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ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΣΕΜΑ καταδικάζει με τον πιο κατη-

γορηματικό τρόπο το όργιο καταστολής και  μεθοδεύσεων από

την κυβέρνηση και αστυνομία απέναντι σε διαδηλωτές – σπουδαστές

που συμμετείχαν στην αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση και τη συμβολική

κίνηση αποκαθήλωσης του αγάλματος του Χάρρυ Τρούμαν, του μακε-

λάρη που έδωσε την εντολή για τις ατομικές βόμβες στην Χιροσίμα και

το Ναγκασάκι όταν μάλιστα η Ιαπωνία είχε ήδη συνθηκολογήσει.  Κα-

ταδικάζουμε απερίφραστα την νέα ΝΑΤΟΪΚΗ επίθεση με πυραύλους

απέναντι στο λαό της Συρίας ακριβώς δίπλα στην γειτονιά μας, με τους

ιμπεριαλιστικούς πολέμους να ματώνουν τους λαούς για τις πλουτοπα-

ραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς και των σφαιρών επιρροής

τους.  Καταδικάζουμε την στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που

εκτελεί πιστά εντολές άνωθεν για το μεγάλο κεφάλαιο, για τα συμφέ-

ροντα των καπιταλιστών, μετατρέποντας από άκρη σε άκρη την χώρα

σε ΝΑΤΟΪΚΟ ορμητήριο όταν με θράσος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δεν

έχει καμία εμπλοκή στον πόλεμο της Συρίας, γι αυτό και το υποβρύχιο

Παπανικολής χρησιμοποιήθηκε σαν συνοδευτικό στα Αμερικάνικα πο-

λεμικά πλοία.  Με την δική της ευθύνη έχει προσκαλέσει την ΝΑΤΟΪΚΗ

αρμάδα SNMG2 στο Αιγαίο μετατρέποντας τα σύνορα της χώρας σε σου-

ρωτήρι, προσφέροντας γόνιμο έδαφος για τις Τουρκικές αξιώσεις αμ-

φισβήτησης των Ελληνικών συνόρων.  

Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για τον εφησυχασμό που καλλιεργεί όταν οι

Τουρκικές προκλητικότητες κλιμακώνονται εναντίον του λαού και της

εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.  Οι συνάδελφοι πρέπει να είναι σε

διαρκή επαγρύπνηση.  Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια

στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες

οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες

από αποστολές εκτός συνόρων.  Καταγγέλλουμε την στάση του ΝΑΤΟ

και της ΕΕ που για μια χούφτα συμφέροντα διαμελίζουν χώρες και αι-

ματοκυλούν τους λαούς.  Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.  Με την

αλληλεγγύη και την κοινή τους πάλη να ορθώσουν τείχος στα σχέδια

των ιμπεριαλιστών, να βάλουν στο στόχαστρο το σάπιο σύστημα που

γεννά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μόφορης Γρηγόριος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος





Δωρεάν σεμινάριο aircondition πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018

στα γραφεία του ΣΙΣΕΜΑ. 

Η Διοίκηση συνεχίζει στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της καλύτερης
λειτουργίας του συλλόγου με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον των συνα-
δέλφων.
Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Μαλίνης ΑΕ για την στήριξη στο έργο της

Διοίκησης.

Τη μικρότερη αύξηση του ΑΕΠ είχε η Ελλάδα στην ΕΕ για το 2017

Χαμηλές πτήσεις για ΑΕΠ και κατανάλωση κατάγραψε η Ελλάδα για το 2017,
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
που δείχνει ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και σε ολόκληρη της ΕΕ ήταν πάνω
από το 2%.
Συγκεκριμένα το ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2017 αυξήθηκε κατά 1,4%, ενώ στην Ευ-
ρωζώνη κατά 2,3% και στην ΕΕ κατά 2,4%. Με χαμηλές επιδόσεις ήταν το 2017
η κατανάλωση τόσο η ιδιωτική όσο και η κρατική στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δεί-
χνουν πως στην Ελλάδα η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε οριακά μόλις 0,1%,
στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,6% και στην ΕΕ η αύξηση ήταν 1,9%. Η κρα-
τική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά
1,2% και στην ΕΕ κατά 1,3%.
Στους κερδισμένους είναι ο κλάδος των επιχειρηματικών ομίλων που κάνουν
εξαγωγές, οι οποίες για το 2017 κατέγραψαν αύξηση κατά 6,8%. Επιπλέον τα
στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν πως η Ελλάδα αποτελεί επενδυτική ευκαιρία για πε-
ρισσότερα κέρδη καθώς οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων αυξήθη-
καν κατά 15,7% το περασμένο έτος.

Δωρεάν

σεμινάριο 

air-condition 

από το ΣΙΣΕΜΑ 

Οικονομία

Ετήσια έκθεση 

της ΕΚΤ

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α
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Ένα πρόβλημα  που επί χρόνια μας βασάνιζε και μας ταλαιπωρούσε το

θέμα των Συνεργείων του  άρθρου 22 Π.Δ. 78/1988 τα οποία λειτουργού-

σαν πριν την 25.02.1998 (ημερομηνία ισχύος του πρώτου περί συνεργείων

Διατάγματος, ήτοι του Π.Δ. 78/88) και για ποικίλους, κυρίως πολεοδομι-

κούς, λόγους, δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν στις διατάξεις του Π.Δ.

78/1988 και να λάβουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.    

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται από

1.1.2018 ως εξής:

«1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επι-

σκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22

του π.δ. 78/1988  (Α’ 34), όπως ισχύει,  που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν

διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25.2.1988 και

τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση

τις διατάξεις του π.δ. 224/ 1997 (Α’ 169) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του π.δ. 160/2005, μέχρι τις 31/12/2006, οι οποίες και παρατάθηκαν

με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3534/2007 (Α’ 40) μέχρι τις 31.12.2009,

παρατείνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση, για καθέναν εκ των εκμεταλλευτών

του συνεργείου.

Σε αυτήν την περίπτωση και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, κατόπιν

αίτησης του εκμεταλλευτή, γίνεται τροποποίηση της προσωρινής άδειας

λειτουργείας του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή οποι-

αδήποτε μεταβίβαση της αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται

οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει.

Λύση 

στο διαχρονικό

πρόβλημα του

κλάδου μας 

με την έκδοση 

του Ν. 4530 

άρθρο 105 .

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α
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ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται έμπειρος μηχανικός για εργασία ή συνεργασία 
σε συνεργείο στην Λέρο.   

Για πληροφορίες 6947041718 κος Δημήτρης.
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oδική ασφάλεια

Οδήγηση
και τρίτη ηλικία

Η μειωμένη ακοή καθώς και η χαμηλή όραση
«χτυπούν» έως και το 30% των οδηγών αυτοκι-
νήτου που βρίσκονται σε ηλικίες άνω των 55
ετών ενώ ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυ-
χημάτων στην χώρα μας συνδέεται με τους οδη-
γούς της τρίτης ηλικίας.



απρίλιος 2018 ● επισκευαστής αυτοκινήτου

Εδώ, βασικός πυλώνας για να συν-
δυαστεί η ασφαλής οδήγηση με τους
οδηγούς της τρίτης ηλικίας είναι να
επισκέπτονται συχνά τον γιατρό τους.
Το τσεκ απ μπορεί να φανερώσει μα-
κρόχρονα προβλήματα στην όραση, ή
την ακοή. Όπως αναφέρει και το ΙΟΑΣ
ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυ-
χημάτων στην χώρα μας συνδέεται με
τους οδηγούς της τρίτης ηλικίας. Συγ-
κεκριμένα, περισσότεροι από 300 άν-
θρωποι άνω των 55 ετών χάνονται
κάθε χρόνο στους δρόμους. Πολλοί
από αυτούς είχαν είτε σοβαρές παθή-
σεις, είτε μειωμένη όραση ή ακόμη και
χαμηλή ακοή.  Οι ειδικοί αναφέρουν
ότι η καλή όραση, η οποία είναι και η
πιο σημαντική από τις αισθήσεις μας,
μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβά-
νουμε τις σωστές αποφάσεις κινούμε-
νοι στο οδικό δίκτυο. Στην χώρα μας η
ευαισθητοποίηση του κοινού είναι σε
πολύ χαμηλή επίπεδα. Ο τακτικός
έλεγχος των ματιών είναι επιβεβλημέ-
νος, ενώ η σωστή χρήση ποιοτικών
γυαλιών εξίσου σημαντική. Πλέον, και
σύμφωνα με τη FIA – Την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου - η κακή
όραση αναγνωρίζεται ως ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες
στην πρόκληση τροχαίων συμβάντων.
«Το 80% των παθήσεων στην όραση
μπορεί να διορθωθεί. Μόλις ένα στους
5 οδηγούς δεν έχει κάποιο πρόβλημα

στην όρασή     του.» αναφέρει η  Παγκό-
σμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.  Σύμ-
φωνα με τον ΙΟΑΣ ( Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας ) η όραση μειώνεται με την
ηλικία. Συγκεκριμένα, τα συχνότερα
προβλήματα είναι η αυξημένη ευαι-
σθησία σε έντονο φως, η περιφερει-
ακή όραση και η μείωση της
ικανότητας εστίασης. Επίσης, κάνουν
την εμφάνιση τους παθήσεις, όπως η
πρεσβυωπία, ο καταρράκτης και το
γλαύκωμα. Στατιστικά, το 20% των ατό-
μων που έχουν ηλικία άνω των 55
ετών και το 30% ηλικιών άνω των 65
έχουν μειωμένη ακοή. Αυτό έχει άμε-
σες συνέπειες στην οδική ασφάλεια,
μιας και η μειωμένη ακοή δυσχεραίνει
την αντίληψη του περιβάλλοντος. Και
στην περίπτωση της μειωμένη όρασης
αλλά και αυτή της μειωμένης ακοής,
οι οδηγοί που παρουσιάζουν αυτές τις
παθήσεις θα πρέπει να επισκέπτονται
τον γιατρό, είτε για να  χρησιμοποιούν
τα κατάλληλα γυαλιά οράσεων ή και
να φορούν ακουστικά βαρηκοίας.  Ιδι-
αίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι, κά-
ποια είδη ατυχημάτων είναι
περισσότερο συχνά σε ηλικιωμένους
οδηγούς. Στις αιτίες αυτές περιλαμβά-
νεται ο λανθασμένος τρόπος πραγμα-
τοποίησης της αλλαγής κατεύθυνσης,
η μη παραχώρησης προτεραιότητας, η
παραβίαση της μεσαίας διαχωριστικής
γραμμής κ.α. 

Πόσο μειώνονται οι οδηγικές μας ικανότητες όταν «περνάνε» τα χρόνια ή

πλησιάζουμε την τρίτη ηλικία; Ποιες αιτίες ατυχημάτων έχουν συνδεθεί

με τους οδηγούς που έχουν «πατήσει» τα 60 και τι πρέπει να γνωρίζουν

οι οδηγοί που θέλουν να έχουν τα αντανακλαστικά ενός νέου; Η οδήγηση

στην τρίτη ηλικία δεν είναι απαγορευτική. Αρκεί ο οδηγός να γνωρίζει ότι

υπάρχουν και απαιτήσεις όταν βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. 

Φάρμακα: Συνυπεύθυνα για το 25% των τροχαίων 
Σε περίπτωση κάποιας πάθησης ή της χρήσης φαρμάκων θα πρέπει να συμ-
βουλευόμαστε τον παθολόγο, ο οποίος θα μας δώσει λύσεις ή ακόμη θα μας
ενημερώσει για τις παρενέργειες που μπορούν να έχουν στην οδήγηση και τα
αντανακλαστικά μας, οι χρόνιες λήψεις φαρμάκων ή ακόμη και οι έκτακτες πχ
από μια ίωση. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η χρήση φαρμάκων είναι ικανή να
προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στους οδηγούς, όπως μείωση των αν-
τανακλαστικών, ζαλάδες και υπνηλία. Υπολογίζεται ότι περίπου για το 25% των
τροχαίων ατυχημάτων συνευθύνεται η λήψη ορισμένων φαρμάκων, ακόμη και
τον πιο …αθώων που μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι όπως αντιβιοτικά για μια
πολυήμερη γρίπη κ.α. 
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Το όραμα για την εξάλειψη 

των οδικών ατυχημάτων 
από επιβατικά & επαγγελματικά οχήματα!

Aπό την CONTINENTAL

“ Το όραμά της για την εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων, μέσα
από την εξέλιξη πολύ προηγμένων τεχνολογιών στα ελαστικά
και στα συστήματα αυτοματισμών στην αυτοκίνηση, γνωστό και
ως “VisionZero”, παρουσίασε πριν λίγες ημέρες η Continental,
στο ξεχωριστό  event “ΤechnikForum 2018”,στη Σουηδία. 

“
 



απρίλιος 2018 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 15

 

Έρευνες δείχνουν ότι, σε ετήσια βάση παγκοσμίως, περί-

που 1,4 εκατ. άνθρωποι θα μπορούσαν να σωθούν από

θανάσιμα τροχαία. Το 43% του συνόλου των ατυχημάτων συμ-

βαίνουν σε αστικές περιοχές, ενώ το 60%  οφείλεται σε αν-

θρώπινο λάθος, όπως η χρήση κινητού και η μέθη. Το

Continental AG, πέρα από την κατασκευή premiumασφαλών

ελαστικών, έχειαναπτύξει σωτήριες για τη ζωή τεχνολογίες και

αυτοματισμούς, όπως το ABS, το ESC και το EBA. Συστήματα,

όπως ο έλεγχος των τυφλών σημείων στον δρόμο, η αναγνώ-

ριση εμποδίων και πεζών αλλά και της κατάστασης του οδο-

στρώματος, το αυτόματο φρενάρισμα, η διατήρηση του

οχήματος εντός οδοστρώματος και άλλες «ευκολίες» στην

καμπίνα του αυτοκινήτου λειτουργούν ως «φύλακες – άγγε-

λοι» στην ανθρώπινη ζωή. Στόχος ο περιορισμός και η απο-

φυγή ανθρώπινων λαθών και, φυσικά, η σταδιακή εξάλειψη

των μοιραίων ατυχημάτων, τα οποία συνιστούν το όραμα“Vi-

sionZero”.Ως αποτέλεσμα, η παρουσία αυτών των τεχνολο-

γιών στα αυτοκίνητα έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των

θανατηφόρων περιστατικών, στους Ευρωπαϊκούς δρόμους. 

Τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στις τεχνολογίες του VisionZero

παρουσίασε η Continental  στο Ostersund στη Σουηδία και

στην πίστα – παγωμένη λίμνη χειμερινών δοκιμών της, στο

Arvidsjaur της Λαπωνίας (- 10°C έως και - 30°C), κοντά στον

Αρκτικό Κύκλο! 

oδική ασφάλεια
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Η αυτοματοποιημένη οδήγηση έχει κάνει ήδη ένα

βήμα στο μέλλον, κοντύτερα στην άνετη και

ασφαλή αυτοκίνηση. Όμως, όταν ο οδηγός παρα-

δίδει το όχημα στα ηλεκτρονικά συστήματα (Elec-

tronic Brake System), οι απαιτήσεις για ασφαλή

πέδηση, σε όλες τις συνθήκες, παραμένουν πολύ

υψηλές. Έτσι, η Continental ανέπτυξε την ηλε-

κτρονική λύση πέδησης,  MKC1. Το σύστημα συμ-

βάλλει στην δυναμική και ασφαλή οδήγηση,

ανακτώντας το 100% της ενέργειας πέδησης,

χάρη στον σχεδιασμό “brake-by-wire”, ο οποίος

αναπτύσσει πίεση πέδησης σε χρόνo 150 mil-

liseconds (time-to-lock), δηλαδή διπλάσια απο-

τελεσματικότητα από τα υπάρχοντα  συμβατικά

συστήματα.

Μια άλλη καινοτομία από την Continental, σχετική

με την πέδηση, είναι η παρουσίαση της 3ηςγενιάς

ABS, για βέλτιστη απόδοση στο φρενάρισμα, σε

μεταβαλλόμενες συνθήκες οδοστρώματος. Το

ABS3 ανταποκρίνεται με πολύ πιο μεγάλη ταχύ-

τητα και ακρίβεια, χάρη στο βελτιωμένο σύστημα

ελέγχου πίεσης πέδησης. Η βέλτιστη απόδοση

στο φρενάρισμα εξασφαλίζεται με τον σχεδιασμό

ενός περισσότερο προσαρμόσιμου συστήματος

ελέγχου. Τα testdrives που έγιναν στη Σουηδία,

σε διαφορετικές συνθήκες οδοστρώματος, επιβε-

βαίωσαν ότι το ABS3 είναι ιδιαίτερα αποτελεσμα-

τικό σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως όταν

φρενάρει σε δρόμους με μεταβαλλόμενα επίπεδα

πρόσφυσης (βρεγμένο, χιόνι, πάγος, κλπ).

Πιο αναλυτικά:

Βροχή; Χιόνι; Πάγος; 

Μια νέα εφεύρεση της Continental,

το "Road Condition Detection", κα-

τηγοριοποιεί την κατάσταση του

δρόμου, σε συνάρτηση με την

τριβή ελαστικού/οδοστρώματος:

Μια εφαρμογή αισθητήρων ανι-

χνεύει και "αποφασίζει" για την κα-

τάσταση του δρόμου. Κατόπιν,

εξελιγμένα συστήματα υποβοη-

θούμενης οδήγησης, όπως το

"emergency brake assist", ρυθμί-

ζουν την απόσταση φρεναρίσμα-

τος, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο

οδηγός, ώστε να αποφευχθούν

ατυχήματα σε κακές καιρικές συν-

θήκες.
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Το όραμα για την εξάλειψη  των οδικών ατυχημάτων 

από επιβατικά & επαγγελματικά οχήματα!

Aπό την CONTINENTAL

 

Στον τομέα τεχνολογίας ελαστικών, η Conti-

nental παρουσίασε 2 νέα concepts για πιο

μεγάλη ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα

ContiSense περιλαμβάνει  αισθητήρες στο

ελαστικό που μετρούν το βάθος του πέλμα-

τος και τη θερμοκρασία, ενώ παράλληλα,

προειδοποιούν τον οδηγό για ζημιές στο

ελαστικό – η μετάδοση των δεδομένων γί-

νεται, μέσω ηλεκτρικά αγώγιμης γόμας. Το

σύστημα ContiAdaptρυθμίζει την πίεση του

ελαστικού και το πλάτος της ζάντας, με στόχο

την ιδανική προσαρμογή της επιφάνειας

επαφής τού ελαστικού με τον δρόμο, ανά-

λογα με τις οδικέςσυνθήκες. Οι τεχνολογίες

αυτές υποστηρίζονται από ένα νέο πρωτο-

ποριακό ελαστικό, o σχεδιασμός του οποίου

περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ζώνες πέλ-

ματος για οδήγηση σε βρεγμένες,γλιστερές

και στεγνές επιφάνειες. Ανάλογα με την

πίεση του ελαστικού και το πλάτος της ζάν-

τας, ενεργοποιούνται διαφορετικές ζώνες

πέλματος και το ελαστικό υιοθετεί το απαι-

τούμενο «αποτύπωμα» για την περίσταση. 
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“

ενημέρωση

Με βάση τα πρωτογενή
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την

επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι
ταξινομήσεις καινούργιων

επιβατικών το μήνα Μάρτιο
2018 υπήρξαν αυξημένες

κατά +17,1% ως προς το
μήνα Μάρτιο 2017

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μάρτιος 2018

Συνολικά, στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 οι ταξινομήσεις και-

νούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +26,9% ως προς το αντί-

στοιχο διάστημα του 2017.

Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο τρίμηνο

του 2018 κινήθηκε -64,1% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρί-

σης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+7,0%) από τις αρχές

του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στα καινούργια δί-

κυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις σημείωσαν αισθητή αύξηση

+31,0% ως προς το 2017.

“



Μάρτιος 2018 Μάρτιος 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 11.058 9.445 +17,1%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 667 553 +20,6%

Καινούργια λεωφορεία 51 16 +218,8%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 5.423 4.141 +31,0%

Ιαν.-Μαρ.  2018 Ιαν.-Μαρ.  2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 26.781 21.097 +26,9%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 1.920 1.794 +7,0%

Καινούργια λεωφορεία 75 47 +59,6%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.288 2.331 -1,8%



Η Opel Βοηθά τους Οδηγούς να

Μένουν Συνδεδεμένοι

Στη Γερμανία, για παράδειγμα,

όπου πρόσφατα τα πρόστιμα

αυξήθηκαν και το μέτρο απαγόρευ-

σης επεκτάθηκε και σε άλλες συ-

σκευές, όπως tablets και e-books,

παίρνοντας απλά στα χέρια σας τη συ-

σκευή για να κοιτάξετε την οθόνη,

κινδυνεύετε να πληρώσετε  100

Ευρώ και να τιμωρηθείτε με ένα

πόντο στην άδεια οδήγησης (Point

System).  

Ευτυχώς, για οδηγούς που επιθυ-

μούν να μένουν συνδεδεμένοι ή να

χρησιμοποιούν το smartphone τους

για πλοήγηση, η Opel προσφέρει μία

σειρά συστημάτων infotainment και

βάσεων συσκευών σε όλη τη γκάμα

επιβατικών οχημάτων της, για hands-

free χρήση του τηλεφώνου.

Ανάλογα με το σύστημα infotainment

της Opel, τα τηλέφωνα ελέγχονται είτε

μέσω μπουτόν (στη βασική έκδοση),

ή μέσω οθόνης αφής και διακοπτών

στο τιμόνι, αλλά και με φωνητική ανα-

γνώριση. Τα R 4.0 IntelliLink, Navi 4.0

IntelliLink και το κορυφαίο σύστημα

infotainment Navi 900 IntelliLink επι-

τρέπουν τη λειτουργία συμβατών τη-

λεφώνων μέσω του δικού τους

συστήματος φωνητικού ελέγχου, Siri

ή Google.

Η Opel φέρνει τον κόσμο των smart-

phones στα μοντέλα της ADAM,

Corsa, Astra, Crossland X, Grandland

X, Mokka X και Insignia με το σύ-

στημα R 4.0 IntelliLink. Το R 4.0 In-

telliLink είναι συμβατό με Apple

CarPlay και Android Auto[2].
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Handsfree OPEL

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια 

της οδήγησης απαγορεύεται σε πολλές χώρες. 

Εάν η αστυνομία σας “πιάσει επ’ αυτοφώρω”, 

το πρόστιμο μπορεί να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.
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Πέρα των πλεονεκτημάτων του συστήματος R 4.0 IntelliLink –

οθόνη αφής επτά ιντσών, συνδεσιμότητα Bluetooth και συμ-

βατότητα Apple CarPlay και Android Auto2 – το Navi 4.0 In-

telliLink προσθέτει ενσωματωμένη λειτουργία πλοήγησης με

Ευρωπαϊκούς οδικούς χάρτες, που προβάλλονται σε 2D ή 3D

και δυναμική καθοδήγηση διαδρομής μέσω TMC. Με τον ‘φύ-

λακα άγγελο’ OnStar[1] στο πλευρό τους, οι οδηγοί μπορούν

επίσης να στέλνουν τους προορισμούς τους απευθείας στο σύ-

στημα πλοήγησης  (Download Προορισμού), μέσω είτε του

Συμβούλου OnStar ή της εφαρμογής MyOpel. Χάρη στη λιτή,

σαφή δομή μενού του Navi 4.0 IntelliLink και τη διαισθητική

λειτουργία του, τα Opel ADAM και Corsa συγκαταλέγονται ανά-

μεσα στα καλύτερα συνδεδεμένα μικρά αυτοκίνητα της αγοράς. 

Στα Crossland X και Grandland X, το Navi 5.0 IntelliLink συ-

νοδεύεται από έγχρωμη οθόνη αφής οκτώ ιντσών και επιτρέ-

πει την άριστη ενσωμάτωση των Apple CarPlay και Android

Auto[2] μέσω συμβατών smartphones.

Η τελευταία γενιά του συστήματος Navi 900 IntelliLink που δια-

τίθεται με τα Astra, Mokka X και Insignia εξασφαλίζει άριστη

και εξατομικευμένη ψυχαγωγία. Το σύστημα είναι επίσης συμ-

βατό με Apple CarPlay και Android Auto[2], που φέρνουν

άμεσα ολόκληρο τον κόσμο των smartphones στο Insignia,

βάσει των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούν συχνότερα οι

ιδιοκτήτες τους.

Για ακόμα πιο άνετη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συνδυασμό

με Bluetooth, η Opel προσφέρει ασύρματη φόρτιση που επι-

τρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας του κινητού μέσω ηλεκτρο-

μαγνητικού πεδίου, καταργώντας την ανάγκη για καλώδια –

απλά τοποθετείτε το smartphone σας στον ενσωματωμένο

φορτιστή και η φόρτιση ξεκινά άμεσα. Η ασύρματη φόρτιση

είναι εφικτή στα Opel ADAM, Corsa, Crossland X, Grandland

X και Insignia.

Ασφαλώς η Opel προσφέρει κλασικές hands-free λύσεις,

όπως η βάση FlexDock για smartphones, για τα ADAM και

Corsa. Το FlexDock στερεώνεται στο ταμπλό και επιτρέπει τη

χρήση του smartphone και ως συστήματος πλοήγησης. Ένα

ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι το FlexDock επαναφορτίζει τα

smartphones χωρίς πρόσθετα καλώδια.
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bmw
group

Tρισδιάστατη

τεχνολογία
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ΟUdo Hänle, Υπεύθυνος Ενσωμάτωσης Παραγωγής
και Πιλοτικού Εργοστασίου δήλωσε: «Η νέα μας

Μονάδα Προσθετικής Κατασκευής θα συγκεντρώσει
όλες τις τεχνολογικές ειδικότητες του BMW Group στην
τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) κάτω από μία
στέγη. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε
νέες τεχνολογίες από νωρίς, παραμένοντας πρωτοπό-
ροι στο χώρο».
Ο Jens Ertel, Επικεφαλής του Κέντρου Προσθετικής
Κατασκευής του BMW Group και μελλοντικός διευθυν-
τής της Μονάδας, προσθέτει: «Η νέα μας Μονάδα ση-
ματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην Προσθετική
Κατασκευή του BMW Group. Η ομάδα θα αξιολογεί νέες
και υπάρχουσες τεχνολογίες τόσο στην εκτύπωση πλα-
στικών και μεταλλικών εξαρτημάτων όσο και στην εξέ-
λιξή τους σε επίπεδο μαζικής παραγωγής. Στόχος μας
είναι να προσφέρουμε τη βέλτιστη τεχνολογία και αλυ-
σίδα επεξεργασίας, είτε πρόκειται για μεμονωμένα
εξαρτήματα, είτε για μικρές παρτίδες παραγωγής, ή
ακόμα και για παραγωγή μεγάλης κλίμακας».
Στο δίκτυο παραγωγής του BMW Group, η νέα Μονάδα
Προσθετικής Κατασκευής θα εφαρμόζει τις πιο σύγχρο-
νες τεχνολογίες του είδους όπως γίνεται σε ένα πιλοτικό
εργοστάσιο και θα επιτρέπει τη χρήση τους εντός του δι-
κτύου. Από τα εξαρτήματα που θα δημιουργούνται εκεί,
άλλα θα χρησιμοποιούνται την κατασκευή πρωτοτύ-
πων, ενώ άλλα θα προορίζονται για μαζική παραγωγή
ή εξατομικευμένες λύσεις. Η Μονάδα θα λειτουργεί επί-
σης και σαν κοιτίδα διεπιστημονικής εκπαίδευσης και
διαφόρων project, όπως για μηχανικούς εξέλιξης. Με
την έναρξη της λειτουργίας της στις αρχές του 2019, θα
φιλοξενεί μέχρι 80 συνεργάτες.

Η προσθετική κατασκευή (additive manufacturing) απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος παραγωγής
του BMW Group και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες
για μαζική παραγωγή. Πιο πρόσφατα έχει χρησιμοποι-
ηθεί στην παραγωγή εξαρτημάτων του BMW i8 Road-
ster*. Jens Ertel: «Με το BMW i8 Roadster, το BMW
Group έγινε ο πρώτος κατασκευαστής που παρήγαγε
μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης μία παρτίδα αρκετών

χιλιάδων μεταλλικών εξαρτημάτων, που αποτελούν
βάση έδρασης για το κάλυμμα του soft-top». Κατα-
σκευασμένο από κράμα αλουμινίου, το εκτυπωμένο
εξάρτημα είναι ελαφρύτερο από ένα αντίστοιχο χυτό
(διαμόρφωση μέσω ψεκασμού) αλλά πολύ πιο άκαμπτο.
Η ‘βιονική’ γεωμετρία του, εμπνευσμένη από σχήματα
που συναντάμε στη φύση, βελτιστοποιήθηκε για τους
σκοπούς της 3D εκτύπωσης.

Το BMW Group πρόκειται να επενδύσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε μία νέα Μονάδα

Προσθετικής Κατασκευής στο Oberschleissheim, βόρεια του Μονάχου, με σκοπό να επι-

ταχυνθεί η εξέλιξη της τεχνογνωσίας σε αυτό τον τομέα. 

Μεγάλες δυνατότητες στη μαζική παραγωγή για εξατομικευμένα εξαρτήματα οχημάτων
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bmw group
Tρισδιάστατη τεχνολογία

Η προσθετική κατασκευή είναι ιδιαίτερα σημαντική
στην παραγωγή εξατομικευμένων εξαρτημάτων. Το
νέο πρόγραμμα MINI Yours Customised, για παρά-
δειγμα, επιτρέπει στους πελάτες, να σχεδιάζουν ορι-
σμένα εξαρτήματα οι ίδιοι. Ένθετα ενδείξεων και
διακοσμητικές λωρίδες ταμπλό, μπορούν να εκτυ-
πώνονται τρισδιάστατα σύμφωνα με τις ακριβείς
προδιαγραφές τους.

Αποκέντρωση της παραγωγής –

παραγωγή σύμφωνα με τις ανάγκες

της αγοράς. 

Το BMW Group εκτιμά ότι με την πάροδο του χρόνου
θα μπορεί να κατασκευάζει εξαρτήματα απευθείας
εκεί όπου είναι περισσότερο απαραίτητα – μία ιδέα
που υπόσχεται τεράστιες δυνατότητες. Jens Ertel: «Οι
τρισδιάστατοι εκτυπωτές που λειτουργούν αυτή τη
στιγμή σε όλο το δίκτυο παραγωγής μας αντιπροσω-
πεύουν ένα πρώτο βήμα προς την τοπική παραγωγή
εξαρτημάτων. Ήδη χρησιμοποιούμε τρισδιάστατη
εκτύπωση για την κατασκευή εξαρτημάτων πρωτο-
τύπων σε Spartanburg (ΗΠΑ), Shenyang (Κίνα) και
Rayong (Ταϊλάνδη). Στο μέλλον, θα μπορούσαμε εν-
δεχομένως να εντάξουμε πλήρως τη διαδικασία στις
τοπικές δομές παραγωγής, για μικρές παρτίδες πα-
ραγωγής, ειδικές εκδόσεις χωρών και εξατομικεύ-
σιμα εξαρτήματα – με την προϋπόθεση ότι θα είναι
μία επικερδής λύση». 





Ο μηχανικός μας Daniel Boehnke εξηγεί ότι

«μόνο με κοντύτερα ελατήρια, δεν δουλεύει»

και αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά προβλή-

ματα στην βελτίωση της ανάρτησης. Παρόλο

που αυτή η μορφή χαμηλώματος αναμφισβή-

τητα εξασφαλίζει μια σπορ εμφάνιση, ο χειρι-

σμός δεν θα ταιριάζει με την εμφάνιση. 

τ ε χ ν ι κ ό  θ έ μ α
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βελτίωση
ανάρτησης

Χαμήλωμα 
σε «υψηλό» επίπεδο
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Το πρόβλημα έχει ως εξής: τα ελατήρια χαμηλώ-

ματος καθιστούν αναγκαίο έναν «σκληρότερο»

συντελεστή ελατηρίου και τα απλά αμορτισέρ δεν

είναι σχεδιασμένα για κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο

λόγος για τον οποίο δεν παρέχουν την απαιτού-

μενη υψηλή απόδοση απόσβεσης σε ακραίες

καταστάσεις, τα ελατήρια ενεργούν «ασυγκρά-

τητα». Το χειρότερο σενάριο: το αμορτισέρ τερ-

ματίζει και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις

κατά το φρενάρισμα και κατά την οδήγηση. Επί-

σης όταν συμβαίνει αυτό επιταχύνεται η φθορά.

Για αυτό θα πρέπει πάντα να ταιριάζετε τα σπορ

ελατήρια με τα κατάλληλα αμορτισέρ. Ειδικά για

αυτό τον σκοπό υπάρχει το Β8 το οποίο όχι μόνο

έχει μια αντίστοιχη χαρακτηριστική καμπύλη

αλλά και μειωμένο ύψος.

Μια ολοκληρωμένη και τέλεια, χωρίς προβλή-

ματα ανάρτηση προσαρμοσμένη στα επιμέρους

εξαρτήματα. Σε αυτό τον τομέα προσφέρουμε

τόσο συμβατικές σπορ αναρτήσεις όσο και

coilover συστήματα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή

στον τομέα της βελτίωσης. Ποια λύση πρέπει να

επιλέξετε; «Η πιο ακριβή και πολύπλοκη δεν

είναι πάντα η ιδανική για όλους», εξηγεί ο μηχα-

νικός μας, Marco Kunert,: «η Clubsport αγωνι-

στική ανάρτηση μας, με βεβαιότητα δεν είναι για

εκείνους που θα ήθελαν να οδηγούν καθημερινά

με σπορ τρόπο και να έχουν παράλληλα ένα ορι-

σμένο επίπεδο άνεσης». Επομένως, οι καλοί έμ-

ποροι και τα συνεργεία αρχίζουν με την ανάλυση

των απαιτήσεων: Ακόμη και όταν οι πελάτες φαι-

νομενικά γνωρίζουν ακριβώς ποιο προϊόν θα

ήθελαν, πρέπει πάντα να ξεκινάτε από την αρχή.

Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψετε την πραγματι-

κότητα και τις προσδοκίες. «Λόγω τιμής ή φιλο-

σοφίας, ορισμένοι άνθρωποι θα θέλουν πάντα

την πιο ακριβή λύση. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα

είναι κατασκευασμένα για συγκεκριμένο και

εξειδικευμένο είδος χρηστών ή προσφέρουν

πληθώρα επιλογών, οι οποίες μπορεί να είναι

υπερβολικές για έναν κανονικό οδηγό αυτοκινή-

του», λέει ο Kunert.
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Ωστόσο, το να είσαι πολύ «οικονομικός» σε ανταμείβει εξίσου λίγο. Για πα-
ράδειγμα, όταν αλλάζονται μόνο τα ελατήρια ή όταν η πλήρης ανάρτηση
δεν προσφέρει επιλογές ρυθμίσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις για δυναμική οδήγηση και οπτική. Για αναρτήσεις συγκεκρι-
μένου ύψους όπως η BILSTEIN B12 Pro-Kit (χαμήλωμα έως 40 mm) και
η πιο «εξωτική» BILSTEIN B12 Sportline (χαμήλωμα έως 50 mm), είναι
μια βέλτιστη επιλογή. Τα coilover συστήματα όπως το BILSTEIN B14, προ-
σφέρουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες να μεταβάλλουν το ύψος του
οχήματος σε διάφορα στάδια, ακόμη και όταν έχει ήδη εγκατασταθεί. Εάν
επιθυμείτε την απόλυτη δυναμική οδήγηση και την τέλεια προσαρμοσμένη
στις προτιμήσεις σας ανάρτηση, τότε η BILSTEIN B16 είναι η κατάλληλη.
Επιπλέον των χαρακτηριστικών της Β14, η Β16 προσφέρει μηχανική και
παράλληλη ρύθμιση της συμπίεσης και της επαναφοράς μέσω ενός ρυθ-
μιστικού τροχού με δέκα βαθμίδες ρύθμισης. Η BILSTEIN B16 ως εκ τού-
του είναι κατάλληλη για μερικούς γρήγορους γύρους στο Nürburgring.
Είτε πρόκειται για συμβατική σπορ ανάρτηση είτε για coilover σύστημα:
το ακραίο χαμήλωμα όπως προσφέρονται από κάποια προϊόντα στην
αγορά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτοκίνητα επιδείξεων. Τα
αμορτισέρ απλά δεν δουλεύουν αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τόσο
κοντή διαδρομή ελατηρίου και έχουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά
την ασφάλεια, την άνεση και την δυναμική οδήγηση. Οι σκληροπυρηνικοί
οδηγοί χρησιμοποιούν άλλους τρόπους για την βελτίωση των οχημάτων
τους.
Για όσους οδηγούν σε δημόσιους δρόμους με ημι-αγωνιστικά λάστιχα με
σκοπό να οδηγήσουν μέχρι την επόμενη πίστα, η BILSTEIN Clubsport
είναι το παράδειγμα. Το εξαιρετικά αξιόπιστο υψηλής τεχνολογίας coilover
σύστημα, προσφέρει βάση στήριξης αλουμινίου, καθώς και ξεχωριστές
ρυθμίσεις για την συμπίεση και την επαναφορά: συνολικά 100 διαφορετι-
κές παραλλαγές ρύθμισης της σκληρότητας.



Με μια αγωνιστική ανάρτηση το μόνο που ο πελάτης θα
ψάξει μάταια είναι η λειτουργία άνεσης. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, οι BILSTEIN B12, B14 και B16 προσφέρουν έναν
καλύτερο συμβιβασμό. Για όσους χρειάζονται δυο αναρ-
τήσεις, αυτό ακριβώς προσφέρει η επιλογή DampTronic®
της ανάρτησης BILSTEIN B16. Εδώ με το πάτημα ενός
κουμπιού μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λειτουργία
άνεσης ή σπορ. Ως επιπλέον πρόσθετο είναι διαθέσιμο το
Module iRC®, με αυτό ελέγχετε την ανάρτησή σας από το
smartphone σας. Μπορείτε να καθορίσετε πολλές επι-
πλέον παραμέτρους και ακόμα να επιλέξετε την λειτουρ-
γία «auto-mode», η οποία προσαρμόζει την ανάρτηση
ενεργά στις αντίστοιχες συνθήκες οδήγησης. Έτσι είστε
εξοπλισμένοι για κάθε περίπτωση.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ανάρτηση για
βέλτιστα αποτελέσματα είναι επίσης σημαντικό να λάβετε
υπόψη και άλλα ενδεχόμενα καθώς και τα περιφερειακά.
Ακραία χαμηλά προφίλ ελαστικού μπορούν να επηρεά-
σουν αρνητικά τις δυνατότητες οδήγησης καθώς και οι
πολύ μεγάλων διαστάσεων ζάντες, αυξάνουν αδικαιολό-
γητα την μη αναρτώμενη μάζα. Όταν επιλέγονται με σύ-
νεση, αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμπληρώσουν την
λειτουργία της ανάρτησης ώστε να αποδίδει σωστά. Έμ-
πειρα συνεργεία είναι διαθέσιμα για να παρέχουν συμ-
βουλές και βοήθεια στους οδηγούς.
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Ήρθε στην ελληνική αγορά



 

Ήρθε στην ελληνική αγορά
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Το νέο μοντέλο, που παρουσιάστηκε την προ-

ηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής

από την διοίκηση της ελληνικής αντιπροσω-

πείας, κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο με την

πληθώρα των τεχνολογιών του, όσο και με τη

νέα γκάμα μοτέρ που προσαρμόζονται στα δε-

δομένα της επόμενης δεκαετίας. Σαφώς,

εκτός από την πολυτέλεια που δεσπόζει σε

κάθε γωνιά του αυτοκινήτου, το πιο σημαντικό

στοιχείο – ως προς την εργονομία – είναι ότι,

η νέα CLS θα είναι πενταθέσια, με πιο οικογε-

νειακό προσανατολισμό, παρά την σπορ κατα-

γωγή του. Επίσης, ο χώρος των αποσκευών

αγγίζει τα 520 λίτρα. Σε ότι αφορά, τους κινη-

τήρες, το νέο μοντέλο προσφέρεται με τρία

νέα εξακύλινδρα τρίλιτρα μοτέρ. Που θα συν-

δυάζονται με το αυτόματο εννιάρι κιβώτιο της

εταιρείας. Η βασική έκδοση είναι η ντίζελ 350

d 4MATIC με 286 ίππους, και ροπή 600 Nm.

Επίσης, η δεύτερη πετρελαιοκίνητη έκδοση, η

400 d 4MATIC αποδίδει 340 ίππους, με ροπή

700 Nm και την θηριώδη ροπή των 700 Nm.

Πάντως, οι λάτρεις της βενζίνης μπορούν να

προσανατολιστούν στην 450 4MATIC που συν-

δυάζει ηλεκτροκινητήρα 48 V και αποδίδει 367

+ 22 ίππους με 500 Nm ροπής. Οι επιπλέον 22

ίπποι προέρχονται από τη μίζα-δυναμό EQ

Boost και παρέχονται στιγμιαία. Στην κορυφή

της γκάμας η AMG CLS 53 4MATIC+, με τον

τρίλιτρο εξακύλινδρο κινητήρα με ηλεκτρικό

βοηθητικό συμπιεστή, όπως επίσης τη μίζα-

δυναμό EQ Boost που προσθέτει 22 ίππους

στους 435 του συνόλου. Στην πρώτη πανελλα-

δική παρουσίαση, δόθηκε έμφαση και στη νέα

προηγμένη τεχνολογία Mercedesme, όπου ο

οδηγός θα μπορεί να ελέγχει το αυτοκίνητο ή

και να λαμβάνει πληροφορίες στο κινητό του

μέσω της εφαρμογής της γερμανικής φίρμας. 

Το πολυτελές, μεσαίο μοντέλο της γερμανι-
κής φίρμας εντυπωσιάζει σε εμφάνιση – που
θυμίζει στο εμπρός του τμήμα καρχαρία! –
έχει ιδιαίτερα αεροδυναμική εμφάνιση, ενώ
απουσιάζουν οι γωνίες σχεδόν από όλο το
αμάξωμα

 

 

Νέα προηγμένη τεχνολογία

Mercedesme, όπου ο οδηγός θα

μπορεί να ελέγχει το αυτοκίνητο ή

και να λαμβάνει πληροφορίες στο

κινητό του μέσω της εφαρμογής

της γερμανικής φίρμας

“
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Οpel Corsa GSiauto news

Η παράδοση συνεχίζεται!
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Η παράδοση συνεχίζεται!

«Συνεχίζουμε την μακρόχρονη παρά-

δοση GSi με το νέο Corsa GSi. Υπήρχε

ήδη μία ιδιαίτερα σπορ έκδοση του πρώ-

του Corsa, που θεωρείται πλέον ένα πε-

ριζήτητο κλασσικό μοντέλο. Ο νέος μας

αθλητής θα εγκαινιάσει νέα πρότυπα

στην κατηγορία με το σπορ πλαίσιο OPC»

δήλωσε ο Peter Küspert, Διευθύνων

Σύμβουλος της Opel, Πωλήσεις και Mar-

keting.

Πιστό στο σλόγκαν “hot, hotter, Corsa

GSi”, το τρίθυρο μικρό μοντέλο εντυπω-

σιάζει με τις ακριβείς γραμμές του: Έχει

τη δική του μοναδική σχεδίαση με μεγά-

λους αεραγωγούς, ανάγλυφο καπό, πε-

ρίοπτη πίσω αεροτομή & διαμορφωμένα

με ακρίβεια μαρσπιέ.

Παρατηρώντας το από μπροστά, το τολ-

μηρό Opel GSi εντυπωσιάζει με μία με-

γάλη κυψελοειδή μάσκα και το κεντρικό

έμβλημα της Opel (Opel Blitz) υποστηρι-

ζόμενο από δύο «φτερά», ενώ την εικόνα

ολοκληρώνουν τα καλύμματα εξωτερι-

κών καθρεπτών, με αγωνιστική εμφά-

νιση carbon. Τα χρωμιωμένα πλαίσια

που συνδέονται οπτικά με μία οριζόντια

γραμμή, μέσω μαύρων εγκάρσιων στοι-

χείων στο εμπρός τμήμα, σε συνδυασμό

με τη μαύρη τραβέρσα στο καπό αναδει-

κνύουν στο σπορ χαρακτήρα του μοντέ-

λου. Το έντονο αθλητικό στυλ συνεχίζεται

και στο πίσω τμήμα. Η προεξέχουσα αε-

ροτομή στην άκρη της οροφής δημιουρ-

γεί πρόσθετη αεροδυναμική πίεση, ενώ

η σπορ χρωμιωμένη απόληξη εξαγωγής

πλαισιώνεται από μία εντυπωσιακή

ποδιά στο χρώμα του αμαξώματος.

Γνήσια σπορ αίσθηση  αποπνέει και το

εσωτερικό. Ο οδηγός του Corsa GSi κά-

θεται στο κάθισμα υψηλών προδιαγρα-

φών Recaro (προαιρετική επιλογή) και

ακουμπά τα χέρια του στο σπορ τιμόνι.

Επιλέγει σχέση κιβωτίου μέσω του δερ-

μάτινου λεβιέ, πιέζει απαλά το αλουμινέ-

νιο σπορ πεντάλ και η γνήσια οδηγική

απόλαυση ξεκινά. Το Corsa GSi μεταφέ-

ρει επίσης την αίσθηση της απόλυτης

ακρίβειας: Το σπορ πλαίσιο, γνωστό από

την έκδοση OPC, και τα φρένα με τις κόκ-

κινες δαγκάνες εξασφαλίζουν ακρίβεια

ελέγχου, εξαιρετική σπορ συμπεριφορά

και μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος σε

συνδυασμό με τις προαιρετικές ζάντες

αλουμινίου 18-ιντσών.

Οι επιβάτες του Corsa GSi μπορούν επί-

σης να απολαμβάνουν εξαιρετική συνδε-

σιμότητα με το προαιρετικό σύστημα

infotainment IntelliLink και να φέρνουν

τον κόσμο των Apple iOS και Android

smartphones μέσα στο αυτοκίνητο.

Μετά την εντυπωσιακή έλευση του μεσαίου Opel
Insignia GSi, η παράδοση GSi συνεχίζεται τώρα
με το νέο Opel Corsa GSi στη μικρή κατηγορία.  

 

Ένα σπορ ‘όργανο’ ακριβείας με άριστη συμπεριφορά 

στις στροφές χάρη στο σπορ πλαίσιο, που έχει ρυθμιστεί στο

Nordschleife, στην πίστα του Nürburgring. Η εξωτερική

σχεδίαση του Corsa GSi δεν αφήνει καμία αμφιβολία: 

Πρόκειται για έναν πραγματικό αθλητή που είναι εξίσου

εντυπωσιακός στην καθημερινή οδήγηση.

“
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Μία ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση ήταν απαραί-

τητη λοιπόν για το νέο Renault Mégane R.S. ‘Αυτό είναι

ένα πολύ διαφορετικό όχημα,’ εξηγεί ο Laurent Hur-

gon, ο οδηγός εξέλιξης της Renault γι’ αυτό το νέο

μοντέλο. ‘Έχει έναν ισχυρότερο κινητήρα και η ανάρ-

τηση καθώς και το σύστημα τετραδιεύθυνσης έχουν

ανακατασκευαστεί. Η Bridgestone σχεδίασε και κατα-

σκεύασε τα ελαστικά Potenza S001 για να ανταποκρι-

θεί σε αυτές τις προδιαγραφές και να μεγιστοποιήσει

τα οφέλη των παραπάνω καινοτομιών.’

Ως αποκλειστικός παραγωγός των ελαστικών με ζάντα

19”, που αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό του νέου

New Renault Mégane R.S., η Bridgestone θέλησε να

δημιουργήσει ένα ελαστικό που θα μπορούσε να ανα-

δείξει κάθε πτυχή της ισχύος, του ελέγχου και των

σπορ επιδόσεων για τα οποία είναι ικανό το όχημα. 

‘Το Mégane R.S. είναι ένα δυναμικό hatch με απαιτή-

σεις. Σε αυτή τη βάση, σχεδιάσαμε και το Potenza

S001. Τοποθετήσαμε φαρδύτερα μπλοκ στο εξωτερικό

του σχεδιασμού του πέλματος για να βελτιώσουμε τον

χειρισμό στο στεγνό και το φρενάρισμα και μικρότερα

μπλοκ στο εσωτερικό για τη βελτίωση των επιδόσεων

στο βρεγμένο,’ εξηγεί ο Christophe de Valroger, Αντι-

πρόεδρος Αρχικού Εξοπλισμού στην Bridgestone Eu-

rope. ‘Αυτό βελτίωσε τη γραμμή επαφής για καλύτερη

σύνδεση με την επιφάνεια του δρόμου και καλύτερη

σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Επίσης, αύξησε

τις πλευρικές δυνάμεις, καθιστώντας πιθανό το γρή-

γορο στρίψιμο, όπως πρέπει για ένα δυναμικό hatch.’  

Ωστόσο, οι καινοτομίες επεκτάθηκαν και πέρα από τα

γεωμετρικά σχέδια του πέλματος και των αυλακώ-

σεων. Τα ελαστικά κατασκευάζονται από ένα προηγ-

μένο υλικό και διαθέτουν ενισχυμένο πλευρικό

τοίχωμα, αυξάνοντας την ακαμψία του σκελετού του

ελαστικού και βελτιώνοντας την ικανότητα απόκρισης

καθώς και τη δύναμη στις στροφές.  ‘Μειώσαμε την

αντίσταση κύλισης, διατηρώντας το Potenza S001

σύμφωνο με τους κανονισμούς του σήμερα και του

αύριο και αποκτήσαμε Ευρωπαϊκή ετικέτα A στην κα-

τηγορία πρόσφυση στο βρεγμένο,’ εξηγεί ο de Val-

roger. ‘Ο σχεδιασμός και η παραγωγή ελαστικών στην

Ευρώπη για ένα όχημα που κατασκευάζεται στην Ευ-

ρώπη μας επέτρεψε να συνεργαστούμε στενά μαζί σε

κάθε βήμα.’ 

Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης βίωσε επίσης και ο

Laurent Hurgon. ‘Η Bridgestone και η Renault συ-

νεργάστηκαν και στο Mégane R.S. της προηγούμενης

γενιάς, αλλά αυτό το ελαστικό οδήγησε την από κοινού

προσπάθειά μας σε ένα νέο επίπεδο,’ λέει. ‘Ήμασταν

πραγματικά συντονισμένοι στην παραμικρή ενημέ-

ρωση μεταξύ μας. Νιώθεις αυτή την απίστευτη ακρί-

βεια στην απόδοση.’

‘Το Mégane R.S. καταγράφεται ήδη ως το απόλυτο δυ-

ναμικό hatch,’ λέει ο de Valroger. ‘Αλλά με αυτές τις

νέες καινοτομίες και το Potenza S001, αυτή η φήμη

είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί.’ 

Το νέο Renault Mégane R.S. αναβαθμίστηκε βάσει της τελευταίας αιχμής τεχνολογίας για μεγαλύτερη

ευελιξία, αποδοτικότητα και απόλαυση στην οδήγηση. Όλες αυτές οι καινοτομίες εξακολουθούν να

βασίζονται στα σωστά ελαστικά και γι’ αυτό η Bridgestone σχεδίασε και κατασκεύασε εκ νέου όλες

τις πτυχές του Potenza S001 για να ταιριάζει με τον σχεδιασμό του νέου, δυναμικού, γαλλικού hatch. 

Νέο Renault Mégane R.S. και Bridgestone Potenza S001: 

Κατασκευασμένα από κοινού 

για να αποδίδουν από κοινού! 
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FCA: 
Οι  δεσμεύσεις  της σχετικά με τη  βιωσιμότητα

Το 2017, διαθέσαμε  4,7 εκατομμύρια οχήματα σε

πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα συνεχί-

ζουμε να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

των 

δραστηριοτήτων μας. 

Τα τελευταία επτά χρόνια μειώσαμε τις εκπομπές

CO2 κατά 33%, τη χρήση νερού κατά 37% και τα από-

βλητα που παράγονται κατά 58% ανά όχημα που κα-

τασκευάζεται στις μονάδες συναρμολόγησης

μαζικής παραγωγής και σφράγισης.  Το εργατικό μας

δυναμικό συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητές

μας και το 2017 συγκεντρώσαμε πάνω από 2,8 εκα-

τομμύρια προτάσεις από τους υπαλλήλους  μας για

πιθανές βελτιώσεις σε προϊόντα και  διαδικασίες. 

Επίσης, οι τραυματισμοί εν ώρα εργασίας στα εργο-

στάσια μας ανά τον κόσμο μειώθηκαν για 11η συ-

νεχή χρονιά. Συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας με

υπευθυνότητα για την δημιουργία οχημάτων με έμ-

φαση στους αποδοτικούς κινητήρες, τη βελτιωμένη

αεροδυναμική, τη μείωση βάρους καθώς και την

ασφάλεια και την ποιότητα. Οι προσπάθειές  μας για

τη βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων  και

τη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων πραγ-

ματοποιήθηκαν με το λανσάρισμα  της υβριδικής τε-

χνολογίας eTorque Assist στο ολοκαίνουργιο Jeep

Wrangler. 

Η  Έκθεση Βιωσιμότητας της FCA του 2017, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ετήσια Γενική Συ-

νέλευση των Μετόχων, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα πιο σημαντικά  κοινωνικά, οικονομικά

και περιβαλλοντικά επιτεύγματα σε σχέση με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου.
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Με 40 χρόνια ιστορίας, το εργοστάσιο της Renault στην Ισπανία αποτελεί σημαντικό συστατικό

της επιτυχίας της εταιρείας, τόσο σε εμπορικό, όσο και τεχνολογικό επίπεδο.   

40 χρόνια ιστορίας και 7εκ. οχήματα 
για το εργοστάσιο της Renault στην Palencia

Τον Ιανουάριο του 1978, η Renault, εγκαινίασε στην

Palencia της Ισπανίας ένα νέο εργοστάσιο το οποίο

άμεσα αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μονά-

δες παραγωγής της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά τα εγκαίνια του, από τις

γραμμές παραγωγής έχουν περάσει 13 μοντέλα, με

τη συνολική παραγωγή να ξεπερνά τα 7εκ. οχήματα.

Τα οφέλη σε επίπεδο ανάπτυξης για την περιοχή, από

το εργοστάσιο που παράγει καθημερινά 1.300 αυτο-

κίνητα, αντικατοπτρίζονται σε πολλά επίπεδα, όπως

εκείνο την αύξηση του πληθυσμού της περιοχής που

ανέβηκε από τις 65.000 στις 85.000 κατοίκους. 

Το εργοστάσιο στην Palencia ξεχωρίζει λόγω της

εφαρμογής μιας σειράς πρωτοποριακών συστημά-

των, τα οποία την καθιστούν μια πραγματική μονάδα

παραγωγής της φιλοσοφία του Industry 4.0*. Πολυά-

ριθμοι αισθητήρες σε κάθε στάδιο της παραγωγής

εξασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα παραγωγής, ταχύ-

τητα, αλλά και ασφάλεια για το προσωπικό. Αντί-

στοιχα συστήματα RFID νέας τεχνολογίας και

εκτυπωτές 3D συμβάλλουν στη δημιουργία ενός

πλήρους ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος παραγω-

γής.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η προηγ-

μένη γραμμή παραγωγής να μπορεί να εξυπηρετήσει

ταυτόχρονα την κατασκευή τεσσάρων διαφορετικών

μοντέλων, διαχειριζόμενη μια τεράστια ποικιλία εκ-

δόσεων, η οποία αγγίζει τον εντυπωσιακό αριθμό

των 336 παραλλαγών. Εκτός από την παραγωγή των

Renault MEGANE και Renault KADJAR, στο εργο-

στάσιο παράγεται και το νέο Renault MEGANE R.S.,

ένα μοντέλο με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση

με τα υπόλοιπα MEGANE, στοιχείο που υπογραμμίζει

την τεράστια δυνατότητα των εγκαταστάσεων και του

προσωπικού να προσαρμοστούν στις ανάγκες ειδι-

κών εκδόσεων. Το εργοστάσιο της Palencia αποτελεί

ακόμα μία έκφραση του οράματος του GROUPE RE-

NAULT για την κατάκτηση της κορυφής στο σχεδια-

σμό, εξέλιξη και παραγωγή οχημάτων. «Το ορόσημο

που θέτει η παραγωγή 7εκ. οχημάτων αποτελεί μια

ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Ο επαγγελματισμός των ερ-

γαζομένων και η καθημερνή τους αφοσίωση μας

έχουν καταστήσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης

για το GROUPE RENAULΤ, αλλά και την περιοχή.»

José Martín Vega, Επικεφαλής του εργοστασίου της

Renault στη Palencia
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Με ειδίκευση από παλιά σε ανταλλακτικά για ασιατικά και αμερικανικά οχήματα, σήμερα ο Όμιλος

αυξάνει τις δυνατότητές του διευρύνοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων του στο όνομα της νέας

στρατηγικής "Yes we Have". Η πρόθεση της εταιρείας είναι να συνεχίσει να ενισχύει την εξειδί-

κευσή της, εξυπηρετώντας και τα αιτήματα για ευρωπαϊκά οχήματα, έτσι ώστε να γίνει ένα καθολικό

σημείο αναφοράς. 

Ο Όμιλος Japanparts στοχεύει 

στην επέκταση της ευρωπαϊκής γκάμας

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα στην ιστορία της

εταιρείας είναι η εισαγωγή αμορτισέρ για το ευρω-

παϊκό στόλο. Μια επιλογή που εκτιμήθηκε πολύ

από την αγορά, η οποία οδήγησε σε μια πραγματική

έκρηξη του προϊόντος και στο άνοιγμα το 2016 μιας

ειδικής αποθήκης με 13.500 τετραγωνικά μέτρα

παραπάνω για αποθήκευση που μόνο το 2017 κα-

τέγραψε σχεδόν 2 εκατομμύρια πωληθέντα τεμά-

χια.

Επί του παρόντος, υπάρχουν ήδη πάνω από 2.000

κωδικοί, με εφαρμογές για ασιατικά και ευρω-

παϊκά και αμερικανικά οχήματα για κάλυψη 95%

του κυκλοφορούντος στόλου, με ποσοστό εξυπη-

ρέτησης που τους τελευταίους μήνες του 2017

έφτασε το 94%. Η συλλογή αυτή, η οποία έχει εγ-

γύηση 24 μηνών, μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως

μία από τις πιο πλήρεις του κλάδου.

Ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο που θέλει να επε-

κτείνει την εμβέλεια της εταιρείας, η οποία επικεν-

τρώνεται στον κόσμο της δευτερογενούς αγοράς

και αναζητά συνεχώς νέες τεχνολογίες αιχμής για

να συμπεριλάβει στον κατάλογο, που ήδη για το

2019 προβλέπεται να αυξήσει τον αποθηκευτικό

χώρο, χάρη στη νέα υπό κατασκευή αποθήκη που

επεκτείνει την έδρα της Βερόνα για να επιτευχθεί

συνολική επιφάνεια 53.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Η επένδυση είναι σημαντική και ήταν απαραίτητο

να προχωρήσουμε με το σχέδιο επέκτασης της ευ-

ρωπαϊκής σειράς για τους πάνω από 30.000 κωδι-

κούς, χωρισμένους σε 140 οικογένειες προϊόντων

που είναι ήδη στον κατάλογο, στους πελάτες των

σημάτων Japanparts, Ashika και Japko. Αυτό θα

εξασφαλίσει την ταχύτητα και την εγγύηση των πα-

ραδόσεων, αυξάνοντας την κάλυψη του αποθέμα-

τος που ήδη βρίσκεται γύρω στους 6 μήνες

πωλήσεων με το 91% εκτέλεσης των παραγγελιών.






