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ΑΓΓΕΛΙΑ

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

Για πληροφορίες 
6947041718 κος Δημήτρης.

Οι φετινές εκδηλώσεις της 1ης Μάη ήταν ενάντια στην εκμετάλλευση

και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! 

Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, με διεθνιστική αλληλεγγύη ενάντια στα

σχέδια των ιμπεριαλιστών. Ο ΣΙΣΕΜΑ όπως κάθε χρόνο συμμετείχε στις απερ-

γιακές κινητοποιήσεις. 





Tρόποι έκδοσης

ηλεκτρονικού

παράβολου

για κάρτα

καυσαερίων

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α
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-Πάμε στο e-Paravolo.

-Πατάμε στο Χορήγηση Παραβόλου.

-Στο Φορέας Δημοσίου επιλέγουμε Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/

Ειδικού έλεγχοι Δημ. ΚΤΕΟ-Λοιπά παράβολα.

-Στο Κατηγορία Παραβόλου επιλέγουμε Προμήθεια εντύπων ΚΕΚ 

(για ΙΚΤΕΟ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία ).

-Στο Τύπο Παραβόλου επιλέγουμε για τι όχημα θέλουμε.

-Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας ζητούν-

ται.

Το παράβολο 10% αντιστοιχεί στον κωδικό παραβόλου 1363 και το παράβολο

5% αντιστοιχεί στον κωδικό παραβόλου 1362.

Στο πεδίο «μεταβλητό ποσό» της φόρμας χορήγησης του παραβόλου συμπλη-

ρώνετε το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των καρτών που θέλετε να αγο-

ράσετε σύμφωνα με τον πίνακα.

(Η διαδικασία χορήγησης παραβόλων γίνεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο 
στην ιστοσελίδα www.gsis.gr)

ΚΕΚ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ (Ι.Χ.-Δ.Χ.) & ΦΟΡΤΗΓΩΝ Μ.Β. ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ

Τεμάχια
Τέλος 10% προμήθεια εντύπων

κεκ ελαφρά οχήματα
Τέλος 5% προμήθεια εντύπων κεκ

ελαφρά οχήματα

Φορέας Δημοσίου:  Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/ Ειδικού έλεγχοι Δημ. ΚΤΕΟ- Λοιπά παράβολα)
Κατηγορία Παραβόλου: Προμήθεια εντύπων ΚΕΚ (για ΙΚΤΕΟ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία)

100 88,04 € 44,02 €
200 176,08 € 88,04 €
300 264,12 € 132,06 €
400 352,16 € 176,08 €
500 440,02 € 220,10 €
600 528,24 € 264,12 €
700 616,28 € 308,14 €
800 704,32 € 352,16 €
900 792,37 € 396,18 €

1000 880,41 € 440,21 €





ενημέρωση

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απρίλιος 2018

Ιαν.-Απρ. 2018 Ιαν.-Απρ. 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 37.274 29.549 +26,1%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.490 2.256 +10,4%

Καινούργια λεωφορεία 89 66 +34,8%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 8.140 6.633 +22,7%

Aπρίλιος 2018 Απρίλιος  2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 10.498 8.452 +24,2%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 570 462 +23,4%

Καινούργια λεωφορεία 14 19 -26,3%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.709 2.492 +8,7%

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και

την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις και-

νούργιων επιβατικών το μήνα Απρίλιο 2018

υπήρξαν αυξημένες κατά +24,2% ως προς το

μήνα Απρίλιο 2017.

Συνολικά, στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου

2018 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών

είναι αυξημένες κατά +26,1% ως προς το αντί-

στοιχο διάστημα του 2017.

Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου

κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018 κινήθηκε -

62,6% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρί-

σης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση

(+10,4%) από τις αρχές του έτους, ως προς την

ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στα καινούργια δίκυ-

κλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις σημείωσαν

αύξηση +22,7% ως προς το 2017.
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oδική ασφάλεια

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει μια μεγάλη δέσμη μέτρων για την

οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων νέων στόχων για τη μείωση κατά

το ήμισυ των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία συμ-

βάντα μέχρι το 2030.

• Τα πιο προηγμένα πρότυπα ασφάλειας των αυτοκινήτων παγκοσμίως

θα καταστήσουν τις σωτήριες για τη ζωή τεχνολογίες, όπως η Automated

Emergency Braking (AEB) και η  Intelligent Speed Assistance (ISA), βα-

σικό εξοπλισμό σε όλα τα νέα οχήματα. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες

είναι διαθέσιμες μόνο ως προαιρετική επιλογή σε ορισμένα μοντέλα.

• Υποβολή προτάσεων προς έγκριση από 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Νέα πρότυπα
ασφάλειας 

για τα οχήματα
από την 

Ε.Ε. 
Με τα νέα μέτρα 25.000 θάνατοι θα μπορούσαν

να αποτραπούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας
Μεταφορών, ο ανεξάρτητος φορέας
υποστήριξης της ασφάλειας των μετα-
φορών, ενεργό Μέλος του οποίου
αποτελεί το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», χαι-
ρέτισε θερμά τη δέσμη μέτρων που
ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να συμβάλουν στη μεί-
ωση των 25.000 θανάτων που σημει-
ώνονται στους δρόμους της Ε.Ε
ετησίως. 
Με μια πολυαναμενόμενη και ιδιαί-
τερα σημαντική ανακοίνωση σήμερα,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ένα νέο
στόχο της Ε.Ε.: να μειώσει κατά το
ήμισυ τους θανάτους από τροχαία
συμβάντα και, για πρώτη φορά, τους
σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας έως το 2030.
Σημαντικό είναι επίσης ότι η Επιτροπή
πρότεινε ένα πακέτο νέων προτύπων
ασφάλειας των οχημάτων που θα
μπορούσαν από μόνα τους να αποτρέ-
ψουν περισσότερους από 2.000 θανά-
τους ετησίως, έως το 2032, δέκα
χρόνια δηλαδή από τη στιγμή που τα
μέτρα τεθούν σε ισχύ.
Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής του ETSC δήλωσε:
«Στο σύνολό τους, οι σημερινές ανα-

κοινώσεις θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν το μεγαλύτερο βήμα προόδου
στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη
μετά τη χρήση της ζώνης ασφαλείας.
Ο τραυματισμός σε τροχαίο συμβάν
εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα
δολοφόνος των νέων σε ολόκληρη την
ευρωπαϊκή ήπειρο, επομένως αυτά τα
βασικά μέτρα έχουν ήδη αργήσει.  
«Οι σημερινές ανακοινώσεις από
μόνες τους δεν θα κάνουν τη διαφορά.
Είναι απολύτως απαραίτητο τα Κράτη-
Μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο να υποστηρίξουν τα σχέδια
αυτά και να μην υποχωρήσουν στις
πιέσεις που θα ασκήσουν οι κατα-
σκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι ήδη
προσπαθούν να αποδυναμώσουν
τμήματα της πρότασης για την ασφά-
λεια των οχημάτων».

Η Ε.Ε. δημοσίευσε σήμερα τέσσερα
μέτρα για την οδική ασφάλεια, στο
πλαίσιο της αποκαλούμενης τρίτης δέ-
σμης μέτρων για την κινητικότητα, τα
οποία περιλαμβάνουν τα εξής: μία γε-
νική περιγραφή της στρατηγικής για
την οδική ασφάλεια όσον αφορά τη δε-
καετία έως το 2030, τα νέα πρότυπα
ασφάλειας των οχημάτων, επικαιρο-
ποιημένους κανόνες για τη διαχείριση
της ασφάλειας των οδικών υποδομών
και τη στρατηγική για την αυτόνομη
οδήγηση.  
Τα νέα μέτρα της Ε.Ε. σχολίασε η Πρό-
εδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-
λειας «Πάνος Μυλωνάς», κυρία
Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά:
«Οι σημερινές ανακοινώσεις της Ε.Ε.
αφορούν σε ένα θέμα ιδιαίτερα σο-
βαρό και είναι κάτι που περιμέναμε
εδώ και καιρό. Τα μέτρα αυτά πι-
στεύουμε ότι θα ενισχύσουν σημαν-
τικά την Οδική Ασφάλεια και θα
συμβάλουν  στο στόχο της δραστικής
μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων,
ένα στόχο που σύμφωνα και με τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν -και πα-
ραδέχτηκε και η ΕΕ- αποκλίνει σημαν-
τικά από τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα. Άλλωστε αυτός είναι
και ο λόγος που τα δύο τελευταία χρό-
νια παρατηρήσαμε από τα στοιχεία που
συλλέξαμε ότι και χώρες με υψηλό-
τερο επίπεδο Οδικής Ασφάλειας κατέ-
γραψαν τις χειρότερες επιδόσεις της
δεκαετίας.
Έρχονται, λοιπόν τα νέα μέτρα για να
ενισχύσουν την ασφάλεια των μεταφο-
ρών στους δρόμους της Ε.Ε., αλλά να
μην ξεχνάμε πόσο καθοριστικός θα
είναι ο ρόλος της σύμπλευσης της βιο-
μηχανίας αυτοκινήτων αλλά και της
ανάληψης μέτρων από τις εθνικές
Αρχές. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
θα συμβάλει προς αυτή την κατεύ-
θυνση επενδύοντας πάντα στον τομέα
της ενημέρωσης της ευαισθητοποί-
ησης και της εκπαίδευσης, με στόχο
πάντα την πρόληψη και τους μηδενι-
κούς θανάτους και τραυματισμούς σε
τροχαίες συγκρούσεις». 
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eCall

Ορόσημο για την οδική ασφάλεια
Aπό την BOSCH

H Bosch μετατρέπει 

τα οχήματα σε διασώστες

Από τις 31 Μαρτίου, τα συνδεδεμένα οχή-

ματα με σύστημα eCall καλούν σε βοήθεια

αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος

 

● Χάρη στο σύστημα eCall, ο χρόνος απόκρισης 

των συνεργείων διάσωσης μειώνεται στο μισό

● Η υπηρεσία eCall της Bosch μιλά 16 γλώσσες

● Η Bosch αναπτύσσει το eCall για οχήματα και μοτοσικλέτες

Ορόσημο για την οδική ασφάλεια: Από τις 31 Μαρτίου 2018 το σύ-

στημα αυτόματης κλήσης έκτακτης ανάγκης - eCall - είναι υποχρε-

ωτικό σε όλες τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων εντός Ε.Ε. « Μέσω του

αυτόματου συστήματος eCall, τα συνδεδεμένα οχήματα τώρα μπο-

ρούν ακόμη και να σώσουν ζωές», λέει ο Δρ. Dirk Hoheisel, μέλος

του διοικητικού συμβουλίου της Robert Bosch GmbH. Σε περίπτωση

ατυχήματος το eCall ειδοποιεί αυτόματα τις τοπικές υπηρεσίες έκτα-

κτης ανάγκης μέσω του αριθμού 112, ο οποίος είναι ο ίδιος σε όλη

την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα το συνεργείο διάσωσης καταφθάνει στον

τόπο του ατυχήματος με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Η Ε.Ε.

εκτιμά ότι το eCall θα σώσει κάθε χρόνο 2.500 ζωές και θα μειώσει

τον αριθμό των ατόμων που έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά 15%.
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Μετά από ατύχημα, πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε κα-

τάσταση σοκ ή ακόμη χειρότερα παγιδευμένοι, αδυνα-

τώντας να καλέσουν βοήθεια. Τότε ακριβώς το eCall

προχωρά σε κλήση έκτακτης ανάγκης αποστέλλοντας στο

κέντρο ελέγχου ακριβείς πληροφορίες για το συμβάν βάσει

των συντεταγμένων GPS. Η κλήση έκτακτης ανάγκης μπορεί

να γίνει και χειροκίνητα μέσω κομβίου SOS που είναι εγκα-

ταστημένο στο ταμπλό του οχήματος και το οποίο μπορούν να

ενεργοποιήσουν οι επιβάτες. Και στις δύο περιπτώσεις δημι-

ουργείται πρώτα ηχητική σύνδεση μεταξύ του οχήματος και

του κέντρου ελέγχου. Εάν το κέντρο ελέγχου δεν λάβει απάν-

τηση, αποστέλλει επειγόντως ομάδα διάσωσης στον τόπο του

συμβάντος.

Η μονάδα που χρησιμοποιεί η Bosch για το εν λόγω σύστημα

ονομάζεται μονάδα ελέγχου διασύνδεσης (CCU) και αποτελεί

την καρδιά της τεχνολογίας των δικτυωμένων οχημάτων. Η

CCU καταγράφει μια σύγκρουση όταν ενεργοποιηθούν οι αε-

ρόσακοι ή οι ζώνες ασφαλείας και αμέσως στέλνει σήμα στο

κέντρο ελέγχου. Επιπλέον, μέσω πρόσθετων αισθητήρων, η

μονάδα CCU αναγνωρίζει πόσες ζώνες ασφαλείας είναι ενερ-

γοποιημένες στο όχημα και συνεπώς τον αριθμό των επιβα-

τών. Έτσι, η βοήθεια καταφτάνει όχι μόνο γρηγορότερα αλλά

και καλύτερα προετοιμασμένη, αφού μπορεί να ζητηθεί

άμεσα ο κατάλληλος αριθμός ασθενοφόρων.

oδική ασφάλεια
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Σε αντίθεση με ένα τυπικό σύστημα eCall, το οποίο

ειδοποιεί τις τοπικές υπηρεσίες μέσω του αριθ-

μού 112, η υπηρεσία eCall της Bosch καλεί πρώτα

το κέντρο ελέγχου της Bosch που λειτουργεί 24/7,

365 μέρες τον χρόνο, σε 16 γλώσσες. Με βάση τις

ρυθμίσεις γλώσσας του συστήματος πλοήγησης,

οι εκπρόσωποι του κέντρου ελέγχου γνωρίζουν

σε ποια γλώσσα μιλάει ο οδηγός, γεγονός που

τους επιτρέπει να διερευνήσουν γρήγορα και

άμεσα την κατάσταση. Στη συνέχεια, η ομάδα του

κέντρου ελέγχου της Bosch συντονίζει όλες τις

επιχειρήσεις διάσωσης με τις τοπικές υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα,

διευκολύνοντας έτσι τη δουλειά τους. Η Bosch

προσφέρει την υπηρεσία eCall σε περισσότερες

από 50 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομέ-

νων της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας και της Βόρειας

Αμερικής. Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες,

όπως η Daimler AG, έχουν ήδη επιλέξει την πο-

λύγλωσση υπηρεσία eCall της Bosch.

Η υπηρεσία eCall της Bosch μιλά ξένες γλώσσες

Εκ των υστέρων 

τοποθέτηση

Για παλαιότερα μοντέλα οχημάτων, η

Bosch έχει τη λύση. «Κανένα αυτοκίνητο

δεν πρέπει να στερείται της υπηρεσίας

που σώζει ζωές, γι’ αυτό η Bosch έχει

αναπτύξει το eCall για εκ των υστέρων το-

ποθέτηση μέσω τηλεματικού βύσματος»,

λέει ο Hoheisel. Η συσκευή συνδέεται

στην υποδοχή 12-volt (αναπτήρα) του οχή-

ματος και χάρη στον ενσωματωμένο αι-

σθητήρα επιτάχυνσης καταγράφει τυχόν

σύγκρουση. Οι πληροφορίες στέλνονται

στο smartphone του οδηγού μέσω Blue-

tooth, η οποία με τη σειρά της ειδοποιεί το

κέντρο ελέγχου.

eCall
Ορόσημο για την οδική ασφάλεια

Aπό την BOSCH

eCall και για μοτοσικλέτες
Οι μοτοσικλετιστές συγκαταλέγονται στους πιο εκτεθειμένους οδηγούς

με κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος 18 φορές υψηλότερο από αντί-

στοιχο αυτοκινήτου. Υπό αυτό το πρίσμα, η Bosch αναπτύσσει το eCall

όχι μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και για δίκυκλα.
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σέρβις
αυτόματου
κιβωτίου

Περισσότερος αυτοματισμός,

περισσσότερος τζίρος



Τα αυτόματα κιβώτια αναπτύσσονται δυ-

ναμικά. Με περισσότερη άνεση και από-

δοση. Τα τελευταίαπέντε χρόνια η

παγκόσμια παραγωγή οχημάτων με αυ-

τόματο κιβώτιο αυξήθηκε κατά περίπου

40%.  Έτσι, αυξάνεται και η ανάγκη για

καλύτερο σέρβις, ώστε τα ολοένα και πιο

σύνθετα αυτόματα κιβώτια να ζουν πε-

ρισσότερο και να λειτουργούν σωστά.

Προς το παρόν, κάθε τέταρτο όχημα που

κυκλοφορεί στην ΕΕ διαθέτει αυτόματοκι-

βώτιο ταχυτήτων. Τα υβριδικά συστήματα

μετάδοσης κίνησης, η αυτόνομη οδήγηση

και ο στόχος μείωσης εκπομπής CO2 θα

ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτήν την

τάση. Ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι κα-

τασκευαστές αλλάζουντις προδιαγραφές

τους ως προς το λάδι κιβωτίου – από εφά-

παξ πλήρωση σε μία τακτική και σύμφωνη

με τις ανάγκες αντικατάσταση. Όπως και

όλα τα λειτουργικά μέσα στο όχημα, έτσι και

το λάδι κιβωτίου υπόκειται σε παλαίωση

και φθορά και, σε περίπτωση μη τήρησης

του διαστήματος σέρβις, μπορεί να προκα-

λέσει ακριβές ζημιές στο κιβώτιο ταχυτή-

των.

Τι σημαίνει αυτό για το συνεργείο σας;

Μελλοντικά οι πελάτες σας θα ζητούν όλο

και συχνότερα ένα σέρβις του αυτόματου

κιβωτίου ταχυτήτων – λόγω διαστημάτων

συντήρησης ή επειδή το κιβώτιο π.χ. τραν-

τάζεται κατά τη σύνδεση ή παρουσιάζει

κακή συμπεριφορά εκκίνησης. Μπορείτε,

λοιπόν, να συζητήσετε ενεργά με τους πε-

λάτες σας το θέμα της αλλαγής του λαδιού

του κιβωτίου, προσφέροντας καλύτερο

σέρβις.



Πώς γίνεται στο συνεργείο σας η αλλαγή του λαδιού του αυτόματου κιβωτίου τα-

χυτήτων; Ανοίγετε το πώμα εκκένωσης λαδιού και αφαιρείτε την ελαιολεκάνη;

Αυτό ονομάζεται στατική αλλαγή λαδιού.

Εδώ όμως μπορεί να αντικατασταθείμόνο περ. το 30 – 50% του λαδιού. Ουσια-

στικά, γίνεται ανάμειξη του παλιού με τοκαινούριο λάδι, αντί για αντικατάσταση.

Με τη δυναμική αλλαγή του λαδιού μέσω μίας συσκευής έκπλυσης του αυτό-

ματουκιβωτίου μπορείτε να αντικαταστήσετε το 90 –100% του λαδιού. Με τη συ-

σκευή σέρβις λαδιού κιβωτίου ATX 180, η MAHLE κάνει τη δυναμική αλλαγή

λαδιού κιβωτίου εύκολη και γρήγορη όσο ποτέ άλλοτε. 

Το μέλλον βρίσκεται 
στη δυναμική αλλαγή λαδιού

Οι πελάτες προτιμούν να επενδύσουν σε μία αλλαγή λαδιού με 400 €, από το να

ρισκάρουν την αντικατάσταση ολόκληρου του κιβωτίου ταχυτήτων. Μετά το σέρ-

βις, οι οδηγούν παρατηρούν άμεσα μία αισθητή βελτίωση της συμπεριφοράς

σύνδεσης του κιβωτίου.

Οι πελάτες σας θα αισθάνονται τη διαφορά

20 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάιος 2018

Στατική αλλαγή λαδιού (πράσινο): Αντικαθίσταται το 30 – 50% του λαδιού
Δυναμική αλλαγή λαδιού (μοβ + πράσινο): Αντικαθίσταται το 90 – 100% του λαδιού

Μέθοδοι αλλαγής
λαδιού προς σύγκριση 
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Η MAHLE σάς παρέχει πλήρες πρόγραμμα για το επαγγελματικό σέρβις του λα-

διού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων: με τη συσκευή έκπλυσης κιβωτίων

ATX 180 μπορείτε να εκτελέσετε ολόκληρη τη διαδικασία εντελώς αυτοματοποι-

ημένα. Φυσικά, θα εκπαιδευτείτε προηγουμένως λεπτομερώς από τη MAHLE.

Διάφορα σετ προσαρμογέων σάς ανοίγουν όλες τις πιθανές εφαρμογές.

Εδώ,υπάρχουν, επίσης, τα κατάλληλα φίλτρα λαδιού κιβωτίου της MAHLE, για

να αλλάζετε ταυτόχρονα και το φίλτρο. Απομακρύνει τα υπολείμματα φθοράς από

το κιβώτιο και το προστατεύει σημαντικά από ζημιές. Έτσι, οι πελάτες σας παρα-

μένουν ευχαριστημένοι για μεγάλο διάστημα.

Το service του αυτόματου 
κιβωτίου πανεύκολο!

●  Σχεδόν 100% αντικατάσταση υγρού σε μία δια-

δικασία

●  Πολύ καλή ένδειξη της ποιότητας του λαδιού

και της πίεσης του λαδιού του κιβωτίου κατά

το σέρβις 

●  Ακριβής έλεγχος της ποσότητας πλύσης μέσω

της αρχής δύο ζυγαριών

●  Μηδενική μόλυνση του λαδιού χάρη σε δύο

αντλίες, χωριστά κυκλώματα λαδιού, καθώς

και σύντομη αυτοματοποιημένη διαδικασία

για τον καθαρισμό του κυκλώματος. Γι’ αυτό

απαιτείται μόνο περ. 1 λίτρο του καινούριου

λαδιού

●  Εύκολη αντικατάσταση των ποικιλιών λαδιού

χάρη στο αποσπώμενο δοχείο λαδιού

●  Μόνο 5 έως 15 λεπτά χρόνος σέρβις για μεγά-

λους τζίρους

●  Αυτόματος έλεγχος των συνδέσεων των εύ-

καμπτων σωλήνων και προσαρμογή της

φοράς ροής πριν από κάθε σέρβις > δεν χρει-

άζεται πλέον χειροκίνητη αλλαγή

●  Αυτόματη μέτρηση της θερμοκρασίας του λα-

διού του κιβωτίου, αυτόματη έναρξη της δια-

δικασίας έκπλυσης, μόλις το λάδι φτάσει στη

σωστή θερμοκρασία

●  Λειτουργία Dip-Stick: εναλλακτικά αλλαγή λα-

διού μέσω του οδηγού σωλήνα λαδιού

●  Ενσωματωμένη διαδικασία για την απομά-

κρυνση της ελαιολεκάνης και για την αλλαγή

του φίλτρου του λαδιού του κιβωτίου

●  Η έξυπνη βάση δεδομένων .ATX Guide. Πα-

ρέχει γρήγορα και λεπτομερώς πληροφορίες

για τις σχετικές προδιαγραφές του οχήματος

και τις πληροφορίες σέρβις, όπως τύπος λα-

διού, ποσότητες πλήρωσης, προσαρμογείς

και φίλτρα

●  Το ATX 180 διαθέτει την τεχνολογία E.: Ecolog-

ical x Economical x Efficient_
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Mini Cooper
car sharing

Με το νέο MINI Sharing app, οι ιδιοκτήτες MINI

μπορούν να παραχωρούν σε φίλους, μέλη της οι-

κογένειας ή συναδέλφους την άδεια να ανοίγουν

και να βάζουν εμπρός το όχημά τους μέσω

smartphone. Στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προ-

γράμματος στην Ισπανική πρωτεύουσα, αυτή η

κοινοχρησία οχήματος (car sharing) σε προσω-

πικό επίπεδο δοκιμάζεται τώρα σε καθημερινές

συνθήκες.

Η δοκιμή peer-to-peer sharing είναι σχεδια-

σμένη για ένα στόλο έως 500 οχημάτων. Οι ιδιο-

κτήτες σημερινών μοντέλων MINI που

κατασκευάζονται από το Μάρτιο του 2018 θα προ-

σκληθούν να συμμετάσχουν, και το αυτοκίνητό

τους θα εξοπλίζεται με το MINI Sharing Module

που επιτρέπει πρόσβαση και εκκίνηση του κινη-

τήρα μέσω smartphone.

Η δοκιμή της Μαδρίτης θα δώσει σημαντικές πλη-

ροφορίες για την παγκόσμια επέκταση των δρα-

στηριοτήτων της οικονομίας κοινοχρησίας

(sharing economy) της μάρκας ΜΙΝΙ. Το BMW

Group θεωρεί τις ψηφιακές υπηρεσίες μετακίνη-

σης σημαντικό τομέα μελλοντικής εξέλιξης, στο

πλαίσιο της στρατηγικής NUMBER ONE> NEXT.

Συνεχίζοντας τη δέσμευσή της στους τομείς Σχε-

δίασης, Αυτόνομης Οδήγησης, Συνδεσιμότητας,

Ηλεκτροκίνησης & Υπηρεσιών - D-ACES (Design,

Autonomous, Connected, Electrified & Services),

η εταιρία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δια-

μόρφωση της μετακίνησης του μέλλοντος. Οι οδη-

γοί MINI ανέκαθεν βρίσκονταν μπροστά από την

εποχή τους, όπως τα επαναστατικά και μοντέρνα

οχήματά τους», δήλωσε ο Sebastian Mackensen,

Ανώτερος Αντιπρόεδρος της MINI. «Με την εφαρ-

μογή MINI Sharing, προσφέρουμε τη δυνατότητα

στους Ισπανούς πελάτες μας να λάβουν μέρος

στην οικονομία κοινοχρησίας (sharing economy).

Αυτή η νέα τεχνολογία εναρμονίζεται άριστα με τα

ελκυστικά αυτοκίνητά μας και το πρωτοποριακό

πνεύμα των πελατών μας».

Το MINI Sharing app επιτρέπει στους ιδιοκτήτες

MINI να μοιράζονται το όχημά τους με μέχρι δέκα

άτομα της επιλογής τους, με τη διαθεσιμότητα του

αυτοκινήτου να φαίνεται στη ενσωματωμένη λει-



Είναι ευρέως γνωστό ότι τα αυτοκίνητα MINI προ-

σφέρουν μία συναρπαστική ‘go-kart’ οδηγική αί-

σθηση, κάνοντας κάθε ταξίδι διασκεδαστικό. Για

πρώτη φορά, η MINI λανσάρει μία νέα υπηρεσία

που θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες MINI να μοιρά-

ζονται αυτή τη μοναδική εμπειρία με φίλους, γνω-

στούς και άτομα της οικογένειάς τους. 

τουργία του ημερολογίου της εφαρμογής. Οι προσκεκλημένοι

οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να κάνουν

αίτημα κράτησης από το smartphone τους απλά με μερικές κι-

νήσεις. Αφού ο ιδιοκτήτης δώσει τη συγκατάθεσή του, η θέση

του οχήματος και οι οδηγίες προς πεζούς εμφανίζονται στο τη-

λέφωνό τους. Φτάνοντας στο όχημα, το smartphone στο οποίο

είναι εγκατεστημένο το MINI Sharing App γίνεται κλειδί αυτοκι-

νήτου. Μία σύνδεση Bluetooth μεταξύ του smartphone και του

MINI του επιτρέπει να ανοίγει τις πόρτες του αυτοκινήτου και να

βάζει εμπρός πιέζοντας το διακόπτη start / stop.

Εάν ο ιδιοκτήτης MINI το επιθυμεί, μπορεί να χαρακτηρίσει ορι-

σμένα άτομα ως VIP χρήστες του MINI Sharing App. Τα άτομα

αυτά μπορούν να κάνουν κράτηση του οχήματος ανεξάρτητα,

χωρίς να περιμένουν τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Όταν ο προσκεκλημένος οδηγός ολοκληρώσει το ταξίδι του, παρ-

κάρει το MINI σε μία περιοχή συμφωνημένη με τον ιδιοκτήτη και

το κλειδώνει μέσω smartphone. Το MINI Sharing App παράγει

μία αναφορά με δεδομένα του ταξιδιού που απαιτούνται για την

τιμολόγηση, και ο προσκεκλημένος οδηγός έχει τη δυνατότητα

να μεταφέρει το ποσό της πληρωμής στον ιδιοκτήτη του MINI

μέσω PayPal. Ο υπολογισμός κόστους για το MINI Sharing App

βασίζεται σε πάγιο τέλος € 0,30 ανά χιλιόμετρο.
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volvo google

infotainment

Συνεργασία 

για την επόμενη 

γενιά συστημάτων 

Infotainment
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Η επικείμενη συνεργασία της Volvo Cars με την

Google θα ενισχύσει περαιτέρω τον τρόπο με τον

οποίο ο οδηγός και οι επιβάτες ενός Volvo επικοι-

νωνούν και αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητό τους.

Εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται από

την Google και τη Volvo Cars θα ενσωματώνονται

στο αυτοκίνητο, ενώ χιλιάδες επιπλέον εφαρμογές

θα είναι διαθέσιμες μέσω του Google Play Store, το

οποίο βελτιστοποιείται και προσαρμόζεται στα συ-

στήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινή-

του που βασίζονται στο Android.

Καθώς η επόμενη γενιά του Sensus θα τρέχει σε

Android, νέες εφαρμογές και ενημερώσεις λογισμι-

κού θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο και θα

μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα. Αυτό θα επι-

τρέψει στα μελλοντικά αυτοκίνητα της Volvo να προ-

σαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες του πελάτη,

προσφέροντας στους οδηγούς πληροφορίες και

υπηρεσίες πρόβλεψης που ενημερώνονται συνε-

χώς.

"Η εγκατάσταση των υπηρεσιών της Google στα αυ-

τοκίνητα Volvo θα επιταχύνει την καινοτομία στο

πεδίο της συνδεσιμότητας και θα ενισχύσει την από

μέρους μας ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών

διασύνδεσης", δήλωσε ο Χένρικ Γκριν (Henrik

Green), Ανώτερος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Εξέλι-

ξης της Volvo Cars. "Σύντομα, οι οδηγοί ενός Volvo

θα έχουν απευθείας πρόσβαση σε χιλιάδες in-

carεφαρμογές που θα κάνουν την καθημερινότητά

τους πιο εύκολη και την εμπειρία διασύνδεσης πιο

απολαυστική".

Το Google Assistant περιλαμβάνει ένα κεντρικό φω-

νητικό interface για το αυτοκίνητο, που επιτρέπει

στους οδηγούς να ελέγξουν λειτουργίες όπως ο κλι-

ματισμός και να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για να

ακούσουν μουσική και να στείλουν μηνύματα. Η δυ-

νατότητα αυτή συνεισφέρει στο να παραμένει συγ-

κεντρωμένος ο οδηγός, βοηθώντας τον να κρατά

συνεχώς τα μάτια του στο δρόμο.

H Volvo Cars ανακοινώνει τη συνεργασία με την Google, για να ενσωματώσει τις εφαρμογές

Google Αssistant, Google Play Store, Google Maps και άλλες υπηρεσίες της Google στο

σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας Sensus επόμενης γενιάς, που θα βασίζεται στο

λειτουργικό Android της Google.



28 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάιος 2018

Μέσω του Google Maps, η επόμενη γενιά του

Sensus θα παρέχει χάρτες και κυκλοφοριακά δε-

δομένα που θα ανανεώνονται σε πραγματικό

χρόνο, επιτρέποντας στους οδηγούς να πληροφο-

ρούνται για τις συνθήκες κυκλοφορίας που πρό-

κειται να συναντήσουν και προτείνοντας εγκαίρως

εναλλακτικές διαδρομές.

Η σημερινή ανακοίνωση επεκτείνει τη στρατηγική

σχέση ανάμεσα στη Volvo Cars και την Google, η

οποία ξεκίνησε το 2017 όταν η VolvoCars ανακοί-

νωσε ότι η νέα γενιά του συστήματος πληροφό-

ρησης και ψυχαγωγίας της θα βασίζεται στην

πλατφόρμα Android της Google. Το πρώτο σύ-

στημα βασισμένο σε Android αναμένεται να πα-

ρουσιαστεί μέσα στην επόμενη διετία.

Δέσμευση της Volvo Cars είναι η ανάπτυξη στρα-

τηγικών σχέσεων με τρίτους, οι οποίες θα διευ-

ρύνουν την γκάμα των υπηρεσιών διασύνδεσης

που προσφέρονται στους πελάτες της, στο πλαίσιο

των μεγάλων αλλαγών που δρομολογούνται στην

αυτοκινητοβιομηχανία.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τις

δικές της εφαρμογές, το δικό της λογισμικό και

υπηρεσίες διασύνδεσης εντός του VolvoCar

Group, εκμεταλλευόμενη το διευρυνόμενο δυνα-

μικό των μηχανικών λογισμικού που διαθέτει.

volvo google

infotainment
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Πιο δελεαστικό από ποτέ 
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Το FIAT Panda, παρουσιάζει φέτος την ανανε-
ωμένη γκάμα του, που αποτελείται από νέες
και πιο πλούσιες σε βασικό εξοπλισμό εκδό-
σεις, με τιμές που δεν επιβαρύνονται από την
προσθήκη των καινούργιων χαρακτηριστι-
κών, αυξάνοντας, έτσι, το συνολικό όφελος
για τον πελάτη.

 

 

Από τις νέες εκδόσεις την παράσταση κλέβει 

η νέα εμπλουτισμένη έκδοση Wild 4X4 που

αποτελεί την πιο ανταγωνιστική πρόταση της

4κίνητης αγοράς για τους οδηγούς που

χρησιμοποιούν απαραίτητα κίνηση 4x4 αλλά

αναζητούν μια οικονομικότερη 

και αποδοτικότερη επιλογή. 

Fiat  Panda

“
Η νέα έκδοση Easy περιλαμβάνει radio

MP3 με USB, Bluetooth και χειριστήρια

ελέγχου στο τιμόνι, κεντρικό κλείδωμα

θυρών, A/C, φωτισμό στον χώρο απο-

σκευών, πενταθέσια έγκριση με πίσω

αναδιπλούμενο κάθισμα και πλευρικές

προστατευτικές λωρίδες θυρών από

πλαστικό. Διατίθεται με τον κινητήρα

βενζίνης 0.9 85hp Twinair (ο οποίος έχει

μηδενικά τέλη κυκλοφορίας) με χειρο-

κίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, με MTA και

με τον κινητήρα φυσικού αέριου/βεν-

ζίνη. 

Η νέα αναβαθμισμένη  έκδοση Lounge

περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 14’’ και

σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος,

ενώ προσφέρεται με τον κινητήρα 1.2

69hp, με τον 0.9 85hp Twinair με χειρο-

κίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και με τον 0.9

85hp Twinair με MTA. 

Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση City Cross

4x2 προσφέρει στον βασικό της εξοπλι-

σμό ζάντες αλουμινίου 15’’ και σύστημα

αυτόματου φρεναρίσματος, και διατίθε-

ται με τον κινητήρα 1.2 69hp 4X2 και με

τον 1.3 JTD 95hp 4X2.

Από τις νέες εκδόσεις την παράσταση

κλέβει η νέα εμπλουτισμένη έκδοση

Wild 4X4 που αποτελεί την πιο ανταγω-

νιστική πρόταση της 4κίνητης αγοράς

για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν

απαραίτητα κίνηση 4x4 αλλά αναζητούν

μια οικονομικότερη και αποδοτικότερη

επιλογή. Η έκδοση Wild 4X4 συμπερι-

λαμβάνει στον βασικό της εξοπλισμό και

το πακέτο Pack Safety: ηλεκτρικούς κα-

θρέπτες με αντιθαμβωτική λειτουργία,

πίσω αισθητήρες στάθμευσης, αλλά και

σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η έκδοση

αυτή έρχεται και με τον κινητήρα βενζί-

νης 0.9 Twinair 85 hp, παρέχοντας τη

δυνατότητα σε κάποιον να μπει στον

κόσμο της 4κίνησης με σημαντικό όφε-

λος από την αντίστοιχη έκδοση που

φέρει κινητήρα πετρελαίου. 

Το νέο επίπεδο εμπλουτισμένου εξοπλι-

σμού του Wild 4X4 θα προσφέρεται με

τους ακόλουθους κινητήρες: 0.9 Twinair

85hp 4X4 και 1.3 JTD 95hp 4X4.
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Σπορ & σοφιστικέ mοντέλα Opel από το Corsa

μέχρι το Mokka X με μαύρα ένθετα

 

 

Το Opel Astra είναι τώρα ακόμα πιο αθλητικό, προηγμένο και

ξεχωριστό από ποτέ. Για πρώτη φορά, το επιτυχημένο

συμπαγές μοντέλο διατίθεται σε δίχρωμη έκδοση, με οροφή,

εξωτερικούς καθρέπτες και ζάντες αλουμινίου σε μαύρο που

δημιουργεί μία εντυπωσιακή αντίθεση με το αμάξωμα

“

auto news

Η Γοητεία του Μαύρου 
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Το μικρό, χαρισματικό Opel Corsa και το δημοφι-

λές SUV Opel Mokka X διατίθενται επίσης κατόπιν

παραγγελίας με οροφή, εξωτερικούς καθρέπτες

και ζάντες με προαιρετικά, κομψά μαύρα ένθετα,

επιβεβαιώνοντας το ‘Black is beautiful’.

Από τότε που λανσαρίστηκε η σημερινή γενιά

Astra πριν από δύο χρόνια, έχει εντυπωσιάσει με

τις κορυφαίες τεχνολογίες, τη συνδεσιμότητα, το

υψηλό επίπεδο άνεσης και κυρίως με τη δυναμική

της σχεδίαση. Τώρα ανεβάζει ακόμα ψηλότερα τον

πήχη με το πακέτο εξοπλισμού “Black Edition”.

Απευθύνεται σε οδηγούς Astra που αγαπούν το

ξεχωριστό στυλ, καθώς το bestseller μας εντυπω-

σιάζει με την οροφή και τους εξωτερικούς καθρέ-

πτες σε Onyx black και τις επίσης μαύρες ζάντες

αλουμινίου 17-ιντσών σε σχέδιο πέντε διπλών

ακτίνων. Το ελκυστικό πακέτο διατίθεται με την

έκδοση Innovation με πρόσθετο κόστος 495 ευρώ

(προτεινόμενη τιμή λιανικής με ΦΠΑ)

Το δημοφιλές SUV Opel Mokka X διατίθεται στην

έκδοση “Black Edition” με γυαλιστερή μαύρη

οροφή, εξωτερικούς καθρέπτες και ζάντες 18-ιν-

τσών, δέκα ακτίνων, στην ίδια λαμπερή μαύρη

απόχρωση, υπογραμμίζοντας τη σπορ, μυώδη εν-

τυπωσιακή εμφάνιση ενός μοντέλου που λατρεύει

την περιπέτεια. Βασίζεται στην έκδοση Explore και

η τιμή του ξεκινά από 22.650 ευρώ με τετρακί-

νηση. (προτεινόμενη τιμή λιανικής με ΦΠΑ)

Τέλος, το μικρό χαρισματικό Opel Corsa αποκτά

μία ξεχωριστή φινέτσα που μαγνητίζει άμεσα το

βλέμμα. Η έκδοση“Black Edition” προσφέρει επι-

πλέον της έκδοσης Innovation την οροφή, τους

εξωτερικοί καθρέπτες, τη μάσκα και τις ζάντες

αλουμινίου 16 ιντσών σε μαύρο χρώμα (σχέδιο

τεσσάρων διπλών ακτίνων). ΔΙαθέτει ακόμη,

αλουμινένια σπορ πεντάλ, χρωμιωμένη απόληξη

εξαγωγής και σκούρο, φιμέ θερμοαπορροφητικό

κρύσταλλο Solar Protect στο πίσω παρμπρίζ, ανα-

δεικνύουντας τη σπορ πλευρά του επιτυχημένου

Opel.
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Νέα ένδειξη «caution» στα κουτιά μπουζί
Η νέα ένδειξη «caution» θα εφαρμοστεί σε όλη τη

γκάμα των μπουζί DENSO: Νικελίου TT, Λευκόχρυ-

σου, Ιριδίου, Ιριδίου Power, Ιριδίου Tough, Ιριδίου TT

και Ιριδίου Racing. Η αλλαγή θα επηρεάσει μόνο τα

κουτιά με ένα μπουζί, τα πακέτα των 4 και 10 θα πα-

ραμείνουν αμετάβλητα. Ο επικαιροποιημένος σχεδια-

σμός θα εφαρμοστεί καθ 'όλη τη διάρκεια του 2018 και

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα κυκλοφορή-

σει η παλιά και η νέα συσκευασία.

Η νέα ένδειξη προσοχής διαθέτει 3 βασικά μηνύ-

ματα:

1. Τα μπουζί DENSO δεν μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για την αεροπορία

2. Συμβουλές εγκατάστασης

3. Για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, χρη-

σιμοποιήστε τον κωδικό QR

Ο κώδικας QR σας παρέχει σύνδεση σε περισσότερες

λεπτομέρειες σχετικά με τις προειδοποιήσεις για το

μπουζί. Μόλις γίνει η σάρωση, ο χρήστης θα πρέπει

να κατεβάσει το DENSO Wave QR Code Reader. Χρη-

σιμοποιώντας αυτόν τον σαρωτή, ο κωδικός QR σας

συνδέει με τις σχετικές πληροφορίες στον παγκόσμιο

ιστότοπο της DENSO, όπου μπορείτε να επιλέξτε την

προτιμώμενη γλώσσα.

Οι αλλαγές στη συσκευασία
Αυτές οι αλλαγές ισχύουν για το κουτί των 96 τεμαχίων

(24 x 4 πακέτα) και το κουτί των 100 τεμαχίων (συ-

σκευασία 10 x 10). 

Επί του παρόντος, αυτά τα μπουζί είναι συσκευασμένα

σε λευκά ή καφέ κουτιά διαφόρων μεγεθών. Το 2018,

αυτά τα διαφορετικά κουτιά θα ενοποιηθούν σε ένα

καφέ κιβώτιο με μια λευκή ετικέτα. Το περιεχόμενο θα

παραμείνουν αμετάβλητο.

Ασφάλεια και διαφάνεια

Ο Gilbert Couvert, Product Manager for Spark Plugs

at DENSO Europe Aftermarket, σχολίασε: «Στη

DENSO, έχουμε δεσμευτεί για την ασφάλεια των πε-

λατών μας, γι 'αυτό και αυτή η νέα ένδειξη προσοχής

είναι τόσο σημαντική. Και χαιρετίζουμε την ευκαιρία

να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο διαδί-

κτυο, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω του

QR code. 

Επιθυμούμε επίσης να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δια-

φανείς ενημερώνοντας με σαφήνεια για τις αλλαγές

όπως τα νέα κουτιά συσκευασίας, έτσι ώστε οι πελάτες

να διαβεβαιώνονται ότι εξακολουθούν να αγοράζουν

το υψηλής ποιότητας προϊόν DENSO, ακόμα κι αν το

κουτί φαίνεται ελαφρώς διαφορετικό».

Η DENSO εφαρμόζει ενημερώσεις σε ολόκληρη τη γκάμα των μπουζί για τη βελτιστοποίηση της συ-

σκευασίας και ενημερώνει τους πελάτες για τους περιορισμούς ασφαλείας και τις βέλτιστες πρακτικές

εγκατάστασης. Επιπλέον, οι πελάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερέστερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τα προϊόντα και τις πληροφορίες μέσω διαδικτύου με τον κωδικό QR.

Ενημέρωση συσκευασίας για μπουζί DENSO

Προστέθηκε νέα ένδειξη προσοχής στα κουτιά

των μπουζί, καθώς και μια αλλαγή συσκευασίας.
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• Ηλεκτρικές αντλίες ψυκτικού για εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση εκπομπών καυσαερίων

• Ψυγεία ανακυκλοφορίας καυσαερίων για μείωση των οξειδίων του αζώτου και την τήρηση

των αυστηρών τιμών Euro 6

• Το πρώτο ανταλλακτικό για το νέο ψυκτικό R744 είναι πλέον διαθέσιμο για το Aftermarket

Η Behr Hella Service προωθεί την αειφορία
με τα νέα προϊόντα της

Το θέμα της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική

τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το φαινόμενο

παρουσιάζεται και στα ανεξάρτητα συνεργεία. Έτσι,

με σκοπό να υποστηρίξει τα ανεξάρτητα συνεργεία

κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, η Behr Hella

Service, ειδικός στη διαχείριση θερμότητας, έχει

επεκτείνει αντίστοιχα τη σειρά προϊόντων. Στο μέλ-

λον, ηλεκτρικές αντλίες ψυκτικού και ψυγεία ανακυ-

κλοφορίας καυσαερίων θα οδηγήσουν σε πιο φιλικό

προς το περιβάλλον σύστημα ψύξης του κινητήρα σε

οχήματα. Και επιπλέον, τώρα η εταιρεία φέρνει στην

αγορά το πρώτο ανταλλακτικό για το νέο ψυκτικό

μέσο CO2 (R744), που παράγεται από την BEHR.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιβατικών οχημά-

των είναι εφοδιασμένα με αντλίες νερού με μηχανική

κίνηση από τον κινητήρα μέσω ιμάντων. Ωστόσο, οι

ηλεκτρικές αντλίες νερού, μεταφέρουν ψυκτικό μέσο

μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτό γίνεται ηλεκτρο-

νικά και ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα.

Συνεπώς, η αντλία ψυκτικού μπορεί να παρέχει

επαρκή ψύξη ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι στο

ρελαντί ή σβηστός. Αντιστρόφως, σε περίπτωση

κρύας εκκίνησης, η αντλία δεν μεταφέρει καθόλου

ψυκτικό υγρό. Αυτό βοηθάει τον κινητήρα να φτάσει

πιο γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας του. Μία

τέτοια προσαρμοσμένη ανά περίπτωση ψύξη του κι-

νητήρα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ελαχι-

στοποιεί τις εκπομπές καυσαερίων και εξοικονομεί

καύσιμα. Η Behr Hella Service έχει συμπεριλάβει

στην σειρά PREMIUM LINE την ηλεκτρική αντλία ψυ-

κτικού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Μ.Ε.Κ

καθώς και σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Το

χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιέχει περίπου 4.500

προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από την BEHR,

AKG, Visteon καθώς και άλλους κατασκευαστές με

τεχνογνωσία ΟΕ.
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Η Hella, ειδικός στον φωτισμό και τα ηλεκτρονικά, έχει ενημερώσει σημαντικά τις λειτουργίες της εφαρμογής NIGHT-

DRIVE, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2013. Η εφαρμογή προσφέρει πλέον στους χρήστες ακόμα περισσό-

τερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης περιεχομένου και πολυμέσων και τους επιτρέπει να ζήσουν την εμπειρία των

συστημάτων φωτισμού του σήμερα και του αύριο. Η δωρεάν εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα Γερμανικά, Αγγλικά και Κι-

νέζικα για συσκευές iOS και Android στο App Store και το Google Play Store αντίστοιχα.

Νέες λειτουργίες για την εφαρμογή

HELLA NIGHTDRIVE

Σύμφωνα με δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τα τε-

χνικά κολλέγια TU Darmstadt και THM Gießen, τα διάφορα αντι-
κείμενα μπορούν να ανιχνευθούν περίπου 30 μέτρα νωρίτερα,
όταν χρησιμοποιείται σύστημα με αντιθαμβωτικά φώτα πορείας
τη νύχτα και ταχύτητα 80 km/h. «Αυτό ισοδυναμεί με πρόσθετο
χρόνο αντίδρασης 1.3 δευτερολέπτων», λέει ο Steffen Pietzonka,
υπεύθυνος marketing φωτισμού στην HELLA. «Πολλοί οδηγοί
δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα για αυτές τις τεχνολογίες φωτι-
σμού ή τη δυνατότητά τους να αυξήσουν την οδική ασφάλεια.
Ένας από τους λόγους είναι ότι σπάνια θα οδηγήσουμε ένα και-
νούργιο αυτοκίνητο τη νύχτα πριν το αγοράσουμε.» Εδώ μπορεί
να βοηθήσει η εφαρμογή NIGHTDRIVE της HELLA. Η εφαρμογή
επιτρέπει στους χρήστες να ενημερωθούν για τα διάφορα συστή-
ματα φωτισμού μέσω smartphone με σχετικές πληροφορίες και
εικόνες. Στη νέα έκδοση της εφαρμογής, οι χρήστες λαμβάνουν
επιπλέον σχετικές πληροφορίες μέσω μιας απευθείας σύνδεσης
στο YouTube. Επιπλέον, μπορούν να δοκιμάσουν και να συγκρί-
νουν όλες τις λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας εικονικής νυχτε-
ρινής διαδρομής.
Σαν κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν λειτουργίες που βρίσκονται στα αρχικά
στάδια της έρευνας και ανάπτυξης. «Η εφαρμογή μας επιτρέπει
να δώσουμε πρόσβαση στα παρασκήνια της ανάπτυξης φωτι-
σμού», λέει ο Pietzonka. «Οι χρήστες θα δουν τις λειτουργίες προ-
βολέων στις οποίες εργαζόμαστε σήμερα, προκειμένου να
μπορέσουμε να τις βιώσουμε στους δρόμους του μέλλοντος.

Μπορούν να τις δοκιμάσουν ήδη χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή». Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν οπτική καθοδήγηση
του δρόμου, οπτική προειδοποίηση απόστασης, ιδανικές γραμμές
οδήγησης, φωτισμό διαδρομής ποδηλάτη και οπτικές ζώνες
ασφάλειας. Οι χρήστες είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις λει-
τουργίες, επιπλέον της δοκιμής τους.
«Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε ποιες λειτουργίες
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες από την άποψη των χρηστών. Η πληρο-
φόρηση που θα έχουμε, θα ενσωματώνεται απευθείας στις δια-
δικασίες ανάπτυξης». Η HELLA θα επεκτείνει την εφαρμογή για

να συμπεριλάβει νέες λειτουργίες φωτισμού σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Εκτός από τις μελλοντικές λειτουργίες, οι τρέχουσες λειτουργίες
προβολέων που είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά, επίσης πα-
ρουσιάζονται στους χρήστες μέσω της εφαρμογής. Μερικά πα-

ραδείγματα περιλαμβάνουν τα φώτα πορείας και διασταύρωσης,
υποβοήθηση φώτων πορείας, φωτισμό στροφής και καμπύλης,
προηγμένα συστήματα με φωτισμό επαρχίας, αυτοκινητοδρόμου,

πόλης και αντίξοων καιρικών συνθηκών και το κορυφαίο σύ-
στημα με κάμερα, όπως τα αντιθαμβωτικά φώτα πορείας. Το παι-
χνίδι οδήγησης «Endless Runner» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να τα δοκιμάσετε σε διάφορα επίπεδα και τυχαίες διαδρομές. Σε
αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες αποφεύγουν εμπόδια και συλλέγουν

νομίσματα, που τους επιτρέπει να ξεκλειδώνουν σταδιακά, διά-
φορα συστήματα φωτισμού. Μετά το παιχνίδι, μπορούν να δημο-
σιεύσουν τα αποτελέσματά τους απευθείας στο Facebook.






