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H αυτοκίνηση φουλάρει ηλεκτρικά και

με οδηγό την αυτόνομη οδήγηση
Το μέλλον πίσω από το τιμόνι είναι συναρπαστικό, με σύμμαχο τις τεχνολογίες, που έχουν ως βασικό τους

μενού τα συστήματα υποβοήθησης – και κατ επέκταση στην αυτόνομη οδήγηση – και τα συστήματα ψυχαγω-

γίας, που πλέον έχουν κατακλύσει κάθε μοντέλο, ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκει. 

Το μέλλον λοιπόν, την αυτοκινητοβιομηχανίας τρέχει με

…χίλια, που έχει ως «βαρύ πυροβολικό» τα SUV – σή-

μερα, ένας στους τρεις στην ευρωπαϊκή αγορά αγοράζει

ένα μικρό, μικρομεσαίο ή μεγαλύτερο SUV – ενώ οι κι-

νητήρες έχουν πλέον «σφραγίδα» Euro6b, όντας μια εξέ-

λιξη απόρροια του ντίζελ σκανδάλου ( που ακόμη

απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές). 

Το νέο; Τα μικρά μοντέλα θα έχουν μόνο ηλεκτροκινητή-

ρες. Όχι στο μέλλον, αλλά, αύριο. Η SMART έχει γνωστο-

ποιήσει ότι όλα τα μοντέλα της έως το 2020 θα είναι μόνο

ηλεκτρικά ενώ η SKODA πλέον θεωρεί σίγουρο, ότι το

μικρό της Citigo θα είναι και αυτό αμιγώς ηλεκτρικό. Η

αυτόνομη οδήγηση σίγουρα έχει το πάνω χέρι στα συ-

στήματα υποβοήθησης, όμως, ο οδηγός θα παραμένει ο

βασικός υπεύθυνος πίσω από το τιμόνι. Η ασφάλεια γί-

νεται πιο απαιτητική, τόσο από τα ευρωπαϊκά κοινοβού-

λια, όσο και από τους οργανισμούς, όπως τον EuroNCAP

που δεν αφήνει τίποτα πλέον να πέσει κάτω και κάνει τη

ζωή των …κρας τεστ ακόμη πιο δύσκολη στα νέα μον-

τέλα. Το 2019 θα είναι μια χρονιά κομβική για την αυτοκί-

νηση. 

Μια χρονιά όπου θα δούμε να παρελαύνουν πολλά νέα

μοντέλα, με μεγαλύτερες προσθήκες ηλεκτροκινητήρων

κάτω από τα καπό τους αλλά και plug – in υβριδικών

μοτέρ, που πολλά από αυτά δεν θα έχουν ως επικουρικό

μοτέρ τους κινητήρες βενζίνης αλλά και τα ντίζελ, που

τόσο πολύ έχουν ενοχοποιηθεί. Το 2019 είναι η χρονιά

που θα κάνει «γέφυρα» στην επόμενη δεκαετία για πολ-

λές εξελίξεις μέσα και έξω από το αυτοκίνητο που πλέον

είναι γνωστές, αλλά, θα έχουν τη μορφή της μαζικής πα-

ραγωγής, όπως οι μπαταρίες των καινούργιων ηλεκτρι-

κών, που ανεβάζουν – επιτέλους –την αυτονομία τους

και γίνονται ανταγωνιστικά με τα αυτοκίνητα βενζίνης.

Ένα λοιπόν φουλάρισμα στα ηλεκτρικά θα είναι ίσο με την

αυτονομία που προσφέρει ένα μοντέλο βενζίνης. Όλα

είναι μπροστά μας, όλα είναι δίπλα μας και πλέον δεν

μπορούμε να τα προσπεράσουμε αδιάφορα, διότι, το αυ-

τοκίνητο δεν είναι μέρος της ζωής μας, είναι η ζωή μας! 

 του Νίκου Λιβανού
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ενημέρωση

Ε.Ε. για
καυσαέρια

ντίζελ
Τα καυσαέρια των κινητήρων ντίζελ συμπεριλαμβάνονται

στις καρκινογόνες ουσίες που προστέθηκαν στον ευρω-

παϊκό κατάλογο των ουσιών, από τις οποίες θα πρέπει

εφεξής να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στην ΕΕ.

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κα-

τέληξαν σήμερα σε συμφωνία σχετικά με τη δεύτερη πρό-

ταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των

αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον

χώρο εργασίας. Με αυτήν τη συμφωνία , επιπλέον οκτώ

καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την Οδη-

γία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παρά-

γοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων των

κινητήρων ντίζελ.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δε-

ξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, Μα-

ριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία  κάνοντας λόγο για ένα

σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργα-

ζομένων από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία

που καλύπτει επιπλέον οκτώ καρκινογόνες χημικές ουσίες,

συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες ντί-

ζελ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προ-

στασία για περισσότερους από 20.000.000 εργαζόμενους

στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους το-

μείς των χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτο-

κινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι

στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι

σε λιμάνια και αποθήκες» σημείωσε.

Παράλληλα, όπως είπε, θα καταστήσει την εσωτερική

αγορά μας απλούστερη και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προ-

σοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκει-

μένου να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανόνες

υγείας και ασφάλειας.

«Ελπίζω να επιβεβαιωθεί γρήγορα η παρούσα συμφωνία,

ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε στους χώρους

εργασίας και να αποτρέψουμε πάνω από 100.000 θανάτους

από καρκίνο μέσα στα επόμενα 50 χρόνια» κατέληξε η Επί-

τροπος.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή

των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου προς έγ-

κριση. Όταν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών

της ΕΕ επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί

σε ψηφοφορία στη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου.

Πηγή: energypress.gr
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μικρά
νέα

αγοράς
Opel: Αυξήθηκε το μερίδιο της 

στην ευρωπαϊκή αγορά

Τόσο η Opel όσο και η Vauxhall είδαν τον Σεπτέμβριο τα

μερίδια τους να αυξάνονται κατά 7% στην ευρωπαϊκή

αγορά. Ειδικότερα, η Opel πέτυχε αύξηση μεριδίου αγο-

ράς σε 11 χώρες, όπως στην αγορά της Γερμανίας όπου

η μάρκα είδε το μερίδιό της να αυξάνεται στο 9,5% επί της

συνολικής Το υψηλότερο μερίδιο - 10,4% - για την Opel

στην Ευρώπη κατεγράφη στην Ολλανδία. Στη χώρα μας,

η Opel βρέθηκε στη δεύτερη θέση ταξινομήσεων επιβα-

τικών τον Σεπτέμβριο με μερίδιο αγοράς 9,1%, ενώ πολύ

καλή πορεία κατέγραψε και το Astra αυξάνοντας το με-

ρίδιό του στην κατηγορία στο 18,9%.

Aνεβάζει τους «τόνους» σε επιδόσεις 
η Tesla

Αν κάποιοι πίστευαν ότι η Tesla, πρωτοπόρος στην ηλεκτροκί-

νηση, θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια, απέναντι στον ευρω-

παϊκό ανταγωνισμό, μάλλον γελιούνται οικτρά. Το νέο Model S

φαίνεται να κερδίζει σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε επιδόσεις, όσο

και σε αυτονομία. Έτσι, το νέο σπορ μοντέλο του Έλον Μασκ

υπόσχεται τελική ταχύτητα 400χλμ/ώρα, επιτάχυνση από τα 0-

100χλμ/ώρα σε 1,9 ΄΄ ( όσο ένα μονοθέσιο της Formula) και

αυτονομία μετά από μια πλήρη φόρτιση 1.000 χιλιόμετρα. Πιο

απλά, ο ανταγωνισμός μπορεί από τώρα να τρέμει!

Kάθε 10 λεπτά και ένα Leaf 

Το Nissan Leaf, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο

των ιαπώνων βρίσκεται στην κορυφή των πω-

λήσεων. Συγκεκριμένα, από τις αρχή του λαν-

σαρίσματος του στην ευρωπαϊκή αγορά εδώ και

ένα χρόνο ήδη κυκλοφορούν 26.000 Leaf. Μά-

λιστα, η ιαπωνική φίρμα αναφέρει ότι κάθε 10

λεπτά πωλείται και ένα Leaf στη Γηραιά Ήπειρο!

Το Leaf είναι ιδιαίτερα δημοφιλές εμπορικά σε

Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία

και Ισπανία. Επίσης, στη Νορβηγία, το Nissan

Leaf έρχεται πρώτο σε πωλήσεις για το 2018 
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Η Automechanika Frankfurt για

μια ακόμα φορά κατάφερε να πε-

τύχει τους στόχους της καταγρά-

φοντας νέο ρεκόρ εκθετών,

περισσότερους επισκέπτες από ό,

τι το 2016 και νέο ρεκόρ έκτασης

εκθεσιακού χώρου. Η εκδήλωση

συγκέντρωσε 136.000 επισκέπτες

από 181 χώρες (με ένα μεγάλο

μέρος να  προέρχεται από την Ελ-

λάδα όπου ήταν στην ένατη θέση

επί του συνόλου των επισκεπτών

της έκθεσης).  Περίπου 10.000 εμ-

πορικοί επισκέπτες προσήλθαν για

πρώτη φορά στην Automechanika

ενώ ένα ποσοστό περίπου 82% των

εκθετών δήλωσαν ότι πέτυχαν

τους στόχους τους. 

Τα σημεία αναφοράς της έκθεσης ήταν η
συνδεσιμότητα, η ψηφιοποίηση, η ρομποτική
οι τεχνολογίες του μέλλοντος, τα καθαρά
οχήματα με κυριότερο στοιχείο την ηλε-
κτροκίνηση η ασφάλεια των οχημάτων και
η επιμόρφωση.  
Όπως δήλωσε ο Detlef Braun, μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Messe Frankfurt,
"Η 25η Automechanika Frankfurt ήταν το
μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της’’. 

Φρανκφούρτη
11 - 15 Σεπτεμβρίου 2018 
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Από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018,
περισσότερες από 5.000 εταιρείες (24
Ελληνικές εταιρίες) παρουσίασαν τα νέα
προϊόντα τους και λύσεις καλύπτοντας
μια έκταση περίπου 315.000 μ². Ο κος.
Braun ανέφερε χαρακτηριστικά: Ποτέ
στο παρελθόν δεν υπήρξε η έκθεση Au-
tomechanika της Φρανκφούρτης τόσο
επικεντρωμένη στο μέλλον. Όλοι οι τομείς
της δευτερογενούς αγοράς αυτοκινήτων
- βιομηχανία, λιανικό εμπόριο και συνεργεία
– ανταποκρίθηκαν  στις τάσεις του
μέλλοντος που περιλαμβάνουν συνδεδεμένα
αυτοκίνητα, δικτυωμένα συνεργεία και
καθαρά οχήματα, προσφέροντας ένα
τεράστιο φάσμα καινοτομιών για τους
επαγγελματίες που παρακολούθησαν από
κοντά όλες τις νέες τάσεις και εξελίξεις.
Κατά την διάρκεια της περιήγησης μας
στην έκθεση μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση
η χρησιμοποίηση της επαυξημένης πραγ-

ματικότητας (δια μέσου ειδικών μασκών
η γυαλιών) στην λειτουργία του συνεργείου
όπου ακόμα και ένας άπειρος τεχνίτης
μπορεί να επιδιορθώσει-επισκευάσει μια
βλάβη με την χρήση αυτής ττης τεχνολο-
γίας.
Είχαμε την χαρά και την τύχη να δοκιμάσουμε
αυτή την τεχνολογία στο περίπτερο της
Schaeffler αλλά και της Bosch όπου τρισ-
διάστατες εικόνες και ακριβείς πληροφορίες
από το κάθε μέρος του αυτοκινήτου μας
εμφανίζονταν μπροστά μας καθοδηγώντας
μας και δίνοντάς μας όλες τις πληροφορίες
για το τι έπρεπε να κάνουμε αλλά και πώς
να το κάνουμε.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο που
θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός
ότι όλη η Automechanika είχε μετατραπεί
σε χώρο επίδειξης και επιμόρφωσης με
ζωντανές παρουσιάσεις και επιδείξεις
αλλά και αναλύσεις σεμιναριακού επιπέδου. 

Νέο ρεκόρ εκθετών και επισκεπτών στην μεγαλύτερη 
έκθεση για την Αυτοκινητοβιομηχανία και το After Market

Άξιο αναφοράς στην φετινή Automechanika ήταν η νέα συνεργασία
στον τομέα των ελαστικών με την διεθνή έκθεση REIFEN για την
βιομηχανία ελαστικών, προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών.
Στο νέο Hall 12 όπου φιλοξενήθηκε η REIFEN οι επαγγελματίες
επισκευαστές είχαν την ευκαιρία να δουν μια ευρεία γκάμα ελαστικών
και να παρακολουθήσουν τις ζωντανές επισκευές ελαστικών μέσα
από καινοτόμα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και ψηφιακές
διαδικασίες. 
Ο Olaf Mußhoff, Διευθυντής της Automechanika Frankfurt, τόνισε
επίσης τις συνέργειες μεταξύ των συνεργείων και των ελαστικών
αναφέροντας ότι τα ελαστικά ανήκουν στην Automechanika. Για
πολλά συνεργεία, η συγκέντρωση των ελαστικών και των αυτοκινήτων
σε ένα μέρος και η αντιμετώπιση των σχετικών τεχνικών αλλαγών
αποτελεί τεράστια πρόκληση. Γι 'αυτό θα συνεχίσουμε να επενδύουμε
στον τομέα αυτό ανέφερε. "  

REIFEN
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Πιο συγκεκριμένα οι νικητές στις

ανάλογες κατηγορίες ήταν οι εξής:

• Συστήματα εναλλακτικών συστημάτων

κίνησης & ψηφιακές λύσεις 

➲ Robert Bosch GmbH 

Πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας της Bosch . Η

επαυξημένη πραγματικότητα (AR) προσθέτει μια ψηφιακή

διάσταση στην πραγματικότητα με τη μορφή χρήσιμων

συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως βίντεο, εικόνες

και επεξηγήσεις. 

• Προϊόντα & Υπηρεσίες OE.

➲ VALEO Services SAS

Το σύστημα κλιματισμού Valeo R-744 λειτουργεί χωρίς

χημικό ψυκτικό μέσο. Αυτή η λύση κλιματισμού με φυσικό

ψυκτικό μέσο είναι η πρώτη του είδους παγκοσμίως.

• Προϊόντα & Υπηρεσίες φορτηγών

➲ Knorr-Bremse GmbH
Καινοτομία ηλεκτρονικού ελέγχου αέρα (EAC): - Ευφυής έλεγχος

του συμπιεστή του συμπλέκτη.

• Ανταλλακτικά & Εξαρτήματα

➲ FIAMM Energy Technology SPA 

Μπαταρίες power CUBE για φορτηγά. Πρόκειται για μια

νέα σειρά μπαταριών για βαρέα επαγγελματικά οχήματα

οι οποίες πληρούν στο έπακρο όλες τις απαιτήσεις για

μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. 

• Ηλεκτρονικά & Συστήματα

➲OSRAM GmbH 

Ο προβολέας OSRAM LEDriving® Golf VII προσφέρει

μεγαλύτερη απόδοση και αναβαθμισμένο σχεδιασμό για

τα μοντέλα Golf VII. Όλες οι φωτεινές λειτουργίες του

αυτοκινήτου προσφέρονται με την τελευταία τεχνολογία

LED.

•  Επισκευές και συντήρηση

➲ MEYLE AG

Η MEYLE παρουσίασε ένα πλήρες κιτ έξυπνης επι-

σκευής για την αντικατάσταση ελαττωματικού βραχίονα

του πίσω άξονα σε διάφορα μοντέλα  της BMW.

Στην φετινή έκθεση υποβλήθηκαν 120 συνολικά αιτήσεις για τα

παγκοσμίου φήμης βραβεία καινοτομίας της Automechanika.

Η κριτική επιτροπή αποτελούταν από οκτώ εμπειρογνώμονες της

βιομηχανίας, του εμπορίου, των ενώσεων, των επιστημών και των

μέσων ενημέρωσης. Τα κριτήρια κριτικής ήταν το καινοτόμο πε-

ριεχόμενο, η αριστεία της λύσης, η λειτουργικότητα, η συνάφεια

μετά την αγορά, η ασφάλεια, η ποιότητα, η συμβολή στην προστασία

του περιβάλλοντος, η διατήρηση των πόρων και η βιωσιμότητα.

Για δεύτερη φορά, η κριτική επιτροπή έδωσε το «Πράσινο Βρα-

βείο» για το πιο βιώσιμο νέο προϊόν μεταξύ όλων στην Knorr-

Bremse με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αέρα (EAC). Αυτό το

νέο προϊόν ήταν επίσης ο νικητής του Βραβείου Καινοτομίας Au-

tomechanika στην κατηγορία "Προϊόντα & Υπηρεσίες φορτηγών".

Βραβεία Καινοτομίας

Ελληνικές Συμμετοχές

Δυναμικό παρόν έδωσαν για μια ακόμα χρονιά οι Ελληνικές εταιρίες
στοχεύοντας στο εξωτερικό και στις μεγάλες δυνατότητες που

δίνονται στην παγκόσμια αγορά του αυτοκινήτου και του After market.
Με χαρά συναντήσαμε για ακόμα μια φορά μερικές από τις εταιρίες
που μας εκπροσωπούν επάξια στις εκθέσεις του εξωτερικού
συμπληρώνοντας έως και 20 χρόνια παρουσίας στην έκθεση της
Φρανκφούρτης.
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CARBON ZAPP
● Μηχανήματα καθαρισμού Μπεκ ● Αναλυτές καυσαερίων ● Συστήματα Injection

RS 2OO MOTOR OIL
● Λιπαντικά

Σύστημα πέδησης ● Φίλτρα ● Αντλίες

SLIDER
Λιπαντικά ●

VOULIS
● Χημικά ● Καθαριστικά

FI.BA

ελληνικές συμμετοχές   ●
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AISIN
●Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου 

AMC

BEISSBARTH
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

Κεφαλάρια ●

BILSTEIN
Αμορτισέρ ● 

BILSTEIN GROUP-FEBI-SWAG
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου
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BRAIN BEE-MAHLE
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

BREMBO

COMLINE
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

Συστήματα Πέδησης ●

CONTINENTAL
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ● Είδη Αυτοκινήτου ●

BOSCH
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ● Είδη Αυτοκινήτου ● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●
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CORGHI
● Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων 

DAYCO

DINEX
● Εξατμίσεις ● Καταλύτες

Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

FERERAL MOGUL
Ανταλλακτικά Αυτοκινήτου ● 

FLENNOR
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου
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ΗELLA
Προβολείς ● Φώτα ● Συστήματα ψύξης-θέρμανσης ● Είδη συνεργείου

JAPANPARTS

KYB
● Αμορτισέρ

Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

LIQUI MOLY
Λιπαντικά ●

GATES
Iμάντες ●
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MAHLE
●Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου 

MANN FILTER

MEYLE
●Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου 

Φίλτρα ●

MS MOTORSERVICE
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου  ● 

NGK-NTK
● Μπουζί ● Aισθητήρες
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PETRONAS
● Λιπαντικά

RAVAGLIOLI

SCHAEFFLER
● Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου

Εξοπλισμός Συνεργείων - Βουλκανιζατέρ - Φανοβαφείων ●

SKF
Ρουλεμάν    ●

NPR EUROPE-NE
Ελατήρια ●



22 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● νοέμβριος 2018

ΤΕCNOMOTOR
● Διαγνωστικά Εργαλεία

TENNECO-Μοnroe-Walker

TEXA
● Διαγνωστικά εργαλεία ● Αναλυτές

Aμορτισέρ ● Εξατμίσεις ●

TRICO
Υαλοκαθαριστήρες ● 

ULO
● Φώτα
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VARTA
● Μπαταρίες

VETORE

YUASA
● Μπαταρίες

Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

ZF-Sacks-Lemforder
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ●

VALEO
Aνταλλακτικά Αυτοκινήτου ● Είδη Αυτοκινήτου ●



Προηγμένες Τεχνολογίες

Υποστήριξης Οδηγού

ford focus
co-pilot 
360

Προηγμένες τεχνολογίες, που φέρει το

νέο μοντέλο έχουν επιδοκιμαστεί από

τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP

μετά την πρώτη δοκιμή αξιολόγησης 

αυτοματοποιημένηςοδήγησης, που 

διοργάνωσε η Γερμανική Λέσχη 

αυτοκινήτου ADAC στο Penzing
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τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
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“

ford focus co-pilot 360

Το Ford Focus, το οποίο νωρίτερα μέσα στη χρονιά απέσπασε πέντε αστέρια στην ασφάλεια,

πήρε τα εύσημα στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε για να αντιληφθούν

καλύτερα οι πελάτες τα οφέλη των προηγμένων τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού. 

Το Focus επιλέχθηκε για τις δοκιμές έχοντας τη με-

γαλύτερη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποστή-

ριξης οδηγού από οποιοδήποτε μοντέλο Ford μέχρι

σήμερα, με την υποστήριξη τριών ραντάρ, δύο καμε-

ρών και 12 αισθητήρων υπερήχων. Οι τεχνολογίες

Ford Co-Pilot360 βελτιώνουν την προστασία, την οδη-

γική εμπειρία και τη διαδικασία παρκαρίσματος.

Το Euro NCAP αξιολόγησε το Adaptive Cruise Control

με τεχνολογίες Stop & Go, Speed Sign Recognition

και Lane-Centring, το οποίο διατίθεται για το Focus

και βοηθά να διατηρείται μία απόσταση ασφαλείας

από τα προπορευόμενα οχήματα. Επίσης μειώνει το

στρες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, διατηρώντας

το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας του. Τέλος μπο-

ρεί να προσαρμόσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου

μέσα στα νόμιμα όρια, παρακολουθώντας πλαϊνές και

εναέριες πινακίδες με όρια ταχύτητας, πέραν των

πληροφοριών από το ενσωματωμένο σύστημα πλοή-

γησης. 

Ανάμεσα στις δοκιμές της αυτοματοποιημένης οδή-

γησης η απόκριση του αυτοκινήτου όταν πλησιάζει σε

αργά κινούμενα, σταματημένα και οχήματα που φρε-

νάρουν καθώς και ο τρόπος που αντιδρά σε οχήματα

που μπαίνουν ή βγαίνουν από την κυκλοφορία. Υπο-

στήριξη συστήματος διεύθυνσης και επιστροφή στο

κέντρο της λωρίδας για την αποφυγή ενός εμποδίου

στο δρόμο, ή σε συνεχόμενες στροφές.

Το νέο Ford Focus διαπιστώθηκε ότι προσφέρει καλή

ισορροπία μεταξύ υποστήριξης και αίσθησης του

οδηγού, ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο του αυτοκινήτου,

χωρίς να γίνεται πλήρως εξαρτώμενος από τις τεχνο-

λογίες.

Το Euro NCAP αξιολόγησε επίσης πόσο αποτελεσμα-

τική ήταν η περιγραφή των δυνατοτήτων των συστη-

μάτων στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του Focus και

του ρόλου του οδηγού, ενώ αποκάλεσε τις τεχνολο-

γίες υποστήριξης οδηγού του Focus, απλές και διαι-

σθητικές στη χρήση.
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έρχεται ο 

ηλεκτρονικός
συνοδηγός

Γειά σου, BMW, κρυώνω! Ο οδηγός μιας μελ-

λοντικής BMW, θα μπορεί να αναφέρει στον

ηλεκτρονικό του συνοδηγό, και αυτός άμεσα

θα μπορεί να βρίσκει λύση.Η παραπάνω πα-

ραγγελιά είναι ένα τμήμα από το προηγμένο

σύστημα BMW Intelligent Personal Assistant.

Είναι ένας έξυπνος, ψηφιακός βοηθός στο αυ-

τοκίνητο που θα απαντά στο χαιρετισμό “Hey

BMW”. Και όλα αυτά από τον Μάρτιο του 2019.

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

BMW
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Στο μέλλον, ο προσωπικός βοηθός θα αντα-

ποκρίνεται στο κάλεσμα του οδηγού και εκτός

αυτοκινήτου, είτε στο σπίτι μέσω ενός έξυ-

πνου ηχείου ή σε εξωτερικό χώρο μέσω

smartphone. Όλα αυτά χάρη στη σύνδεση με

το Open Mobility Cloud της BMW και τη χρήση

τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι δυνατότητες του

ψηφιακού βοηθού αναβαθμίζονται συνεχώς.

Το σύστημα Intelligent Personal Assistant

της BMW όσο περνάει ο καιρός θα μαθαίνει

τις βασικές συνήθειες του οδηγού , τις προτι-

μήσεις του και θα είναι πλήρως κατατοπι-

σμένο για τις επιθυμητές ρυθμίσεις π.χ. τη

θέρμανση των καθισμάτων ή τα μέρη που

επισκέπτονται συχνότερα . Έτσι, ο οδηγός θα

μπαίνει στο αυτοκίνητο και θα μπορεί να λέει

στον ηλεκτρονικό του μπάτλερ: “Πήγαινέ με

στο σπίτι”.Kαι αμέσως, το αυτοκίνητο θα εκτε-

λεί την εντολή, προσαρμόζοντας το σύστημα

πλοήγησης και ενεργοποιώντας τα συστή-

ματα υποβοήθησης που θα τον απαλλάσσουν

από ενέργειες , όπως το σταμάτα – ξεκίνα στα

φανάρια κ.α.

Μάλιστα, οι οδηγοί θα μπορούν να του δώ-

σουν ακόμα και όνομα (για παράδειγμα,

“Charlie” ή “Joy”), εξατομικεύοντας ακόμα πε-

ρισσότερο την προσωπικότητά του. Και

επειδή ο βοηθός είναι αρκετά προηγμένος,

όχι μόνο περιμένει την κάθε εντολή του οδη-

γού, αλλά είναι πάντα σε ετοιμότητα για να τον

βοηθήσει η να συνομιλήσει μαζί του για θέ-

ματα γενικού ενδιαφέροντος : “Hey BMW,

ποιο είναι το νόημα της ζωής;”Άλλη μια εν-

τολή είναι και αυτή: “Hey BMW, νιώθω κου-

ρασμένος” . Τότε, ο αυτόματος βοηθός

ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα αναζωογόνησης

που προσαρμόζει το φωτισμό, τη μουσική και

τη θερμοκρασία, μεταξύ άλλων, ώστε ο οδη-

γός να νιώθει μεγαλύτερη ζωντάνια.Με λίγα

λόγια, είναι ο ιδανικός συνοδηγός και αποδει-

κνύεται εξαιρετικά χρήσιμος στην καθημερι-

νότηταΤο Intelligent Personal Assistant θα

διατίθεται σε βασική έκδοση με voice control

(φωνητικό έλεγχο) σε 23 γλώσσες.

Intelligent 
Personal 
Assistant





Opel Crossland X
Nέος ντίζελ κινητήρας εκπομπών

ρύπων Euro 6d-TEMP 

O νέος ντίζελ κινητήρας στο Opel Crossland X 
πληροί το αυστηρό πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP 

για τα οξείδια του αζώτου (NO)
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Με μία νέα προσθήκη στη σειρά

diesel, η Opel προσφέρει τώρα το

Crossland X για πρώτη φορά με την

πλούσια ιπποδύναμη και ροπή ενός υπερ-

τροφοδοτούμενου κινητήρα diesel, σε συν-

δυασμό με την άνεση ενός αυτόματου

κιβωτίου με ομαλές αλλαγές σχέσεων. Αυτό ση-

μαίνει ότι το κομψό και λειτουργικό SUV διατίθεται

με αυτόματο κιβώτιο για κινητήρες diesel και βεν-

ζινοκινητήρες. Πρώτη εμφάνιση στο Crossland X

κάνει και η δερμάτινη ταπετσαρία που διατίθεται

ως πολυτελής προαιρετική επιλογή για την έκδοση

εξοπλισμού Ultimate, σε συνδυασμό με εργονο-

μικά εμπρός καθίσματα AGR πιστοποιημένα από

τους ειδικούς της πλάτης του Aktion Gesunder

Rücken e. V.

Ο νέος 1.5L τετρακύλινδρος diesel παράγει 120 hp

και μέγιστη ροπή 300 Nm στις 1750 σαλ. (κατανά-

λωση καυσίμου στην πόλη 4,4-4,3 l/100 km, εκτός

πόλης 3,8-3,7 l/100 km, μικτός κύκλος 4,0 l/100

km, 105-104 g/km CO2). Ο κινητήρας συμμορφώ-

νεται με το αυστηρό πρότυπο Euro 6d-TEMP χάρη
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σε ένα καινοτόμο οξειδωτικό καταλύτη /φίλ-

τρο οξειδίων του αζώτου (NOx) σε συνδυα-

σμό με Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή -

Selective Catalytic Reduction (SCR). Η Opel

φέρνει το νέο Crossland X 1.5 Diesel στην

αγορά με εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και

start/stop.

Η κυλινδροκεφαλή με ενσωματωμένη πολ-

λαπλή εισαγωγής και ο στροφαλοθάλαμος

του νέου 1.5L diesel κατασκευάζονται από

αλουμίνιο, ενώ οι τέσσερις βαλβίδες ανά

κύλινδρο ενεργοποιούνται με δύο επικεφα-

λής εκκεντροφόρους. Το σύστημα άμεσου

ψεκασμού common rail λειτουργεί με πίεση

2.000 bar, με το καύσιμο να ψεκάζεται στους

θαλάμους καύσης μέσω μπεκ οκτώ οπών.

Για βέλτιστη μετεπεξεργασία καυσαερίων,

το σύστημα μείωσης εκπομπών ρύπων –

που περιλαμβάνει παθητικό οξειδωτικό κα-

ταλύτη/ φίλτρο NOx, μπεκ ψεκασμού Ad-

Blue, καταλύτη SCR και Φίλτρο Σωματιδίων

Diesel (DPF) – αποτελεί μια ολοκληρωμένη

μονάδα που τοποθετείται πολύ κοντά στον

κινητήρα.

Το φίλτρο NOx λειτουργεί σαν καταλύτης

ψυχρών εκκινήσεων, μειώνοντας τις εκ-

πομπές οξειδίων του αζώτου σε θερμοκρα-

σίες κάτω από το όριο ενεργοποίησης του

SCR. Με αυτή την καινοτόμο τεχνολογία, ο

νέος 1.5L diesel πληροί το αυστηρό πρό-

τυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP για

τα οξείδια του αζώτου (NOx).
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Το αυτοκίνητο  Project Clubsport 23 της Nissan Motorsports θα μπορούσε να κοσμεί το γκαράζ οποι-
ουδήποτε λάτρη των αυτοκινήτων Nissan Z. Ωστόσο, με μια πιο προσεκτική παρατήρηση του  Project
Clubsport 23, είναι εμφανής η εκπληκτική “συγχώνευση” αυθεντικών και ειδικής κατασκευής εξαρ-
τημάτων, που συνθέτουν ένα συναρπαστικό αγωνιστικό όχημα, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε
άλλο super car αθλητικών ...ορέξεων.

NISSAN Project Clubsport 23

Το Project Clubsport 23 
των 400 ίππων της Nissan s

u
p

e
rc

a
rs

Με στόχο την δημιουργία ενός  ιδανικού, αποκλειστικού

οχήματος, το Project Clubsport 23 “δανείζεται” με γενναι-

όδωρο τρόπο, μέρη και εξαρτήματα   από τους πιο ανα-

γνωρισμένους προμηθευτές εξαρτημάτων υψηλών

επιδόσεων, που δοκιμάζονται και αναπτύσσονται στον μη-

χανοκίνητο αθλητισμό. Αυτό που παρουσιάζεται τώρα

στην φετινή  έκθεση της SEMA μπορεί να είναι σημαντικά

διαφορετικό αρκετούς μήνες μετά, καθώς   τα εξαρτήματα

του οχήματος αναπτύσσονται συνεχώς.

Για την κατασκευή του Project Clubsport 23, οι ομάδες

των Nissan Motorsports και MA Motorsports ξεκίνησαν

ακριβώς όπως θα έκαναν όλοι οι φανατικοί λάτρεις  του

Z® : βρίσκοντας ένα πλαίσιο και τον κινητήρα. Στην περί-

πτωση αυτή, το έργο ξεκίνησε με ένα Nissan 370Z NISMO

του 2012. Ο αρχικός κινητήρας VQ37VHR 3,7 λίτρων και

350 ίππων αντικαταστάθηκε από έναν  εργοστασιακό 3,0

λίτρων VR30DDTT twin-turbo V6, με ονομαστική τιμή 400

ίππων.

Για να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην σπορ

οδήγηση,  αποφασίστηκε να διατηρηθεί το 6τάχυτο μηχα-

νικό κιβώτιο του 370Ζ NISMO. Αυτή ήταν μια μεγάλη

πρόκληση για τους μηχανικούς,  λόγω του γεγονότος ότι

ο κινητήρας VR30DDTT δεν έχει ποτέ “συνδεθεί”  με ένα

χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Η MA Motorsports κα



τόρθωσε να αναπτύξει ένα σύ-

στημα μετάδοσης που καταλήγει

στο διαφορικό NISMO GT LSD Pro-

Carbon, με ψύκτρα  της MA Motorsports.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να διασφαλιστεί

η σωστή λειτουργία του χειροκίνητου κιβωτίου

ταχυτήτων με τον κινητήρα VR30DDTT, απαιτήθηκε

πολύ δουλειά και χρόνος. 

Οι βελτιώσεις συνεχίστηκαν  με την προσθήκη ενός κιτ ει-

σαγωγής αέρα της  AMS Performance και με τις βαλβίδες

εκτόνωσης της  Z1 Motorsports. Η MA Motorsports δημιούργησε

ένα εξατομικευμένο διπλό σύστημα εξάτμισης διαμέτρου 76 mm για

να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπήρχε διακοπή στην ροή του αέρα. Η εξά-

τμιση καταλήγει στο πίσω πλαίσιο της πινακίδας κυκλοφορίας, προσδίδοντας

στο Project Clubsport 23 μια μοναδική εμφάνιση και  αίσθηση. Προκειμένου να

διατηρηθεί η ψύξη του κινητήρα VR30DDTT σε σωστό επίπεδο, τα συστήματα

ψύξης και διεύθυνσης  αναβαθμίστηκαν με εναλλάκτη θερμότητας της AMS Per-

formance, ψύκτρα υδραυλικού τιμονιού της  MA Motorsports και κολάρα ψυ-

γείου από σιλικόνη της Z1 Motorsports.
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Αναφορικά με το διάκοσμο της καμπίνας, οι επιλογές

είναι 5 (MONTMARTRE, BASTILLE, PERFORMANCE

LINE, RIVOLI και OPERA), ενώ θα υπάρχει και έκδοση

λανσαρίσματος, η LA PREMIERE. Στην κομψή κεντρική

κονσόλα, που «έρχεται» απευθείας από το DS 7 CROSS-

BACK, με τα χειριστήρια του κιβωτίου ταχυτήτων και το

ηλεκτρικό χειρόφρενο, υπάρχει παράλληλα και  μια

σειρά αποθηκευτικών χώρων. Ταυτόχρονα στον ίδιο

χώρο υπάρχει και η δυνατότητα φόρτισης smartphone,

ενώ πιο πίσω βρίσκεται το πολύ χρήσιμο συρόμενο

υποβραχιόνιο.

Η κορυφαία άνεση για τους επιβάτες ξεκινά από τα κα-

θίσματα που αγκαλιάζουν το σώμα του οδηγού αλλά και

του κάθε επιβάτη ξεχωριστά. Διαθέτουν καινοτόμο αφρό

υψηλής πυκνότητας για μεγαλύτερη ποιότητα, ενώ

υπάρχουν και οι λειτουργίες μασάζ και ηλεκτρικών ρυθ-

μίσεων.  Συνεχίζοντας με την ιδιαίτερη σημασία που δό-

θηκε στην ηχομόνωση και την ακουστική της καμπίνας

των επιβατών, οι μηχανικοί της DS ένωσαν τις δυνάμεις

τους με τη γαλλική εταιρεία FOCAL για να δουλέψουν

στο υψηλής ποιότητας σύστημα ήχου του DS 3 CROSS-

BACK. 

Όλο το πακέτο των πιο σύγχρονων εφαρμογών που

έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του οδηγού και των

επιβατών, βρίσκεται στον εξοπλισμό του νέου DS 3

CROSSBACK. Το Active Safety Brake στην αναβαθμι-

σμένη έκδοση που φρενάρει αυτόματα έχοντας τη δυ-

νατότητα να αναγνωρίσει δίκυκλα αλλά ακόμα και

πεζούς, κάνει το επίπεδο της ασφάλειας των μετακινή-

σεων να είναι το υψηλότερο δυνατό για τα δεδομένα της

κατηγορίας. Το Active Safety Brake λειτουργεί σε ένα

εύρος ταχυτήτων από τα 5 km/h έως και τα 140 km/h

και έτσι η κάλυψη που προσφέρει στον οδηγό είναι πλή-

ρης για κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως συνθηκών. 

Κινητήρες 
Το DS 3 CROSSBACK είναι το πρώτο αυτοκίνητο που

διαθέτει την τελευταία αναβάθμιση του PureTech βεν-

ζινοκινητήρα που αποδίδει 155 ίππους και συνδυάζεται

με το EAT8 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (με 8 σχέσεις).

Παράλληλα, τη γκάμα των κινητήρων του μοντέλου

συμπληρώνουν οι εκδόσεις του PureTech των 1,2 λί-

τρων με απόδοση 100 και 130 ίππων, που είναι σύμφω-

νοι με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα ρύπων Euro 6.3.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το PureTech 130 σύνολο

έλαβε πρόσφατα το βραβείο Engine of the Year για τέ-

ταρτη συνεχή χρονιά. Οι επιλογές diesel περιλαμβάνουν

τις δύο εκδόσεις του συνόλου των 1,5 λίτρων BlueHDi

με απόδοση 100 και 130 hp.

Και με ηλεκτρικά έκδοση
Το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της DS, είναι το DS 3

CROSSBACK E-TENSE. Με αυτό, το όνειρο ενός κομ-

ψού ηλεκτρικού οχήματος γίνεται πραγματικότητα. Η

αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Ε-ΤENSE του DS 3 CROSS-

BACK θα είναι διαθέσιμη το β’ εξάμηνο του 2019, με αυ-

τονομία που θα ξεπερνά τα 300 km και λειτουργία

ταχυφόρτισης της μπαταρίας για να φτάνει στο 80% μόλις

σε 30 λεπτά. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της E-TENSE έκ-

δοσης, είναι πως δεν έχει καμία διαφορά στους χώρους

που προσφέρει για τους επιβάτες και τις αποσκευές

τους, καθώς οι συσσωρευτές τοποθετούνται κάτω από

το πάτωμα. Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

του DS 3 CROSSBACK E-TENSE περιλαμβάνει ηλε-

κτροκινητήρα 100 kW / 136 hp και μπαταρίες ιόντων λι-

θίου 50kWh.

 

Μπορεί από την πρώτη ματιά να ξεχωρίσει ως ένα compact SUV, με το σωστό
μήκος των 4,12 m, τους μεγάλους τροχούς των 18”, καθώς και την αυξημένη

απόσταση από το έδαφος. Η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάρκας DS και είναι ορατή παντού, ενώ το

πίσω μέρος είναι κομψό με υψηλής τεχνολογίας φωτισμό που καλύπτει
ολόκληρο το πλάτος μέσω της ταινίας με το όνομα CROSSBACK.

“

auto news Σε άλλο επίπεδο 

Η γαλλική απάντηση στα μικρομεσαία μοντέλα με SUV συστατικά, τεχνολογία

και φουλ σε επιλογές κινητήρων. Το DS 3 CROSSBACK είναι ένα αυτοκίνητο

πόλης που μπορεί να καλύψει και μεγάλες αποστάσεις. 
 



 

 

 “
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bmw X7auto news
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Η κορυφή των SUV 

Με πολυτελή εμφάνιση, προηγμένη τεχνο-

λογία και κορυφαία εξοπλιστικά στοιχεία

στον τομέα της ψυχαγωγίας και της ασφά-

λειας, η νέα BMW X7 πρεσβεύει με τον ιδα-

νικότερο τρόπο τον αρχηγό της σειρά Χ,

όντας το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς των

μοντέλων SUV της βαυαρικής φίρμας. Με

τη νέα X7 να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο

της BMW στις ΗΠΑ, η X7 δεν κρύβει τις

απλόχερες αναλογίες της , με το μήκος του

οχήματος να αγγίζει τα 5,15 μέτρα, υποσχό-

μενη μια τεράστια καμπίνα για επτά επιβά-

τες. Η πολυτέλεια και η ευρυχωρία είναι ένα

από τα ατού του, με τις τρεις σειρές καθι-

σμάτων να δεσπόζουν στο εσωτερικό. Όλα

τα καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά μέσω

μπουτόν. Η χωρητικότητα του χώρου απο-

σκευών μπορεί να αυξηθεί από 326 σε 2.120

λίτρα (μάξιμουμ), ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Στον τομέα των κινητήρων, η «μεσαία» έκ-

δοση είναι η BMW X7 xDrive50i με V8 βεν-

ζινοκινητήρα απόδοσης 462 ίππων, ενώ η

μικρότερη φέρει εξακύλινδρο βενζινοκινη-

τήρα απόδοσης 340 ίππων – στην έκδοση

την BMW X7 xDrive40i.  Η γκάμα συμπλη-

ρώνεται από δύο εξακύλινδρους κινητήρες

ντίζελ με εύρος ισχύος από 265 έως και 400

ίππους. Ο οδηγός έχει στο ηλεκτρονικό του

«οπλοστάσιο» πλειάδα στοιχείων, που αφο-

ρούν τα συστήματα υποβοήθησης, όπως

προστασία από πλευρική σύγκρουσης, υπο-

στήριξη ελιγμού αποφυγής εμποδίου, Προ-

ειδοποίηση Διέλευσης κυκλοφορίας

(Crossing traffic warning), Προειδοποίηση

Προτεραιότητας (Priority warning), Προει-

δοποίηση πορείας στο αντίθετο ρεύμα,  ενώ

επίσης, μπορεί ηλεκτρονικά να ρυθμίζει

ακόμη και την απόσταση του αυτοκινήτου

από το έδαφος. Ο ψηφιακός κόσμος περι-

λαμβάνει την τελευταία λέξη των συστημά-

των της BMW, μεταξύ αυτών και ο

ψηφιακός βοηθός που ακούει και εκτελεί τις

εντολές του οδηγού, απλά, με ένα χαιρετι-

σμό του, ή ένα παράγγελμα του! 

To μεγαλύτερο SUV της BMW, η νέα X7 προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την τεχνο-
λογία της φίρμας, με την ψηφιακή καινοτομία να είναι πανταχού παρόν στο πολυτε-
λές αυτοκίνητο. 

 

 

Το BMW Intelligent Personal Assistant που

υποδύεται το ρόλο ενός ψηφιακού συνοδηγού

και ενεργοποιεί συστήματα και υπηρεσίες,

λειτουργεί με φωνητικές εντολές ενώ το BMW

Digital Key επιτρέπει στους πελάτες να

χρησιμοποιούν το κινητό τους για πρόσβαση

στο αυτοκίνητο και εκκίνηση του κινητήρα.

x

“

7
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Βελτιωμένη απόδοση
Το σύστημα FreciousPlus 2 της MANN-FILTER χαρακτηρίζεται ιδι-

αίτερα από τη συνολική του απόδοση σε όλο το διάστημα συντήρη-

σης. Επιπλέον διαθέτει εξαιρετικά λεπτές νανοΐνες, οι οποίες είναι

περίπου 100 φορές λεπτότερες από τις ίνες των συμβατικών φίλ-

τρων.

Όπως ένας ιστός αράχνης, αυτές οι ίνες καλύπτουν τα υποκείμενα

στρώματα του φίλτρου που αποτελούνται από χονδρότερες ίνες, επι-

τρέποντάς τους έτσι να παγιδεύουν εξαιρετικά λεπτά σωματίδια. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά βελτιωμένη απόδοση των νέων φίλ-

τρων σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι,

εκτός από τις κατηγορίες σωματιδίων PM10 και PM2.5, το Frecious-

Plus 2 είναι σε θέση να φιλτράρει έως και 90% από τα ακόμη πιο

λεπτά σωματίδια PM1, δηλαδή σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από

1 μικρό (1μ = 0,0001 cm). Το FreciousPlus 2 αφαιρεί επίσης έως και

το 80% εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων (UFP), τα οποία είναι μικρό-

τερα από 0,1μ (μικρά) , φθάνοντας σε μέγιστες τιμές. Για λόγους σύγ-

κρισης: Αυτά τα εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια είναι περίπου

700 φορές μικρότερα από το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας.

Οι πνεύμονες μας εκτίθενται στα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια. Αν αυτά

τα σωματίδια εισπνευστούν, μπορούν να εισέλθουν στους πνεύμο-

νες, όπου ένα σημαντικό ποσοστό αυτών μπορεί να διεισδύσει βαθιά

στις κυτταρικές μεμβράνες των πνευμονικών κυψελίδων. Από εδώ,

μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, διεισδύοντας

στο καρδιαγγειακό σύστημα και μπορεί επίσης να εξαπλωθούν σε

άλλα όργανα.

Πολύ αποτελεσματική κατακράτηση NO2  (Διοξειδίου του Αζώτου)
Το ενισχυμένο FreciousPlus 2 επίσης ξεπερνά σημαντικά το μοντέλο

του προκατόχου στη μείωση των επιβλαβών αερίων και οσμών: Τα

οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και το όζον παγιδεύονται

πιο αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα όσον αφορά το επιβλαβές NO2, μπο-

ρούμε τώρα να μιλήσουμε για σχεδόν πλήρη διαχωρισμό. Σε σύγ-

κριση με το προηγούμενο μοντέλο, το νέο FreciousPlus 2 απορροφά

περισσότερο από 200 φορές περισσότερη αμμωνία και επίσης προ-

στατεύει από οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στον αέρα όπως η

φορμαλδεΰδη, οι οποίες μπορούν να απελευθερωθούν από τα υλικά

της καμπίνας των επιβατών.

Το νέο FreciousPlus 2 φιλτράρει ουσίες που προκαλούν αλλεργία,

τα λεγόμενα αλλεργιογόνα, καθώς και βακτήρια και μούχλα στον ίδιο

υψηλό βαθμό με την πρώτη γενιά. Δεσμεύει σχεδόν πλήρως τα αλ-

λεργιογόνα και εμποδίζει τα βακτήρια και την μούχλα να διεισδύσουν

στην καμπίνα των επιβατών του οχήματος μέσω του συστήματος

εξαερισμού.

Ο MANN-FILTER FreedomPlus 2 θα είναι διαθέσιμος για επιλεγμέ-

νες εφαρμογές επιβατικών αυτοκινήτων στην ανεξάρτητη αγορά

δευτερογενών αγορών από τις αρχές του 2019. Η υπάρχουσα σειρά

θα αντικατασταθεί προοδευτικά από τα φίλτρα νέας γενιάς.

• Ολοκληρωμένη σειρά υψηλής απόδοσης FreciousPlus 2 θέτει νέα πρότυπα

• Διαχωρίζει ακόμη και τα πολύ λεπτά σωματίδια (0,1 μm) και σωματίδια PM1

• Πολύ αποτελεσματική κατακράτηση NO2 (Διοξειδίου του Αζώτου)

• Παρουσίαση προϊόντος στην Automechanika 2018

Ενισχυμένο MANN-FILTER FreciousPlus

Tο νέο πρότυπο στα φίλτρα καμπίνας!

Με το βελτιωμένο FreciousPlus 2, η MANN-FILTER θέτει νέα πρότυπα στα φίλτρα καμπίνας. Το νέο φίλτρο εντυπωσιάζει, όχι μόνο διαχω-

ρίζοντας πολύ λεπτά σωματίδια, αλλά και δεσμεύει άλλα επιβλαβή αέρια από το εξωτερικό και εντός του οχήματος. Το νέο φίλτρο συνεχίζει

να παρέχει προστασία από αλλεργιογόνα, βακτήρια και μούχλα.

Μια μελέτη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (World Health Organization) διαπίστωσε ότι το 92% των ανθρώπων παγκοσμίως ζουν σε

περιοχές όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση διεισδύει στον χώρο

των επιβατών του οχήματος. Για το MANN-FILTER FreciousPlus 2,

Ο ειδικός στο φιλτράρισμα MANN + HUMMEL έχει αναπτύξει μια βελτιωμένη και ολοκληρωμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος που εξασφαλίζει

τη βέλτιστη ποιότητα αέρα στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και την προστασία των επιβατών. Η MANN + HUMMEL θα παρουσιάσει

αυτήν την τελευταία εξέλιξη στην Automechanika στη Φρανκφούρτη. (Αίθουσα 3, Stand A 51)
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Όταν πρόκειται για συντήρηση ή επισκευή ενός αυτοκινήτου, οι κατάλληλες πληροφορίες, τον κατάλληλο

τόπο και χρόνο, μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά όσον αφορά την αποδοτικότητα και την κερδοφορία.

Γι' αυτό τον λόγο, η Hella Gutmann αναπτύσσει μια νέα λειτουργία. Με τη βοήθεια ενός έξυπνου υλικού

με την μορφή ενός ψηφιακού ζευγαριού γυαλιών και μια εφαρμογή της Hella Gutmann, ανοίγονται νέες

δυνατότητες για τους τεχνικούς ενώ δουλεύουν. 

Τραβώντας μια γρήγορη φωτογραφία με την ενσωμα-
τωμένη κάμερα των γυαλιών, τραβώντας ένα βίντεο και
στέλνοντάς το, σαρώνοντας έναν κωδικό QR και εντο-
πίζοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο ή ακόμα συζη-
τώντας μερικές λεπτομέρειες με έναν ειδικό από το
Τεχνικό Κέντρο Υποστήριξης, όλα θα είναι τεχνικά εφικτά
και στο μέλλον θα διευκολυνθεί η καθημερινή εργασία.
Ξεκινώντας από το 2019, το πρώτο στάδιο θα επικεν-
τρωθεί στα οφέλη που θα αποκομίσουν τα συνεργεία
αρχικά ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ του συνεργείου, όπου επισκευά-
ζονται τα αυτοκίνητα, και του Τεχνικού Κέντρου Υποστή-
ριξης της Hella Gutmann Solutions. Προκειμένου να
ληφθεί η υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο στο συνερ-
γείο του, ο μηχανικός χρειάζεται τα ψηφιακά γυαλιά και
την εφαρμογή η οποία πρέπει να εγκατασταθεί στον
υπολογιστή ή το tablet του. Η εφαρμογή θα βοηθήσει στη
διαχείριση των ερωτημάτων υποστήριξης, θα μεταφέρει

και θα λαμβάνει εικόνες, δεδομένα και βίντεο από και
προς έναν ειδικό διάγνωσης και θα μπορεί να μιλάει την
ίδια ώρα με τον ειδικό. Αυτός ο ειδικός θα βλέπει, ότι
βλέπει και ο μηχανικός. Όπως συμβαίνει και με την απο-
μακρυσμένη βοήθεια, θα μπορεί να παρεμβαίνει - όχι
με φυσική παρουσία στο αυτοκίνητο, αλλά σε ένα διά-
λογο σε πραγματικό χρόνο και προσθέτοντας σχολια-
σμούς σε φωτογραφίες / βίντεο, τα οποία στη συνέχεια
εμφανίζονται στο οπτικό πεδίο του μηχανικού.
Επιπλέον, το νέο προϊόν της Hella Gutmann επιτρέπει
τη σάρωση των QR κωδικών και
την επικάλυψη δεδομένων ή λειτουργιών που είναι
αποθηκευμένες σε αυτούς τους
κωδικούς. Πρόσθετες συνδέσεις με βάσεις δεδομένων
με σκοπό την ταχύτερη συλλογή
δεδομένων οχημάτων και σύνδεση με τις λειτουργίες
των mega macs θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερα
στάδια επέκτασης.

Τα ψηφιακά γυαλιά πολλαπλών λειτουργιών 
φέρνουν υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο
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Κλιπ σε κιτ για την επισκευή αμαξωμάτων

Η Restagraf, εδώ και πενήντα

χρόνια, ειδικεύεται στην παρα-

γωγή συστημάτων συγκράτησης –

κλιπ πρώτης τοποθέτησης για επι-

σκευές στον τομέα της αυτοκινη-

τοβιομηχανίας, παρέχοντας

παράλληλα λύσεις στους επαγγελ-

ματίες. Αυτήν την χρονιά παρου-

σιάζει μια νέα γκάμα προϊόντων

που θα λύσει τα χέρια των εκτιμη-

τών ζημιών των ασφαλιστικών

εταιριών και των επισκευαστών.

Αντιμέτωπες με το ολοένα αυξανόμενο κόστος

των ανταλλακτικών για την επισκευή του αμαξώ-

ματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφάσισαν θέ-

λουν να θέσουν υπό έλεγχο το κόστος της

επισκευής. Ταυτόχρονα η ζήτηση της αγοράς για

μια απλή αλλά και ολοκληρωμένη λύση στην επι-

λογή των υλικών - μικροεξαρτήματων για την

επισκευή του αμαξώματος, προέτρεψε την Resta-

graf να δημιουργήσει τα κιτ επισκευής, με όλα τα

πρωτότυπα εξαρτήματα που απαιτούνται συγκεν-

τρωμένα σε μία συσκευασία, όπως έγινε η αρχική

συναρμολόγηση στο εργοστάσιο κατασκευής του

αυτοκινήτου. 

Με τα κλιπ σε κιτ για την επισκευή αμα-

ξωμάτων, η Restagraf ικανοποιεί τις

ανάγκες των επαγγελματιών για υψηλή

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα,

φροντίζοντας παράλληλα τη διαρκή ενη-

μέρωση της γκάμας της, για την πλειονό-

τητα των οχημάτων που κυκλοφορούν.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.restagraf.gr 

■ Όλα τα πρωτότυπα εξαρτήματα που απαιτούνται για την
επισκευή ή την αντικατάσταση σε πόρτες-καπό-
προφυλακτήρες- φτερά κτλ., όλα σε μία συσκευασία.

Πλεονεκτήματα

 

■ Εύρος τιμών που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις που πα-

ρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις επισκευές.

■ Εξοικονόμηση χρόνου με μόλις μία καταχώρηση τιμο-

λογίου. Πρακτικά μηδενική σπατάλη υλικών- μικροεξαρ-

τήματων, κατάλληλη για τον προϋπολογισμό των

ασφαλιστικών εταιριών στη σωστή τιμή.

■ Οι επισκευαστές μπορούν να πραγματοποιούν τις επι-

σκευές με γνήσια εξαρτήματα, σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φές του κατασκευαστή.
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Η Restagraf στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ EKO 2018

Με παρουσία 50 ετών στην παγκόσμια αγορά, η Restagraf θα παρουσιάσει από τις

10 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου στην έκθεση «Αυτοκίνηση EKO 2018», που θα διεξαχθεί

στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, την ευρεία γκάμα προϊόντων της

με κλιπ πρώτης τοποθέτησης και ειδικά συστήματα συναρμολόγησης για επισκευές

στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επίσης, στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα καινοτόμα κιτ για την επισκευή αμαξωμάτων με όλα τα

πρωτότυπα εξαρτήματα που απαιτούνται για τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης σε πόρτες, καπό,

προφυλακτήρες, φτερά κ.λπ., συγκεντρωμένα σε μία συσκευασία και ίδια με αυτά που χρησιμοποι-

ούνται κατά την αρχική συναρμολόγηση στο εργοστάσιο κατασκευής των αυτοκινήτων. 

Στόχος της Restagraf είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών για υψηλή παραγωγικότητα

και αποδοτικότητα παρέχοντάς τους συνεχώς νέες καινοτόμες λύσεις και προϊόντα. 






