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Σταδιακή απομάκρυνση των παλαιών

diesel αυτοκινήτων
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι δηλώσεις να απομακρυνθούν σταδιακά από την κυκλοφορία τα παλαιά diesel

αυτοκίνητα, αλλά και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Η Ελλάδα υπήρξε από τις χώρες που πρωτοστάτησε σε

περιορισμούς για τα παλαιά πετρελαιοκίνητα, καθώς στην

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη επιτρέπεται από το 2011 να

κυκλοφορούν μόνον οι πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντι-

κές τεχνολογίες Euro 5 και 6, δηλαδή αυτοκίνητα ηλικίας

ως 8 ετών.

Δυστυχώς εξαιτίας αφενός της περιορισμένης αστυνό-

μευσης (ως πρόσφατα) και αφετέρου εξαιτίας περιπτώ-

σεων εξαπάτησης των καταναλωτών, κυκλοφορούν σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη πλήθος πετρελαιοκίνητων αυτο-

κινήτων προ του 2010 που απαγορεύεται να κυκλοφο-

ρούν.

Συνεπώς, η αστυνόμευση των απαγορεύσεων που

ισχύουν σήμερα για τα παλαιά (προ του 2010) diesel έχει

καταστεί απολύτως επιτακτική, αλλά και η επέκταση του

μέτρου στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, πχ. στην

Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κλπ. Οι κάτοικοι αυτών των πό-

λεων δεν υποφέρουν λιγότερο από τη ρύπανση.

Υπενθυμίζεται ότι τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκί-

νητα εκπέμπουν το 1/20 των σωματιδιακών ρύπων ως

προς τα παλαιά και πλέον οι μετρήσεις τους γίνονται σε

πραγματικές συνθήκες οδήγησης, καθιστώντας τα εντε-

λώς καθαρά.

Απεναντίας, οι στόλοι επαγγελματικών οχημάτων, όπως

πχ. τα ταξί επιτρέπεται να κυκλοφορούν ως τα 21 έτη ηλι-

κίας (!), δηλαδή ακόμη και τεχνολογίας Euro 2 (1996-

2000).

Παράλληλα δυστυχώς, τα βαρύτερα φορτηγά και λεωφο-

ρεία επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο μεγάλο δακτύλιο,

ακόμη και αν είναι 20+ ετών ηλικίας, καθιστώντας επεί-

γουσα την αναμόρφωση των κανόνων του πράσινου δα-

κτυλίου.

Τονίζεται τέλος, ότι με βάση εκτιμήσεις της Κομισιόν

πάνω από 400.000 άτομα πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο

στην ΕΕ λόγω της μόλυνσης του αέρα από μικροσωματί-

δια, εκ των οποίων πλέον των 11.000 στην Ελλάδα

 ενημέρωση
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Σύσκεψη ΣΙΣΕΜΑ με θέμα το

ασφαλιστικό

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία του συλλόγου σύσκεψη με θέμα το ασφαλιστικό και

το φορολογικό, που μένουμε εκτός από την κατάργηση

του τέλους επιτηδεύματος.  Στον χώρο παρευρέθηκε Φο-

ροτεχνικός που απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλ-

φων.

Δωρεάν σεμινάριο ΣΙΣΕΜΑ
για κινητήρες

Ο σύλλογος μας σε συνέχεια των προσπαθειών

για συνεχή επιμόρφωση των μελών πραγμα-

τοποίησε δωρεάν σεμινάριο την Τρίτη 30 Οκτω-

βρίου  για κινητήρες DIESEL - COMMON RAIL

- DPF

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην κινητοποίηση
για το φορολογικό

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου μέλη του Διοικητικού

συμβουλίου και μέλη του συλλόγου παρευρέ-

θηκαν στην κινητοποίηση που πραγματοποι-

ήθηκε για το φορολογικό και διεκδίκηση

αφορολόγητου για τον κλάδο.

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α
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Ο χορός του ΣΙΣΕΜΑ στην Ακτή Πειραιώς με Αρβανιτάκη - Κότσιρα

Ο Σύλλογος σας προσκαλεί το Σάββατο 5 Ιανουαρίου στην συνεστίαση που διοργανώνει στο κέντρο "Ακτή Πει-

ραιώς" Πειραιώς 178 &, Λαμίας 2, Ταύρος  με τους Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιάννη Κότσιρα.

Για παραλαβή προσκλήσεων επικοινωνήστε:

■ Στα γραφεία του συλλόγου 2105225233 

■ Μόφορης Γρηγόρης 2104614076 - 6377189300

■ Καφεντζής Φώτης 2109020745

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην ημερίδα της έκθεσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018

Η διοίκηση του ΣΙΣΕΜΑ παρευρέθηκε στην έκθεση αυτοκίνηση

2018 και στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή

16 Νοεμβρίου με θέμα εναλλακτικά καύσιμα Ηλεκτροκίνηση -

Αεριοκίνηση  

Τακτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε

το τακτικό μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του

συλλόγου.



Ο ΣΙΣΕΜΑ

στην απεργιακή 

κινητοποίηση

της 28ης Νοεμβρίου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στην
κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου για την:

• Κατάργηση του νόμου που επιβάλλει φορολογία από το πρώτο ευρώ. Επαναφορά
του αφορολόγητου για τους αυτοαπασχολούμενους με ατομικό αφορολόγητο όριο
στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί.
• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ
• Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, την εκπαί-
δευση, την υγεία και τα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινω-
νίας. Κατάργηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Επαναφορά του
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
• Μείωση κατά 50% των δημοτικών φόρων και τελών για κέρδη μέχρι 12.000€
και αύξηση τους για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
• Μείωση 50% των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κατάργηση των
διοδίων.
• Αύξηση της φορολογίας προοδευτικά στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.
ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
• Κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
1ης κατοικίας.
• Καμιά κατάσχεση επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμών για εισοδήματα κάτω
των 12.000 ευρώ.
• Απαγόρευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών 1ης κατοικίας των αυτοαπα-
σχολούμενων για χρέη αυτασφάλισης (πρώην ΟΑΕΕ). Διαγραφή τόκων και προ-
σαυξήσεων για χρέη στο ταμείο.
• Διαγραφή τμήματος των χρεών προς τις τράπεζες. Διαγραφή τόκων και προσαυ-
ξήσεων. Διαγραφή 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία αυτοαπασχολούμενους
και 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.
• Ακατάσχετος λογαριασμός για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα
κάτω των 12.000 ευρώ.
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
• Κατάργηση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος Κατρούγκαλου.
• Άμεση ανάκτηση των απωλειών στις συντάξεις. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους
με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους άντρες και τα 55 για τις γυ-
ναίκες.
• Σύγχρονες υπηρεσίες δημοσίας και δωρεάν υγείας, πρόνοιας με βάση τις ανάγ-
κες. Αύξησή των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε επι-
χειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία- πρόνοια.
• Δημόσιοι και δωρεάν παιδικοί σταθμοί, χωρίς και τροφεία και εξαιρέσεις για όλα
τα παιδιά. 
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ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α



ΟΒΣΑ 

Καταγγελία για τρομοκρατία

Το ΔΣ της ΟΒΣΑ καταγγέλλουμε απερίφραστα το κλίμα

τρομοκρατίας που καλλιεργούν οι αστυνομικές δυνάμεις

με την ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μετά τη

παρουσία ασφαλίτη στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου

Θεσσαλονίκης, την εισβολή του ΣΔΟΕ στα γραφεία της

ΕΛΜΕ, ήρθε να προστεθεί ο ασφαλίτης που τράβηξε

όπλο σε ομάδα απεργιακής περιφρούρησης συνδικαλι-

στών οικοδόμων στη πανοικοδομική απεργία.

Δε θα τους περάσει. Οι αγώνες μας δε θα σταματήσουν!

Χαιρετίζουμε την αποφασιστική παρέμβαση της Ομο-

σπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και του Συνδικάτου της

Αθήνας. Οι αγώνες των οικοδόμων χτες και σήμερα συ-

νεχίζουν να δείχνουν το δρόμο και τη δύναμη της οργα-

νωμένης συλλογικής πάλης σε όλο τον εργαζόμενο λαό.

Καλούμε όλα τα σωματεία της Αττικής να καταδικάσουν

τα γεγονότα αυτά.

Η απάντηση των εργαζομένων, των μικρών ΕΒΕ και αυ-

τοαπασχολούμενων δίνεται στους δρόμους.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ

Aγγελία

Πωλείται συνεργείο πλήρες φανοποιείο-βαφές

Πλήρες μηχανικών μερών και ηλεκτρολογείων

Σκρα & Δοϊράνης 3, Μικέλης Γιώργος

210 9420101
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● Ρεκόρ προσέλευσης στην έκθεση αυτοκινήτου ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ EKO 2018!

● Πολλές οι λαμπερές παρουσίες και πάνω από 95.000 επισκέπτες!

● Μεγάλη προσέλευση του επισκευαστικού τομέα από όλη την Ελλάδα

●Δυναμική παρουσία των εταιριών του χώρου του εξοπλισμού, 

της συντήρησης και της φροντίδας αυτοκινήτου.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκθεση αυτοκινήτου «ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018», που ολοκληρώθηκε την Κυριακή

18 Νοεμβρίου 2018 στο πρώην Δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού
(αίθουσα ξιφασκίας). Η μοναδική έκθεση  αυτοκινήτου στην
Ελλάδα, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους φίλους των
τεσσάρων τροχών και τους λάτρεις της τεχνολογίας και του
After Sales τομέα δείχνοντας έντονα την ανάγκη ενημέρω-
σης για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Αξίζει να τονισθεί, το ρεκόρ που σημειώθηκε στη προσέ-

λευση των επισκεπτών. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επι-

σκεπτών ξεπέρασε τις 95.000 με ένα μεγάλο ποσοστό να

προσέρχεται από τον χώρο της επαρχίας. Πρόκειται για ένα

πρωτοφανές ρεκόρ για την ελληνική έκθεση από την εποχή

κρίσης και ύφεσης που επιβεβαιώνει την αγάπη του Έλληνα

για το αυτοκίνητο την συντήρηση και την επισκευή του.

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας της

φετινής διοργάνωσης είναι και οι πωλήσεις καινούργιων

αυτοκινήτων που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της έκ-

θεσης ‘’όπως αναφέρουν τα μέλη του ΣΕΑΑ’’, εξασφαλίζον-

τας σημαντικό αριθμό παραγγελιών, που θα υλοποιηθούν

κατά τα τέλη του 2018 αλλά και στις αρχές του 2019, μόλις

το επιτρέψει η διαθεσιμότητα των επιλεγμένων μοντέλων

και εκδόσεων.   
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ EKO 2018

Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού  10-18 Noεμβρίου 

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η συμμετοχή των μεγαλύτερων

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του After Market

και της συντήρησης του αυτοκινήτου. Οι εκπρόσωποι των

εταιριών είχαν την ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες τους και να επικοινωνήσουν με στοχευμένους πελάτες

από όλη την Ελλάδα αυξάνοντας τον όγκο των επαφών και

πωλήσεών τους. Οι εταιρίες έδειξαν ιδιαίτερη έμφαση και

προσοχή στην κατασκευή ελκυστικών εκθεσιακών περιπτέρων

όπου παρουσίασαν όλη την γκάμα των προϊόντων τους. Κατά

την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες Β2Β

συναντήσεις από τον επισκευαστικό κλάδο εξασφαλίζοντας

σημαντικό αριθμό παραγγελιών και αιτήσεων ενδιαφέροντος.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε μια πολύ

σημαντική ημερίδα από το ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ με θέμα την

Ηλεκτροκίνηση και Αεριοκίνηση. Οι νέες τάσεις κίνησης των

οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα είχαν μεγάλη απήχηση συγ-

κεντρώνοντας πλήθος  ενδιαφερομένων από όλη την Ελλάδα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο και η  μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών

οχημάτων και αυτοκινήτων με αέριο κίνησης που παρουσιάστηκαν

κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Η έκθεση αυτοκινήτου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ», συνεχίζει την επιτυχημένη

πορεία της στην Ελλάδα και οι διοργανωτές ξεκίνησαν την

προετοιμασία για την επόμενη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί

το 2020.

aftermarket
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Σχόλια εκθετών, Τομέας Aftermarket

Η φετινή Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018 ανταπεξήλθε
άριστα στις προσδοκίες μας. Ήταν μία άρτια
διοργάνωση η οποία μας επέτρεψε να έρθουμε
σε επικοινωνία με το ευρύ καταναλωτικό κοινό
και να παρουσιάσουμε την εταιρεία μας και τα
προϊόντα μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και
στις επόμενες διοργανώσεις. 

Comline Hellas Α.Ε

““
Με πολλή μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η έκθεση Autokinisi

ΕΚΟ 2018 στην οποία συμμετείχαμε ως εκθέτες στο Hall 2. 
Δίνοντας συνέχεια στις δράσεις εξωστρέφειας της εταιρίας μας εί-

χαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να αναπτύξουμε νέες επι-
χειρηματικές συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου της

αυτοκίνησης από όλη την Ελλάδα,την Κύπρο και χώρες του εξωτε-
ρικού. Ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό για εμάς το ενδιαφέρον τους για

όλα τα προϊόντα αεριοκίνησης, εφαρμογών υγραερίου (LPG) και
φυσικού αερίου (CNG) που παρουσιάσαμε και κυρίως για τα νέα

προϊόντα Avanche, Superior

EuropeGAS HELLAS

““

Μετά από πολλά χρόνια απουσίας από εκθέσεις
η εταιρία μας αποφάσισε να λάβει μέρος στην
΄΄ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018΄΄. Η απόφασή μας δι-
καιώθηκε απόλυτα από όλες τις απόψεις και
ανυπομονούμε για το επόμενο event..

Hyundai Παπαδάκης

““

Πολύ καλή οργάνωση. Άμεση ανταπόκριση των διοργα-
νωτών στις έκτακτες απαιτήσεις μας. Μας δόθηκε η ευ-

καιρία να συζητήσουμε με πολλούς επισκευαστές από
όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες μας.

Αφοί Στασινού Ο.Ε ““
Η συμμετοχή της μας στην έκθεση "Αυτοκίνηση
ΕΚΟ 2018" σηματοδότησε την έναρξη νέων με-
γάλων συνεργασιών και έδωσε την ευκαιρία
στο επισκευαστικό κοινό να ενημερωθεί για τα
προϊόντα και τις καινοτόμες λύσεις που προ-
σφέρει η RESTAGRAF

Χρήστος Μαβίδης

““

H AYTOKINHΣΗ ΕΚΟ 2018 ήταν ακόμα καλύ-
τερη από την  περσινή έκθεση σε ότι αφορά την
οργάνωση και την προσέλευση των επισκεπτών.
Στην έκθεση είχαμε την  ευκαιρία να συζητή-
σουμε με πλήθος επισκευαστών από όλη την
Ελλάδα.  Ανυπομονούμε για την επόμενη έκ-
θεση και ευχόμαστε να έχει ανάλογη συνέχεια

Μωραίτης Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ

““
Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια συνεργασίας της SKAMA με την

LIQUI MOLY στην ΑΥΤOΚΙΝΗΣΗ EKO 2018 μας δόθηκε η ευκαι-
ρία να προβάλουμε σε σημαντικό αριθμό επαγγελματιών – επι-

σκευαστών αλλά στο ευρύ κοινό, το πλήρες πρόγραμμα των
λιπαντικών – προσθέτων – βελτιωτικών του Γερμανικού οίκου.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών επικεντρώθηκε κυρίως στα λι-
παντικά νέας τεχνολογίας αλλά και τα ειδικά πρόσθετα καυσί-

μου της LIQUI MOLY , για τα οποία έγινε προφορική
ενημέρωση και διανομή εντύπων , σε βαθμό που να χαρακτηρί-

ζει άκρως επιτυχημένη την συμμετοχή μας σε μια πολύ καλά
οργανωμένη εκδήλωση.

E. Σκαζίκης – Μαραγκός Α.Ε

““
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■ Περίπτερα του κλάδου επισκευής, εξοπλισμού και συντήρησης Αυτοκινήτου

EuropeGas Hellas
● συστήματα αεριοκίνησης

/ υγραεριοκίνησης

Βenzer Hellas
● εξοπλισμός συνεργείων

/ βουλκανιζατέρ

/ φανοποιίων

Comline
● ανταλλακτικά

/ λιπαντικά

Παπαδάκης
● ανταλλακτικά Hyundai 

/ Kia

Στασινός Ο.Ε.
● εξοπλισμός συνεργείων

/ βουλκανιζατέρ

/ φανοποιίων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018
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■ Περίπτερα του κλάδου επισκευής, εξοπλισμού και συντήρησης Αυτοκινήτου

Σκαζίκης - Μαραγκός
● ανταλλακτικά

/ λιπαντικά

Restagraf
● clips αυτοκινήτου

Carbon Off
●

συστήματα καθαρισμού

κινητήρα

Μπαρμπέρης
●

εργαλεία αυτοκινήτου

Kαραϊσκος Αφοι Α.Ε.
● φακοί / εργαλεία χειρός
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Μωραΐτης Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
● εξοπλισμός συνεργείων

βουλκανιζατέρ, φανοποιίων

/ υγραεριοκίνηση

ΕΚΟ
● λιπαντικά / καύσιμα

Fisikon
● φυσικό αέριο

Act
● εφαρμογές

πληροφορικής 

για συνεργεία

Quantum
● λιπαντικά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018
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■ Περίπτερα του κλάδου επισκευής, εξοπλισμού και συντήρησης Αυτοκινήτου

Καλογρίτσας & ΣΙΑ ΕΕ
● ελαστικά

/ υγραεριοκίνησης

Αθανασιάδης ΑΕ Meguiars
● προϊόντα περιποίησης

αυτοκινήτου

Connolly Leather
● δερμάτινα καθίσματα

/ επενδύσεις / καθαρισμοί

Car Dent Hail
● επισκευές 

βαθουλωμάτων

Carclips
● clips αυτοκινήτου
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Αφοί Λαγιά Ο.Ε.
● χημικά / βελτιωτικά

Γλύκας
● είδη αυτοκινήτου

Car Electronics Group
● είδη αυτοκινήτου

Smartracker
● συστήματα 

παρακολούθησης στόλου

οχηματών & συναγερμού

Power Clean
● πλυντήρια μεταλλικών

εξαρτημάτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΕΚΟ 2018



BMW Group,  Northvolt και 

Umicore σύμμαχοι με κοινό 

παρανομαστή τις μπαταρίες του 

μέλλοντος στα ηλεκτρικά! 

bmw group
μπαταρίες
για ηλεκτρικά

20 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● δεκέμβριος 2018

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α



δεκέμβριος 2018 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 21

Εν όψει του αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρικών/plug-in

υβριδικών οχημάτων, η δημιουργία μιας ευρείας βάσης

προμηθευτών κυψελών μπαταριών αποκτά μεγαλύτερη

στρατηγική σημασία για τους κατασκευαστές. Ειδικό-

τερα, ηο BMW Group, η Northvolt και η Umicore δημι-

ούργησαν μία κοινοπραξία τεχνολογικού χαρακτήρα, με

σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης

αλυσίδας αξιών για τις κυψέλες μπαταριών των ηλε-

κτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ευ-

ρώπη. Το project επιδιώκει τη συνέχιση της βιώσιμης

βιομηχανοποίησης των κυψελών μπαταριών στην Ευ-

ρώπη και την απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας -

από χημική σύσταση και εξέλιξη κυψελών μέχρι παρα-

γωγή και ανακύκλωση στο τελικό στάδιο. Οι δραστηριό-

τητες της Πανευρωπαϊκής κοινοπραξίας θα

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής κατάρτισης,

υποστηρίζοντας πλήρως τους σκοπούς της EU Battery

Alliance που ίδρυσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Maroš Še-

fčovič, δηλώνοντας: «Οι μπαταρίες είναι καθοριστικής

σημασίας για τη μετάβασή μας στην καθαρή μετακίνηση

και τα καθαρά συστήματα ενέργειας. Χάρη στην εμ-

πλοκή παραγόντων από όλα τα τμήματα της αλυσίδας

αξιών των μπαταριών, η Ευρώπη γίνεται κορυφαίος

‘παίκτης’ σε αυτό το στρατηγικό τομέα. Γι’ αυτό καλωσο-

ρίζω το γεγονός ότι βασικοί παίκτες από το χώρο της

αυτοκίνησης επενδύουν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής

καινοτομίας και της παραγωγής μπαταριών». Κύριος

στόχος είναι οι κυψέλες μπαταριών να γίνουν βιώσιμες

δημιουργώντας έναν ‘κλειστό κύκλο ζωής’. Αυτό ξεκινά

από τη σχεδίαση μιας ανακυκλώσιμης κυψέλης και συ-

νεχίζει με μία διαδικασία παραγωγής που χρησιμοποιεί

κυρίως ανανεώσιμη ενέργεια. Το επόμενο βήμα είναι

μία μακρά περίοδος πρωταρχικής χρήσης της μπατα-

ρίας για ηλεκτροκίνηση, ενώ πιθανόν θα ακολουθεί και

μία φάση δευτερεύουσας χρήσης, ως στατικής ενεργει-

ακής αποθήκης. Στο τέλος του κύκλου ζωής της, η κυ-

ψέλη ανακυκλώνεται και οι πρώτες ύλες

επαναχρησιμοποιούνται, ολοκληρώνοντας τον κύκλο.



Opel  Ηλεκτροκίνηση
Το Μηχανολογικό Κέντρο του Rüsselsheim

αποκτά 160 σταθμούς Φόρτισης για Ηλεκτρικά 

Το Engineering Center της Opel που βρίσκεται στα κεντρικά της

εταιρίας στo Rüsselsheim, πρόκειται να μετατραπεί 

σε εργαστήριο ηλεκτροκίνησης

22 ● επισκευαστής ● δεκέμβριος

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Kassel, την FLAVIA IT και την

PLUG’n CHARGE, δύο εταιρίες που ειδι-
κεύονται στις υποδομές φόρτισης, ο κατα-

σκευαστής θα διεξάγει έρευνες σχετικά με
την εξεύρεση ιδανικών λύσεων στον τομέα

των δικτύων ηλεκτροδότησης για το μέλλον. Το
τριετές πρόγραμμα με την ονομασία “E-Mobility-

LAB Hesse” πρόκειται να υποστηριχθεί από το
Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας, Μεταφορών και
Ανάπτυξης του κρατιδίου του Hesse με κονδύλια του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ανταποδοτικά, η Opel θα εγκαταστήσει ένα έξυπνο

σύστημα φόρτισης και υποδομών για ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα στο Μηχανολογικό της Κέντρο. Η εγκατά-
σταση των πρώτων σταθμών φόρτισης στο
εργοστάσιο της Opel στο Rüsselsheim και στο Κέν-
τρο Δοκιμών του Rodgau-Dudenhofen θα ξεκινήσει
μάλιστα στους επόμενους μήνες.
Συνολικά θα δημιουργηθούν περισσότεροι από 160
σταθμοί φόρτισης οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανάγ-
κες φόρτισης του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων
του Μηχανολογικού Κέντρου. Εκτεταμένες και καλά
μελετημένες προσομοιώσεις πολυάριθμων σενα-
ρίων φόρτισης θα πραγματοποιηθούν με βάση τα
υπάρχοντα δεδομένα, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα
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μεταβίβασης των αποτελεσμάτων τους. Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε μαζί με το House of
Energy, το ‘think tank’ (δεξαμενή σκέψης) που ασχο-
λείται με την ενεργειακή μετάβαση του Hesse.
Πρόκειται για έναν ακόμα σταθμό στην πορεία της Opel
που αποσκοπεί στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στον
τομέα της ηλεκτροκίνησης, κάτι που συνιστά ξεκάθαρο
στόχο του στρατηγικού της σχεδίου PACE! Η αυτοκι-
νητοβιομηχανία με έδρα το Rüsselsheim θα διαθέτει
στην γκάμα της τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι τα
τέλη του 2020, τα οποία θα είναι απολαυστικά στην
οδήγηση και θα προωθήσουν τη ζήτηση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Έως το 2024, μάλιστα, κάθε μοντέλο της
γκάμας Opel θα διατίθεται και σε ηλεκτρική έκδοση.
«H Opel θα είναι ηλεκτρική. Δημιουργούμε τώρα τις
απαιτούμενες υποδομές φόρτισης για το Κέντρο Μη-
χανολογίας μας στο Rüsselsheim και παράλληλα υπο-
στηρίζουμε τις πολιτικές και τις τοπικές Αρχές στη
δημιουργία κατάλληλων υποδομών φόρτισης. Ένα

πράγμα είναι ξεκάθαρο: η ηλεκτροκίνηση θα στεφθεί
με επιτυχία μόνο αν η εξέλιξη των οχημάτων πηγαίνει
χέρι-χέρι με την εξάπλωση των υποδομών φόρτισης»
δήλωσε ο CEO της Opel, Michael Lohscheller.
Το μερίδιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Engineering
Center του κατασκευαστή θα αντικατοπτρίζει την ει-
κόνα των μετακινήσεων όπως αναμένεται να είναι το
έτος 2035. Χάρη σ' αυτό, οι συνεργάτες του προγράμ-
ματος θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις στον τομέα
της ηλεκτρικής φόρτισης και στις απαιτήσεις εξάπλω-
σης του δικτύου. Το ρεύμα και ο χρόνος φόρτισης
έχουν προσαρμοστεί με γνώμονα την ιδιαίτερη χρήση
των υπό εξέλιξη αυτοκινήτων με τη βοήθεια ενός έξυ-
πνου συστήματος ελέγχου. Οι έξυπνες υποδομές θα
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη φόρτιση όλου του στό-
λου παρά τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των ηλε-
κτρικών οχημάτων και όλο αυτό με την ελάχιστη
δυνατή εξάπλωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτρο-
δότησης.



Το τετρακίνητο μοντέλο με μηδενικές εκπομπές ρύπων, επιδεικνύει την αστείρευτη ισχύ και τις
επιδόσεις που προσφέρει η τεχνολογία των αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Nissan. 

Nissan LEAF NISMO RC

Nissan: Το ηλεκτροκίνητο
super car με αγωνιστικό DNA!  s

u
p
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Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF NISMO RC, ένα αμιγώς ηλε-

κτροκίνητο αγωνιστικό αυτοκίνητο, με περισσότερο από το

διπλάσιο της μέγιστης ισχύος και της ροπής  του προκατόχου

του, παρουσιάστηκε σήμερα στο Τόκιο.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο Nissan Crossing στην

περιοχή Ginza του Τόκιο. Το αυτοκίνητο, το οποίο αναπτύχ-

θηκε από τη NISMO, θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμ-

πούτο του στις 2 Δεκεμβρίου,  στο ετήσιο Φεστιβάλ της

NISMO στο Fuji International Speedway, όπου θα εμφανιστεί

μαζί με το νέο αγωνιστικό της Nissan για την Formula E. 

Με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, σύστημα τετρακίνησης και

επιθετική, ανανεωμένη εμφάνιση, το ειδικής κατασκευής  αυ-

τοκίνητο αποδεικνύει πώς η τεχνολογία ηλεκτρικών οχημά-

των της Nissan μπορεί να προσφέρει συναρπαστική αλλά

ταυτόχρονα αθόρυβη, μηδενικών εκπομπών ισχύ, ένα βα-

σικό στοιχείο του οράματος  Nissan Intelligent Mobility της

εταιρείας. Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνο-

λογία μπαταριών και με εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης από

το Nissan LEAF, το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτροκίνητο  αυ-

τοκίνητο στον κόσμο.

Η Nissan σχεδιάζει να κατασκευάσει έξι ολοκαίνουργια οχή-

ματα LEAF NISMO RC για να “μοιραστούν” σε όλο τον κόσμο,

έτσι ώστε οι φίλοι της μάρκας να μπορούν να βιώσουν την

ισχύ και τον  ενθουσιασμό,  από πρώτο χέρι.

Το αποκορύφωμα της ηλεκτρικής ισχύος, τώρα με κίνηση σε
όλους τους τροχούς
Την κίνηση του ολοκαίνουριου Nissan LEAF NISMO RC,

αναλαμβάνουν  δύο ηλεκτροκινητήρες, τοποθετημένοι εκα-

τέρωθεν του πλαισίου. Οι κινητήρες παράγουν συνολικά 240

κιλοβάτ (120 kW ο καθένας) και το εκπληκτικό μέγεθος των

640 Nm στιγμιαίας ροπής στους τροχούς. Αυτό σημαίνει πε-

ρισσότερο από το διπλάσιο της μέγιστης ισχύος και της ροπής

του προηγουμένου LISF NISMO RC,  που παρουσιάστηκε το

2011. Η τεχνολογία Driftrain που προέρχεται από το νέο Nis-

san LEAF,  περιλαμβάνει τη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής

ισχύος και τους inverters.

Ένα νέο σύστημα τετρακίνησης,  δίνει στο LEAF NISMO RC

εξαιρετική κατευθυντικότητα στις στροφές. Η διαχείριση της

ισχύος γίνεται  ανεξάρτητα από κάθε άξονα, παρέχοντας στιγ-

μιαία ροπή στον τροχό  με την βέλτιστη πρόσφυση που επι-

τρέπει, γρήγορους και αποτελεσματικούς ελιγμούς στη

διαδρομή. 

Το LEAF NISMO RC διαθέτει ένα πλήθος εξαρτημάτων χα-

μηλού βάρους και ένα μόνοκοκ από αναθρακονήματα, “δια-

τηρώντας” το συνολικό βάρος μόλις στα 1.220 κιλά. Ο λόγος

της  ισχύος προς το βάρος, “προσφέρει” στο νέο LEAF NISMO 



RC το εντυπωσιακό  0 έως 100

km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα,

όντας 50% ταχύτερο από το προηγού-

μενο μοντέλο.

Με καθαρόαιμο αγωνιστικό στυλ

Ενώ το εξωτερικό του ολοκαίνουριου Nissan LEAF

NISMO RC είναι “νοητά” βασισμένο στο αρχικό LΕΑF

NISMO RC, εντούτοις το νέο μοντέλο υιοθετεί μια πιο επιθετική

όψη. Το μακρύ καπό και η μάσκα V-motion της Nissan, τονίζουν

το συνολικά ανασχεδιασμένο εμπρός σύνολο. Ο διακριτικός συνδυα-

σμός ασημί και μαύρου χρώματος με τις κόκκινες ενδείξεις NISMO, πα-

ρόμοιος με το όχημα της Nissan για την Formula E, κάνει το LEAF NISMO

RC να φαίνεται σαν να είναι συνεχώς σε κίνηση, ακόμη και όταν βρίσκεται ακί-

νητο στην αφετηρία του αγώνα. 

Το αμάξωμα τριών σημείων του αυτοκινήτου, περιλαμβάνει αποσπώμενα μπροστινά

και πίσω τμήματα, σταθερά παράθυρα, προβολείς LED εμπρός και πίσω, καθώς  και

ρυθμιζόμενη αεροτομή, επιτυγχάνοντας ιδανική άντωση στο δρόμο. Το μοντέλο είναι

ελαφρώς μεγαλύτερο από το προηγούμενο, με συνολικό μήκος 4.546 χιλιοστά και με-

ταξόνιο που φτάνει τα  2.750 χιλιοστά. Το Nissan LEAF NISMO RC  είναι φαρδύ και χα-

μηλό στο έδαφος, με το ύψος του από την οροφή στο δρόμο να φτάνει μόλις τα 1.212

χιλιοστά, δηλαδή 300 χιλιοστά χαμηλότερο από το Nissan LEAF παραγωγής. 
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Το νέο μεγάλο SUV συνδυάζει τα βασικά χαρακτη-

ριστικά κάθε μοντέλου της SEAT: σχεδιασμό και

λειτουργικότητα, sportiness και άνεση, τεχνολογία

και συναίσθημα. Το νέο SEAT Tarraco έχει σχεδια-

στεί για οδηγούς που χρειάζονται τη λειτουργικό-

τητα των πέντε ή επτά θέσεων, την πρακτικότητα

της υψηλής θέσης οδήγησης αλλά ταυτόχρονα αν-

τιλαμβάνονται την αισθητική του οχήματος και εκτι-

μούν την ισορροπία που προσφέρει το Tarraco

μεταξύ αυτοπεποίθησης, κομψότητας και sporti-

ness.Οι μεγαλύτερες διαστάσεις ενέπνευσαν την

σχεδιαστική ομάδα να βρει ισορροπία μεταξύ αι-

σθητικής και σκόπιμων αναλογιών. Παρόλο που το

Tarraco SUV έχει μήκος 4.735mm, πλάτος

1.839mm και ύψος 1.658mm, δημιουργώντας ένα

τεράστιο εσωτερικό χώρο και ένα επιβλητικό εξω-

τερικό, η συνολική σχεδίαση υποδηλώνει ευελιξία

, στιβαρότητα και πρακτικότητα. Στο εσωτερικό, οι

σχεδιαστές εργάστηκαν σκληρά για να δημιουργή-

σουν μία προστατευτική καμπίνα για τους επιβάτες,

χρησιμοποιώντας μία οριζόντια γραμμή που δια-

τρέχει το ταμπλώ και τονίζει το πλάτος του Tarraco,

αυξάνοντας το αίσθημα χώρου ενώ παράλληλα εμ-

πνέει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και υψηλό επίπεδο

ποιότητας που συνήθως βλέπουμε στην κατηγορία

premium. Ζούμε σε έναν συνδεδεμένο κόσμο, είτε

μέσω των smartphones είτε των υπολογιστών. Η

SEAT εφαρμόζει αυτή τη τεχνολογία συνδεσιμότη-

τας στο τελευταίο και μεγαλύτερο SUV της γκάμας.

Το Tarraco επωφελείται από τη μεγάλη κεντρική

οθόνη 8’’ με ενσωματωμένη τεχνολογία SEAT Full

Link που επιτρέπει στους χρήστες να επωφελη-

θούν από τη μέγιστη συνδεσιμότητα μεταξύ smart-

phone και οχήματος, με ενσωματωμένη εφαρμογή

Android Auto και Apple CarPlay. Το SEAT Dri-

veApp παρέχει στους χρήστες εξατομικευμένες

επιλογές για να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως

καταγραφή διαδρομών, έλεγχος κατάστασης αυτο-

κινήτου ή αναγνώριση τραγουδιού μέσω Shazam

(μόνο για Android Auto), όλες μέσω της οθόνης

αφής 8 ιντσών.Το Tarraco ενσωματώνει επίσης το

ευέλικτο και προσαρμόσιμο SEAT Digital Cockpit

με ψηφιακή οθόνη 10.25’’ που παρέχει με ασφά-

λεια, σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες στον

οδηγό. Ο έλεγχος των παρεχόμενων πληροφοριών

είναι απλός και ο οδηγός θα χρειαστεί μόνο να πιέ-

σει το κουμπί View στο τιμόνι ώστε να μετακινηθεί

στις τρείς διαθέσιμες κύριες οθόνες, ελαχιστοποι-

ώντας την απόσπαση του από το δρόμο και μεγι-

στοποιώντας τη σαφήνεια των πληροφοριών. Η

ανάλυση των πληροφοριών στην οθόνη TFT 1280

x 480 pixel γίνεται με ρυθμό ανανέωσης 75Hz.

 
Το νέο μεγάλο SUV συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου

της SEAT: σχεδιασμό και λειτουργικότητα, sportiness και άνεση,

τεχνολογία και συναίσθημα “

auto news Το Μάρτιο στην Ελλάδα

Οι επιδόσεις, η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία αποτελούν βασικά χαρακτηρι-

στικά των κινητήρων του Tarraco που επωφελούνται από τεχνολογία άμεσης

έγχυσης, υπερσυμπίεσης και start-stop, με απόδοση ισχύος μεταξύ 150PS

και 190PS και σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων.  



 

 

 “
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Jeep Gladiatorauto news
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Πότε έρχεται στην Ευρώπη 
το τετρακίνητο «κατσίκι» 

Το νέο μοντέλο, αγγίζει σε μήκος τα 5,2

μέτρα (5.181 χλστ.), το μεταξόνιο βρί-

σκεται στα 3.480 χλστ ενώ ο χώρος

φόρτωσης του, αγγίζει  τα 152,4 εκατο-

στά με το ωφέλιμο φορτίο της φτάνει τα

726 κιλά.Κάτω από το καπό του δεσπό-

ζει ένας V6 των 3,6 λίτρων κινητήρας με

απόδοση 285 ίππων και 353 Nm ροπής.

Συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κι-

βώτιο, είτε με ένα 8αρι αυτόματο. Επί-

σης, αργότερα, θα υπάρξει και ντίζελ

έκδοση με τρίλιτρο μοτέρ 260 ίππων,

και 600 Nm ροπής, εξοπλισμένος απο-

κλειστικά με το 8αρι αυτόματο.Η κίνηση

μεταφέρεται σε όλους τους τροχούς

μέσω δυο προσφερόμενων συστημά-

των τετρακίνησης. Και σε αυτό το μον-

τέλο υπάρχουν πολλαπλά

προγράμματα, όπως Sport η Overland

ενώ για τις πιο …σκληρές διαδρομές, ο

οδηγός έχει ως σύμμαχο το πρόγραμμα

Rubicon  με λειτουργία κοντών σχέ-

σεων. 

Φυσικά, οι αναρριχητικές ικανότητες

του είναι εξαιρετικές, με την γωνία προ-

σέγγισης να είναι 43,6 μοιρών, της δια-

φυγής στις 26 και της ράμπας στις 20,3

μοίρες, ενώ μπορεί ακόμα να ρυμουλ-

κήσει έως και 3.450 κιλά. Εκτός από την

άνετη καμπίνα, ο οδηγός μπορεί να χει-

ρίζεται τα πάντα μέσω του πιο σύγχρο-

νου συστήματος πολυμέσων, Uconnect

με λειτουργίες Android Auto και Apple

CarPlay, και όλα αυτά από μια οθόνη 8,4

ίντσες . Οι πωλήσεις αναμένεται να ξε-

κινήσουν στο πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Αυτό το εντυπωσιακό Jeep αναμένεται να κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη. Ονο-
μάζεται Gladiator, ένα καθαρόαιμο εκτός δρόμου μοντέλο, που χάρη στα τετρα-
κίνητα «όπλα» του, μπορεί να προσπερνάει δίχως κόπο οποιοδήποτε εμπόδιο. 

 

 

Oι αναρριχητικές ικανότητες του είναι

εξαιρετικές, με την γωνία προσέγγισης να

είναι 43,6 μοιρών, της διαφυγής στις 26 και

της ράμπας στις 20,3 μοίρες, ενώ μπορεί

ακόμα να ρυμουλκήσει έως και 3.450 κιλά
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H SKODA δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από το εσω-

τερικό του SKODA SCALA, του ολοκαίνουργιου χάτσμπακ της μάρκας.

Οι οπτικές ομοιότητες με το εσωτερικό του VISION RS, εντυπωσιάζουν!

Η SKODA τολμά και μεταφέρει τη σχεδιαστική γλώσσα του πρωτότυπου

που παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και κέρδισε ει-

δικούς και κοινό, πριν από λιγότερο από δύο μήνες, σε μοντέλο παρα-

γωγής και μάλιστα σε μία δημοφιλέστατη κατηγορία.   

Το SKODA SCALA θα είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που χαρα-

κτηρίζεται από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της. Μία μίξη εργονομίας

και συναισθηματικής έλξης, σε ένα ιδιαίτερα εκφραστικό και ξεχωριστό

design. Μία μεγάλη, έγχρωμη οθόνη κεντρικά τοποθετημένη και ψηλά

στο πεδίο του οδηγού, μαζί με ένα ολοκαίνουργιο πίνακα οργάνων, δί-

νουν μία ισχυρή πρώτη εντύπωση. Η οθόνη μπορεί να φτάσει σε μέ-

γεθος τις 9,2 ίντσες και είναι η μεγαλύτερη στην κατηγορία,

προφέροντας πλήθος πληροφοριών, με εύκολο και ευχάριστο τρόπο

σε οδηγό και συνοδηγό. 

Είναι παραπάνω από εμφανές ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο

σχεδιασμό και των πιο μικρών λεπτομερειών: από την καμπυλωτή, μο-

νοκόμματη φάσα που περικλείει την οθόνη στο κάτω μέρος της και δια-

τρέχει οριζόντια το ταμπλό, μέχρι το σχήμα των διακοπτών ή τον τρόπο

που αναπτύσσονται οι αεραγωγοί που μοιάζουν να καταλήγουν επιθε-

τικά στο εσωτερικό των θυρών. Σε συνδυασμό με νέα χρώματα και

υλικά, επιφάνειες πρωτότυπης υφής και ακριβή αίσθηση σε οτιδήποτε

μπορεί να αγγίξει το μάτι ή το χέρι, η εντύπωση που δημιουργείται είναι

ιδιαίτερα ξεχωριστή και ευχάριστη, με μία λέξη μοναδική!

 

Το SKODA SCALA θα είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που

χαρακτηρίζεται από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της. 

Μία μίξη εργονομίας και συναισθηματικής έλξης, σε ένα ιδιαίτερα

εκφραστικό και ξεχωριστό design. 
“

auto news

Πρώτες εικόνες από το εσωτερικό 

Σε συνδυασμό με νέα χρώματα και υλικά, επιφάνειες πρωτότυπης υφής και
ακριβή αίσθηση σε οτιδήποτε μπορεί να αγγίξει το μάτι ή το χέρι, η εντύπωση που

δημιουργείται είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή και ευχάριστη, με μία λέξη μοναδική!
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Η SEAT υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την

Volkswagen Group China και την Anhui Jianghuai

Automobile Group Corp., Ltd (JAC). Η συμφωνία

υπεγράφει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess, τον

Πρόεδρο της JAC, An Jin και τον Πρόεδρο της

SEAT, Luca de Meo, παρουσία του Προέδρου της

Κίνας, Xi Jingping και του Ισπανού Πρωθυπουργού,

Pedro Sánchez σε μία τελετή που πραγματοποι-

ήθηκε στο Palace of Moncloa στη Μαδρίτη, την επί-

σημη κατοικία και χώρο εργασίας του Ισπανού

Πρωθυπουργού. 

Στα πλαίσια της συμφωνίας, όλα τα μέρη θα αξιο-

ποιήσουν την τεχνολογία και τις δυνατότητες των

προϊόντων για την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας πα-

ραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας από την

JAC Volkswagen. Η JAC Volkswagen θα συνεργα-

στεί με την μάρκα για την είσοδό της στην τοπική

αγορά από το 2021 και για την δημιουργία από κοι-

νού ηλεκτρικών προϊόντων SEAT. Η δημιουργία του

JAC Volkswagen R&D Center θα ξεκινήσει πριν το

τέλος του 2018 και θα επικεντρωθεί σε βασικούς το-

μείς όπως η συνδεσιμότητα, η αυτόνομη οδήγηση

και άλλες μελλοντικές στρατηγικές κατευθύνσεις. Η

συμφωνία δίνει νέα ώθηση στην συνεργασία με-

ταξύ Volkswagen Group China, SEAT and JAC, που

εργάζονται μαζί για την πολύ σημαντική αγορά ηλε-

κτρικής κινητικότητας στην Κίνα.

● Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Volkswagen Group China, JAC και SEAT που σηματοδοτεί την

προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην Κίνα

● Η τεχνολογία και οι δυνατότητες των προϊόντων θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μίας πλατ-

φόρμας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων 

● Η JAC Volkswagen θα φέρει την SEAT στην τοπική αγορά από το 2021 και θα συνεργαστεί μαζί

της για την ανάπτυξη από κοινού ηλεκτρικών προϊόντων SEAT

● Η δημιουργία του JAC Volkswagen R&D Center θα ξεκινήσει πριν το τέλος του 2018

Volkswagen Group China, JAC και SEAT

υπογράφουν νέα συμφωνία για την 

προώθηση του e-mobility στην Κίνα
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H MAHLE ενισχύει την παρουσία της στον τομέα των ανταλλακτικών επαγγελματικών οχημάτων

για το Aftermarket με την ποιότητα και αξιοπιστία που την διακρίνει 

Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων

■ Μίζες και εναλλάκτες
Στον τομέα των επαγγελματικών και γεωργικών οχημάτων,

η MAHLE θα εισάγει 15 νέους τύπους σε εναλλάκτες και

μίζες ενώ ήδη μέσα στο 2018 κατάφερε να έχει μια κάλυψη

περισσότερο από 80% στα επαγγελματικά οχήματα με αυτά

τα προϊόντα.

■ Φίλτρα
Φίλτρο Καμπίνας Care Metix.

Mετά την τεράστια επιτυχία του CareMetix στον τομέα των

επιβατικών αυτοκινήτων, η εταιρεία αναπτύσσει αυτή την

περίοδο και εξελίσσει με τον πιο σύγχρονο τρόπο τα φίλτρα

καμπίνας για βαριά φορτηγά. Συγκεκριμένα, η MAHLE ανα-

φέρει, ότι, σήμερα, και με γνώμονα ότι οι οδηγοί περνάνε

αρκετό χρόνο από τη ζωή τους μέσα στην καμπίνα, η ποι-

ότητα των φίλτρων παίζει σημαντικό ρόλο  στην ποιότητα

του αέρα που αναπνέουν. Έτσι, η MAHLE εξελίσσει φίλτρα

καμπίνας που πρωτίστως εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα

του αέρα στην καμπίνα, θεωρώντας αυτόν τον τομέα ιδιαί-

τερα σημαντικό για την υγεία του επαγγελματία οδηγού! 

Το υψηλής ποιότητας φίλτρο CareMetix® καταφέρνει να

συγκρατεί βακτήρια, μούχλα, γύρη, λεπτά σωματίδια ακόμη

και δυσάρεστες οσμές μακριά από την καμπίνα. Το συγκε-

κριμένο φίλτρο είναι ήδη διαθέσιμο στα κυριότερα μοντέλα

επτά μεγάλων κατασκευαστών οχημάτων. 

■ Φίλτρο αέρα LX2810
Tο φίλτρο αέρα LX 2810 βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρ-

κετό καιρό και είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά «προϊόντα»

της φίρμας που είναι κατασκευασμένο για φορτηγά ΜΑΝ.

Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας LX 2810 και σε ποιότητα OEM.

■ Φίλτρα καυσίμου KX 400 D Eco / KX 400 KIT / KX 406 KIT
Τα Φίλτρα καυσίμου KX 400 D Eco / KX 400 KIT / KX 406

KIT, η MAHLE τα προμηθεύει ως προϊόντα πρώτης τοπο-

θέτησης σε μοντέλα της Mercedes-Benz , όπως το επαγ-

γελματικό όχημα βαρέως τύπου Actros, το νέο Arocs , και

το Antos. Και αυτά τα φίλτρα είναι κατοχυρωμένα με δί-

πλωμα ευρεσιτεχνίας που εστιάζεται στο στοιχείο PIN , που

έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την εγγυημένη στεγανότητα

και καθαρή εργασία. Επίσης, το φίλτρο λαδιού OX 423 / 9D

Eco, φέρει και αυτό την πατέντα PIN για εύκολη και γρήγορη

τοποθέτηση. 

■ Υπερσυμπιεστές
Τέλος, η MAHLE αναπτύσσει υπερσυμπιεστές πρώτης το-

ποθέτησης για πάνω από 10 χρόνια. Στον τομέα των φορ-

τηγών, είναι η ηγέτιδα της αγοράς με κάλυψη άνω του 50%.
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Η Japanparts Group προσφέρει νέα σετ

υβριδικών και flat υαλοκαθαριστήρων 

Με τα σετ 80 υβριδικών υαλοκαθαριστήρων και 140 υαλο-

καθαριστήρων Flat αντίστοιχα -που προορίζονται για αυτο-

κίνητα, φορτηγά ή εμπορικά οχήματα- η Japansparts

Group είναι σε θέση [πλέον] να παράσχει μία κάλυψη της

τάξεως του 99%, στο σύνολο του στόλου που κυκλοφορεί

σήμερα. 

Κάθε υαλοκαθαριστήρας που περιέχεται στα εν λόγω σετ

διαθέτει 8 προσαρμογείς, οι οποίοι - εάν τοποθετηθούν

σωστά - εξασφαλίζουν την εφαρμογή των υαλοκαθαριστή-

ρων σε παραδοσιακές, αλλά και νέας τεχνολογίας βραχίο-

νες.

Και όχι μόνο… Σας προσφέρουμε επίσης ένα πρακτικό

σταντ για κάθε σετ υαλοκαθαριστήρων Japanparts, Ashika

και Japko το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Japanparts

Group για τοποθέτηση στους εκθεσιακούς σας χώρους.

Η γκάμα υβριδικών και Flat υαλοκαθαριστήρων είναι δια-

θέσιμη σε διαστάσεις από 35mm έως 70 mm και τοποθε-

τείται από την πλευρά του οδηγού, του συνεπιβάτη  ή στο

πίσω παράθυρο. Οι υαλοκαθαριστήρες χαρακτηρίζονται

επίσης από μία εξωτερική δομή, κατασκευασμένη εξολο-

κλήρου από πλαστικό, μεγάλης ανθεκτικότητας, ιδανική για

ακραίες θερμοκρασίες.

Η αποκλειστική [ελαστική] ‘λεπίδα’ του υαλοκαθαριστήρα,

η οποία έχει υποστεί επεξεργασία από  (υγρό) γραφίτη, εξα-

σφαλίζει μικρότερα επίπεδα τριβής και μία ασφαλέστερη

και αθόρυβη   κύλιση του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο

κρύσταλλο [του οχήματος].

Οι υβριδικοί υαλοκαθαριστήρες, είναι ιδανικοί για διακυ-

μάνσεις [μεγάλου εύρους] της γωνίας του βύσματος, αυ-

ξάνοντας έτσι τη σταθερότητα [των υαλοκαθαριστήρων] σε

υψηλές ταχύτητες. Επιπλέον [οι υαλοκαθαριστήρες] είναι

αθόρυβοι ενώ το σύστημα πολλαπλών λαμών εγγυάται μία

πίεση σταθερής τιμής καθόλο το μήκος κίνησης του υαλο-

καθαριστήρα.

Τέλος οι υαλοκαθαριστήρες Flat διαθέτουν αεροδυναμικό

design που βελτιώνει την απόδοσή τους σε οποιαδήποτε

ταχύτητα ή ένταση βροχής

Κωδικοί [προϊόντων]: 

JJ-DISPLAYKIT, JA-DISPLAYKIT, JK-DISPLAYKIT

JJ-HYBRIDKIT, JA-HYBRIDKIT, JK-HYBRIDKIT
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Η Comline Auto Parts, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτου στην Ευρώπη,

μέσω της θυγατρικής της Comline Hellas έδωσε ένα δυνατό παρών στην φετινή Αυτοκίνηση 2018, με εντυ-

πωσιακό περίπτερο 44m2. Στο περίπτερο, διακοσμημένο με τα ξεχωριστά μπλε και κίτρινα χρώματα της

Comline, παρουσιάστηκε η εκτενής γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας της εταιρείας.

"Η συνεχής αφοσίωση της ομάδας μας στην Comline

Hellas έχει εδραιώσει την Comline ως ένα σημαντικό

εμπορικό σήμα στην ελληνική αγορά" σχολίασε ο διευ-

θυντής μάρκετινγκ της Comline κ. Leigh Davies. "Αυτή

η αγορά έχει καθοριστική σημασία για την συνεχιζόμενη

αναπτυξιακή στρατηγική της Comline και ως εκ τούτου

ήταν συναρπαστικό να συμμετέχουμε ως εκθέτες σε

αυτή τη σημαντική έκθεση και να παρουσιάσουμε το

βάθος και την ποιότητα της γκάμας προϊόντων μας".

Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν εκθετήρια με δείγματα

από όλες τις κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανο-

μένων των φίλτρων, των φρένων, του συστήματος δι-

εύθυνσης και ανάρτησης, των μπαταριών, των

λιπαντικών, των υαλοκαθαριστήρων κ.α. Μία διαφορε-

τική νότα έδινε ο «Τροχός της Τύχης», το παιχνίδι που

εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους χαρίζοντάς τους

χρηστικά δώρα με την σφραγίδα της Comline. Το προ-

σεγμένο περίπτερο αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον

για τους πελάτες προκειμένου να συζητήσουν με τους

εκπροσώπους της Comline Hellas και για όλους τους

επισκέπτες της Αυτοκίνησης να γνωρίσουν τα προϊόντα

της Comline.

«Αυτή ήταν ακόμη μια εξαιρετικά πολυάσχολη και επι-

τυχημένη έκθεση για εμάς και αποτέλεσε ιδιαίτερα ευ-

χάριστο γεγονός η παρουσίαση του brand μας στο

ευρύτερο κοινό», δήλωσε ο κ. Σταύρος Λαζαρίδης, Γε-

νικός Διευθυντής της Comline Hellas «Μαζί με τους

εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, μπορούμε να ανα-

δεικνύουμε σημαντικά το προφίλ του εμπορικού μας

σήματος και να προσφέρουμε αξιόπιστες και οικονομι-

κές λύσεις στην αγορά.»

Η Comline δίνει ένα δυνατό παρών στην 
Αυτοκίνηση 2018
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Το νέο κανάλι YouTUBE 
από την  Federal-Mogul Motorparts

Μέσω ενός νέου, ενημερωτικού και χρήσιμου σε περιεχόμενο καναλιού, η Fed-

eral-Mogul Motorparts παρέχει για τη μάρκα Champion®  πληροφοριακό υλικό

που πλέον είναι διαθέσιμο προς όλους και στο διαδίκτυο.

Μάλιστα, η νέα συλλογή βίντεο, δίνει στους επαγ-

γελματίες τεχνικές πληροφορίες για την επίλυση

προβλημάτων αλλά και την σωστή συντήρηση και

τοποθέτηση των προϊόντων.  Το ιντερνετικό κα-

νάλι YouTube Champion διαθέτει επί του παρόν-

τος έναν σημαντικό αριθμό βίντεο που καλύπτει

τεχνικές πληροφορίες για το μπουζί, τις λάμπες,

τις μονάδες ελέγχου λάμπας, τα φίλτρα, το φωτι-

σμό, το φρενάρισμα και τους υαλοκαθαριστήρες.

Το κανάλι παρέχει βίντεο σε διάφορες γλώσσες

για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την

Αφρική.

"Το βίντεο έχει γίνει πλέον ένας από τους πιο ση-

μαντικούς τρόπους με τους οποίους επικοινω-

νούμε με τους συνεργάτες μας", εξηγεί ο Ronald

de Wilde, Brand Marketing Manager της εται-

ρείας. "Θέλαμε να είμαστε σε θέση να βοηθή-

σουμε τους πελάτες μας να επιλύσουν

προβλήματα ή να λαμβάνουν ειδήσεις με γρήγορο

και ουσιαστικό τρόπο. Με αυτά τα σύντομα βίντεο,

είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε πολλές ερω-

τήσεις που έχουν και να δώσουν περαιτέρω πλη-

ροφορίες για τα προϊόντα  Champion . 

Τα βίντεο θα προβάλλονται επίσης μέσω της ιστο-

σελίδας της Garage Gurus η οποία είναι μια εκ-

παιδευτική πλατφόρμα που συνεργάζεται με την

Federal Mogul αλλά και διαφόρων άλλων τοπι-

κών ιστοσελίδων. Τα βίντεο θα είναι επίσης δια-

θέσιμα για να ενσωματωθούν σε ιστότοπους

πελατών. 

-Οδηγίες τοποθέτησης, συντήρησης και ελέγχου 

των προϊόντων της Champion






