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Στα 345,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η μάζα του κρατικού χρέους

στο τέλος Ιούνη του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους. 

Βέβαια, τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την εκταμίευση της δόσης

ύψους 15 δισ. ευρώ που διενεργήθηκε τον Αύγουστο από τον ESM αναφο-

ρικά με το κλείσιμο της 4ης «αξιολόγησης».

Ετσι, η «σούμα» για την ώρα ξεπερνά τα 360 δισ. ευρώ,διαμορφώνεται δη-

λαδή σε επίπεδα μεγαλύτερα ακόμη και σε σχέση με αυτά που υπήρχαν

στο προηγούμενο απόγειό τους, πριν από το «κούρεμα» (PSI) και την ανα-

διάρθρωση του έτους 2012.Ειδικότερα, στο τέλος Δεκέμβρη του 2011, το

κρατικό χρέος εμφανιζόταν στα 355,8 δισ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι η προγραμματισμένη αποπληρωμή των δανείων προς την

Ευρωζώνη φτάνει μέχρι και το 2060, ενώ το ύψος των πρωτογενών πλεο-

νασμάτων για την περίοδο 2023 - 2060 προδικάζεται κατά μέσο όρο στο

2,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Βέβαια, το κριτήριο για το ύψος των πλεο-

νασμάτων στις επόμενες δεκαετίες συνδέεται με τη «βιώσιμη» διαχείριση

του κρατικού χρέους, δηλαδή την αποπληρωμή των δανειστών του ελλη-

νικού κράτους από τα χαράτσια και τις περικοπές που φορτώνουν στις λαϊ-

κές πλάτες, μέσω των «πλεονασμάτων».





ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΗΛΙΟΣ»

Εως 500 ευρώ

μεικτά για το

40,5% των 

συνταξιούχων

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α
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Τη λεηλασία των συντάξεων, σε βαθμό που να μην μπορούν να καλύψουν

ούτε στοιχειώδεις ανάγκες, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του συστήματος

«Ηλιος» για το Μάη του 2018. 

Οπως προκύπτει, από τις 2.825.105 κύριες συντάξεις, οι 1.142.749 (ποσοστό

40,5%) ήταν κάτω από 500 ευρώ μεικτά. Από αυτές, οι 604.572 ήταν συντά-

ξεις γήρατος με μέσο όρο τα 372,06 ευρώ μεικτά, οι 396.037 συντάξεις θα-

νάτου με μέσο όρο σύνταξης τα 334,39 ευρώ και οι 142.140 συντάξεις

αναπηρικές με μέσο όρο σύνταξης τα 386,89 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη

το Μάη του 2018 διαμορφώθηκε στα 723,85 ευρώ μεικτά, η μέση επικου-

ρική στα 172,10 ευρώ μεικτά και το μέσο μέρισμα των δημοσίων υπαλλή-

λων στα 97,92 ευρώ μεικτά. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα των συντάξεων και

για τον Απρίλη του 2018. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι από τον Απρίλη

του 2015 έως τον Απρίλη του 2018 καταγράφεται μείωση των συνταξιούχων

κατά 85 χιλιάδες, τάση που συνεχίζεται και το Μάη.





ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για ρύπανση 

του αέρα 

και του νερού

μιλούν οι 

επιστήμονες

ε ν η μ έ ρ ω σ η  Σ Ι Σ Ε Μ Α

Καταγγελίες για εγκατάλειψη από την Πολιτεία και σοβαρό κίνδυνο για

την υγεία τους κάνουν κάτοικοι στο Μάτι. 

ΤΕπιβλαβείς ουσίες όπως ο μόλυβδος, ο αμίαντος αλλά και προϊόντα καύ-

σης του πλαστικού, τα οποία έχουν καεί, απειλούν την υγεία τους, ενώ προ-

καλεί απορία το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανένας κρατικός φορέας δεν

έχει ενημερώσει τους κατοίκους για το ποια μέτρα πρέπει να πάρουν κατά

τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο είτε του σπιτιού τους είτε έξω από

αυτό στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον αέρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβα-

ρής μόλυνσης και του υδροφόρου ορίζοντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες

για την περιοχή και για τη δημόσια υγεία ευρύτερα. Επιστήμονες εφιστούν

την προσοχή σε όσους κινούνται στην περιοχή, καθώς υπάρχουν σοβαροί

κίνδυνοι για την υγεία τους. «Το πλαστικό όταν καίγεται σε υψηλές θερμο-

κρασίες, όπως έγινε σε αυτήν την περίπτωση, οδηγείται σε παραγωγή ου-

σιών οι οποίες είναι και καρκινογόνες και βιοσυσσωρεύσιμες, που

σημαίνει ότι αν μπουν στον οργανισμό μας θα παραμείνουν για ένα μεγάλο

διάστημα», έχει προειδοποιήσει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής

του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για τοξική

βόμβα έτοιμη να εκραγεί, ενώ επισημαίνουν ότι οι μάσκες δεν προσφέρουν

επαρκή προστασία.
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Οπως εξηγεί ο καθηγητής, «δεν είχαμε μια απλή πυρκαγιά

σε δάσος. Κάηκαν αυτοκίνητα, ανατινάχτηκαν ντεπόζιτα,

πυρπολήθηκαν καύσιμα, σπίτια, δομικά υλικά, πλαστικά.

Ολα αυτά απελευθέρωσαν πλήθος επικίνδυνων τοξικών

χημικών ουσιών, όπως διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα

και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι πιο βαριές

ενώσεις έπεσαν στο έδαφος. Αλλες οδηγήθηκαν εκεί από

τη βροχή. Αρα δεν έχουμε απλά σκόνη ή χώμα, αλλά πα-

ράγοντες σοβαρής ρύπανσης και τοξικής επιβάρυνσης,

που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή».

Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ θα ξε-

κινήσει από το τέλος της βδομάδας συστηματική έρευνα

για τη ρύπανση της περιοχής. «Δεν θέλουμε να κινδυνο-

λογήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κινηθούμε

με την αρχή της προφύλαξης», λέει ο Δ. Σαρηγιάννης.

«Επειδή το νερό είναι διαλύτης πολλών ουσιών, εκεί χρει-

άζονται πάρα πολλές μετρήσεις για να διασφαλίσουμε ότι

πράγματι το νερό που υπάρχει είναι ποιοτικά σε ανεκτό επί-

πεδο», εξηγεί σε δηλώσεις του ο καθηγητής Γεωλογίας του

ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας.
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ενημέρωση

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ανοδικά κατά 8,3% κινήθηκε η αγορά των
αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Ιαν.-Ιούλ. 2018 Ιαν.-Ιούλ. 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 71.436 58.777 +21,5%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 4.414 4.335 +1,8%

Καινούργια λεωφορεία 162 115 +40,9%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 22.034 18.045 +22,1%  

Ιούλιος 2018 Ιούλιος  2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 9.124 8.421 +8,3%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 667 624 +6,9%

Καινούργια λεωφορεία 22 16 +37,5%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.629 3.681 +25,8%
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Ανοδική ήταν και τον Ιούλιο η πορεία των πωλήσεων καινού-

ριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Με βάση τα πρωτογενή στοι-

χεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι

ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ήταν αυξημένες κατά

8,3%, πουλήθηκαν συνολικά 9.124 αυτοκίνητα σε σχέση με

την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ στο επτάμηνο Ιανουα-

ρίου-Ιουλίου 2018 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών

είναι αυξημένες κατά 21,5% ως προς το αντίστοιχο διάστημα

του 2017.

Παρά την άνοδο των πωλήσεων τα τελευταία τρία χρόνια, η

αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο επτάμηνο κινήθηκε - 60,3%

χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Να σημειώσουμε ότι το πρώτο επτάμηνο του έτους πουλή-

θηκαν συνολικά 71.436 αυτοκίνητα και όλα τα στοιχεία δεί-

χνουν ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει σπάσει το φράγμα

των 100.000 αυτοκινήτων.

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται μικρή αύξηση (+1,8%)

από τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι,

ενώ στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομή-

σεις σημείωσαν αύξηση 22,1% ως προς το 2017. Τον προ-

ηγούμενο μήνα πουλήθηκαν συνολικά 667 φορτηγά, 22

λεωφορεία και 4.629 δίκυκλα.
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SUV: 

Πρώτα στις προτιμήσεις στην Ευρώπη! 
Τα SUV πατάνε γκάζι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες

Η «μόδα» των SUV επηρέασαν θετικά τις πωλήσεις και-

νούργιων ΙΧ στην Ευρώπη, με την Volkswagen να είναι

πρώτη στις προτιμήσεις των αγοραστών και την BMW να

προσπερνάει την Fiat. 

Είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία και αυτό αποδεικνύεται

και στα νούμερα. Τα SUV πατάνε γκάζι στις περισσότερες

ευρωπαϊκές χώρες;, δείχνοντας και την αγάπη των υποψή-

φιων αγοραστών για τη νέα κατηγορία αυτοκινήτων. Συνο-

λικά, στην Ευρώπη, το πρώτο εξάμηνο του 2018, πουλήθη-

καν 2,92 εκατομμύρια SUV, με τα μικρά SUV να έχουν τη

μερίδα του λέοντος. 

Στην συγκεκριμένη μικρή κατηγορία ανήκουν μοντέλα

όπως το VW T-Roc, το Renault Captur, το Seat Arona κ.α.

Oι αυξημένες πωλήσεις στα SUV επηρέασαν θετικά και τις

 “
Η «μόδα» των SUV επηρέασαν θετικά τις πωλήσεις και-
νούργιων ΙΧ στην Ευρώπη, με την Volkswagen να είναι
πρώτη στις προτιμήσεις των αγοραστών και την BMW να
προσπερνάει την Fiat. 

“

ενημέρωση



 

ενημέρωση
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συνολικές πωλήσεις καινούργιων οχημάτων στην Ευ-

ρώπη, όπου το πρώτο εξάμηνο του 2018 ταξινομήθηκαν 8,6

εκατομμύρια αυτοκίνητα, αύξηση της τάξης του 2.7% σε

σύγκριση με το 2017.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις μοντέλων βενζίνης ή ντίζελ,

πλέον, και στην Ευρώπη ( όπως και στην χώρα μας) το εν-

διαφέρον των αγοραστών είναι αισθητά μειωμένο για τα

πετρελαιοκίνητα μοντέλα, με τα μοντέλα βενζίνης να έχουν

το πάνω χέρι. Ειδικότερα, οι πωλήσεις καινούργιων ντίζελ

είναι μειωμένη κατά 17%, αποτελώντας το 37%, επί του συ-

νόλου των πωλήσεων καινούργιων ΙΧ στην γηραιά ήπειρο. 

Πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις για τα πρώτο εξάμηνο του

2018 είναι η Volkswagen με 988.507 μονάδες ( και πιο δη-

μοφιλή μοντέλα το Golf και το Polo). Στη δεύτερη θέση ήρθε

η Renault ( 624.443 πωλήσεις) ενώ σημαντική άνοδο ση-

μείωσαν οι πωλήσεις της Ford που βρέθηκε στην τρίτη

θέση με 573.250 πωλήσεις. Ακολουθούν αριθμητικά η Peu-

geot, Οpel και Mercedes-Benz. 

Άξιο αναφοράς ότι πλέον, οι πωλήσεις της BMW (στην

όγδοη θέση) στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει – παρά τον

premium χαρακτήρα των μοντέλων της – την ιταλική Fiat,

που πλέον, φαίνεται ότι τα best – seller μοντέλα της, όπως

το 500αρι, έχουν «ξεθωριάσει» εμπορικά και πλέον ο ιταλι-

κός όμιλος θα πρέπει να «ανασυνταχθεί» και να παρουσιά-

σει το νέο προϊοντικό της πλάνο, που, αν και είχε

παρουσιαστεί από τον Σέρτζιο Μαρκιόνε ( ένα μήνα πριν τον

αιφνίδιο θάνατο του), αυτό το μόνο που προέβλεπε ήταν η

είσοδος της ιταλικής φίρμας στην ηλεκτροκίνηση. 
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Έλεγχος

στο σύστημα

πέδησης

Για την αποφυγή 

υπερθέρμανσης 

 

Οι ειδικοί της Federal-Mogul Motorparts αναφέρουν, ότι, η

υπερθέρμανση στο σύστημα πέδησης έχει συγκεκριμένες αι-

τίες και μπορεί να προέρχεται από διάφορους λόγους. Ειδικό-

τερα για το σύστημα φρένων με αεριζόμενους δίσκους, ένα

από τα πιο συνήθη σημεία υπερθέρμανσης τους είναι η λάθος

ρύθμισης του διάκενου μεταξύ του δίσκου και στο τακάκι. 

■ Εάν η απόσταση είναι πολύ κοντά ή μακριά, 
υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις: 

• Όταν η απόσταση είναι πολύ μακριά, είναι πιθανό να οδηγήσει σε

κακή απόδοση του συστήματος πέδησης λόγω του ότι το τακάκι δεν

ανταποκρίνεται πλήρως στο δίσκο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μει-

ώνει σημαντικά την απόδοση στο σύστημα πέδησης να επιφυλάσσει

κινδύνους! 

• Όταν η απόσταση είναι πολύ κοντά, το τακάκι φρένων και ο δίσκος

συνεχίζουν να «τρίβονται» όταν δεν χρησιμοποιούνται τα φρένα, προ-

καλώντας ανεπιθύμητη φθορά και υπερθέρμανση του συστήματος

φρένων - με αποτέλεσμα την κακή απόδοση των φρένων, έντονο θό-

ρυβο και πρόωρη βλάβη στο δισκόφρενο. 

Στην πιο ακραία περίπτωση δημιουργούνται υψηλές υπερθερμάνσεις,

οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ρωγμές δίσκου. 

Aπό την Federal Mogul
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Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόσταση από το τακάκι και το δίσκο. Η Ferodo συνιστά

να ελέγχετε τακτικά την απόσταση αυτή. Όλα τα δισκόφρενα είναι εφοδιασμένα με αυτόματο ρυθμιστή, ο οποίος προ-

σαρμόζεται αυτομάτως κατά την λειτουργία των φρένων. Ωστόσο, πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται

ότι διατηρούν τη σωστή διαδρομή που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Επίσης, οι αυτόματοι ρυθμιστές δεν απαιτούν

κάποια χειροκίνητη ρύθμιση. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από έναν μηχανικό σε κάθε αλλαγή στα τακάκια

φρένων. Αν διαπιστωθεί ότι ένας αυτόματος ρυθμιστής λειτουργεί πέρα από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, τότε αυτό

υποδεικνύει ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στο σύστημα φρένων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

τεχνικός έλεγχος

■ Τακτικός έλεγχος της απόστασης λειτουργίας :
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Έλεγχος στο σύστημα πέδησης
Aπό την Federal Mogul

1. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι αποσυνδεδεμένα και

ότι οι τροχοί του οχήματος έχουν μπλοκαριστεί για να

αποφευχθεί η μετακίνηση τους.

2. Αφαιρέστε τον τροχό.

3. Πιέστε το σύστημα δαγκάνας προς τα μέσα. Πιέστε

μέσα από τα έμβολα και ελέγξτε τόσο τα έμβολα όσο

και το πίσω έλασμα του. 

4. Ελέγξτε το διάκενο λειτουργίας με ένα μετρητή με-

ταξύ των εμβόλων και της πλάκας. Εδώ θα πρέπει να

έχει το εύρος όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

5. Αν η διαδρομή λειτουργίας είναι μικρότερη ή μεγα-

λύτερη από τη σωστή τιμή, συνεχίστε με τα βήματα 6-

9.

6. Ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας όπως καθορίζεται

από τον κατασκευαστή των φρένων. 

7. Δοκιμάστε τα φρένα τουλάχιστον 50 φορές.

8. Ελέγξτε και πάλι το διάκενο λειτουργίας με ένα με-

τρητή για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός της πε-

ριοχής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή των

φρένων. 

9. Αν το διάκενο λειτουργίας εξακολουθεί να είναι μι-

κρότερο ή μεγαλύτερο από τη σωστή τιμή, θα χρειαστεί

να αντικατασταθεί πλήρως ολόκληρο το φρένο ή το πε-

ρίβλημα μόνο σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατα-

σκευαστή των φρένων.

■ Η διαδικασία ρύθμισης της πέδησης
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cng

Η τεχνολογία 

ενός αυτοκινήτου 

φυσικού αερίου CNG 

Είναι οικολογικό και λειτουργεί με ένα καύ-

σιμο που είναι λιγότερο δαπανηρό αλλά αξί-

σου ασφαλές με τη βενζίνη ή το diesel.

Γνωρίζουμε όμως πραγματικά πως λειτουρ-

γεί ένα αυτοκίνητο με φυσικό άεριο; 
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Ο Antonio Calvo, Director of sustainable mobility, εξη-

γεί: «Ο ανεφοδιασμός είναι ίδιος όπως σε ένα βενζι-

νοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Το στόμιο

πλήρωσης είναι στην ίδια θέση και χρειάζεται τον ίδιο

χρόνο για το γέμισμα. Και δεδομένου ότι ο ανεφοδια-

σμός γίνεται με φυσικό άεριο, δεν μυρίζει, ούτε στάζει

τίποτα»

Ο Andrew Shepherd και ο Antonio Calvo της SEAT, ειδικοί στο συμπιεσμένο φυσικό άεριο (CNG),

μας εξηγούν πώς λειτουργεί ένα τέτοιο όχημα:

Δύο στόμια πλήρωσης καυσίμων πίσω
από την ίδια θύρα τροφοδοσίας: 

Τα αυτοκίνητα CNG είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας κινητήρα εσωτερικής καύσης, που λειτουρ-

γεί με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή βενζίνη. Ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται πότε πραγματοποιείται η αλλαγή

αυτή, καθώς η απόδοση του κινητήρα είναι ακριβώς η ίδια και με τους δύο τύπους καυσίμου. «Ο κινητήρας

διαθέτει πολλά ειδικά ενισχυμένα εξαρτήματα για την καύση του φυσικού αερίου. Συμμορφώνεται με τους

πιο αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές και η επικέτα ECO της Γενικής Διεύθυνσης Κυκλοφορίας

για τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο το αποδεικνύει», εξηγεί ο SEAT CNG product man-

ager, Andrew Shepherd

Δύο τύποι καυσίμων και ένας μόνο κινητήρας: 

Βρίσκονται κάτω από το πάτωμα του χώρου

αποσκευών, εκεί όπου συνήθως υπάρχει ο

εφεδρικός τροχός και είναι κατασκευασμένες

από χάλυβα υψηλής αντοχής με αντιδιαβρω-

τική επεξεργασία. Ένα σετ από ηλεκτρομα-

γνητικές βαλβίδες ασφαλείας σφραγίζουν το

αέριο στο εσωτερικό και ανοίγουν μόνο όταν

ανάβει η ανάφλεξη. Η κατάσταση τους πιστο-

ποιείται κάθε 4 χρόνια και τα εξαρτήματα

έχουν δοκιμαστεί κάτω από ακραίες συνθή-

κες: «Οι δεξαμενές βρίσκονται σε πίεση 200

bars, αλλά αντέχουν περισσότερο από το δι-

πλάσιο, ώστε η ασφάλεια να είναι απολύτως

εγγυημένη», λέει ο Antonio.  

Αεροστεγείς δεξαμενές: 
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τεχνολογία
cng

Τα οχήματα CNG συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά

πρότυπα του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του σταδίου

ανάπτυξης, υποβάλλονται σε μία σειρά αυστηρών δο-

κιμών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών σύγκρουσης

προκειμένου να εξασφαλιαστεί ότι παραμένουν από-

λυτα ασφαλή. «Στην ακραία περίπτωση υψηλών θερ-

μοκρασιών που προκαλούνται από πυρκαγιά, το

αέριο μπορεί να απελευθερωθεί ελεγχόμενα χάρη

στις θερμικές ασφάλειες που βρίσκονται σε κάθε δε-

ξαμενή, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία υπερβολι-

κής πίεσης», λέει ο Andrew.

Έλεγχοι ασφαλείας: 

Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται στις δεξαμενές σε περί-

που πίεση 200 bar, αλλά εισάγεται στο κινητήρα με πίεση

που δεν υπερβαίνει τα 10 bar. Ένας ρυθμιστής πίεσης

δύο σταδιών που βρίσκεται στο χώρο του κινητήρα μει-

ώνει την πίεση και διασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή αε-

ρίου ενώ η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα

παρακολουθεί συνεχώς αυτόν τον ηλεκτρονικό ρυθμι-

στή.

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
και προσαρμοσμένη πίεση: 

Η αίσθηση στο τιμόνι είναι ίδια είτε το όχημα κινείται με φυσικό αέριο είτε με βενζίνη, οπότε ο μόνος τρόπος που ο οδηγός

μπορεί να καταλάβει αυτή τη διαφορά είναι να κοιτάξει την ένδειξη καυσίμου στον πίνακα οργάνων. Όταν είναι ενεργο-

ποιημένη σημαίνει ότι το αυτοκίνητο λειτουργεί με φυσικό αέριο ενώ όταν είναι εκτός λειτουργίας σημαίνει ότι βρίσκεται

σε λειτουργία βενζίνης. Δύο επιπλέον δείκτες εμφανίζουν την ποσότητα κάθε τύπου καυσίμου ενώ ο υπολογιστής ταξιδίου

παρέχει πληροφορίες όπως η κατανάλωση και το εύρος που απομένει.

Τα αυτοκίνητα CNG είναι ακριβώς όπως όλα τα άλλα: Ο Andrew Shepherd εξηγεί ότι «τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται

με φυσικό αέριο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα της

βιομηχανίας». «Δεν υπάρχουν διαφορές ούτε στη κατασκευή ούτε στην οδήγηση. Θα ήθελα να πω πως δεν υπάρχει

απολύτως τίποτα ασυνήθιστο για ένα αυτοκίνητο που τροφοδοτείται με CNG και πως είναι εξίσου ασφαλές και αξιόπιστο

με όλα τα υπόλοιπα», καταλήγει ο Antonio Calvo.

Ένας δείκτης δείχνει το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται: 
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Παγκόσμια πρεμιέρα για το σπορ πρωτότυπο

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.

 

 

Η Audi παρουσιάζει το πλήρως ηλεκτροκίνητο

PB18 e-tron, ένα σχεδιαστικό και τεχνολογικό

concept για τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων του

μέλλοντος. To σπορ φουτουριστικό μοντέλο είναι

εμπνευσμένο από τις ανεπανάληπτες νίκες της

εταιρείας στο LeMans.

Audi  PB18 e-tron

“
Το AudiPB18 e-tron ακολουθεί την πα-

ραδοσιακή διάταξη ενός σπορ αυτοκινή-

του που έχει τον κινητήρα τοποθετημένο

στο κέντρο. Με κατάλληλη τοποθέτηση

των μπαταριών, το κέντρο βάρους του

αυτοκινήτου βρίσκεται πίσω από τα κα-

θίσματα και μπροστά από τον πίσω

άξονα προς όφελος της οδηγικής από-

λαυσης. Η χρήση αλουμινίου, ανθρακο-

νημάτων και πολυσυνθετικών υλικών

διασφαλίζειένα πολύ ελαφρύ πλαίσιο

για το AudiPB18 e-tron. Χάρη και στις

νέες, στερεού τύπου (solid-state) μπα-

ταρίες το συνολικό βάρος δεν ξεπερνά

τα 1.500 κιλά, όταν το μήκος του αμαξώ-

ματος του PB18 e-tron φτάνει τα 4,53

μέτρα, το πλάτος τα 2 μέτρα και το ύψος

τα – μόλις - 1,15 μέτρα.  Το πιο ενδιαφέ-

ρον ίσως σημείο του AudiPB18 e-

tronείναι η θέση οδήγησης! Το

αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί και «ανα-

πτυχθεί» με τη θέση οδήγησης – κάθι-

σμα, τιμόνι, πεντάλ, πίνακας οργάνων –

στο κέντρο, όπως ακριβώς σε ένα μο-

νοθέσιο αγωνιστικό. Η κινητήρια δύ-

ναμη στοAudiPB18 e-tron παρέχεται

από τρεις ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες:

έναν μπροστά και δύο πίσω, που κινούν

ξεχωριστά τον κάθε τροχό, ώστε το Au-

diPB18 e-tron να έχει μία αυθεντική-

quattro μετάδοση. Στον μπροστινό

άξονα η ισχύς φτάνει έως 150 kW, όταν

στον πίσω η συνδυασμένη φτάνει τα 350

kW. Η μέγιστη απόδοση φτάνει τα 500

kW και με ενισχυμένη λειτουργία

(boosting) ο οδηγός έχει προσωρινά

στην διάθεσή του 570 kW. Η συνδυα-

σμένη ροπή έως 830 Nm διασφαλίζει

μία επιτάχυνση για τα 0-100 χλμ./ώρα σε

λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα! Μία επί-

δοση που δε διαφέρει και πολύ από

εκείνη ενός πρωτότυπου της κατηγο-

ρίας LMP1!

Η υγρόψυκτη μπαταρία στερεού τύπου

έχει χωρητικότητα 95 kWh και με μία

φόρτιση προσφέρει αυτονομία 500 χι-

λιομέτρων σύμφωνα με τον κύκλο με-

τρήσεων WLTP. 
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Ford Focusauto news
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Λανσάρεται στη χώρα μας
Οι αγοραστές θα μπορούν να το επι-

λέξουν ανάμεσα από τρία μοτέρ και

έξι εκδόσεις εξοπλισμού.Οι εκδόσεις

εξοπλισμού είναι οι εξής: Trend,

Business, Titanium ως βασικές, την

πιο σπορ ST-Line, την πολυτελή Vig-

nale, καθώς και η Active.Το νέο  Ford

Focus κοστίζει από 17.894 ευρώ, ενώ

η χρηματοδότηση του είναι ιδιαίτερα

δελεαστική, με επιτόκιο από 3,5%,

ελάχιστη προκαταβολή 3.579 ευρώ

και αποπληρωμή σε 60 μήνες.Στη

γκάμα των κινητήρων, εφαλτήριο

μοτέρ βενζίνης είναι ο 1.000άρης

EcoBoost των 125 ίππων, ενώ ο 1,5

EcoBoost με ισχύ 150 και 182 ίππων

, έρχεται να συμπληρώσει τη

γκάμα.Σε μοτέρ πετρελαίου κυριαρ-

χεί ο 1,5 EcoBlue με απόδοση 95 και

120 ίππων, και χειροκίνητο κιβώτιο

των 6 σχέσεων ενώ το 8τάχυτο αυτό-

ματο κιβώτιο, προσφέρεται στις εκ-

δόσεις των 125 και 150 ίππων, όπως

και στον ντίζελ των 120 ίππων.Η νέα

γενιά του Ford Focus είναι διαθέσιμη

σε έξι διαφορετικές εκδόσεις: 

Στον εξοπλισμό της έκδοσης Trend

υπάρχει το σύστημα υποβοήθησηε

διατήρησης λωρίδας, υποβοήθηση

έναντι σύγκρουσης με αυτόματο φρε-

νάρισμα (Collision Mitigation Sys-

tem) με ανίχνευση πεζών και

δικυκλιστών, το σύστημα για την

προειδοποίηση εκτροπής από τη λω-

ρίδα, Ηλεκτρονικό σύστημα ευστά-

θειας (ESC), έξι αερόσακους,

ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη

αφής 6,5″, Σύστημα Ford SYNC 3 με

Bluetooth με φωνητικό έλεγχο και

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, AppLink,

θύρες USB, 6 ηχεία, όλες τις ηλεκτρι-

κές ευκολίες κ.α. 

Το νέο Ford Focus αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά
στα τέλη Αυγούστου. 

 

 

Το νέο μοντέλο διαθέτει νέα εμφάνιση, ακόμη

πιο πλούσιο εξοπλισμό και φυσικά θα

προσφέρεται με νέους κινητήρες, που

προάγουν την οικονομία καυσίμου και τις

επιδόσεις.

focus

“
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Το νέο Ζ4 πραγματοποίησε την επίσημη εμφάνιση του, σε ειδική εκδή-

λωση στην Αμερική, ενώ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, στο

σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι, στις αρχές Οκτωβρίου. Η BMW , χωρίς

να δίνει ακόμη τα πλήρη τεχνικά του στοιχεία – για τους κινητήρες κ.α.

– για το νέο της μοντέλο, προτίμησε να εντυπωσιάσει στην πρώτη του

εμφάνιση με μια έκδοση που βρίθει σε κυβικά και ιπποδύναμη. Η BMW

Z4 M40i First Edition ήταν ο επίσημος καλεσμένος του Pebble Beach

Golf Links στην Καλιφόρνια, μια έκδοση με εξακύλινδρο κινητήρα,

απόδοσης 340 ίππων με σπορ ανάρτηση, σύστημα φρένων M Sport και

ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό M Sport στον πίσω άξονα. Το μον-

τέλο της BMW M Performance χρειάζεται μόλις 4,6 δευτερόλεπτα για

να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα. Σαφώς, αυτή είναι μια από

τις πιο ισχυρές εκδόσεις, αφού, το νέο μοντέλο θα έχει και πιο μικρές

σε κυβικά παραλλαγές. Όπως και ο πρόγονος του, έτσι και η επόμενη

γενιά Ζ4 πατάει στην γνώριμη, κλασική συνταγή των ρόουντστερ. Είναι

διθέσιο, με καλοζυγισμένο αμάξωμα, πίσω ανάρτηση και κάμπριο. Ο

οδηγός κάθεται πίσω από ένα σπορ κόκπιτ, με οδηγοκεντρικό χαρα-

κτήρα,  χαμηλό κέντρο βάρους,  ιδανική κατανομή φορτίου ανά άξονα

50:50,  φαρδιά μετατρόχια και ένα συμπαγές μεταξόνιο που αποτελούν

την βάση των σπορ επιδόσεων. Το νέο μοντέλο φέρει προβολείς LED

με λειτουργία matrix για τη μεγάλη σκάλα φώτων,  ενώ για πρώτη

φορά σε ρόουνστερ της φίρμας θα υπάρχει – όπως είναι ήδη διαδεδο-

μένο και σε άλλα μοντέλα της φίρμας – το BMW Head-Up Display που

απεικονίζει τις περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου – ταχύτητα,

σύστημα πλοήγησης  κ.α  - στο παρμπρίζ του μοντέλου. Η τελευταία

λέξη των συστημάτων υποβοήθησης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας

θα πλαισιώνουν το νέο μοντέλο. Η νέα BMW Z4, θα παραταχθεί με όλη

της προσφερόμενη γκάμα στο Παρίσι, σε λίγες εβδομάδες, όμως, το

εμπορικό ντεμπούτο αναμένεται να γίνει την άνοιξη του 2019.

 

Το διθέσιο μοντέλο που έκανε θραύση στα τέλη της δεκαετίας του 90, το Ζ3, και ο
μετέπειτα απόγονος του, το Ζ4, επανέρχεται από την βαυαρική φίρμα με νέο
εμφάνιση, που παρά το πληθωρικό τεχνικό υπόβαθρο, στην εξωτερική του

εμφάνιση κρατάει από το γενεαλογικό του δέντρο αρκετά γονίδια. 
“

auto news

H επιστροφή

Με νέα περιβολή, σπορ καταβολές και υιοθετώντας την γνώριμη, κλασική 
συνταγή των ρόουντστερ, η νέα Ζ4 έκανε την πρώτη της εμφάνιση, 

και πλέον ετοιμάζεται για την μεγάλη πρεμιέρα στο Παρίσι. 

 



 

 “
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Κινητήρας 12.3L ισχύς 191 kW/260 hp – το

1914, η Opel παρουσίασε το λεγόμενο

"Green Monster", το πιο τρομερό αυτοκίνητο

στην ιστορία της εταιρίας. Το επόμενο Σαββατο-

κύριακο, το θρυλικό αυτοκίνητο επιστρέφει στη

δράση για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο

διάλειμμα. Έχοντας καταρρίψει ρεκόρ ταχύτητας

στο παρελθόν, το αγωνιστικό όχημα θα λάβει

μέρος στο Rømø Motor Festival, πλαισιωμένο

από μία ενδιαφέρουσα παρέα: το Motor Festival

στην ακτή της Β. Θάλασσας στη Δανία, αναβιώνει

την παράδοση των θρυλικών beach races της

δεκαετίας του 1920. Πάνω από 100 οχήματα της

προ-πολεμικής περιόδου – αυτοκίνητα και μο-

τοσικλέτες - και περίπου 15.000 θεατές αναμέ-

νεται να παρακολουθήσουν την τρίτη χρονιά του

Motor Festival – πολλοί από αυτούς ντυμένοι με

αυθεντική vintage ενδυμασία. Στο φετινό φεστι-

βάλ, η Opel Classic θα δώσει το «παρών» με μία

συμμετοχή που θα κλέψει την παράσταση, το

“Green Monster”

r a c i n g

Η Opel στο Romo Motor
Festival 2018

“Green Monster”

Επιστροφή στη δεκαετία
“Golden 1920s”

Η αναβίωση των θρυλικών
beach races



Με 12,3 λίτρα & 260 ίππους: 
Κάτοχος ρεκόρ και διψασμένο για νέες νίκες

Η Opel είχε κάνει τα πλήθη να παραληρούν με το αγωνιστικό αυ-

τοκίνητο των 12,3 L τη δεκαετία του 1920 σε διοργανώσεις beach

races στο Fanø (νησί της Δανίας). Το  "Green Monster" επιστρέφει

δυναμικά. Οι αγώνες ξεκινούν στο Lakolk beach – όπως σχεδόν

πριν από 100 χρόνια σε μία πίστα 1/8 του μιλίου (660 πόδια). Η τέ-

λεια τοποθεσία για την αναβίωση των θρυλικών αγώνων σε μία

μεγάλη, επίπεδη επιφάνεια από συμπαγή άμμο, στην παραλία, και

με τους θεατές να ξαναζούν την εποχή "Golden Twenties" με αυ-

θεντικά ρούχα και αξεσουάρ.

Αυτό ακριβώς είναι το κατάλληλο σκηνικό για την επιστροφή του

"Green Displacement Monster" από το Rus̈selsheim, που ξυπνά

μνήμες από ένδοξο παρελθόν και είναι αποφασισμένο συνεχίσει

στον ίδιο ρυθμό. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο των 12,3 L ήταν ήδη

άριστα εξοπλισμένο για τις απαιτήσεις των beach races το 1914 με

προηγμένη τετραβάλβιδη τεχνολογία, κατακόρυφο άξονα μετάδο-

σης και επικεφαλής εκκεντροφόρο. Λόγω του μεγάλου ύψους του

κινητήρα, τα ελατήρια βαλβίδων προεξέχουν μέσα από 16 οπές

στην εξωτερική επιφάνεια. Τα έμβολα μεταδίδουν την πίεση μέσω

των θαλάμων καύσης με μέγιστη ταχύτητα 24 μέτρα/δευτερόλεπτο

– που αντιστοιχεί σε 86 km/h – σε επίπεδα Formula 1. Ο κινητήρας

αποδίδει 260 hp, με αποτέλεσμα το αγωνιστικό αυτοκίνητο να αγ-

γίζει ταχύτητες των 230 km/h – και τη δεκαετία του 1920 άφηνε

πίσω ακόμα και τον Malcolm Campbell, ο οποίος στη συνέχεια

έμελλε να γίνει κάτοχος ρεκόρ ταχύτητας.
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Στις σύγχρονες συνεχώς μεταβαλλόμενες μετα-

δόσεις, η καδένα των CVT, μεταδίδει ισχύ από τη

μία κωνική τροχαλία στην άλλη. Η τεχνολογία της

καδένας CVT της Schaeffler, χάρη στο βελτιστο-

ποιημένο σχεδιασμό της μέχρι την τελευταία λε-

πτομέρεια, έχει θέσει  πρότυπα όσον αφορά την

ικανότητα μετάδοσης της ροπής, καθώς και την

αποτελεσματικότητα. Λόγω του σπονδυλωτού

σχεδιασμού της, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα

ροπής, από αυτοκίνητα μικρής μέχρι και μεγάλης

κατηγορίας.  Ως λύση επισκευής που περιλαμβά-

νει και τη γλίστρα-οδηγό, η Schaeffler κάνει την

καινοτομία αυτή διαθέσιμη για πρώτη φορά στο

Automotive Aftermarket. 

Νέο και διαθέσιμο μόνο από την Schaeffler για την αγορά του Automotive Aftermarket

– το LuK RepSet CVT.

Νέο και διαθέσιμο μόνο από την Schaeffler

για την αγορά του Automotive Aftermarket

– το LuK RepSet CVT.

Λύση επισκευής για συνεχώς μεταβαλλόμενες μεταδόσεις

Αρχικά, η Schaeffler προσφέρει το LuK RepSet CVT για την επισκευή των μεταδόσεων «Multitronic» του ομίλου

Volkswagen. Θα ακολουθήσουν πρόσθετες εφαρμογές για τους σημαντικότερους κατασκευαστές που χρησιμο-

ποιούν σήμερα τεχνολογία CVT, συμπεριλαμβανομένων των Nissan και Subaru.



Το LuK RepSet CVT είναι διαθέσιμο για την επι-

σκευή των μεταδόσεων «Multitronic» του ομίλου

Volkswagen (VW). Αυτά τα πλήρως αυτόματα

CVTs χρησιμοποιούνται σε μεταξύ άλλων, οχή-

ματα των εμπορικών σημάτων VW Audi και Seat.

Το πλεονέκτημα που προσφέρουν, είναι η απε-

ριόριστα μεταβλητή προσαρμογή της μετάδοσης

ισχύος χωρίς διακοπή της έλξης, που εξασφαλί-

ζει ότι ο κινητήρας λειτουργεί σε άριστες συνθή-

κες. 

Η Schaeffler, θα επεκτείνει σταθερά τις νέες

αυτές λύσεις επισκευής, με εφαρμογές για τους

σημαντικότερους κατασκευαστές που χρησιμο-

ποιούν σήμερα τεχνολογίες CVT, συμπεριλαμβα-

νομένων των Nissan και Subaru.

Επιπλέον, η Schaeffler συνεχίζει να αναπτύσσει

την τεχνολογία CVT. Το 2016 η εταιρεία παρου-

σίασε ένα υβριδικό πρωτότυπο, βασισμένο σε

μια συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση, για την

οποία κέρδισε το βραβείο Automotive INNOVA-

TIONS. Το βραβείο απονεμήθηκε από το Center

of Automotive Management (CAM) και το Price-

waterhouseCoopers (PwC), τα οποία τιμούν τα-

κτικά τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές

αυτοκινήτων και προμηθευτές της χρονιάς. «Οι

ειδικοί εκτιμούν ότι σε μόλις πέντε χρόνια , το

30% όλων των αυτόματων κιβωτίων των επιβα-

τικών αυτοκινήτων, θα μεταβάλλεται συνεχώς.

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινή-

των εμπιστεύονται τις καδένες CVT της Schaef-

fler,» λέει ο Rouven Daniel, επικεφαλής του

προγράμματος Συστημάτων Μετάδοσης στην

Schaeffler Automotive Aftermarket. «Σε σύγ-

κριση με τους συμβατικούς ιμάντες μεταφοράς

κίνησης, δεν είναι μόνο ικανές να μεταφέρουν

περισσότερη ισχύ, αλλά και με υψηλότερη από-

δοση. Έτσι, με τη μάρκα LuK, η Schaeffler διαθέ-

τει ένα μοναδικό, πρωτοποριακό προϊόν

πώλησης στην αγορά όταν πρόκειται για την πα-

ραγωγή καδενών CVT. Αυτή η επιτυχημένη ιστο-

ρία ξεκίνησε το 1999 και τώρα την συνεχίζουμε

στην ανεξάρτητη αγορά ανταλλακτικών.»
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Η καδένα που περιέχεται με το LuK RepSet

CVT έχει πολλαπλούς συνδέσμους οι οποίοι

είναι συνδεμένοι και κινούμενοι  μεταξύ τους

με πείρους ολίσθησης. Σε συνδυασμό με την

γλίστρα-οδηγός 2 τεμαχίων, αυτό το καινο-

τόμο προϊόν αποτελεί μια ολοκληρωμένη

λύση επισκευής για τις συνεχώς μεταβαλλό-

μενες μεταδόσεις.
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Λόγω πολυάριθμων ερωτημάτων, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της BILSTEIN θα ήθελε να

επισημάνει ρητά ότι τα συμβατικά αναρτησόμετρα δεν είναι κατάλληλα για οχήματα με αεραναρτή-

σεις.

H BILSTEIN επισημαίνει πιθανά προβλήματα

κατά τη χρήση αναρτησόμετρων

Όπως στη Γερμανία, χρησιμοποιούνται τόσο στην Αυ-
στρία όσο και στην Ελβετία, ακόμη και για τακτικούς
γενικούς ελέγχους, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν
επανειλημμένα οδηγήσει σε λανθασμένες διαγνώ-
σεις: εντοπίστηκαν ελαττώματα σε χωρίς πρόβλημα
λειτουργικές αεραναρτήσεις. Είναι αποκλειστικά το
ενεργό σύστημα ανάρτησης που επηρεάζεται και
είναι ανεξάρτητο από το εάν είναι εγκατεστημένο με
αρχικό εξοπλισμό ή ανταλλακτικά OE.
Ο Mustafa Yavuz, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
εξυπηρέτηση πελατών της BILSTEIN, εξηγεί: «Καθώς
το όχημα βρίσκεται σε ακινησία κατά τη διάρκεια της
προσομοίωσης του δοκιμαστηρίου, τα συστήματα
βρίσκονται σε λειτουργία βέλτιστης άνεσης, σχεδια-
σμός αποκλειστικά για χαμηλές ταχύτητες».
Καθώς το όχημα δεν κινείται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας δοκιμής, στη μονάδα ελέγχου του συστή-
ματος της ενεργητικής ανάρτησης λείπουν σημαντι-
κές μεταβλητές, όπως ταχύτητας και εκτροπής. Αυτές
οι παράμετροι διαβιβάζονται στο ενεργητικό σύστημα
ανάρτησης, το οποίο προσαρμόζεται δυναμικά στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες οδήγησης. Καθώς η μο-
νάδα ελέγχου λειτουργεί με βάση τις συνθήκες ενός
ακίνητου οχήματος «σε μέγιστη άνεση», αλλά η δο-

κιμή προσομοιώνει τη λειτουργία οδήγησης, οι τροχοί
ανασηκώνονται πιο γρήγορα. Αυτό οδηγεί στην
εσφαλμένη παραδοχή ότι η ανάρτηση είναι ελαττω-
ματική.
Επί του παρόντος, αυτό το πρόβλημα προκύπτει μόνο
κατά τη διάρκεια του γενικού ελέγχου και μόνο σε
χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται ένα αντίστοιχο
αναρτησόμετρο (δοκιμαστήριο). Επί του παρόντος,
μόνο μια οπτική επιθεώρηση απαιτείται στη Γερμανία.
Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ανεξάρτητοι
ελεγκτές, δεν θα χρησιμοποιήσουν ένα δοκιμαστήριο
από μόνοι τους.
Για όσους θα ήθελαν να ελέγξουν την αερανάρτηση
τους σε ένα συνεργείο, θα επηρεαστούν ενδεχομέ-
νως από το πρόβλημα με το αναρτησόμετρο. Για το
λόγο αυτό, θα πρέπει να αναζητηθεί μια έμπειρη εξει-
δικευμένη εταιρεία, η οποία να είναι εξοικειωμένη με
συστήματα αερανάρτησης. Ο συνήθης έλεγχος ανάρ-
τησης συνιστάται για όλους τους οδηγούς. Η BIL-
STEIN προτείνει επίσης ότι η ανάρτηση θα πρέπει
εξετάζεται προσεκτικά σε κάθε επιθεώρηση και αν-
τικατάσταση ελαστικών. Επειδή τα καλύτερα ελαστικά
και τα φρένα δεν αξίζουν πολύ αν η ανάρτηση είναι
φθαρμένη ή ελαττωματική.



αύγουστος 2018 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 35

Ο όμιλος MANN + HUMMEL ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προβεί σε οριστική συμφωνία με την

οποία η MANN + HUMMEL θα αποκτήσει την Tri-Dim Filter Corporation, μια εταιρεία φιλτρα-

ρίσματος αέρα που εδρεύει στις ΗΠΑ. Οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Η MANN + HUMMEL προσθέτει στην

γκάμα της την Tri-Dim Filter Corporation

Με έδρα τη Louisa, Virginia, ΗΠΑ, η Tri-Dim είναι η

μοναδική ιδιωτική εταιρία φιλτραρίσματος αέρος

στη Βόρεια Αμερική. Με περίπου 800 υπαλλήλους,

η Tri-Dim είναι προμηθευτής πλήρους σειράς προ-

ϊόντων και φιλτραρίσματος HVAC (Heating, Ventila-

tion and Air Condition) και υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων φιλτρων αέρος & υγρων,

προϊόντα θέρμανσης και κλιματισμού, φιλτραρίσμα-

τος καθαρού δωματίου (cleanroom-φαρμακευτικες

εγκαταστασεις-μικροεπεξεργαστών), εξοπλισμό κα-

θαρισμού αέρα, φιλτραρίσματος αερίων και δοκιμες

αποκαταστασης αέρος.\

"Η απόκτηση της Tri-Dim αποδεικνύει τη δέσμευση

της MANN + HUMMEL στην ανάπτυξη του τμήματος

Life Sciences &Enviroment (LS & E), η οποία εξει-

δικεύεται σε έξυπνες λύσεις φιλτραρίσματος αέρος

και νερού», δήλωσε ο Håkan Ekberg, Αντιπρό-

εδρος του LS & E της MANN + HUMMEL. "Η γκάμα

της Tri-Dim, το έμπειρο προσωπικό, η γεωγραφική

εμβέλεια και οι εκπληκτικές σχέσεις με τους πελά-

τες, τους καθιστούν ιδανικό συνεργάτη της περαι-

τέρω στρατηγικής επέκτασης μας, σε λύσεις φιλτρα-

ρίσματος αέρα και νερού".

Η εξαγορά της Tri-Dim παρέχει στην MANN + HUM-

MEL μεγαλύτερη πρόσβαση στις Αμερικανικές και

Καναδικές αγορές φιλτραρίσματος αέρα με μεγάλη

δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Και οι δύο εται-

ρείες έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και είναι ισχυρές

όσων αφορά την τεχνική κατάρτιση και την εξυπη-

ρέτηση πελατών.

"Η MANN + HUMMEL θα είναι σταθερή στη διατή-

ρηση του μοναδικού επιχειρηματικού μοντέλου με

την Tri-Dim, που επιβεβαιώνει την φιλοσοφία δε-

σμευσης στους πελάτες της", δήλωσε ο Ekberg.

"Καθώς μια από τις βασικές αξίες της MANN +

HUMMEL είναι η "εμμονή του πελάτη", η δέσμευση

της Tri-Dim στους πελάτες της, ταιριάζει απόλυτα

στο σύστημα αξιών της MANN + HUMMEL και δεν

θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευχαριστημένοι από

αυτή την συνεργασία.
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Ο Μαρκιόνε, λίγο πριν τον απροσδόκητο θάνατο του,

είχε ανακοινώσει το νέο στρατηγικό πλάνο για τα

μελλοντικά μοντέλα της φίρμας έως το 2022, τα υβρι-

δικά σχέδια της Fiat, αλλά και την κερδοφορία της

εταιρείας, τομέας στον οποίο ο Μαρκιόνε, ως λογι-

στής και μετρ των οικονομικών, είχε ιδιαίτερη ευαι-

σθησία. 

Το μελλοντικό πλάνο του ιταλικού ομίλου, ο Μαρ-

κιόνε το είχε ανακοινώσει στις αρχές του καλοκαι-

ριού, όπου μεταξύ άλλων είχε αναφέρει και την

πρόθεση της φίρμας να λανσάρει την ηλεκτρική εκ-

δοχή του Fiat 500, του 500e, ενώ αρκετά μοντέλα της

εταιρείας θα διαθέτουν και υβριδικές εκδόσεις. H

ηλεκτρική εκδοχή του 500e έχεις ως στόχο να τεθεί

απέναντι από το επίσης ηλεκτρικό μοντέλο της Mini,

που θα παρουσιαστεί το 2019. Το φτωχό, όπως είχε

χαρακτηριστεί,  προϊοντικό πλάνο της ιταλικής φίρ-

μας με χρονικό ορίζοντα έως το 2022, περιελάμβανε

μεταξύ άλλων και τις νέες εκδόσεις του Panda, ενώ

στα σχέδια της εταιρείας είναι τα 500X και 500L να

αποκτήσουν και plug-in υβριδικούς κινητήρες. Όσο

για το Panda αυτό θα προσφέρεται με οικονομικούς

και φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες βενζί-

νης. Επίσης, η FCA αποφάσισε να δώσει τέλος και

στους κινητήρες ντίζελ σε όλα τα επιβατικά της μον-

τέλα, μοτέρ που θα παραμείνουν να τοποθετούνται

στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα του ομίλου.

Σαφώς, αυτό το πλάνο είναι πολύ πιθανόν να τροπο-

ποιηθεί, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απρό-

σμενη αποχώρηση του Μαρκιόνε. 

Ο Σέρτζιο Μαρκιόνε, ο πιο δραστήριος διευθύνων σύμβουλος της FCA ( Fiat – Chrysler), στον οποίο

πιστώνεται η διάσωση της Chrysler – Jeep, και η εξαγορά της από τον ιταλικό όμιλο το 2011, άφησε το

πιο δυνατό αποτύπωμα του, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του, στην μεγάλη ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία.   

Το πλάνο της Fiat έως το 2022 

μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μαρκιόνε 





38 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● αύγουστος 2018

Η Bosch διευρύνει την γκάμα της με μια επιπλέον
σειρά εναλλακτών στην αγορά aftermarket.

Μικροί, ελαφρείς και συμπαγείς

• Υψηλή απόδοση έως και 80%

• Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου

• Επέκταση της σειράς για οχήματα μεσαίας και πολυτελούς κατηγορίας

Εμπλουτίζοντας τη γκάμα των προϊόντων aftermarket με μια νέα σειρά εναλλακτών, η Bosch υποστηρίζει την τάση

για όλο και πιο συμπαγή και ελαφριά εξαρτήματα οχημάτων. Απο το 2018, η γκάμα του aftermarket συμπληρώνεται

από υψηλής απόδοσης εναλλάκτες διαφορετικών κατηγοριών που κυμαίνονται από 1,5 έως 3 κιλοβάτ. «Η επέκταση

της γκάμας με νέα σειρά προϊόντων αποτελεί τη διαρκή προσπάθεια της Bosch να παρέχει την πιο σύγχρονη τεχνολογία,

πέρα από την πρωτογενή, και στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών», ανέφερε ο Thilo Gleisberg, επικεφαλής του

επιχειρηματικού τομέα «Μίζες και Δυναμό» της Bosch.

Ο νέος εναλλάκτης, ανάλογα με την έκδοση, έχει διάμετρο από 134 έως 144 χιλιοστά, καλύπτει ισχύ από 130 έως 250

αμπέρ και διαχειρίζεται θερμοκρασίες κινητήρα έως και 120 βαθμούς κελσίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν

εφικτή την τοποθέτησή του ακόμα και στην περιοχή του κινητήρα, καταλαμβάνοντας έτσι ελάχιστο χώρο. Ο ανεμιστήρας

ψύξης του εναλλάκτη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο θόρυβος να έχει μειωθεί κατά το ήμισυ, ακόμα και σε

υψηλές στροφές του κινητήρα. Επιπλέον, χάρη στην ειδική τεχνική περιέλιξης και στο κατά 10% μικρότερο βάρος του

πετυχαίνει εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Bosch προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα εκκινητών και εναλλακτών για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.

Τα προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε ποιοτικούς ελέγχους με τα ίδια πρότυπα όπως αυτά που ισχύουν στον πρώτο εξο-

πλισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα και με μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και

κάτω από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως μία φιλική προς το περιβάλλον λύση, η Bosch προτείνει τη σειρά

“Bosch eXchange” που περιλαμβάνει ανακατασκευασμένους εκκινητές και εναλλάκτες.

Συμπαγής, δυνατός και αθόρυβος

Ολοκληρωμένη γκάμα aftermarket εκκινητών και εναλλακτών






