λίτρων της INFINITI. Το μοναδικό "σύστημα ανάκτησης ενέργειας" (ERS) συμβάλλει στην αύξηση της ισχύος
και της ροπής. Το πρωτότυπο του διπλού υβριδικού κινητήρα παράγει 420 kW που ισοδυναμεί με 563hp ή
571ps, ενώ ο συμβατικός κινητήρας VR30 παράγει 298
kW (400hp / 405ps). Ο λόγος ισχύος/βάρους εκτιμάται
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σε 235 W/kg, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km σε
κάτω από τέσσερα δευτερόλεπτα.
Το κινητήριο σύνολο του πρωτοτύπου, ενσωματώνει
τρεις μονάδες κινητήρων (MGU). Κάθε MGU-K ('K' σημαίνει 'kinetic') συλλέγει κινητική ενέργεια από το φρενάρισμα. Παράλληλα,
οι διπλοί ηλεκτρικοί
υπερσυμπιεστές του κινητήρα είναι εξοπλισμένοι με δύο
μονάδες MGU-H (όπου 'H' για 'θερμότητα'), για την επεξεργασία της θερμικής ενέργειας από τα καυσαέρια.
Αυτό επιτρέπει στον κινητήρα να παράγει ηλεκτρική ισχύ
τόσο υπό την πέδηση, όσο και κατά την επιτάχυνση.
Το πρωτότυπο είναι επίσης το πρώτο όχημα INFINITI με
ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια ελέγχου 'by-wire'. Παράλληλα με την 'by-wire' επιτάχυνση και τις αλλαγές ταχυ

τήτων, καθώς και το 'by-wire'
Direct Adaptive Steering σύστημα οδήγησης της NFINITI, το Q60
Project Black S διαθέτει ένα νέο σύστημα ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση (BBW). Βελτιστοποιημένο για χρήση στο
δρόμο και την πίστα, το νέο σύστημα πέδησης αντικαθιστά τα στάνταρ δισκόφρενα Red Sport 400 του
Q60 (διαμέτρου εμπρός 355 mm και πίσω 350 mm), με
νέα δισκόφρενα κεραμικού άνθρακα και διαμέτρου 380 mm
και 360 mm, εμπρός και πίσω αντίστοιχα.
Το πρωτότυπο Q60 Project Black S έχει αναπτυχθεί στην παρούσα
φάση πολύ πιο γρήγορα, από οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχει κατασκευαστεί από την ίδρυση της INFINITI. Πέρα από την ανάπτυξη ενός μοναδικού νέου κινητήρα, το έργο αυτό ενσαρκώνει τις προσπάθειες της
INFINITI να συντομεύσει την περίοδο “κύησης” νέων μοντέλων. Μέχρι σήμερα,
το πρωτότυπο Project Black S έχει αναπτυχθεί σε διάστημα μόλις 18 μηνών.
Στα επόμενα στάδια της ανάπτυξης του μοντέλου και μέχρι το 2019, θα συνεχιστεί η εξέλιξη του πρωτοτύπου από το ψηφιακό περιβάλλον και το δυναμόμετρο, σε περιβάλλον πίστας για δοκιμές επιδόσεων και επικύρωσης
δεδομένων, σε μια σειρά από πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Προδιαγεγραμμένη επιτυχία για την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018»

Άγγιξε το μέγιστο αριθμό
συμμετοχών η μεγαλύτερη έκθεση
αυτοκινήτου στην Ελλάδα!

Ρεκόρ και για τον After Market κλάδο
του αυτοκινήτου, με τις κορυφαίες εταιρείες
εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων
να δίνουν δυναμικό παρών.

■ Oδηγεί στις ...εξελίξεις!
Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου στην Ελλάδα, την
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018» και οι κορυφαίες εταιρείες εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων αλλά και
της ευρύτερης After Market αγοράς, έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, θέτοντας τις βάσεις για
μία πλήρως ανανεωμένη και ολοκληρωμένη εμπορική έκθεση αυτοκινήτου.
Έως και σήμερα, μετά την τεράστια ζήτηση, έχουν
εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
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ΕΚΟ 2018», η πλειονότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά:
Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, DS, Fiat, Ford,
Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes, MINI, Nissan, Renault, Seat, Skoda, Smart, Volkswagen, Volvo. Πρόκειται για συμμετοχές με εντυπωσιακά περίπτερα,
σε έναν πλήρως αναβαθμισμένο εκθεσιακό χώρο,
με αισθητά μεγαλύτερη έκταση, που θα δώσει τη δυνατότητα φιλοξενίας ακόμη περισσότερων εταιρειών
του κλάδου.

έκθεση

■ Στον πυρετό της προετοιμασίας η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018»,

με πληρότητα 100%.
Με στοχοπροσήλωση ετοιμάζεται η μοναδική έκθεση αυτοκινήτου:
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018», η οποία αναμένεται να σπάσει κάθε
ρεκόρ συμμετοχών. Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή διοργάνωση
παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον καθώς στα περίπτερα των Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων αυτοκινήτων θα παρουσιαστούν όλα τα
νέα μοντέλα που έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στη Διεθνή Έκθεση
Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Μετά την απόλυτη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η παραγωγή δεσμεύτηκε για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, για ολική αναβάθμιση του
θεσμού, για ακόμη περισσότερες συμμετοχές με στόχο να πραγματοποιήσει την αρτιότερη και πιο επιτυχημένη έκθεση των τελευταίων ετών. Κύριος στόχος είναι η ικανοποίηση τόσο των συμμετεχόντων, όσο και του
κοινού που εμπιστεύονται επί σειρά ετών το θεσμό για την ενημέρωσή
τους αλλά και για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Παράλληλα, ετοιμάζεται ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με test drive, θεματικές ημερίδες, διαγωνισμούς και εντυπωσιακά
events που θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση εξασφαλίζοντας στους επισκέπτες αλλά και τους συμμετέχοντες ένα πλούσιο 9ήμερο ενημέρωσης
με πυρήνα το αυτοκίνητο και την After Market αγορά του.
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έκθεση

■ Η After Market αγορά του αυτοκινήτου
στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018»
Αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΟ 2018», θα αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά ο
κλάδος της After Market αγοράς του. Στο πλαίσιο
αυτής της μοναδική εμπορικής έκθεσης αυτοκινήτου διεθνούς βεληνεκούς, που απευθύνεται τόσο σε
επαγγελματίες του αυτοκινήτου, όσο και στους λάτρεις του, η φετινή διοργάνωση έχει δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στη συμμετοχή των Αfter Μarket εταιρειών
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό συνεργείων, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες αυτοκινήτου, υγραεριοκίνηση κλπ. που με την παρουσία
τους δεσμεύονται να προσδώσουν έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα στην έκθεση.

■ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018»
10 - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ)

Στο πλαίσιο της: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ
2018», οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για όσα
αφορούν τον γενικότερο κλάδο του
αυτοκινήτου, ενώ οι συμμετέχοντες
θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία για B2B συναντήσεις καθώς η έκθεση προσδοκά να συγκεντρώσει τους
μεγαλύτερους Έλληνες Εισαγωγείς αλλά και επαγγελματίες του ευρύτερου τομέα.
Στόχος της διοργάνωσης, είναι για ακόμη μία χρονιά, η έκθεση να αποτελέσει θεσμό και για τον After
Market τομέα του αυτοκινήτου και να συντελέσει σημείο αναφοράς του κλάδου. Όλα τα νέα προϊόντα, οι
υπηρεσίες, όλες οι εξελίξεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες θα κάνουν πρεμιέρα στην έκθεση δίνοντας
τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να διευρύνουν τις εμπορικές τους συμφωνίες αλλά και στους επισκέπτες να βιώσουν μία άρτια εμπειρία ενημέρωσης.
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BMW
Ηλεκτροκίνηση,
εξέλιξη μπαταριών

Συνεχής πρόοδος στην εξέλιξη των μπαταριών:
αυξημένο ενεργειακό περιεχόμενο, με τις διαστάσεις να παραμένουν ίδιες.
Όπως οι ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτρονικά
ισχύος, οι μπαταρίες υψηλής τάσης αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας BMW
eDrive που χρησιμοποιείται σε οχήματα BMW i και
εξελίσσεται ανεξάρτητα από το BMW Group. Οι κυψέλες ιόντων λιθίου παράγονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το BMW Group.
Χάρη στην αξιόπιστη συνεργασία με τον κατασκευαστή
κυψελών μπαταριών στον τομέα έρευνας και εξέλιξης, επιτυγχάνεται συνεχής βελτιστοποίηση των συσσωρευτών ως
προς την ισχύ, αυτονομία, ασφάλεια και αντοχή. Εγκατεστημένη βαθιά στο πάτωμα του οχήματος, η μπαταρία υψηλής τάσης
κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Dingolfing και αποτελείται από οκτώ μονάδες, κάθε μία με δώδεκα κυψέλες: οι τελευταίες βελτιώσεις έχουν αποφέρει χωρητικότητα 120 Ah μαζί
με συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο 42,2 kWh – χωρίς μεταβολή στο μέγεθος. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς
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την αύξηση της αυτονομίας. Συγκριτική αναφορά: στο λανσάρισμα του BMW i3 το 2013, οι αντίστοιχες τιμές ήταν 60 Ah και 22.6
kWh, ενώ η μπαταρία δεύτερης γενιάς που λανσαρίστηκε το 2016
φτάνει τα 94 Ah και 33 kWh.
Πέρα από το βάρος του οχήματος και το χώρο που καταλαμβάνει
η εγκατεστημένη μπαταρία, οι οδηγικές επιδόσεις και η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, αλλά με αυξημένη
αυτονομία. Το BMW i3, με ηλεκτροκινητήρα 125 kW/170 hp επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 7,3 δεύτερα, ενώ το BMW
i3s με 135 kW/184 hp ολοκληρώνει το στάνταρ σπριντ σε 6,9 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο μοντέλα θέτουν πρότυπα
σπορ επιδόσεων στην κατηγορία τους. Χάρη στην άμεση απόκριση που χαρακτηρίζει τους ηλεκτροκινητήρες, τα BMW i3 και
BMW i3s στέκονται επάξια απέναντι σε σπορ μοντέλα με πολύ
ισχυρότερο κινητήρα καύσης: εδώ οι τιμές είναι 5,1 και 4,3 δευτερόλεπτα αντίστοιχα για την εν κινήσει επιτάχυνση 80 - 120
km/h.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο για το
BMW i3 (120 Ah) είναι 13,1 kWh / 100 km, ενώ το BMW i3s (120
Ah) καταναλώνει αντίστοιχα 14,6 kWh – 14,0 kWh / 100 km. Η
υψηλή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα και η αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας πετυχαίνουν αυτονομία σχεδόν 30% μεγαλύτερη από των προηγούμενων μοντέλων. Η αυτονομία του
BMW i3 (120 Ah) είναι 359 km (προηγουμένως 290 - 300 km)
σύμφωνα με τον κύκλο NEDC, και 285 - 310 km(προηγουμένως
235 – 255 km) σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Για το BMW i3s
(120 Ah), αυτονομία 330 - 345 km (προηγουμένως 280 km) έχει
υπολογιστεί σύμφωνα με το NEDC, και 270 - 285 km (προηγουμένως 235 –245 km) σύμφωνα με το WLTP. Σε καθημερινές
συνθήκες, και τα δύο μοντέλα πετυχαίνουν τώρα αυτονομία 260
km (προηγουμένως 200 km).
Τα υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά φόρτισης των BMW i3 και
BMW i3s επιτρέπουν ταχεία και ευέλικτη ανανέωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Το στάνταρ καλώδιο φόρτισης είναι σχεδιασμένο για να συνδέεται σε μία συμβατική οικιακή πρίζα. Εδώ,
η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται στο 80% της πλήρους χωρητικότητάς της σε περίπου 15 ώρες με ισχύ φόρτισης 2,4 kW. Η σύνδεση σε BMW i Wallbox επιτρέπει ταχεία τριφασική φόρτιση με

ισχύ 11 kW. Ο χρόνος που απαιτείται για φόρτιση του 80% της μεγάλης χωρητικότητας της μπαταρίας υψηλής τάσης είναι 3,2
ώρες. Τα ηλεκτρονικά ισχύος και η μπαταρία υψηλής τάσης των
BMW i3 και BMW i3s μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με σταθμούς ταχείας φόρτισης που λειτουργούν με σταθερό ρεύμα (DC). Εδώ, η ισχύς φόρτισης είναι 50 kW και η
μπαταρία υψηλής φόρτισης φτάνει στο 80% της συνολικής χωρητικότητάς της σε 42 λεπτά.
Με την χωρητικότητα της μπαταρίας αυξημένη στα 42,2 kWh, η
τελευταία έκδοση του BMW i3 ακολουθεί επίσης την ενιαία φιλοσοφία της μάρκας, που εφαρμόζεται από τότε που λανσαρίστηκε στην αγορά και στοχεύει στην υπεύθυνη χρήση πόρων:
αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα συστήματα κίνησης μηδενικών
ρύπων, αλλά και την επιλογή υλικών, τις τεχνικές παραγωγής
αλλά και τις υπηρεσίες μετακίνησης. Τα BMW i3 (120 Ah) και
BMW i3s (120 Ah) έχουν πολύ καλύτερο αποτύπωμα CO2 σε όλο
τον κύκλο ζωής των οχημάτων – από εξόρυξη πρώτων υλών και
παραγωγή μέχρι χρήση και ανακύκλωση – και αυτό έχει πολύ
χαμηλότερες επιπτώσεις στο παγκόσμιο φαινόμενου του θερμοκηπίου, από όσο στην περίπτωση εφάμιλλων οχημάτων με συμβατική ισχύ.
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Volkswagen
Microsoft
H Volkswagen συμμαχεί για πέντε χρόνια
με τη Microsoft με στόχο την βελτιστοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών που θα
παρέχονται στους ιδιοκτήτες των μελλοντικών μοντέλων της γερμανικής φίρμας.
Την ώρα που η τεχνολογία κατακλύζει τα νέα μοντέλα και η αυτόνομη
οδήγηση είναι στο πιο νευραλγικό της σημείο, οι συμμαχίες μεγάλων
αυτοκινητοβιομηχανιών με τις πιο δυνατές εταιρίες λογισμικών και
διαδικτυακών υπηρεσιών είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες.

26 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● οκτώβριος 2018

Για αυτό το λόγο και η Volkswagen συμφώνησε να συνεργαστεί
με τη Microsoft για τα επόμενα
πέντε χρόνια. Στόχος, η τοποθέτηση του συνόλου των διαδικτυακών
υπηρεσιών
της
Volkswagen στην πλατφόρμα
cloud της Microsoft.
Η γερμανική φίρμα – που έχει
στην «ομπρέλα της τα μοντέλα
της VW, της Audi, της Seat και
της Skoda – επιθυμεί να επεκτείνει και άλλο το τεχνολογικό της
πεδίο, με κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά εφικτό για τη Microsoft. Να συνδέσει τα μοντέλα της

στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει
τις επιλογές των ψηφιακών υπηρεσιών στους κατόχους των
μοντέλων VW. Στόχος της Volkswagen να έχει συνδέσει έως το
2020 πάνω από πέντε εκατομμύρια οχήματα της στο Cloud της
Microsoft. Ο στόχος αυτός προβλέπει και τη δημιουργία ενός
νέου τμήματος εξέλιξης της γερμανικής φίρμας κοντά στα γραφεία της Microsoft, στην
Ουάσινγκτον, ενώ για τον ίδιο
λόγο στο συγκεκριμένο κέντρο
θα μετακινήσει περίπου 300 εργαζόμενους, από τη Γερμανία

στην Αμερική.
Nα σημειωθεί, ότι, η VW είχε συνάψει συμφωνία με την Google,
πριν από περίπου ένα χρόνο, με
στόχο της ανάπτυξη κβαντικών
υπολογιστών, που θα στην μελλοντική χρήση της αυτοκίνησης,
με κοινό παρανομαστή την αυτόνομη οδήγηση, που πλέον τρέχει
σε πολλά μοντέλα της φίρμας. Η
συγκεκριμένη συμμαχία έχει ως
στόχο να γίνει πιο στοχευμένη
παρατήρηση των μοτίβων οδήγησης, να δίνονται πληροφορίες
για τους διαθέσιμους χώρους
στάθμευσης κ.α.
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Η νέα BMW Σειρά 8 Coupe κάνει την εκθεσιακή πρεμιέρα της
στο Σαλόνι του Παρισιού.

Αποκαλύφθηκε η νέα σειρά
auto news

Συνδυάζει τα δυναμικά διαπιστευτήρια ενός σπορ αυτοκινήτου υψηλού κύρους,
οπτικά και τεχνολογικά, με την αποκλειστικότητα ενός πολυτελούς coupe.
Συνδυάζει τα δυναμικά διαπιστευτήρια ενός σπορ αυτοκινήτου υψηλού κύρους,
οπτικά και τεχνολογικά, με την αποκλειστικότητα ενός πολυτελούς coupe.

Όλα αυτά σηματοδοτούν μία δυναμική προϊοντική επέλαση της
μάρκας στην πολυτελή κατηγορία. Η προηγμένη φιλοσοφία ελέγχου και απεικόνισης της BMW Σειράς 8 Coupe, τα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας συμβάλλουν
επίσης στον αποκλειστικό, καινοτόμο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.
Η ομοιότητα της Σειράς 8 Coupe με την αγωνιστική BMW M8 GTE
– που τρέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αγώνων αντοχής - υπογραμμίζεται με ιδιαίτερη ένταση στο μοντέλο της BMW M Performance που διατίθεται από το λανσάρισμα. Η νέα BMW M850i xDrive
Coupe (κατανάλωση μικτού κύκλου: 10,5 – 10,0 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 240 – 228 g/km) χρησιμοποιεί ένα νέο
V8 βενζινοκινητήρα που αποδίδει 390 kW/530 hp και κάνει το
ντεμπούτο του στο αυτοκίνητο. Ο ροπάτος κινητήρας, η τεχνολογία
πλαισίου που έχει εξελιχθεί με βάση την εμπειρία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ένα διαφορικό M Sport χαρίζουν στην BMW
M850i xDrive Coupe θρυλικές επιδόσεις. Τον V8 πλαισιώνει ένας
εξακύλινδρος, εν σειρά diesel που αποδίδει 235 kW/320 hp για λογαριασμό της BMW 840d xDrive (κατανάλωση μικτού κύκλου: 6,2
– 6,1 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 164 – 160 g/km).
Και οι δύο εκδόσεις έχουν ευφυές σύστημα τετρακίνησης και περιλαμβάνουν στάνταρ ανάρτηση Adaptive M και Integral Active
Steering.
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Kia e-Niro
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Το νέο e-Niro είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό crossover της Kia
και το δεύτερο γενικότερα ηλεκτρικό αυτοκίνητό της μετά το Soul EV

Kia e-Niro

Ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover
με αυτονομία έως 458 χιλιόμετρα!
Σχεδιάστηκε στα στούντιο της Kia στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ και το Ναμιγιάνγκ
της Κορέας και βασίστηκε στο πρωτότυπο Niro EV Concept που είχε παρουσιαστεί στην έκθεση CES στο Λας
Βέγκας. Με μήκος αμαξώματος στα 4.375
χλστ. και μεταξόνιο στα 2.700 χλστ. το eNiro προσφέρει μεγάλους και άνετους
χώρους. Χαρακτηριστικός είναι ο χώρος
αποσκευών του των 451 λίτρων (VDA).
Το εσωτερικό έχει μεταμοντέρνα σχεδίαση και ευθυγραμμισμένη με τις τεχνολογίες του ηλεκτρικού συστήματος
πρόωσης. Ο οδηγός πληροφορείται για
τις λειτουργίες του e-Niro από μία έγχρωμη οθόνη αφής 7’’και από τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων των
επίσης 7’’.
Στην Ευρώπη το e-Niro θα διατίθεται
στην έκδοση με μπαταρία λιθίου-ιόντων
πολυμερών 64 kWh. Θα υπάρχει και μία
μικρότερη έκδοση με μπαταρία 39,2 kWh
και συνδυασμένη αυτονομία 312 χιλιομέ-

τρων (πάντα στον κύκλο WLTP). Με ταχυφόρτιση ισχύος 100 kW απαιτούνται
μόλις 42 λεπτά της ώρας για να φορτισθεί
η μπαταρία από το 20% έως το 80%.
Η έκδοση των 64 kWh συνδυάζεται με
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW (204 ps)
και 395 Nm ροπής με την διαδικασία των
0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνεται σε
μόλις 7,8 δευτερόλεπτα. Η βασική έκδοση των 39,2 kWh εφοδιάζεται με έναν
μικρότερο ηλεκτροκινητήρα των 100 kW
(136 ps) με ροπή 395 Nm και 0-100 σε 9,8
δευτερόλεπτα.
Όλες οι εκδόσεις e-Niro είναι προσθιοκίνητες και με λειτουργία έξυπνης ανάκτησης της κινητικής ενέργειας -και από
διακόπτες στο τιμόνι- κατά την φάση ρολαρίσματος ή επιβράδυνσης. Τα e-Niro
εξοπλίζονται με τα προηγμένα συστήματα
ασφαλέιας, άνεσης και υποβοήθησης
οδηγού και συνοδεύονται από εγγύησης
για 7 έτη ή για 150.000 χιλιόμετρα.

Μετά την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο
σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού, το
λανσάρισμα του e-Niro στην Ευρώπη ξεκινά
τέλη του έτους προσφέροντας έως 485
χιλιόμετρα καθαρής ηλεκτροκίνησης με μία και
μόνο φόρτιση.

“
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Ο εναλλακτήρας DENSO ξεπερνά τον εναλλακτήρα
(δυναμό) του ανταγωνισμού στο τεστ ποιότητας

Η DENSO εξέτασε έναν εναλλακτήρα από μια ανώνυμη μάρκα «Χ» έναντι των προτύπων σχεδίασης
DENSO (DDS), τα οποία τηρούνται για τους δικούς μας εναλλακτήρες ποιότητας OE για το aftermarket. Στα τεστ εξετάστηκαν με αυστηρότητα οι επιδόσεις του εναλλακτήρα, η ανθεκτικότητα και η σύνθεση συγκόλλησης. Ο εναλλακτήρας Brand X απέτυχε και στα τρία τεστ, ενώ ο εναλλάκτης DENSO
ξεπέρασε τα πρότυπα όλες τις φορές.

■ Απόδοση
Για το τεστ, ο εναλλακτήρας σταθεροποιήθηκε σε θερμοκρασία 5,000 σ.α.λ. επί 30 λεπτά και μετά πραγματοποιήθηκε σάρωση ταχύτητας από 1000 σ.α.λ. έως 10.000 σ.α.λ. μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 25 °C και 90 °C. Οι στροφές ανά λεπτό αντιστοιχούσαν στις στροφές του
εναλλακτήρα, όπου οι 1.800 σ.α.λ. αντιπροσώπευαν τις μεσαίες στροφές ρελαντί του κινητήρα και οι 5.000
σ.α.λ. τις κανονικές στροφές λειτουργίας του κινητήρα.
Προκειμένου να λάβει αποδεκτή βαθμολογία, ο εναλλακτήρας έπρεπε να πληροί ή να υπερβαίνει τα πρότυπα σχεδιασμού DENSO (DDS) για τα αμπέρ εξόδου σε κάθε ένα από τα τέσσερα σενάρια της δοκιμής.
Σε κάθε δοκιμή, η έξοδος του εναλλακτήρα της Μάρκας X έπεσε κάτω από τα πρότυπα DDS. Επιπλέον, η
ρητίνη του ρότορα του εναλλακτήρα της Μάρκας Χ έλιωσε, μια κοινή αιτία πρόωρης βλάβης.
Αντίθετα, ο εναλλακτήρας της DENSO υπερέβη τα πρότυπα DDS σε όλα τα σενάρια.

■ Αντοχή
Για τη δοκιμή αντοχής, η DENSO χρησιμοποίησε ανάλυση "προς τα επάνω και προς τα κάτω", η οποία
αφορούσε επιτάχυνση και επιβράδυνση μεταξύ 0 - 22.500 σ.α.λ. Ο εναλλακτήρας δοκιμάστηκε στους 90
°C σε κύκλους 20 δευτερολέπτων, με 1 δευτερόλεπτο για επιτάχυνση, 9 δευτερόλεπτα στις 22.500 σ.α.λ.,
1 δευτερόλεπτο για επιβράδυνση και 9 δευτερόλεπτα για 0 σ.α.λ.
Προκειμένου να περάσει το τεστ, ο εναλλακτήρας έπρεπε να είναι ηλεκτρικά λειτουργικός με μέγιστη μείωση 10% μετά από 45.000 κύκλους. Επίσης, δεν έπρεπε να υπάρξει μηχανική ζημιά, όπως αποσύνδεση
ή ρωγμές στη συγκόλληση του ανεμιστήρα.
Ο εναλλακτήρας της μάρκας Χ απέτυχε ηλεκτρικά μετά από μόλις 1.227 κύκλους λόγω θραύσης του πηνίου
του ρότορα. Ως εκ τούτου, η δοκιμή δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Μετά την αποσυναρμολόγηση, παρατηρήθηκε επίσης παρεμβολή μεταξύ του ρότορα O/D και του στάτη I/D λόγω της παραμόρφωσης του
στύλου στο νύχι του ρότορα και της ρωγμής ρητίνης στο σημείο
Feature material
τήξης του πηνίου πεδίου. Αυτό δείχνει μια εξαιρετικά μικρή διάρκεια ζωής για τον εναλλακτήρα Μάρκας
X, που αντιστοιχεί σε περίπου 6 μήνες λειτουργίας.
Ο εναλλάκτης DENSO, αντίθετα, δεν έδειξε σημάδια βλάβης μέχρι περίπου τους 90.000 κύκλους, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 15 χρόνια λειτουργίας. Μετά από 130.000 κύκλους, μπορεί να προκληθεί
μηχανική ζημιά λόγω βλάβης στη συγκόλληση του ανεμιστήρα.
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■ Σύνθεση συγκόλλησης
Στην τελική δοκιμή, ο εναλλακτήρας της Μάρκας Χ δοκιμάστηκε προκειμένου να γίνει ανάλυση της χημικής
σύνθεσης του κράματος συγκόλλησης χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM) —
που χρησιμοποιείται για την παροχή λεπτομερών εικόνων υψηλής ανάλυσης — και αναλυτή ακτίνων Χ
με διασκορπισμό ενέργειας (EDX) για τον εντοπισμό των στοιχείων που συγκροτούν το δείγμα.
Προκειμένου να συμμορφωθεί όχι μόνο με τα πρότυπα DDS αλλά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η
συγκόλληση πρέπει να γίνεται χωρίς μόλυβδο. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η δοκιμή βρήκε μόλυβδο
και κασσίτερο στο κράμα συγκόλλησης της Μάρκας X.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση αυτών των βαρέων μετάλλων σε μέρη όπως οι εναλλακτήρες λόγω της κακής μηχανικής τους αντοχής και των χαμηλών σημείων τήξης που ενέχουν κίνδυνο
πυρκαγιάς. Στο παρελθόν, σχεδόν όλες οι συγκολλήσεις περιείχαν μόλυβδο, αλλά οι ανησυχίες για την
ασφάλεια υπαγορεύουν όλο και περισσότερο τη χρήση κραμάτων χωρίς μόλυβδο.
Η χρήση της συγκόλλησης για τη σύνδεση της φάσης στάτη και του τερματικού ανορθωτή, καθώς και του
πλαισίου ρυθμιστή, ενισχύει την κακή ποιότητα του εναλλακτήρα της Μάρκας X.
Αντίθετα, η DENSO χρησιμοποιεί συγκόλληση με αδρανές αέριο βολφραίμιο (TIG) για τη φάση στάτη του
εναλλακτήρα SC και συγκόλληση σημείων για το πλαίσιο ρυθμιστή, πάντα με κράματα χωρίς μόλυβδο.

■ Εναλλακτήρες SC DENSO
Η DENSO εισήγαγε τους πρώτους εναλλακτήρες αυτοκινήτων στη δεκαετία του 1960, από τότε η εταιρεία
πρωτοστάτησε σε μια ποικιλία νέων σχεδίων εναλλακτήρων που παρήγαγαν μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ,
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα με μικρότερες, ελαφρότερες μονάδες. Το 2000, η
DENSO εισήγαγε τον πρώτο εναλλακτήρα SC (Segment Conductor) σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας ορθογώνιο αγωγό για την κυψέλη του στάτη. Αυξάνοντας την πυκνότητα του τυλίγματος (παράγοντας
χώρος) από 45 σε 70 τοις εκατό, η DENSO μπόρεσε να αναπτύξει έναν εναλλακτήρα SC ο οποίος ήταν 20
τοις εκατό πιο ελαφρύς, καθώς και να επωφεληθεί από την αυξημένη ισχύ κατά 50 τοις εκατό σε σχέση
με τους συμβατικούς τύπους εναλλακτήρων.
Σήμερα, οι εναλλακτήρες DENSO SC αποτελούν την πρώτη επιλογή στην αγορά aftermarket για τα υψηλά
πρότυπα απόδοσης και την απρόσκοπτη επισκευή τους.
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Μεγαλύτερη και καλύτερη!
Η Comline εντυπωσιάζει
στην Automechanika Frankfurt

Η Comline Auto Parts (Comline) συμμετείχε στη φετινή εκδήλωση Automechanika στην Φρανκφούρτη με υψηλές προσδοκίες έχοντας σχεδιάσει και αναπτύξει το μεγαλύτερο εκθεσιακό της περίπτερο μέχρι σήμερα. Η ανεξάρτητη βρετανική
μάρκα με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι η Automechanika Frankfurt 2018 ξεπέρασε ακόμη και τις δικές της προσδοκίες χαρίζοντάς της την πιο επιτυχημένη συμμετοχή σε έκθεση στην ιστορία της.
Η ευρέως διακεκριμένη εμπορική έκθεση Automechanika της
Φρανκφούρτης φέτος γιόρτασε την 25η επέτειό της και η Comline, μια μάρκα με τη δική της 25χρονη και κάτι ιστορία, τίμησε
αυτή την επέτειο με ένα εκθεσιακό περίπτερο επιφάνειας 78m2.
Με το διπλασιασμό της επιφάνειας του περιπτέρου σε σχέση με
το 2016, ο στόχος ήταν η Comline να είναι μεγαλύτερη και καλύτερη για το 2018 αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη αξία του εμπορικού της σήματος εντός της ευρωπαϊκής αγοράς aftermarket.
Ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών στην
Ευρώπη, η Comline συνέχισε να επιδεικνύει σταθερή ανάπτυξη
από τότε που παρουσιάστηκε στη Φρανκφούρτη το 2016. Η ανάπτυξη αυτή επισφραγίστηκε με μία συνεχή σειρά βραβείων και
διακρίσεων με πιο πρόσφατη την κατάταξή της στην λίστα των
Sunday Times HSBC International Track 200 για το 2018.
Οδεύοντας προς την Automechanika Frankfurt 2018, η εταιρεία
στόχευε να υπογραμμίσει αυτή τη συνεχή επιτυχία δημιουργώντας μια εκτεταμένη, εντυπωσιακή παρουσίαση που θα εντυπωσίαζε τους διεθνείς επισκέπτες.
Οι αξίες της Comline επικεντρώνονται στην ποιότητα των προϊόντων και αυτό υπογραμμίστηκε από μια σειρά ειδικών κατασκευών στο κέντρο του περιπτέρου, οι οποίες επέτρεψαν στους
επισκέπτες να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν το πλήρες
φάσμα των προϊόντων που προσφέρονται. Ο Γενικός Διευθυντής
Εξαγωγών, κ. Harvinder Handa αναφέρει:
"Στην Comline, είμαστε πολύ περήφανοι για την ποικιλία των
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προϊοντικών μας κατηγοριών και πιστεύουμε ακράδαντα στην
ποιότητα και την αξία που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε
στους πελάτες μας. Με το διευρυμένο μας περίπτερο στην φετινή
Automechanika της Φρανκφούρτης, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική βιτρίνα προϊόντων και να τονίσουμε πραγματικά τα πλεονεκτήματα της γκάμας μας ».
Η δυνατότητα συνάντησης με τους υφιστάμενους πελάτες της και
σύνδεσης με πιθανούς νέους πελάτες είναι πάντα σημαντική
στην παρουσία της Comline στην Automechanika Frankfurt και
το 2018 δεν αποτελεί εξαίρεση. Το περίπτερο σχεδιάστηκε για να
ενσωματώσει τόσο έναν ανεπίσημο χώρο υποδοχής, όσο και πιο
επίσημες αίθουσες συσκέψεων όπου εκπρόσωποι της Comline
υποδέχτηκαν τους πελάτες και συνεργάτες σε όλη την εκδήλωση. Ο κ. Harvinder Handa σχολιάζει:
"Ήταν εξαιρετικά ευχάριστο να παρατηρούμε την εισροή επισκεπτών στο περίπτερο της Comline από όλη την Ευρώπη αλλά και
τον υπόλοιπο κόσμο. Συναντήσαμε γνωστά πρόσωπα, αλλά
υπήρξε και ένας σημαντικός αριθμός συναρπαστικών νέων πελατών που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω την
ήδη εντυπωσιακή μας εξαγωγική δραστηριότητα.
Καθώς η Comline αποχαιρετά την Automechanika Frankfurt
2018, επιβεβαιώνει την παρουσία της ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτου στην Ευρώπη
και εξασφαλίζει μια νέα ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Motorservice με νέα σχεδίαση συσκευασίας
Νέα εμφάνιση και μεγαλύτερη προστασία
κατά της πλαστογράφησης

Η MS Motorservice International GmbH, ο ειδικός στα ανταλλακτικά, παρουσίασε στην έκθεση
Automechanika 2018 τις νέες συσκευασίες της με νέα λογότυπα και προσαρμοσμένα χρώματα. Στο πλαίσιο των αλλαγών στην εμφάνιση η εταιρεία προέβη, επίσης, σε περαιτέρω μέτρα
κατά της πειρατείας: Έτσι, η τελευταία γενιά χαρακτηριστικών ασφαλείας στις ετικέτες των
συσκευασιών μεριμνά για μια ακόμα μεγαλύτερη προστασία κατά της πλαστογράφησης.
"Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τη διαδικασία αλλαγής του λογότυπου. Με τις νέες συσκευασίες πετύχαμε μια πιο
σύγχρονη και φρέσκια εμφάνιση. Και φυσικά δεν
υπήρχε καταλληλότερη ευκαιρία για προβολή από την
Automechanika", τονίζει ο Sven Zeitler, διευθυντής
μάρκετινγκ της Motorservice. Οι νέες συσκευασίες
παρουσιάστηκαν από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου
2018 στην κορυφαία έκθεση του κλάδου στη Φρανκφούρτη. Οι πελάτες της εταιρείας θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα για να κρατήσουν στα χέρια τους
τα νέα σχέδια: Η Motorservice παραδίδει τα προϊόντα
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που έχουν ήδη παραγγελθεί και συσκευαστεί έως την
πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων στις υπάρχουσες
συσκευασίες. "Η πλήρης αλλαγή μπορεί να διαρκέσει
ακόμα και έως το 2019", τονίζει ο Zeitler.
Ως προμηθευτής εξαρτημάτων κινητήρα ποιότητας κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού, η Motorservice
δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προϊόντων της από την πλαστογράφηση. Στο πλαίσιο των αλλαγών της σχεδίασης, η εταιρεία αποφάσισε για αυτόν
τον λόγο να χρησιμοποιήσει την τελευταία γενιά χαρακτηριστικών ασφαλείας στις ετικέτες των συσκευασιών της: την τεχνολογία tesa PrioSpot που ανέπτυξε
η tesa scribos. Αυτή η σήμανση προστασίας κατά της
πλαστογράφησης περιλαμβάνει διάφορα φανερά και
κρυφά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ορισμένα είναι
ορατά με γυμνό μάτι, άλλα μόνο με βοηθητικά μέσα,
όπως μεγεθυντικοί φακοί ή ειδικές συσκευές ανάγνωσης. Χάρη στην κατοχυρωμένη τεχνολογία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να χαραχθούν
ταυτόχρονα έως και επτά διαφορετικά επίπεδα επαλήθευσης στις ετικέτες – αυτό παρέχει μια μοναδική
ταυτότητα σε κάθε προϊόν. Επιπλέον, ο δυσδιάστατος
κωδικός matrix στην ετικέτα αντικαθίσταται από έναν
κωδικό QR. Αυτό διευκολύνει τη γρήγορη εξακρίβωση γνησιότητας του προϊόντος: Απλώς σαρώστε τον
κωδικό QR με το smartphone και δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται στην οθόνη ένα πράσινο φως για
γνήσιο προϊόν ή ένα κόκκινο για πλαστό.

Η ψηφιοποίηση του aftermarket
Η Bosch παρουσιάζει νέες λύσεις για τα
συνεργεία στην έκθεση Automechanika 2018

● Διασύνδεση: η Bosch επεκτείνει τις δικτυωμένες λύσεις για τα συνεργεία του μέλλοντος
● Λογισμικό Esitronic 2.0: Ανεπτυγμένο λογισμικό που προτείνει την καλύτερη λύση επισκευής
● Η Bosch λαμβάνει το βραβείο καινοτομίας 2018, παρουσιάζοντας την τεχνολογία
«Επαυξημένη Πραγματικότητα» στον τομέα της εκπαίδευσης
Είτε πρόκειται για ηλεκτρική, αυτόνομη ή δικτυωμένη οδήγηση η Bosch έχει ηγετικό ρόλο στην εξέλιξη της αυτοκίνησης. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία PwC, έως το
2025 θα κυκλοφορούν στους δρόμους πάνω από 470 εκατομμύρια συνδεδεμένα οχήματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ανάπτυξη των υπηρεσιών επεξεργασίας
δεδομένων στον τομέα του aftermarket, πράγμα που θα αποτελέσει και καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική ανάπτυξή του. «Το τμήμα Automotive Aftermarket της Bosch
θέλει να συνεχίσει να οδηγεί τις εξελίξεις. Με καινοτόμες
ιδέες για αποτελεσματική συντήρηση και επισκευή με λύσεις
συνδεδεμένης διάγνωσης και υπηρεσιών συνεργείου, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας και στον υπάρχοντα αλλά
και στον μελλοντικό στόλο οχημάτων» ανέφερε ο Manfred
Baden, πρόεδρος του τμήματος Automotive Aftermarket στη
διεθνή έκθεση Automechanika στη Φρανκφούρτη. Στο μέλλον, η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας θα διευκολύνει τους μηχανικούς στο συνεργείο ακόμη και σε
εξεζητημένες περιπτώσεις επισκευής, εξοικονομώντας έως
και 15 τοις εκατό από τον χρόνο τους. Για αυτή την καινοτομία
στον τομέα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η Bosch έλαβε
φέτος το βραβείο «Automechanika Innovation Award».
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Η διασύνδεση σώζει από τη «διπλή δουλειά»
Η «δικτυωμένη επισκευή» της Bosch αποτελεί τη βάση για την
επικοινωνία όλων των διαγνωστικών μονάδων ενός συνεργείου
μεταξύ τους. Συνδέει την παραλαβή
του οχήματος, τις πληροφορίες του οχήματος και τον διαγνωστικό
εξοπλισμό και δημιουργεί μια κοινή βάση δεδομένων που μεταδίδεται ασύρματα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου έως και 10 λεπτά ανά
όχημα.

Βέλτιστη λύση επισκευής μέσω συγκεντρωτικής βάσης δεδομένων
Εκτός από τη δικτυωμένη επισκευή, η Bosch επικεντρώνεται και
στην ανάπτυξη του ήδη υπάρχοντος λογισμικού. Η νεότερη έκδοση
του λογισμικού Esitronic 2.0 βελτιστοποιεί τη διαδικασία διάγνωσης και μειώνει τον χρόνο επισκευής ανά όχημα. Παράλληλα, επιδέχεται συνεχείς αναβαθμίσεις ενώ η μηχανή αναζήτησης είναι
γρηγορότερη από ποτέ. Επίσης, η λειτουργία καταγραφής ιστορικού επισκευών διευκολύνει τη διάγνωση. Στη βάση δεδομένων
της Bosch έχουν καταγραφεί πάνω από 750.000 περιπτώσεις επισκευής οχήματος. Από τη στιγμή που η μονάδα διάγνωσης εντοπίσει μια ήδη καταγεγραμμένη βλάβη, προτείνει και την καλύτερη
λύση όπως έχει συνταχθεί από τους ειδικούς της Bosch και έχει
αξιολογηθεί ως βέλτιστη από άλλους χρήστες.

