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Αθήνα ,  22-01-2018

Αγαπητέ συνάδελφε,

Διανύουμε μια πολύχρονη οικονομική κρίση. Αυτό έχει σαν συνέπεια την

επιδείνωση της βιωσιμότητας μας σαν επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κα-

τηγορίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Ο μειωμένος τζίρος η ολοένα και μειωμένη έλλειψη αγοραστικής δύναμης

των πελατών μας, η συνεχιζόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων των

μαγαζιών, η συνεχείς αύξηση των απαιτήσεων του κράτους είτε με την αύ-

ξηση της φορολογίας είτε με την επιβολή των διαφόρων χαρατσιών, όπως

ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, κατάργηση αφορολόγητου, κατασχέσεων,

έχουμε βρεθεί όλοι αναγκαστικά σε ένα συνεχές καθεστώς ρυθμίσεων για

να μπορούν τα μαγαζιά μας να λειτουργούν.

Ένα δαιδαλώδες καθεστώς πολυνομίας που υπάρχει για την ίδρυση και δια-

τήρηση των επιχειρήσεων μας, όπως άδειες λειτουργίας, χρήσεις γης, πι-

στοποιήσεις, περιβαλλοντολογικά, την συνεχόμενη απαξίωση των πτυχίων

μας, που έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε επαγγελματικά δικαιώματα.

Σε όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα ακόμη που

έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρειάζεται η συ-

σπείρωση του κλάδου και επιβάλλεται η έντονη

παρουσία μας στα δρώμενα όσο ποτέ άλλοτε.

Γι αυτό λοιπόν με αφορμή την εκλογοαπολογι-

στική Γεν. Συνέλευση του συλλόγου μας αλλά

και των εκλογών που θα ακολουθήσουν, ανε-

ξαρτήτως επιλογής προσώπων ή παρατάξεων

πρέπει να συμμετέχουμε και στις δύο αυτές

κορυφαίες διεργασίες του συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος 

Μόφορης Γρηγόριος

Γρηγόρης Μόφορης
Πρόεδρος  ΣΙΣΕΜΑ

γ ρ α μ μ α π ρ ο έ δ ρ ο υ
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Eτήσια

Γενική 

Συνέλευση

Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α.

Προς τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής 

Μηχανών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούνται τα μέλη του Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α. στην Εκλογοαπλογιστική Γενική Συ-

νέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα

18:00 στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α. Αλαμάνας 7 Κολωνός, 1ος όροφος. Σε πε-

ρίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, την επόμενη Δευτέρα

29 Ιανουαρίου 2018 στο ίδιο τόπο και χρόνο.

Αν και την δεύτερη φορά δεν υπάρξει απαρτία,

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, στα γραφεία του

Συλλόγου και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συγκρότηση σε σώμα (εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα -

Ψηφολέκτη) για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

2.   Διοικητικός Απολογισμός 2017 .

3. Οικονομικός Απολογισμός 2017.

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Προϋπολογισμός 2018.

6. Ψηφοφορίες.

7. Τρέχοντα θέματα του κλάδου - Οργάνωση επόμενων δράσεων συλλόγου.

8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Τοποθετήσεις - Ομιλίες μελών.

10. Απόφαση ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη νέας Διοίκησης και

Αντιπροσώπων στις Ομοσπονδίες.

Συνάδελφοι η παρουσία σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να πραγματοποιηθεί

η Γ.Σ. με όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να βγουν γόνιμα συμ-

περάσματα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε για το καλό όλων μας.

Για τον ΣΙΣΕΜΑ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μόφορης Γρηγόριος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος

Εκλογοαπoλογιστική Γενική Συνέλευση Σ.Ι.Σ.Ε.Μ.Α.

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α
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ΟΠρόεδρος και η στενή ομάδα που διοικεί την ΕΟΒΕΑΜΜ σε άλλο ένα

ακόμα δελτίο τύπου γεμάτο κούφια λόγια, προσπαθεί να πείσει πως έχει

κύρος απέναντι στους συναδέλφους και ότι κάνει έργο για τον κλάδο.

Στη Γεν. Συνέλευση 08/10/2017 οι τοποθετήσεις των μελών της στενής ομάδας

που διοικεί την ομοσπονδία αρκέστηκαν στο να κάνουν χυδαία προσωπική

επίθεση προς εμάς ακόμα και με απειλές για μηνύσεις, να μας βγάλουν από

την αίθουσα κλπ, χωρίς να αναφερθούν σε προβλήματα, ευτυχώς υπάρχουν

ηχογραφημένα πρακτικά εάν τα δούμε βέβαια ποτέ μιας και έχουν χρόνια να

μας δοθούν.  Ακόμα και τον ισολογισμό μας απαγορεύσανε να σχολιάσουμε

σε μια επίδειξη δημοκρατίας.  Είναι πλέον γνωστό και στον τελευταίο συνά-

δελφο η πολιτική ανεπάρκεια της πλειοψηφίας της ΕΟΒΕΑΜΜ και ιδίως του

Προέδρου Νικολόπουλου.  Σαν γνήσιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ [που μας το κρύβει] και

επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΒΕΕ, και στο επιμελητήριο

προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο γανώνοντας τα αυτιά μας για την συνει-

σφορά του στον κλάδο. Μόνο που εσκεμμένα ξέχασαν να μας πουν την πα-

ραμικρή κουβέντα για όλα τα ζητήματα που θέσαμε όπως π.χ. δεν είπαν

κουβέντα για το αφορολόγητο που είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν έχει, για

ΕΝΦΙΑ, υπερφορολόγιση 29 % από το πρώτο ευρώ, ΚΕΑΟ, Έλεγχος Κεφα-

λαίων, απόβλητα, τεχνική εκπαίδευση, πολυνομία, χρήση γης, χαράτσια από

δήμους, κάρτα καυσαερίων κλπ.  Οικειοποιήθηκαν ακόμη και τα αποτελέ-

σματα από δικες μας ενέργειες όπως παράβολα ΚΤΕΟ, βελτίωση του νόμου

για το υγραέριο, τα χαράτσια των δήμων κ α.  Κάτι για τα οικονομικά της ομο-

σπονδίας ψελλίσανε για το συμμάζεμα των οικονομικών της ομοσπονδίας

αλλά μην ξεχνάμε πως η ίδια παράταξη διοικεί τα τελευταία 20 περίπου χρό-

νια .

Είναι αστείο να μας κατηγορείται για θράσος, γιατί ζητήσαμε να τοποθετηθείτε

επί των θεμάτων που καίνε τον κλάδο, όπως π.χ. οι παράτυπες βεβαιώσεις-

πιστοποιήσεις για τα φθοριούχα αέρια. Από την μια ο Γραμματέας Ευαγγέλου

να διαβάζει τα πεπραγμένα λέγοντας πως όντως δεν χρειάζονται σεμινάρια

για την απόχτηση βεβαίωσης φθοριούχων αερίων και από την άλλη ο Πρό-

εδρος Νικολόπουλος να μας λέει πως πρέπει να γίνονται. Μόνο συνειρμούς

μπορούμε να κάνουμε μετά από όλα αυτά αγαπητέ πρόεδρε ενώ αξιοποιείτε

κάθε ευκαιρία να προωθείτε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό στον κλάδο με

όποιο τρόπο μπορείτε προς όφελος των συμφερόντων των μεγάλων επιχει-

ρήσεων.

Ήρθε η ώρα οι συνάδελφοι να βγάλουν συμπεράσματα για όλους εσάς τους

απολογητές του σάπιου συστήματος.  Η πολιτική σας ανεπάρκεια δεν μπορεί

να κρυφτεί πίσω από την φραστική επίθεση που προσπαθείτε να κάνετε απέ-

ναντι στην παράταξη μας για να μην τοποθετείστε επί της ουσίας.

Χρόνια τώρα παίζετε το παιχνιδάκι του ακομμάτιστου όταν μέλη της δικής σας

Α Ν Τ Ι Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ Ι Α Κ Η  Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η

Aντιμονοπωλιακή
Συσπείρωση
Επισκευαστών

Δελτίο Τύπου
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παράταξης παραδέχτηκαν στη Γεν. Συνέλευση πως στη ΓΣΕΒΕΕ είναι

στην ίδια παράταξη με τον Κο. Καββαθά δλδ με το ΠΑΣΟΚ και εσείς ο

ίδιος Πρόεδρε επικεφαλής παράταξης στη ΓΣΕΒΕΕ και τώρα στο επι-

μελητήριο ως εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αφήστε λοιπόν το παιχνίδι των εντυπώσεων και μιας και είστε ευτυχής

με την προσέλευση των 77 συναδέλφων – αντιπροσώπων λίγο πάνω

από τους μισούς που παρεμπιπτόντως στην Γ/Σ τους έφερε η οξύτητα

των προβλημάτων και η προώθηση τυχόν λύσεων που με εσάς επικε-

φαλής δεν πρόκειται να δοθεί όχι από ανεπάρκεια αλλά συνειδητά από

επιλογή. Αφού εμείς είμαστε θρασείς και δεν μας απαντάτε (αλλά βγά-

ζετε ανακοινώσεις) απαντήστε στα χιλιάδες συνεργεία της Αττικής αλλά

και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Γιατί επιμένετε να γίνονται τα παράτυπα σεμινάρια που ούτε το ίδιο το

κράτος δεν έχει θεσπίσει συγκεκριμένη νομοθεσία;    

Γιατί δεν παίρνετε θέση να μπει αφορολόγητο και στους ΕΒΕ;  Μήπως

γιατί συντάσσεστε με την πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ που κανένα ενδιαφέρον

δεν έχει για τις μικρές επιχειρήσεις;

Συμφωνείτε με την πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ για διαχωρισμό των ΕΒΕ

σε ‘’επιχειρηματικότητα ανάγκης’’ και σε ‘’επιχειρηματικότητα ευκαι-

ρίας’’;  Είστε και εσείς με την δεύτερη κατηγορία δλδ των μεγάλων επι-

χειρήσεων όπως είναι και η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ;

Γιατί δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία να προστατέψετε τους συναδέλ-

φους από τη λαίλαπα της πολυνομίας αλλά, επιπλέον θέλετε να φτιάξετε

κι άλλο ένα ακόμα ηλεκτρονικό μητρώο που θα γίνεται ακόμα πιο εύ-

κολο το φακέλωμα των μικρών επιχειρήσεων; 

Γιατί διατηρείτε σιγή ιχθύος για τον συνδικαλιστικό νόμο; Η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ που είστε κομματικό της μέλος με το 50+1 κυβερνά; ούτε με το

22% δεν κυβερνά πλέον.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΚΑ-

ΛΟΥΜΕ! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Αλαζονεία που διακατέχει τον πρόεδρο φαίνεται και από

την απόφαση του να γίνει το Δ/Σ της ομοσπονδίας στην πόλη της Κο-

ρίνθου χωρίς απόφαση προεδρείου μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει

μέλος της στενής του ομάδας όπως είναι ο πρόεδρος της Κορίνθου μιας

και πλησιάζουν εκλογές της ομοσπονδίας. 

Μόφορης Γρηγόρης, Φραγκιουδάκης Τάσος, Καφεντζής Φώτης, Βλάχος

Βαγγέλης, Γραβάνης Λάμπρος,  Μπάης Χρήστος.





Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΙΣΕΜΑ

το μηνιαίο τακτικό συμβούλιο του συλλόγου.

Tακτικό 

μηνιαίο Δ.Σ.

του Συλλόγου

Αγωνιστικό παρών

στο συλλαλητήριο

για το δικαίωμα

στην απεργία

Στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμ-

βρίου ο ΣΙΣΕΜΑ έδωσε αγωνιστικό παρών. Το δικαίωμα στην απεργία

είναι αναφαίρετο. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην πε-

ράσει η κατάργηση της.. 
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O ΣΙΣΕΜΑ στο  Δ.Σ. του

Δήμου Αιγάλεω για 

ζητήματα επισκευαστών

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ο  Πρόεδρος Γρηγόρης Μόφορης

και μέλη της διοίκησης του ΣΙΣΕΜΑ παρευρέθηκαν στο

Δ.Σ του Δήμου Αιγάλεω για θέμα μεταφοράς της λαϊκής

αγοράς σε δρόμο με συνεργείο αυτοκινήτων. 

Συμπτωματικά την ίδια μέρα βάλανε θέμα για ετήσιο χαράτσι

διέλευσης των αυτοκινήτων στα συνεργεία με τιμή-χαράτσι 50

ευρώ το τετραγωνικό δ.λ.δ. αν υποθέσουμε μια πρασιά ή πεζο-

δρόμιο 10 τ.μ. τότε μιλάμε για ετήσιο χαράτσι των 500 ευρώ.
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Θέμα: ηλεκτρικά μοντέλα

Σταθερά ανοδική πορεία το 2017

Όσο εξελίσσονται τα ηλεκτρικά μοντέλα σε παγκόσμιο επίπεδο και προσφέρουν

μεγαλύτερη αυτονομία – δηλαδή μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση μετά από

μια πλήρη φόρτιση των μπαταριών τους – τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον των υπο-

ψήφιων αγοραστών για μια κατηγορία που έμοιαζε με όνειρο …θερινής νυκτός πριν

από μερικά χρόνια. Φέτος, το 2017, ήταν μια καλή χρονιά για τα ηλεκτρικά μοντέλα σε

παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, οι

πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων αναμένεται να ξεπεράσουν τις 300.000 μονάδες.

Σε αυτό έχει συμβάλλει ο εμπλουτισμός της κατηγορίας των ηλεκτρικών μοντέλων

με νέα μοντέλα τα οποία φαίνεται να ξεπερνούν – έστω και με αργούς ρυθ-

μούς – το μεγάλο τους μειονέκτημα που ήταν η μικρή αυτονομία μιας και

πλέον εξοπλίζονται με ισχυρότερες μπαταρίες. Το μέλλον θέλει την αυτο-

κινητοβιομηχανία  να μπαίνει στην πρίζα και τα ηλεκτρικά μοντέλα να

αποτελούν την πρώτη επιλογή σε έναν στους τρεις νέους αγοραστές αυ-

τοκινήτου την επόμενη δεκαετία! Σχεδόν, κάθε μήνα στην Ευρώπη τα-

ξινομούνται κατά μέσο όρο 30.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Συνολικά, στις ευρωπαϊκές χώρες οι πωλήσεις των ηλεκτρικών

οχημάτων το 2017 θα αγγίξουν τις 300 χιλιάδες μονάδες.

Πρώτοι οι γάλλοι στα ηλεκτρικά
Πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό μοντέλο στην Ευρώπη –είναι το μικρό

Renault Zoe, με 28.030 ταξινομημένα αυτοκίνητα. Στη δεύτερη θέση

έρχεται η ηλεκτρική πρόταση της BMW, το  i3 που προσφέρεται σε

δύο διαφορετικές εκδόσεις, από πλευράς ισχύος της μπαταρίας. Το

i3 κατάφερε να αγγίξει το 11μηνο του 2017 τις 18.490 μονάδες.  Δη-

μοφιλές σε πωλήσεις είναι και το Mitsubishi Outlander PHEV με

17.556 κατόχους να το αποκτούν μέσα στο 2017 – μοντέλο που δεν

εισάγεται στην χώρα μας. Τέταρτο είναι το Nissan Leaf (16.650),το

οποίο αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις του

μέσα στο 2018, μιας και η ιαπωνική φίρμα θα λανσάρει τη δεύτερη

και σημαντικά πιο βελτιωμένη εκδοχή του συγκεκριμένου ηλεκτρι-

κού μοντέλου, το οποίο θα προσφέρει σημαντική αυτονομία.  Στην

Ευρώπη η Tesla δεν έχει και την καλύτερη εικόνα από πλευράς

πωλήσεις, αν και η αμερικάνικη φίρμα είναι γνωστή για τις πω-

λήσεις της στα ηλεκτρικά μοντέλα ( συνολικά οι πωλήσεις των

ηλεκτρικών της μοντέλων άγγιξαν τις 12.916μονάδες).

Το 2017 oι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων άγγιξαν τις 300

χιλιάδες μονάδες, χάρη στις νέες προτάσεις ηλεκτροκίνητων

μοντέλων που μπαίνουν στη ζωή των ευρωπαίων οδηγών. 

electric models
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Τι είναι και πως λειτουργεί το Parkmobile; 

Ποιες εταιρείες επενδύουν σήμερα; 

...εναντίον κυκλοφοριακού! 

Parkmobile

Η Parkmobile ξεπερνά συνολικά τα 22 εκατομμύρια πελά-

τες σε Ευρώπη και Β. Αμερική και προσφέρει ψηφιακές λύ-

σεις στάθμευσης σε περισσότερες από 1.000 πόλεις. Η

υπηρεσία της Parkmobile μπορεί να χρησιμοποιείται από

οδηγούς όλων των μαρκών οχημάτων και επιτρέπει τη

στάθμευση χωρίς κάρτες και μετρητά μέσω μιας εφαρμο-

γής ή απευθείας από το αυτοκίνητο. Επίσης, βοηθά τους

χρήστες να βρίσκουν, να κάνουν κράτηση και να πληρώ-

νουν για στάθμευση σε γκαράζ και άλλες σχετικές υπηρε-

σίες.

Η Parkmobile, LLC είναι κορυφαία πάροχος λύσεων στάθ-

μευσης στη Β. Αμερική, βοηθώντας εκατομμύρια οδηγούς

να βρίσκουν εύκολα χώρο στάθμευσης και να πληρώνουν

μέσω της κινητής συσκευής τους. Η τεχνολογία της εταιρίας

χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 3.000 περιοχές σε όλη

τη χώρα, μεταξύ των οποίων επτά από τις δέκα μεγαλύτε-

ρες πόλεις, καθώς και πανεπιστημιουπόλεις, αεροδρόμια

και στάδια. Το δίκτυο της Deloitte πρόσφατα απένειμε στην

Parkmobile την διάκριση ‘Technology Fast 500’, που ανα-

γνωρίζει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες τεχνολογίας

στη Β. Αμερική.

«Έως και 30% της κυκλοφορίας στις πόλεις δημιουργείται

από την αναζήτηση θέσεων στάθμευσης. Με την απόκτηση

της Parkmobile, LCC γινόμαστε κορυφαίος, διεθνής πάρο-

χος ψηφιακών λύσεων στάθμευσης», δήλωσε ο Peter

Schwarzenbauer, μέλος Δ.Σ. της BMW AG.
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Θέμα: parkmobile

Οι ψηφιακές λύσεις 
στάθμευσης βοηθούν 

τον οδηγό στην ανεύρεση 
θέσεων στάθμευσης, 

περιορίζοντας έτσι 
την κυκλοφορία που 

δημιουργείται από 
την άσκοπη αναζήτηση 

και μειώνοντας τις 
εκπομπές ρύπων 

στα αστικά κέντρα.

“

“
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Τα δύο συστήματα όχι μόνο καθιστούν δυνατό τον συνεχή

έλεγχο της κατάστασης του ελαστικού, αλλά και την προσαρ-

μογή τής απόδοσής του, ανάλογα με τις πραγματικές συν-

θήκες που επικρατούν στο οδόστρωμα. Οι τεχνολογίες

ονομάζονται ContiSense & ContiAdapt. 

Το ContiSense βασίζεται στην ανάπτυξη ηλεκτρικά αγώγι-

μων μιγμάτων γόμας που επιτρέπουν την αποστολή ηλεκτρι-

κών σημάτων, από ένα αισθητήρα στο ελαστικό, σε ένα

δέκτη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι εγκατεστημένοι

στο ελαστικό αισθητήρες ελέγχουν συνεχώς το βάθος του

πέλματος και τη θερμοκρασία. Αν οι τιμές των μετρήσεων

βγουν εκτός  προκαθορισμένων ορίων, το σύστημα αμέσως

προειδοποιεί τον οδηγό. Αν ο,τιδήποτε διατρήσει το πέλμα,

το κύκλωμα στο ελαστικό “κλείνει”,  ενεργοποιώντας, πα-

ράλληλα, μια ένδειξη κινδύνου για τον οδηγό, πριν χαθεί η

πίεση – και σε κάθε περίπτωση, πιο γρήγορα από τα υπάρ-

χοντα αντίστοιχα συστήματα, τα οποία ειδοποιούν τον οδηγό,

μόνο αφού η πίεση του ελαστικού έχει ήδη αρχίσει να χά-

νεται.  

Στο μέλλον, το σύστημα ContiSense θα αποκτήσει επιπλέον

αισθητήρες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες για το οδόστρωμα,

όπως η θερμοκρασία ή ύπαρξη χιονιού, θα γίνονται αισθη-

τές από το ελαστικό και θα μεταδίδονται στον οδηγό. Τα δε-

δομένα θα μπορούν να μεταδοθούν στα ηλεκτρονικά του

οχήματος ή μέσω bluetooth στο smartphone του οδηγού.

Tεχνολογία ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση κινδύνου 

continental 
τ ε χ ν ι κ ό  θ έ μ α

Η Continental παρουσιάζει 2 νέα concepts τεχνολογίας ελαστικών που θα κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή

και άνετη στο μέλλον. 
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To ContiAdapt  συνδυάζει μικρο-συμπιεστές, ενσωματωμέ-

νους στον τροχό, με στόχο τη ρύθμιση της πίεσης του ελα-

στικού, μέσω μιας μεταβλητής, ως προς το πλάτος, ζάντας.

Το σύστημα μπορεί έτσι να τροποποιεί το μέγεθος της επι-

φάνειας του ελαστικού που εφάπτεται με το οδόστρωμα

(contact patch), το οποίο, ανάλογα με τις συνθήκες, αποτελεί

κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας, αλλά και άνεσης. Τέσσερεις

διαφορετικοί συνδυασμοί επιτρέπουν τέλεια προσαρμογή σε

διαφορετικές συνθήκες οδοστρώματος, όπως βρεγμένο,

ανώμαλο, γλιστερό ή κανονικό. Για παράδειγμα, ο συνδυα-

σμός μικρότερης επιφάνειας επαφής και υψηλής πίεσης

είναι κατάλληλος για οδήγηση που τη χαρακτηρίζει η χαμηλή

αντίσταση κύλισης και η οικονομία καυσίμου, όταν ο δρόμος

είναι στεγνός και με καλό οδόστρωμα. Αντίθετα, ο συνδυα-

σμός πιο μεγάλης επιφάνειας επαφής και πιο χαμηλής πίε-

σης προσφέρει ιδανική πρόσφυση σε γλιστερούς δρόμους.

Το σύστημα, επίσης, επιτρέπει τη ρύθμιση του ελαστικού σε

πολύ χαμηλές πιέσεις (κάτω από 1 bar), ώστε, για παρά-

δειγμα, να διευκολυνθεί ο οδηγός να ξεκινήσει το όχημα σε

βαθύ χιόνι ή να διασχίσει μια επιφάνεια με επικίνδυνο

μαύρο πάγο (μη ορατή παγωμένη υγρασία στο οδόστρωμα). 

Οι τεχνολογίες ContiSense & το ContiAdapt υποστηρίζονται

από ένα νέο πρωτοποριακό ελαστικό που επιτρέπει την

πλήρη αξιοποίηση και των δύο συστημάτων. Ο σχεδιασμός

του ελαστικού περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ζώνες πέλ-

ματος για οδήγηση σε βρεγμένες, γλιστερές και στεγνές επι-

φάνειες. Ανάλογα με την πίεση του ελαστικού και το πλάτος

της ζάντας, ενεργοποιούνται διαφορετικές ζώνες πέλματος

και το ελαστικό  υιοθετεί το απαιτούμενο “αποτύπωμα“ για

την περίσταση. Με αυτόν τον τρόπο, τα χαρακτηριστικά του

ελαστικού προσαρμόζονται στις επικρατούσες οδικές συν-

θήκες ή στις προτιμήσεις του οδηγού.

Η Continental θεωρεί και τις δυο τεχνολογίες, ως πολλά

υποσχόμενες λύσεις στα θέματα αυτοκίνησης του μέλλον-

τος, καθώς τα ελαστικά θα προσαρμόζονται στις ανάγκες της

αυτόνομης οδήγησης και της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, τα

συστήματα αυτά ακολουθούν τις ήδη καθιερωμένες τεχνο-

λογίες εκτεταμένης κινητικότητας, ContiSeal (αυτόματο

σφράγισμα διατρήσεων ελαστικού για αποφυγή κλαταρίσμα-

τος), και, ContiSilent (αισθητή μείωση θορύβου του ελαστι-

κού κατά την επαφή του με το οδόστρωμα). 

τ ε χ ν ι κ ό  θ έ μ α
Tεχνολογία ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση κινδύνου 





τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

Πρόκειται για μια αποκλειστική τε-

χνολογία η οποία θα δίνει τη δυνα-

τότητα στα οχήματα της – που θα

κυκλοφορούν στους δρόμους τα

επόμενα χρόνια– να ερμηνεύουν

σήματα από τον εγκέφαλο του

οδηγού! Η συγκεκριμένη τεχνολο-

γία της Nissan ονομάζεται Brain-

to-Vehicle (ή αλλιώς B2V), και

υπόσχεται να επιταχύνει τους χρό-

νους αντίδρασης των οδηγών.  Με

αυτόν τον τρόπο η οδήγηση θα

διαμορφώνεται συνεχώς – αρκεί

ο οδηγός να το σκέφτεται – και

πριν το εκτελέσει το αυτοκίνητο,

αφού έχει διαβάσει τα εγκεφαλικά

του μηνύματα, θα προσαρμόζει

την οδήγηση και όλες τις ενέργειες

που την συνοδεύουν.  Η συγκε-

κριμένη τεχνολογία παρουσιάζεται

επισήμως αυτές τις ημέρες στην

έκθεση  CES 2018 στο Λας Βέγκας

και ήδη έχει κερδίσει το ενδιαφέ-

ρον όσων εμπλέκονται με την αυ-

τοκινητοβιομηχανία. 

NISSAN brain to vehicle technology

Στο μέλλον είναι πολύ 

πιθανόν τα εξελιγμένα

τεχνολογικά μοντέλα της

Nissan να μπορούν να

«διαβάζουν» τη σκέψη

του οδηγού! 
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Η Nissan πηγαίνει ένα σκαλί πιο πάνω την τεχνολογία και δίνει

μια ισχυρή γεύση για την οδήγηση του μέλλοντος. 



Για παράδειγμα, μια από τις λειτουργίες είναι η δυνατό-

τητα πρόβλεψης της συγκεκριμένης τεχνολογίας! Ειδι-

κότερα,  θα μπορεί να διαβάζει τη σκέψη του οδηγού –

πχ αν πρόκειται να στρίψει ή να πατήσει το πεντάλ γκα-

ζιού. Με αυτό τον τρόπο οι τεχνολογίες υποστήριξης του

οδηγού θα μπορούν να κάνουν αυτές τις ενέργειες – πχ

να στρίψει το τιμόνι αριστερά – πιο γρήγορα και πιθανόν

χωρίς να χρειάζεται τελικώς ο οδηγός να επεμβαίνει!

Απλά, θα το σκέφτεται και αυτό θα εκτελείται αυτόματα.

Αυτό μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους αντίδρασης και

συνεπώς την οδήγηση. Επίσης, η συγκεκριμένη λει-

τουργία μπορεί να κάνει την οδήγηση ακόμη πιο ξεκού-

ραστη. Ακόμη, με την ανίχνευση και την αξιολόγηση της

“όχλησης” του οδηγού, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να

αλλάξει το στυλ οδήγησης, όταν βρίσκεται σε αυτόνομη

λειτουργία. "Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται την

αυτόνομη οδήγηση σαν κάτι πολύ αόριστο στο μέλλον,

όπου οι άνθρωποι παραδίδουν τον έλεγχο στις μηχανές.

Ωστόσο, η τεχνολογία B2V κάνει το αντίθετο, χρησιμο-

ποιώντας σήματα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο για να

κάνει την οδήγηση ακόμη πιο συναρπαστική και ευχά-

ριστη", δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Nis-

san, Ντανιέλ Σιλάτσι σχετικά με την πρωτοποριακή

τεχνολογία. 

Θα στρίβει μόνο με τη σκέψη! 
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τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

MORGAN EV3

Με ρετρό σχεδίαση 

και ξεχωριστή εμφάνιση

το νέο μοντέλο 

της Morgan βαδίζει σε

ηλεκτρικά μονοπάτια,

όπως και οι σύγχρονες 

αυτοκινητοβιομηχανίες. 
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Η Morgan  -μια μικρή βρετανική φίρμα που ξεκίνησε τις δραστηριό-

τητες της λίγο μετά το 1900! – δείχνει σημάδια εκσυγχρονισμού, ιδι-

αίτερα κάτω από το καπό, ακολουθώντας τις μελλοντικές «επιταγές»

της αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν την ηλεκτροκίνηση να πρω-

τοστατεί στους δρόμους, παγκοσμίως.

Έτσι, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το   EV3 αναμένεται να μπει στην παραγωγή.

Το νέο μοντέλο θα φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 47 ίππους,

μοτέρ που θα αποθηκεύει την ενέργεια σε μια συστάδα μπαταριών χωρη-

τικότητας 21 kWh. 

Το νέο ηλεκτρικό της μοντέλο θα συνεχίσει να ακολουθεί τις σπορ επιδόσεις,

για τις οποίες και διακρίνονται τα αυτοκίνητα της. Έτσι, τα 0-100 χλμ/ώρα

Ηλεκτρικός εκσυγχρονισμός 



επιτυγχάνονται σε

7 δευτερόλεπτα,

ενώ η τελική ταχύ-

τητα αγγίζει τα 145

χλμ/ώρα. Μετά από

μια πλήρη φόρτιση οι

μπαταρίες προσφέρουν

κατά μέσο όρο – εξαρτά-

ται και από τον τρόπο οδήγη-

σης – αυτονομία έως 190

χιλιόμετρα. 

Οι σπορ επιδόσεις δεν οφείλονται μόνο

στον ροπάτο ηλεκτροκινητήρα αλλά και στο πολύ ελαφρύ αμάξωμα, που σύμ-

φωνα με τη Morgan αγγίζει τα 500 κιλά ( σε πολλά σημεία έχει χρησιμοποιηθεί

αλουμίνιο και πολυκαρμπονικά στοιχεία). Σαφώς, το πιο ξεχωριστό σημείο

του μοντέλου είναι η εμφάνιση του, που παραπέμπει σε αγωνιστικό της δε-

καετίας του 30! 
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JEEP CHEROKEE

Το 2018 η κατηγορία που …συνωστίζεται από δεκάδες προτά-

σεις, αυτή των SUV, θα ενισχυθεί και από την ανανεωμένη εκ-

δοχή του φρεσκαρισμένου στα σημεία Jeep Cherokee 

Σε λιγότερο από ένα μήνα, η Jeep θα παρουσιάσει στο πρώτο σαλόνι αυτο-

κινήτου της χρονιάς, που πραγματοποιείται στο Ντιτρόιτ, το ανανεωμένο

Cherokee. Το μοντέλο που κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της

φίρμας φρεσκαρίστηκε σε εμφάνιση, και διαθέτει νέα τεχνολογικά στοιχεία,

με απώτερο στόχο τον ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνισμό. Οι πρώτες φωτογρα-

φίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρία και ήδη διακρίνονται αρκετές

αλλαγές σε σχέση με το μοντέλο που προς το παρόν κυκλοφορεί. 

Ειδικότερα, το μικρομεσαίο μοντέλο έχει μικρές σχεδιαστικές διαφοροποι-

ήσεις με το υπάρχον μοντέλο, διαθέτει μεγαλύτερη μάσκα και επανασχεδια-

σμένα φωτιστικά σώματα.  Επιδερμικές διαφοροποιήσεις διακρίνονται και

στο σαλόνι του μοντέλου, όπως στις επενδύσεις των θυρών, τα υλικά στα κα-

θίσματα και το ταμπλό ενώ αναβαθμίζονται τα συστήματα ενημέρωσης και

ψυχαγωγίας, που θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό. Στη

γκάμα των μοτέρ θα υπάρχει – μεταξύ άλλων - και μια νέα υβριδική εκδοχή,

με ηλεκτρικό μοτέρ που θα φροντίζει να μειώνει σημαντικά την κατανάλωση

καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, με την απόδοση του να αγγίζει τους 268

ίππους. Επίσης, θα υπάρχει ο 2λιτρος MJTD των 140 και 170 ίππων καθώς

και 3,2 των 275 ίππων της έκδοσης Trailhawk. 

auto news
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Aνανεωμένη εκδοχή 



 

VW e-GOLF

Πάνω από 15.000 ηλεκτρικά e-Golf κυκλοφόρησαν το 2017. Αυτό …αναγκάζει τη γερμανική φίρμα
να βάλει και άλλη βάρδια στο εργοστάσιο της, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

auto news
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To e-Golf, η ηλεκτρική εκδοχή του ομώνυμου δημοφιλούς

μοντέλου της γερμανικής φίρμας φαίνεται να κερδίζει στα-

θερά το κοινό των αγοραστών με οικολογικές ευαισθησίες,

μιας και μόνο το 2017, οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τις 15.000

μονάδες. Αυτό έχει ως συνέπεια, το εργοστάσιο να προσανα-

τολίζεται στην αύξηση της παραγωγής του. Συγκεκριμένα, η

γερμανική εταιρία θα προσθέσει μια βάρδια στο εργοστάσιο

της στην Δρέσδη, κάτι που αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει

την παραγωγή του μοντέλου από τα 35 οχήματα που είναι σή-

μερα, στα εβδομήντα ημερησίως! Έτσι, υπολογίζεται ότι θα

παράγονται 2.100 αυτοκίνητα, από τα 1.050, με την αύξηση

της παραγωγής να γίνεται σταδιακά και να ξεκινά από τον

Μάρτιο του 2018. H Volkswagen, πρωτοπόρος στις αλλαγές

και τις νέες τάσεις της αυτοκίνησης, επενδύει στρατηγικά στην

ηλεκτροκίνηση, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια . To νέο

e-Golf αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση θα

είναι ο βασικός πυλώνας της γερμανικής φίρμας την επόμενη

δεκαετία. Πρόκειται για ένα μοντέλο που διακρίνεται για την

μεγάλη αυτονομία του: Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη κατά 50%

αυτονομία, μέχρι 300χλμ επιτυγχάνεται χάρη στη νέα μπατα-

ρία ιόντων-λιθίου με χωρητικότητα 35.8 kWh, καθιστώντας

στην πράξη την ηλεκτροκίνηση πιο ρεαλιστική από ποτέ.  Σε

συνδυασμό με τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας

και αυτονομίας, με την επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά προ-

φίλ οδήγησης (Normal, Eco, Eco+), το νέο e-Golf λύνει το

πρόβλημα της αυτονομίας του, που αποτελεί και το μεγάλο

στοίχημα των περισσότερων φιρμών. Όσον αφορά την φόρ-

τιση του, η μπαταρία φορτίζεται κατά 80% σε διάστημα 45 λε-

πτών ενώ απαιτούνται λιγότερες από 6 ώρες για την πλήρη

φόρτιση της μπαταρίας σε Wallbox εναλλασσόμενου ρεύμα-

τος. Ο εξελιγμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους

(100 Kw), με μέγιστη απόδοση ροπής 290Νm. Η επιτάχυνση

(0-80χλμ/ώρα) ολοκληρώνεται σε 6,9’’  ενώ η μέγιστη ταχύ-

τητα έχει αυξηθεί στα 150km/h. Η μέση κατανάλωση ενέρ-

γειας διατηρείται στις 12,7kWh/100χλμ. Το νέο e-Golf

εξοπλίζεται με τα πλέον προηγμένα, ευφυή συστήματα υπο-

βοήθησης και ημι-αυτόνομης οδήγησης:  Σύστημα επιτήρη-

σης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με City Emergency

Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών, σύστημα υπο-

βοήθησης Emergency Assist που αναλαμβάνει μέρος της δι-

εύθυνσης του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση

Traffic Jam Assist το οποίο διατηρεί το αυτοκίνητο στη λω-

ρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο

ακολουθώντας το προπορευόμενο όχημα με ταχύτητα έως

60χλμ/ώρα κ.α.
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Ανεβάζει τα βολτ



 

MERCEDES BENZ G-CLASS

Η νέα G-Class αποκτά πιο σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία ενώ

παραμένει ένα σκληροτράχηλο μοντέλο – όπως και οι προκά-

τοχοι του -  που έχει για παιχνίδι τις εκτός δρόμου διαδρομές. 

Η Mercedes-Benz κάνει ποδαρικό το 2018 με ένα ιδιαίτερα σκλητροτράχηλο

μοντέλο, τη νέα G-Class ( το απόλυτο τετρακίνητο όχημα της γερμανικής φίρ-

μας που κυκλοφορεί στην αγορά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες!). Η νέα G-Class

δείχνει να παντρεύει με επιτυχία το σύγχρονο πρόσωπο με την γνώριμη ρετρό,

κλασική σχεδίαση που έχει καθιερώσει και τους προγόνους της. Το ολοκαί-

νουργιο μοντέλο που διακρίνεται για τις απεριόριστες επιδόσεις του στις εκτός

δρόμου διαδρομές, ενισχύεται στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης,

στοιχεία που θα ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά τον πήχη των τετρακίνητων ικα-

νοτήτων του.  Για παράδειγμα , ένα νέο στοιχείο στην τετρακίνηση είναι η δυ-

νατότητα κλειδώματος της ροπής 40% στον εμπρόσθιο άξονα και 60% στο

οπίσθιο άξονα σε ταχύτητες έως 40 χλμ./ώρα. Επίσης, θα φέρει τρία διαφορικά,

ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση καθώς και καινούργιους άξονες. Το αυτόματο

κιβώτιο θα είναι  9G-TRONIC (εννέα σχέσεων) με μετατροπέα ροπής. Η μέγιστη

απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος ανέρχεται πλέον στα 24,1 εκατοστά,

στοιχείο που δίνει ένα ισχυρό αβαντάζ στην προσπέλαση δύσβατων σημείων.

Για τους πιο μυημένους της τετρακίνησης, να σημειωθεί ότι οι γωνίες προσέγ-

γισης και διαφυγής αντίστοιχα είναι  31 και 30 μοίρες. Προς το παρόν δεν έχουν

γίνει γνωστά τα μοτέρ με τα οποία θα εξοπλίζεται το νέο μοντέλο. Για την ιστο-

ρία, η G-Class είναι από τα …αρχαιότερα τετρακίνητα μοντέλα, με την πρώτη

γενιά να κάνει το επίσημο ντεμπούτο της το 1979. 

auto news
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Κρατάει δεσμούς με το παρελθόν
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Τα κλασικά «συστήματα ανάρτησης από χάλυβα» εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά,

όμως τα συστήματα αερανάρτησης μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε μαζική αγορά. 

Η BILSTEIN προετοιμάζει τα συνεργεία 

για την αύξηση των αεραναρτήσεων

Σ’ αυτό το πεδίο υπάρχει μεγάλη ανοδική τάση

Περίπου το 20% των πελατών σήμερα, παραγ-

γέλνουν μια C-Class από τη Mercedes με σύ-

στημα αερανάρτησης, στην Volvo το ποσοστό

φτάνει έως και το 70%», εξηγεί ο Frank Ne-

stroi, Διευθυντής πωλήσεων της BILSTEIN

για την Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία: «Τα

συστήματα αερανάρτησης δεν είναι πλέον

εξοπλισμός μόνο των πολυτελών σειρών,

είναι μια απόλυτα αναπτυσσόμενη αγορά.»

Αυτή η ανάπτυξη θέτει στα ανεξάρτητα συ-

νεργεία προκλήσεις και για το λόγο αυτό η

BILSTEIN υποστηρίζει τα συνεργεία όχι μόνο

με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, όπως τις

μονάδες αεραναρτήσης Β4, τα ελατήρια αέρα

Β3 και τους συμπιεστές Β1, αλλά και με την

απαραίτητη τεχνογνωσία.

Με την σωστή προετοιμασία καθώς και την

σωστή φροντίδα και αντιστοίχιση, η διαχεί-

ριση των συστημάτων αερανάρτησης είναι

ένας ελκυστικός τρόπος να κερδίσετε νέους

πελάτες και να δημιουργήσετε ελκυστικά πε-

ριθώρια κέρδους. Μπορούμε εύκολα να συμ-

περάνουμε από τα στοιχεία πωλήσεων των

αυτοκινήτων ότι τα γενικά συνεργεία θα είναι

όλο και συχνότερα αντιμέτωπα με οχήματα

που έχουν αερανάρτηση στο μέλλον, απ’ ότι

σήμερα.

Σχεδόν κάθε σύστημα αερανάρτησης κάποια

στιγμή θα έχει διαρροή

Ακόμα και τα παλαιότερα οχήματα, που τυ-

πικά επισκέπτονται τα ανεξάρτητα συνεργεία,

έχουν αεραναρτήσεις. Για παράδειγμα, οι πα-

λαιότερες Mercedes S-Class, έχουν αερα-

νάρτηση στον πίσω άξονα. Στα δέκα χρόνια

και με περίπου 150.000 χιλιόμετρα ή και πε-

ρισσότερα, έχουν κατά μέσο όρο 75 εκατομ-

μύρια επαναφορές και συμπιέσεις. Ωστόσο,

μετά από ορισμένα χιλιόμετρα κάθε αερανάρ-

τηση θα φθαρεί καθώς η φούσκα γίνεται πο-

ρώδης με τα χρόνια και δεν είναι αεροστεγής,

οπότε η αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη.

Σε γενικές γραμμές οι αεραναρτήσεις είναι

σχεδιασμένες σε δυο διαφορετικά σχέδια ως

προς την εφαρμογή τους: η μεμονωμένη αε-

ρανάρτηση BILSTEIN B3 και η μονάδα αερα-

νάρτησης Β4. Είναι πάντα σε ποιότητα πρώτης

τοποθέτησης και 100% νέο εξάρτημα και είναι

η ιδανική αντικατάσταση σε περίπτωση βλα-

βών. Υπάρχουν επίσης οι συμπιεστές Β1

καθώς οι διαρροές της φούσκας δεν είναι οι

μόνες αιτίες βλαβών. Όλα τα ανταλλακτικά

αεραναρτήσεων BILSTEIN, πρέπει να προ-

σαρμόζονται σχολαστικά στο αντίστοιχο

όχημα και με αυτόν τον τρόπο παραμένουν τα

ίδια χαρακτηριστικά από άποψη δυναμικής,

ασφαλούς οδήγησης και άνεσης.
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Μείνετε μακριά από τις ανακατασκευές με

ανακυκλωμένα παλιά εξαρτήματα, τα οποία

δελεάζουν με τις φαινομενικά καλές τιμές

στον τομέα των αεραναρτήσεων: σε αυτές τις

περιπτώσεις αντικαθίσταται μόνο η φούσκα

αέρα και όχι το αμορτισέρ και η ηλεκτρομα-

γνητική βαλβίδα ελέγχου, που σημαίνει ότι τα

προβλήματα είναι δεδομένο ότι θα εμφανι-

στούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ηλεκτρο-

νική βαλβίδα ελέγχου - ένα σημαντικό και

κορυφαίας ανάπτυξης εξάρτημα - απλά κα-

ταργείται.

Η BILSTEIN γεμίζει τα κενά στη γνώση

Καθώς στο παρελθόν τα ανεξάρτητα συνερ-

γεία ασχολούνταν αποκλειστικά με τις κλασι-

κές «αναρτήσεις από χάλυβα», υπάρχει

έλλειψη εμπειρίας για τα συστήματα αερα-

ναρτήσεων και ως εκ τούτου δημιουργούνται

συγκεκριμένοι φόβοι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει

αν ακολουθούνται κάποιοι βασικοί κανόνες.

Η BILSTEIN παρέχει λεπτομερείς οδηγίες εγ-

κατάστασης μαζί με κάθε εξάρτημα καθώς

και επιπρόσθετα βίντεο εγκατάστασης:

https://www.youtube.com/watch?v=rdxbX-

UCmm0w&list=PLDkhFWQBs7iBv1Oq5OiC_

2h8vzq96-Q_E.

Επιπλέον η εταιρία παρέχει διάφορες εκπαί-

δευσεις σχετικά με την τεχνολογία των αναρ-

τήσεων.. Όσοι προετοιμάζονται σχετικά, θα

μειώσουν τον κίνδυνο ζημιάς κατά την εγκα-

τάσταση. Με λίγη υποστήριξη από την BIL-

STEIN, τα συνεργεία έχουν την ευκαιρία να

προετοιμαστούν σήμερα, για μια κερδοφόρα

αναπτυσσόμενη αγορά καθώς ένα πράγμα

είναι σίγουρο: τα συστήματα αερανάρτησης

μελλοντικά θα συνεχίσουν να αυξάνονται.
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Όμιλος Japanparts
Νέο προϊόν: Μπουζοκαλώδια
Πρόθεμα - κωδικού: IC-/ 132- /132

Αυτό το καλώδιο χαρακτηρίζεται από μια αντίσταση η οποία πρέπει

να είναι κατάλληλη για το σύστημα ανάφλεξης - μεταξύ 1 και 8 kΩ

Διαθέτει έναν αγώγιμο πυρήνα από χαλκό που υποβάλλεται σε μία

διαδικασία γαλβανισμού ικανή να προστατεύει τον πυρήνα από

οξείδωση και από ένα μονωτικό περίβλημα.

Για να αντέχουν σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες τα καλώδια πρέπει

να διασφαλίζουν ορισμένες βασικές απαιτήσεις. Τα κύρια χαρα-

κτηριστικά ενός καλωδίου υψηλής τάσης είναι: εξαιρετικές μονω-

τικές ιδιότητες, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 200 °C,

αντοχή σε κραδασμούς, μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασία. Θα

πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, κυ-

ρίως σε ακραίες συνθήκες.

Γιατί να ελέγξετε τα μπουζοκαλώδια;

Τα μπουζοκαλώδια πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, και ενδεχο-

μένως να αντικαθίστανται με σκοπό την εξασφάλιση των βέλτιστων

συνθηκών για τον κινητήρα. Όταν εκτίθενται σε κραδασμούς, θερ-

μότητα και χημική διάβρωση τείνουν με την πάροδο του χρόνου

να χάνουν την αγωγιμότητα μεταξύ του πολλαπλασιαστή και του

μπουζί.

Επίσης, διάφορες ζημίες μπορεί να προκύψουν στα μπουζοκαλώ-

δια λόγω: λανθασμένης τοποθέτησης, συχνά πολύ κοντά ή σε

άμεση επαφή με πηγές θερμότητας, εσφαλμένων αναφλέξεων ή

σε περίπτωση διείσδυσης υγρασίας στην πίπα. Επίσης μπορεί να

προκύψουν λόγω λανθασμένης αφαίρεσης καλωδίου ή από έλ-

λειψη επαρκούς στεγανοποίησης που τα εκθέτει σε βρωμιά από

βενζίνη και λάδια ή από υγρασία.

Όταν τα μπουζοκαλώδια αρχίσουν να φθείρονται από το χρόνο λει-

τουργίας, παρουσιάζουν τα κάτωθι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί με ακανόνιστο τρόπο

- Ο κινητήρας δεν ξεκινά 

- Ακούτε παρεμβολές στο ραδιόφωνο 

- Η κατανάλωση αυξάνεται 

- Ο έλεγχος καυσαερίων αποτυγχάνει λόγω υψηλών εκπομπών

υδρογονανθράκων ή επειδή ανιχνεύεται ρετάρισμα ενός κυλίν-

δρου 

- Ανάβει η προειδοποιητική λυχνία του κινητήρα.

Τι προσφέρει ο όμιλος Japanparts;

Με κάλυψη 81% επί του κυκλοφορούντα στόλου, ο όμιλος Japan-

parts παρουσιάζει μια γκάμα με άνω των 300 κωδικών διαθέσι-

μους για ασιατικά, ευρωπαϊκά και αμερικάνικα οχήματα.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρες κιτ μπουζοκαλωδίων, άρτια συναρ-

μολογημένων και κατάλληλων για γρήγορη χρήση. Η ποιότητα του

προϊόντος Japanparts, Ashika και Japko διασφαλίζεται από χάλ-

κινους αγωγούς με αποσβεστήρες και προσυναρμολογημένους

ακροδέκτες που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Είναι εφο-

διασμένα με μονωτικό περίβλημα ελαστικού σιλικόνης που σε

σύγκριση με το κλασική PVC, θρυμματίζεται και σπάει πολύ πιο

αργά ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες

κοντά στους 220 °C ή υπό την παρουσία πετρελαίου ή βενζίνης.

Αυτή η  σιλικόνη ανήκει στην μέγιστη κατηγορία θερμικής αντοχής

όπως αναφέρεται στο πρότυπο ISO 3808 (κατηγορία F, έως 220 °C).

Είναι εγγυημένα για 24 μήνες και προσφέρουν μια εναλλακτική

λύση της ίδιας ποιότητας με το αρχικό προϊόν.

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον

καατάλογο καλωδίων μπουζί:

https://www.japanpartsgroup.com/splash/candela.html

Το μπουζοκαλώδιο είναι ένα στοιχείο του κινητήρα απλό αλλά και τόσο ουσιώδες. Μεταφέρει προς το μπουζί ρεύμα

υψηλής τάσης, μεταξύ 30.000 και 50.000 Volts, το οποίο παράγεται από τον πολλαπλασιαστή.
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Το νέο μοντέλο ήδη μπήκε στην γραμμή παραγωγής, στο εργοστάσιο της BMW στην Αμερική (

συγκεκριμένα στη Νότια Καρολίνα), ενώ τα πρώτα μοντέλα προ- παραγωγής αναμένεται να πε-

ράσουν τα τεστ αντοχής σε ιδιαίτερα σκληρές καιρικές συνθήκες – ώστε να διαπιστώσουν και

στην πράξη οι ειδικοί τα πιθανά «κουσούρια» του μοντέλου ή να προβούν σε κάποιες βελτιώσεις.

Η νέα BMW X7 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη του 2018 και θα αποτελέσει

το πέμπτο μέλος της σειρά Χ, των SUV της BMW. 

BMW X7
Σήμερα στη γραμμή παραγωγής 
και στους δρόμους το 2018

Η BMW X7 θα είναι η ναυαρχίδα της βαυαρικής φίρμας. 






