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Τι αλλάζει στα συστήματα ασφαλείας

Από το 2022 ο ηλεκτρονικός 

...κόφτης στα ΙΧ! 
Οι ερευνητές εξέτασαν τον αριθμό των οχημάτων που βρέ-

θηκαν να κινούνται πάνω από το όριο ταχύτητας σε διαφο-

ρετικούς τύπους οδών στις χώρες που ήταν σε θέση να

παρέχουν τέτοια δεδομένα.

Στις αστικές οδούς, όπου παρατηρείται το 37% όλων των θα-

νάτων από τροχαία συμβάντα στην ΕΕ, οι ερευνητές διαπί-

στωσαν ότι ποσοστό μεταξύ 35% και 75% των οχημάτων

κινούνταν με ταχύτητες που ήταν υψηλότερες από την επι-

τρεπόμενη.

Στις υπεραστικές οδούς (εκτός αυτοκινητοδρόμων) όπου

παρατηρείται το 55% όλων των θανάτων από τροχαία συμ-

βάντα στην ΕΕ, το 9% έως 63% των ταχυτήτων των οχημά-

των ήταν υψηλότερο από το όριο ταχύτητας.

Στους αυτοκινητόδρομους, όπου το 8% όλων των θανάτων

 “
Η κίνηση με ταχύτητα πάνω από το όριο εξακολουθεί να αποτελεί ση-

μαντικό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με νέα

έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), λίγες ημέρες πριν από τη σημαντική

ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις τεχνολογικές

εφαρμογές ασφαλείας που τα οχήματα  θα πρέπει μελλοντικά να έχουν

ως βασικό εξοπλισμό.

“

ενημέρωση
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ενημέρωση  

από τροχαία συμβάντα στην ΕΕ συμβαίνουν, μεταξύ 23% και

59% των παρατηρούμενων ταχυτήτων των οχημάτων ήταν

υψηλότερες από το όριο ταχύτητας.

Η ταχύτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οδική

ασφάλεια. Η υπερβολική και ακατάλληλη ταχύτητα είναι

υπεύθυνη για το ένα τρίτο περίπου των θανατηφόρων συγ-

κρούσεων και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στις περισ-

σότερες συγκρούσεις.

Ενώ η μείωση της ταχύτητας απαιτεί συνδυασμό μέτρων,

όπως εντονότερη και συστηματικότερη τροχονομική επιτή-

ρηση, βελτιωμένη υποδομή και αξιόπιστα όρια ταχύτητας, οι

συγγραφείς επεσήμαναν το σύστημα Intelligent Speed As-

sistance (ISA) (Ευφυής Υποβοήθηση Ταχύτητας) ένα σύστημα

υποστήριξης των οδηγών που είναι σήμερα διαθέσιμο, ως

τη βασική τεχνολογική εφαρμογή ασφάλειας των οχημάτων

για την αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στις 21 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς

(IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για τα νέα

κρίσιμα συστήματα ασφάλειας των οχημάτων της ΕΕ, τα

οποία περιλαμβάνουν πρόταση για να καταστεί το Intelligent

Speed Assistance  - κοινώς ως ηλεκτρονικός κόφτης γκα-

ζιού! - υποχρεωτική τεχνολογία σε όλα τα νέα οχήματα από

το 2022. Εκτιμάται ότι μόνο αυτό το μέτρο θα μπορούσε να

μειώσει τους θανάτους στους ευρωπαϊκούς δρόμους κατά

20%. Το συνολικό πακέτο των μέτρων ασφαλείας των οχη-

μάτων αναμένεται να αποτρέψει περισσότερους από 25.000

θανάτους μεταξύ 2022 και 2037, αλλά μόνο εάν υιοθετηθεί

στο σύνολό του.



ενημέρωση

Τα ηλεκτρικά μοντέλα αλλά

και  τα plug – in (επαναφορ-

τιζόμενα )υβριδικά μοντέλα

πάτησαν γκάζι για άλλη χρό-

νια, στην Ευρώπη των 27

κρατών – μελών. Συγκεκρι-

μένα, το 2018, στους δρόμους

της Ε.Ε. κυκλοφόρησαν σχε-

δόν ένα εκατομμύριο ηλε-

κτρικά και υβριδικά μοντέλα

(944.800 μονάδες), διακόσιες

χιλιάδες περισσότερα σε

σχέση με το 2017. Η εμπιστο-

σύνη των καταναλωτών στα

ηλεκτρικά μοντέλα φαίνεται

να διευρύνεται ακόμη περισ-

σότερο και χρόνο με το

χρόνο, ενώ, για το 2019, ανα-

μένεται και νέα αύξηση στην

πωλήσεις των οχημάτων με

μηδενικές εκπομπές ρύπων

CO2. Σε ποσοστά, οι πωλή-

σεις των ηλεκτρικών – υβρι-

δικών οχημάτων άγγιξαν το

6,1% επί του συνόλου των

πωλήσεων στα καινούργια

αυτοκίνητα – όταν το 2017, το

ποσοστό αυτό ήταν στο 4,8%.

Πάντως, τη μερίδα του λέον-

τος κατέχουν ακόμη τα υβρι-

δικά, όπου από τα 944.800

«πράσινα» οχήματα, τα 555

χιλιάδες είναι μοντέλα σύγ-

χρονης υβριδικής τεχνολο-

γίας. Το πρώτο μοντέλο σε

πωλήσεις υβριδικό μοντέλο

είναι το Toyota Yaris HDS,

ακολουθεί το Toyota CH-R

ενώ μια από τις ευχάριστες

εκπλήξεις είναι και αυτή του

Γκάζωσαν οι πωλήσεις
ηλεκτρικών στην Ευρώπη

τo 2018 

Πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σε πωλήσεις το Nissan

Leaf, «πρωταθλήτρια» η Noρβηγία σε πράσινα ΙΧ. 
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ενημέρωση

ηλεκτρικού Kia Niro, που λαν-

σαρίστηκε ήδη στην ευρω-

παϊκή αγορά, την περασμένη

χρονιά – συγκεκριμένα το

δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Επίσης, το 2018, πουλήθηκαν

στην Ε,Ε. 195.000 νέα αμιγώς

ηλεκτρικά ΙΧ. Πρώτο σε πω-

λήσεις στέφθηκε το  Nissan

Leaf (38.792 ταξινομήσεις), το

οποίο ήδη κυκλοφορεί και

στην χώρα μας, από την περ-

σινή άνοιξη, ενώ, ένα μοντέλο

– που δεν κυκλοφορεί στην

χώρα μας – αλλά σημειώνει

εξαιρετικές πωλήσεις, είναι το

μικρό ηλεκτροκίνητο, το Re-

nault Zoe. Nα σημειωθεί, ότι,

η Νορβηγία αποτελεί την

πρώτη αγορά σε πωλήσεις

ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το

Nissan LEAF, είναι το πρώτο

μοντέλο σε πωλήσεις στη

συγκεκριμένη αγορά,   έναντι

οποιουδήποτε άλλου, νέου

αυτοκινήτου. Περισσότερα

από 12.000 LEAF έχουν πω-

ληθεί στη Νορβηγία το 2018,

κάτι στο οποίο έχει συμβάλλει

η πολύχρονη επένδυση της

χώρας σε δημόσιους ταχυ-

φορτιστές αλλά και στις κρατι-

κές επιδοτήσεις για την αγορά

ηλεκτρικού οχήματος. Πέρσι,

τρία στα δέκα οχήματα που

πουλήθηκαν στη συγκεκρι-

μένη χώρα της Σκανδιναβίας

ήταν ηλεκτρικό, ενώ η Νορ-

βηγία έχει θέσει ως στόχο, το

2025, να σταματήσει παντελώς

τις πωλήσεις αυτοκινήτων

βενζίνης ή πετρελαίου. Kαλή

χαρακτηρίζεται και η εμπο-

ρική καριέρα του ηλεκτρικού

Volkswagen Golf με 21.100

μονάδες ενώ ακολουθεί η

BMW i3 και το αμερικάνικο

Tesla Model S. Eπίσης, το

BMW Group πούλησε πάνω

από 140.000 ηλεκτρικά και

plug-in υβριδικά οχήματα το

2018. Συνολικά, 142.617

(+38,4%) ηλεκτρικά και plug-

in υβριδικά οχήματα BMW και

MINI παραδόθηκαν σε πελά-

τες σε όλο τον κόσμο την περ-

σινή χρονιά. Ακόμη πιο

αισιόδοξες είναι οι προβλέ-

ψεις για τα ηλεκτρικά οχήματα

μέσα στο 2019, όπου οι ανα-

λυτές της αγοράς προβλέπουν

ότι, έως το φετινό καλοκαίρι,

στους ευρωπαϊκούς δρόμους

θα κυκλοφορούν πάνω από

1,3 εκατομμύρια ηλεκτρικά

αυτοκίνητα. 

■ Γκάζωσαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη τo 2018 
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ενημέρωση

Aύξηση στις πωλήσεις ΙΧ τον Ιανουάριο
Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε αύξηση 3,7% 

τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν

9.210 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 8.885 τον Ιανουάριο

του 2018.

Η αγορά αυτοκινήτου εξακολουθεί να υφίσταται εξαι-

ρετικά μεγάλη πίεση κυρίως εξαιτίας της υπερφορολό-

γησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και

βρίσκεται στο -68,9% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο

της δεκαετίας 2000-2009.

Οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκι-

νήτων συνεχίζουν τους τελευταίους 15 μήνες να απο-

τελούν σταθερά την πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις

των καταναλωτών έναντι των πετρελαιοκίνητων. Τον

περασμένο μήνα, το 61,5% των καινούργιων επιβατι-

κών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν ήταν βενζινοκίνητα.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν

9.210 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 8.885 τον Ιανουάριο

του 2018. Εκ των 9.210 επιβατικών αυτοκινήτων, 5.668

ήταν βενζινοκίνητα (61,5%), 3.002 πετρελαιοκίνητα

(32,6%), 411 υβριδικά (4,5%), 67 διπλού καυσίμου (0,7%),

23 φυσικού αερίου (0,2%) και 17 ηλεκτρικά (0,2%). 1 στα

2 (53,6%) επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Ια-

νουάριο είχε κινητήρα ως 1.400 κυβικά εκατοστά.
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μικρά
νέα

αγοράς

Οι νέες BMW X3 M και BMW X4 M 

πιάνουν τους 510 ίππους

Η βαυαρική φίρμα ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στην κα-

τηγορία των premium SUV, με τις νέες BMW X3 M και BMW

X4 M που καυχιούνται για τις αγωνιστικές επιδόσεις τους και

την απαράμιλλη πολυτέλεια τους.  Παράλληλα , η βαυαρική

φίρμα λανσάρει τις αντίστοιχες εκδόσεις Competition των BMW

X3 M και BMW X4 M. Σημείο αιχμής ο νέος ισχυρότερος εξα-

κύλινδρος βενζινοκινητήρας που έχει εμφανιστεί ποτέ σε μον-

τέλο BMW M , με με τεχνολογία M TwinPower Turbo, που στη

συγκεκριμένη περίσταση αποδίδει 480 ίππους ενώ  για τις

BMW X3 M Competition και BMW X4 M Competition αυξάνει

την ισχύ 30 hp, φτάνοντας συνολικά τους 510 ίππους.  Ο νέος

κινητήρας συνεργάζεται με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο M Step-

tronic με Drivelogic και χρησιμοποιεί το νέο σύστημα τετρακί-

νησης M, που έκανε το ντεμπούτο του στην BMW M5. Το

σύστημα τετρακίνησης M xDrive μεταφέρει περισσότερη ροπή

στους πίσω τροχούς και προσφέρει στους ιδιοκτήτες των BMW

X3 M και BMW X4 M δύο προγράμματα οδήγησης AWD. Οι

BMW X3 M και BMW X4 M προσφέρουν επιτάχυνση από τα 0-

100χλμ/ώρα σε 4,2 ΄΄ ενώ λίγο πιο …γρήγορη είναι η επιτά-

χυνση στις εκδόσεις Competition μόλις 4,1 δευτ.

Peugeot: Κέρδισε το βραβείο

εταιρικού οχήματος 

Το κόστος χρήσης, η τιμή, οι εκπομπές ρύπων,

η αξία μεταπώλησης, το κόστος ασφάλισης και

οι επιδόσεις είναι μερικά από τα χαρακτηρι-

στικά που διακρίνουν ένα εταιρικό αυτοκίνητο

με ποιοτικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία αξιολο-

γεί κάθε χρόνο η διοργάνωση Company Car

Today (CCT100) που αναζητά τα καλύτερα αυ-

τοκίνητα του εταιρικού καναλιού πώλησης ανά

κατηγορία στην Μεγάλη Βρετανία. Φέτος, η

PEUGEOT κατάφερε να αποσπάσει δύο πολύ

σημαντικές βραβεύσεις στην εν λόγω  διοργά-

νωση. Πιο συγκεκριμένα, το SUV PEUGEOT

5008 κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την

κορυφή στην εξαιρετικά σημαντική κατηγορία

των SUV και τον τίτλο «SUV της χρονιάς», ενώ

τον ίδιο τίτλο είχε αποσπάσει και το 2018, ακρι-

βώς μετά το πρώτο του λανσάρισμα. Παράλ-

ληλα , το ΝΕΟ PEUGEOT Rifter διακρίθηκε ως

το “MPV της χρονιάς» για το 2019.Τόσο το PEU-

GEOT SUV 5008, όσο και το ολοκαίνουριο

Rifter διατίθενται με κινητήρες βενζίνης και

πετρελαίου προδιαγραφών Euro 6,2, οι οποίοι

προσφέρουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων

και κατ’ επέκταση εντυπωσιακή οικονομία

καυσίμου και χαμηλή φορολογία.



Το ισχυρότερο Ford Focus ST 

αποδίδει 280 ίππους

Τα προβλήματα της ταχυφόρτισης φαίνεται ότι λύνονται

με πολλές εναλλακτικές εφαρμογές από την ίδια την

αυτοκινητοβιομηχανία. Τελευταίο δείγμα γραφής ένας

φορητός ταχυφορτιστής από τη VW που δαθέτει μια

μπαταρία 360 kWh και μπορεί να φορτίζει 24 ώρες το

24ωρο σύμφωνα με την γερμανική εταιρία. Μπορεί να

φορτίσει παράλληλα έως και τέσσερα οχήματα. Το πιο

αισιόδοξο ότι μια πλήρης φόρτιση ενός ηλεκτρικού

οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από

20 λεπτά – η VW αναφέρει 17 λεπτά. Οι συγκεκριμένοι

ταχυφορτιστές θα τοποθετητούν το 2019 σε συγκεκρι-

μένες πόλεις της Γερμανίας. 
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Το Tesla Model 3 πρωταθλητής στις

πωλήσεις ηλεκτρικών παγκοσμίως 

To πιο καλοπουλημένο ηλεκτρικό μοντέλο σε όλο τον

κόσμο, για το 2018, ήταν το Tesla Model 3. Το Model 3

κυκλοφόρησε την περσινή χρονιά σε 138.000 αντίτυπα.

Δεύτερο, ένα κινέζικο ηλεκτρικό, της  BAIC, που απέ-

χει αρκετά σε πωλήσεις από αυτό της Tesla – μόλις

92.000 αντίτυπα. Στην τρίτη θέση κατετάγη το Nissan

Leaf με 85.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Και όλα αυτά,

πριν ακόμη ξεκινήσουν οι πωλήσεις του Model 3 στην

Ευρώπη – και που έχει ήδη δεχθεί 20.000 προπαραγ-

γελίες – ενώ το 2019, το μικρομεσαίο ηλεκτρικό της

αμερικάνικης φίρμας θα ξεκινήσει την εμπορική του

καριέρα και στην Κίνα. 
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μιvι αφιέρωμα

Δύο σούπερ

μοντέλα 

που έρχονται

ηλεκτρικά
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Tο νέο Q4 e-tron concept μπορεί σήμερα να είναι ένα πρωτότυπο μοντέλο, αλλά οι υθίνοντες της εταιρείας δια-

βεβαιώνουν ότι, στα τέλη του 2020, το νέο γερμανικό μοντέλο θα αποτελεί ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα

που θα εμπλουτίσει τη γκάμα της φίρμας – στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές

φίρμες. Το νέο μοντέλο βρίσκεται στην καρδιά των σπορ, κουπέ μοντέλων με άφθονες παραπομπές στα SUV, μια

κατηγορία που φαίνεται να ακολουθούν και άλλες φίρμες. Τεχνολογικά, η Audi δεν έχει δώσει πληροφορίες για το

ηλεκτροκίνητο «σχήμα» κάτω από το καπό του μοντέλου. Ίσως να αυτό να συμβεί σε δύο εβδομάδες, όταν το Q4

e-tron concept θα αποκαλυφθεί στην ανοιξιάτικη έκθεση στη Γενεύη, εκεί, όπου κάθε χρόνο δίνεται ο μελλοντικός

«παλμός» των τεσσάρων τροχών. Προς το παρόν, η γερμανική φίρμα αρκέστηκε να δώσει δύο φωτογραφίες –

σκίτσα που αποκαλύπτουν μερικώς την σχεδιαστική φόρμα που θα ακολουθήσει το μελλοντικό, ηλεκτροκίνητο

μοντέλο.



Oδιευθύνων σύμβουλος της Ferrari αποκάλυψε προσφάτως, ότι η Ferrari, στο πλαίσιο μείωσης των ρύπων που

επιβάλλει η Ε.Ε., προτίθεται να ακολουθήσει τις «πράσινες» νόρμες και ετοιμάζεται να παρουσιάσει μέσα στο

2019 μια υβριδική Ferrari. Ειδικότερα, το υβριδικό σχήμα κάτω από το καπό θα αποτελείται από έναν V8 κινητήρα

βενζίνης που επικουρικά θα συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Μάλιστα, σε ισχύ, όπως αποκάλυψαν

οι τεχνικοί της φίρμας, θα είναι πιο ισχυρή από την Ferrari 488 Pista, που αποδίδει 720 ίππους – πιθανόν η νέα υβρι-

δική Ferrari να ξεπερνάει και τους 800 ίππους. Επίσης, ο Καμιλιέρι αποκάλυψε ότι έως το 2022, το 60% των μοντέλων

της Ferrari θα είναι υβριδικά, ενώ το πιο σημαντικό – μεταξύ άλλων που ανέφερε – ότι η ιταλική φίρμα θα λανσάρει

ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μετά το 2022. Το 2018, η Ferrari κατάφερε να πουλήσει 9.250 αυτοκίνητα, και στόχος

της διοίκησης είναι να ξεπεράσει το 2019 τα 10.000 οχήματα. Φυσικά, αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα και με την

αύξηση των κερδών της φίρμας που είναι και το ζητούμενο για τα οικονομικά επιτελεία τα τελευταία χρόνια.
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bmw
group

Το Εργοστάσιο του BMW
Group που φτιάχνει 1.500 

αυτοκίνητα αλλά και Rolls –
Royce! 
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Εκτός από την παραγωγή αυτοκινήτων, το Εργοστάσιο του Dingolf-
ing φιλοξενεί επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων,
όπως πρεσαριστά τμήματα, καθίσματα και εξαρτήματα πλαισίου και
συστήματος κίνησης. Λόγω της τεχνογνωσίας του στη χρήση αλου-
μινίου στην κατασκευή οχημάτων και της μακρόχρονης εμπειρίας
του στην παραγωγή εναλλακτικών συστημάτων κίνησης, το εργο-
στάσιο του Dingolfing προμηθεύει επιπλέον σημαντικά εξαρτήματα
για μοντέλα BMW i – όπως μπαταρία υψηλής τάσης και συστήματα
μετάδοσης ηλεκτροκίνησης – στο εργοστάσιο της Λειψίας. Επι-
πλέον, στο Dingolfing παράγονται μπαταρίες υψηλής τάσης και ηλε-
κτροκινητήρες για τα plug-in υβριδικά μοντέλα του BMW Group.
Τα αμαξώματα όλων των μοντέλων Rolls-Royce κατασκευάζονται
επίσης εκεί. Το Dynamics Centre, ένα μεγάλο κέντρο αποθήκευσης
και μεταφόρτωσης, παρέχει στο παγκόσμιο δίκτυο εμπόρων BMW
και MINI γνήσια ανταλλακτικά και εξοπλισμό.

Φουλ ηλεκτρικά στο εργοστάσιο της Κάτω Βαυαρίας! 
Η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η οποία είναι βέ-
βαια προς όφελος της πόλης του Dingolfing, είναι αξιοσημείωτη,
ιδιαίτερα στη Μονάδα παραγωγής οχημάτων. Το ποσοστό των ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων διπλασιάστηκε μέσα στο 2018 σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά φτάνοντας το 9% περίπου της συνολικής
παραγωγής. Σχεδόν 30.000 plug-in υβριδικά μοντέλα BMW Σειράς
5 και Σειράς 7 βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου
στο Dingolfing, όπου μέσα στο 2018 κατασκευάστηκαν συνολικά
330.000 οχήματα, ανάμεσα στα οποία και οι coupe και cabrio εκ-
δόσεις της νέας BMW Σειράς 8. Με τέτοια αποτελέσματα το Din-
golfing ήταν για άλλη μια χρονιά το πρώτο σε παραγωγή
αυτοκινήτων εργοστάσιο του BMW Group στην Ευρώπη.
Τα επόμενα χρόνια, το BMW iNEXT, το οποίο προγραμματίζεται για
παραγωγή στο Dingolfing από το 2021, θα αποτελέσει σημαντικό
ορόσημο στο δρόμο προς την αυτοκίνηση του μέλλοντος. Εκτετα-
μένες επενδύσεις έχουν γίνει στη μονάδα παραγωγής ώστε να είναι
έτοιμη για την παραγωγή των νέων μοντέλων. 

Το Εργοστάσιο του Dingolfing είναι ένα από τα 30 παγ-

κόσμια σημεία παραγωγής του BMW Group. Στο Εργο-

στάσιο, καθημερινά, περνούν από τη γραμμή

συναρμολόγησης περίπου 1.500 αυτοκίνητα BMW Σειράς

3, 4, 5, 6, 7 και 8. Συνολικά, το εργοστάσιο κατασκεύασε

περίπου 330.000 αυτοκίνητα το 2018. Σήμερα, 18.000

άτομα και 800 μαθητευόμενοι εργάζονται στις παραγω-

γικές εγκαταστάσεις του BMW Group στο Dingolfing.
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Για μία φορά ακόμα, χάρη στην

Opel, ένα χαρακτηριστικό που

μέχρι πρότινος αποτελούσε απο-

κλειστικότητα των πολυτελών οχημά-

των, προσχώρησε στην κατηγορία των

συμπαγών μοντέλων. Οι προβολείς του

best-seller έχουν συνολικά 16 μονάδες

LED (οκτώ σε κάθε πλευρά), που αυτόματα

και συνεχώς προσαρμόζουν το μήκος και την

κατανομή του κώνου φωτισμού και απλά ‘συ-

σκοτίζουν’ την περιοχή γύρω από τα αντίθετα

διερχόμενα και προπορευόμενα οχήματα, για

να μην ενοχλούν τους άλλους οδηγούς. Έτσι

εξασφαλίζεται μηδενική αντανάκλαση – με

άριστη ορατότητα. Ή όπως λέει ο πρεσβευτής

της μάρκας Opel, Jürgen Klopp: «Τα φώτα

είναι λαμπερά όπως σε ένα γήπεδο ποδο-

σφαίρου – αλλά δεν ‘τυφλώνουν’ κανέναν».

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι πολύ

απλή: μόλις το αυτοκίνητο βγει από τα όρια της

πόλης, οι προβολείς matrix αυτόματα αλλά-

ζουν σε πρόγραμμα μεγάλης σκάλας και προ-

σαρμόζουν το μήκος και την κατανομή του

κώνου φωτισμού. Το προηγμένο σύστημα

κάνει τη νύχτα μέρα για οδηγούς και επιβάτες,

χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες

των δρόμων.

Το IntelliLux LED matrix εκτός από προσιτό

είναι και ένα πολύ προηγμένο σύστημα φωτι-

σμού full LED. Για παράδειγμα, καθώς δεν φέ-

ρουν όλα τα Astra σύστημα πλοήγησης, το

IntelliLux πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει εάν

το αυτοκίνητο ταξιδεύει σε περιοχές εντός ή

εκτός πόλης. Αυτό λειτουργεί μέσω της διεπα-

Tο επαναστατικό σύστημα φωτισμού

IntelliLux LED matrix λανσαρίστηκε

το 2015 με την τρέχουσα γενιά Opel Astra

IntelliLux LED

Οι έξυπνοι προβολείς που φωτίζουν 

όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου!
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φής κάμερας και αισθητήρων ταχύτητας. Μόλις η

ταχύτητα ξεπεράσει τα 50 km/h, η κάμερα ελέγχει

που βρίσκεται το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή. Σε

έναν ανεπαρκώς φωτισμένο δρόμο ή σε σκοτει-

νές περιοχές, ενεργοποιείται αυτόματα η μεγάλη

σκάλα φώτων. Μεταξύ άλλων, το σύστημα ανα-

γνωρίζει αυτοκινητόδρομους και πόλεις από το

φωτισμό των δρόμων. Στο πρόγραμμα φωτισμού

αυτοκινητόδρομου (Motorway Light mode), ορι-

σμένα στοιχεία LED της αριστερής πλευράς είναι

μόνιμα απενεργοποιημένα, ώστε να μην θαμπώ-

νουν τους αντίθετα διερχόμενους οδηγούς. Επο-

μένως η λύση της Opel είναι το πρώτο σύστημα

φωτισμού matrix για όχημα μαζικής παραγωγής

που προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες πε-

ριβάλλοντος, χωρίς να συνδέεται με μία συσκευή

πλοήγησης.



volvo

Η νέα σειρά 

ηλεκτροκίνητων 

συνόλων που 

θα εφαρμόσει 

στα μοντέλα της 

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α
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Τα νέα, ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης (MHEV)

συνδυάζουν την προηγμένη τεχνολογία ανάκτησης

της κινητικής ενέργειας κατά το φρενάρισμα με τους

υπάρχοντες κινητήρες εσωτερικής καύσης, για να

δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτροκίνητη σειρά που

φέρει τον κωδικό “Β”. Οι νέες μονάδες προσφέρουν

έως και 15% εξοικονόμηση καυσίμου και μειωμέ-

νους ρύπους σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Παράλληλα, η Volvo αναβάθμισε το Plug-in υβρι-

δικό σύστημα Τ8 Twin Engine και επιβεβαίωσε ότι

οι Plug-in εκδόσεις θα είναι πλέον διαθέσιμες σε

κάθε μοντέλο που παράγει.

Συνεπής στους στρατηγικούς της στόχους και αντα-

ποκρινόμενη στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, η

Volvo Cars αυξάνει την παραγωγική της δυναμικό-

τητα, ώστε να μπορεί να διαθέτει έως και το 25% της

συνολικής της παραγωγής σε αυτοκίνητα με Twin

Engine Plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης.

Επιπλέον, η εταιρεία προσδοκά ότι οι νέες υβριδι-

κές μονάδες με την κωδική ονομασία B θα κατα-

στούν σταδιακά οι κύριες επιλογές των πελατών,

ώστε να έρθει ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του

στόχου της, που προβλέπει ότι έως τα μέσα της επό-

μενης δεκαετίας όλα τα αυτοκίνητά της θα είναι ηλε-

κτροκινούμενα. Στη μεγαλύτερη πλατφόρμα SPA

(Scalable Product Architecture), η αναβαθμισμένη

Plug-in υβριδική μονάδα Τ8 Twin Engine διαθέτει

μια νέα μπαταρία, προηγμένο brake-by-wire σύ-

στημα φόρτισης και αποδίδει πλέον 420 ίππους. Η

αυτονομία του συστήματος Τ8 Twin Engine για κί-

νηση αμιγώς με τον ηλεκτροκινητήρα έχει αυξηθεί

κατά περίπου 15%. Η ίδια μονάδα διατίθεται σε όλη

την γκάμα των Σειρών 90 και 60. Επιπρόσθετα των

εκδόσεων T8 Twin Engine, τo XC90 θα διατίθεται και

με το νέο ήπιο υβριδικό σύστημα Β5 σε πετρελαι-

οκίνητη εκδοχή και Β6 σε βενζινοκίνητη εκδοχή.

Η Volvo πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη του φι-

λόδοξου στόχου της για την ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας μία σειρά νέων

και αναβαθμισμένων επιλογών στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, που θα εφο-

διάσουν ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων της.

Η νέα σειρά ηλεκτροκίνητων συνόλων που θα εφαρμόσει στα μοντέλα της 
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H νέα BMW Σειρά 7 στη Γενεύη 

Το κύρος του πολυτελούς sedan αναδει-

κνύεται μέσα από ένα ιδιαίτερα δυναμικό

εμπρός τμήμα, που τώρα είναι 50 mm ψη-

λότερο και περιλαμβάνει την κλασική μάσκα

BMW μεγαλύτερη κατά 40%, και λεπτότε-

ρους προβολείς. Το καπό και η εμπρός

ποδιά υιοθετούν επίσης μία νέα εμφάνιση.

Τα πλευρικά τμήματα αποπνέουν μία εικόνα

ακρίβειας, χάρη στη νέα κάθετη θέση των

Air Breathers και τις διακοσμητικές λωρί-

δες που εκτείνονται μέχρι πίσω. Η σχεδια-

στική αναβάθμιση ολοκληρώνεται με μία

νέα πίσω ποδιά και μία πιο λεπτή φωτεινή

λωρίδα κάτω από τη χρωμιωμένη μπάρα

που ενώνει τα πίσω φώτα, τα οποία επίσης

είναι πιο λεπτά από πριν. Η αποκλειστική

δερμάτινη επένδυση Nappa με εκτεταμένα

καπιτονέ μοτίβα  (νέα στη λίστα επιλογών)

και οι νέες διακοσμητικές λωρίδες εσωτε-

ρικού χαρίζουν στην καμπίνα έναν αέρα

αποκλειστικότητας. Επιπλέον, οι διακόπτες

στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έχουν

νέα διάταξη και ο ασύρματος φορτιστής για

smartphones βρίσκεται σε νέα θέση, ενώ

το προαιρετικό Ambient έχει νέο φινίρισμα.

Το cockpit περιλαμβάνει πίνακα οργάνων

και Control Display με το λογισμικό BMW

Operating System 7.0, όπως και η μονάδα

ελέγχου BMW Touch Command για τους

πίσω επιβάτες. Η πληθώρα λειτουργιών

που παρέχουν τα στάνταρ και προαιρετικά

συστήματα υποστήριξης οδηγού για τη νέα

BMW Σειρά 7 περιλαμβάνει τώρα το Re-

versing Assistant.

Η περαιτέρω εξελιγμένη γκάμα κινητήρων

για τη BMW Σειρά 7 περιλαμβάνει έναν V12

με φίλτρο σωματιδίων βενζίνης, ένα νέο

οκτακύλινδρο βενζινοκινητήρα και τρεις

εξακύλινδρους σε σειρά diesel. Τα τρία

plug-in υβριδικά μοντέλα της νέας οικογέ-

νειας BMW Σειράς 7 προσφέρουν αυξημένη

ιπποδύναμη και μεγαλύτερη αυτονομία.

Όλες οι εκδόσεις πληρούν το αυστηρό πρό-

τυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP.

Η BMW αναβαθμίζει το προφίλ των κορυφαίων μοντέλων της στην πολυτελή κατη-
γορία, με μία εκτεταμένη ανανέωση, πιο προηγμένη γκάμα κινητήρων και καινοτό-
μες τεχνολογίες ελέγχου/λειτουργίας, υποστήριξης οδηγού και συνδεσιμότητας. 

 

 

Η ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση της νέας

BMW Σειράς 7 τονίζει την αυτοπεποίθηση του

αυτοκινήτου και την εκλεπτυσμένη

κομψότητα. Μέσα στην καμπίνα, τα νέα

στοιχεία εξοπλισμού, η βελτιωμένη ακουστική

άνεση και η τελευταία γενιά του συστήματος

απεικόνισης και ελέγχου, όλα συμβάλλουν

στην αναβάθμιση του παράγοντα ‘ευεξίας’.

“

7
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Όταν η συντομογραφία ‘GP’ συνδυαστεί με μοντέλο ΜΙΝΙ, τότε ο ενθουσια-

σμός των φίλων της Βρετανικής πολυτελούς μάρκας γίνεται πιο έντονος. Το

νέο MINI John Cooper Works GP, θα κατακτήσει τους δρόμους όλου του

κόσμου, και παράλληλα την καρδιά και το μυαλό ενός κοινού που λατρεύει

τις επιδόσεις. Η νέα έκδοση του κορυφαίου αθλητή της γκάμας χρησιμοποιεί

έναν τετρακύλινδρο κινητήρα που αποδίδει πάνω από 300 hp με τεχνολογία

MINI TwinPower Turbo που το κάνει το ταχύτερο και ισχυρότερο MINI όλων

των εποχών με έγκριση τύπου για το δρόμο. Το λανσάρισμά του στην αγορά

θα απαιτήσει επίσης γρήγορες αποφάσεις: το νέο MINI John Cooper Works

GP θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό μόλις 3.000 αντιτύπων.

Η εξέλιξη του νέου MINI John Cooper Works GP για τη μαζική παραγωγή

μπαίνει τώρα σε μία κρίσιμη φάση – και συγκεκριμένα στην αγωνιστική

πίστα, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα δοκιμαστεί ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Βασισμένη στην τεχνογνωσία ‘John Cooper Works’, η ανάρτηση που εξε-

λίχθηκε ειδικά γι’ αυτό το μοντέλο θα προσαρμοστεί με ακρίβεια στην τερά-

στια ιπποδύναμη του νέου κινητήρα.

Η στοχευμένη εφαρμογή αγωνιστικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας θέτει

τις βάσεις για νέα επιτεύγματα στη μάχη με το χρονόμετρο. Σημείο αναφοράς

εδώ είναι ο κορυφαίος αθλητής της τελευταίας γενιάς MINI. Ο χρονομετρη-

μένος γύρος στην πίστα Nürburgring-Nordschleife που πέτυχε το προηγού-

μενο μοντέλο MINI John Cooper Works GP ήταν 8:23 λεπτά – ταχύτερο από

οποιοδήποτε σπορ αυτοκίνητο υψηλότερων κατηγοριών. Στην πραγματικό-

τητα, το MINI έχει παράδοση στο να αφήνει πίσω τους θεωρητικά ανώτερους

αντιπάλους του. Στα χέρια του σχεδιαστή της Formula 1, John Cooper, το

κλασικό Mini ωρίμασε και έγινε ένα μικρό αλλά γρήγορο αγωνιστικό όχημα

που αντιμετώπισε επάξια πολλούς δυνατούς παίκτες στο χώρο τους – αρκεί

να θυμηθούμε τους τρεις θριάμβους στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

 

Το νέο MINI John Cooper Works GP, θα κατακτήσει τους

δρόμους όλου του κόσμου, και παράλληλα την καρδιά και το

μυαλό ενός κοινού που λατρεύει τις επιδόσεις “

auto news

Με 300 ατίθασους ίππους 

Η Βρετανική premium μάρκα ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του μικρού σπορ
αυτοκινήτου της που θα κυκλοφορήσει το 2020 με 300 hp και αγωνιστική

τεχνολογία John Cooper Works.  



 “
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SEAT Minimoauto news
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Παρουσιάστηκε η ηλεκτρική

«σφήνα» για την πόλη! 

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της

SEAT Luca de Meo ανέφερε μεταξύ

άλλων, ότι: «το SEAT Minimó έχει σχε-

διαστεί ειδικά για να προσαρμοστεί στις

πλατφόρμες κινητικότητας που θα δια-

μορφώσουν το μέλλον της αστικής

οδήγησης, όπου η κυκλοφορία θα πε-

ριοριστεί και μόνο λίγα οχήματα θα

είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις»

Το συγκεκριμένο πρωτοποριακό μον-

τελάκι είναι 100% ηλεκτρικό, που εν-

σωματώνει ένα σύστημα εναλλαγής

μπαταριών, επιτρέποντας τη πλήρη

φόρτιση του σε λίγα μόνο λεπτά προ-

σφέροντας 100 χιλιόμετρα αυτονομία.

Αυτό το καινοτόμο σύστημα σημαίνει

ότι το λειτουργικό κόστος του carshar-

ing μειώνεται ουσιαστικά κατά 50%.

Με 2,5μ. μήκος και 1,2μ. πλάτος, το

Minimó καταλαμβάνει χώρο 3,1 τετρα-

γωνικών μέτρων έναντι των 7,2 τετρα-

γωνικών μέτρων ενός κανονικού

αυτοκινήτου, μειώνοντας σημαντικά το

αστικό οικολογικό αποτύπωμα του.

Το Minimó είναι επίσης ένα υπερ-συν-

δεδεμένο όχημα με ενσωματωμένη τε-

χνολογία 5G που παρέχει μια άνετη και

ομαλή εμπειρία ψηφιακής χρήσης βα-

σισμένη στο Digital Access key και το

ασύρματο Android Auto™ στην οθόνη

του οχήματος, χωρίς οι χρήστες να

χρειάζεται να συνδέσουν το smart-

phone τους σε οποιοδήποτε καλώδιο ή

πρίζα. Μεταξύ άλλων λειτουργιών, το

αυτοκίνητο αναγνωρίζει αν ο οδηγός

είναι ηλικίας 16 ή 18 ετών για να προ-

σαρμόσει ανάλογα τη ταχύτητά σε 45 ή

90 km/h. Επιπλέον, με το Google As-

sistant του Android Auto, οι χρήστες

μπορούν να κρατούν τα μάτια στο

δρόμο και τα χέρια στο τιμόνι ενώ χρη-

σιμοποιούν τη φωνή τους για να παρα-

μένουν συνδεδεμένοι, να λαμβάνουν

εύκολα απαντήσεις, να διαχειρίζονται

θέματα και να ελέγχουν τα μέσα ενημέ-

ρωσης. 

Το  SEAT Minimó είναι ένα 100% ηλεκτρικό όχημα που συνδυάζει τα καλύτερα
χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας και του αυτοκινήτου! 

 

 

To Seat Minimo έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για να προσαρμοστεί στις πλατφόρμες

κινητικότητας που θα διαμορφώσουν το μέλλον

της αστικής οδήγησης, όπου η κυκλοφορία 

θα περιοριστεί και μόνο λίγα οχήματα 

θα είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις
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Για πρώτη φορά το Ιταλικό crossover είναι διαθέσιμο με διχρωμία. Εκτός από μαύρο αμάξωμα

- λευκή οροφή, το μοντέλο είναι διαθέσιμο και σε άλλους συνδυασμούς, όπως λευκό αμάξωμα

με μαύρη οροφή, ή γκρι αμάξωμα με μαύρη οροφή.

H FIAT επέλεξε τη Γενεύη για να παρουσιάσει τη νέα σειρά "120th" της οικογένειας 500.

Διαθέσιμη στα 500, 500X και 500L, η νέα σειρά γιορτάζει τα 120α γενέθλια της Fiat, ένα

ορόσημο που λίγοι κατασκευαστές έχουν φτάσει, ενώ παράλληλα ανεβάζει σε ένα ακόμα

υψηλότερο επίπεδο την τεχνολογία, την άνεση και τη συνδεσιμότητα που προσφέρει ένα

αυτοκίνητο.

FIAT: Θα γιορτάσει τη Γενεύη τα 120 χρόνια

από την ίδρυση της 

Πολλά έχουν αλλάξει από την, 11η Ιουλίου του 1899, όταν η "Società Anonima Fabbrica Ital-

iana di Automobili - Torino" (FIAT) ιδρύθηκε, όμως η φιλοσοφία της εταιρείας και η εμπειρία

ελευθερίας που προσφέρουν τα μοντέλα της, εξακολουθούν να την ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο

επίπεδο.

Στην έκθεση, το κοινό θα γνωρίσει για πρώτη φορά το νέο Panda Connected by Wind και το

5θυρο Tipo Sport με το Wind Pack, δύο μοντέλα για την Ιταλική αγορά, τα οποία αποτελούν

καρπό της συνεργασίας της Fiat με την Wind. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις αποτελούν ακόμα

ένα παράδειγμα για τη δημιουργία από τη Fiat, αυτοκινήτων που είναι μοντέρνα, ασφαλή και

με κορυφαίες λύσεις συνδεσιμότητας.

■ Η σειρά "120th" της οικογένειας 500: Κορυφαία συνδεσιμότητα και κομψότητα

■ Το νέο Fiat 500X "120th"

Στη Γενεύη θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της σειράς "120th" της οικογένειας 500, με τα

τρία μοντέλα (500, 500Χ, 500L) να είναι όλα σε διχρωμία μαύρου-λευκού χρώματος. Ο συγκε-

κριμένος χρωματικός συνδυασμός με την ονομασία Tuxedo (σμόκιν) συνδυάζεται με το ειδικό

λογότυπο της σειράς "120th", αλλά και ένα πλούσιο πακέτο συνδεσιμότητας που βασίζεται στο

σύστημα πολυμέσων Uconnect 7", με την HD οθόνη αφής και τη συμβατότητα με Apple

CarPlayTM και Android AutoTM.
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Το σύνολο ολοκληρώνεται από τους μαύρους γυαλιστερούς καθρέπτες, τα χρωμιομένα πλαίσια των

θυρών και τις ζάντες ελαφρού κράματος. Αντίστοιχα στο εσωτερικό οι νέες επενδύσεις, οι επιφάνειες σε

μαύρο χρώμα και ο πλούσιος εξοπλισμός προσφέρουν μια άνετη και ελκυστική εμπειρία οδήγησης. Η

έκδοση "120th" του Fiat 500X είναι διαθέσιμη με όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου της σει-

ράς, συμπεριλαμβανομένων των νέων Turbo FireFly απόδοσης 120 (1.0) και 150 (1.3) ίππων. Τέλος εκτός

από τις διχρωμίες Tuxedo, η σειρά είναι διαθέσιμη με 4 επιπλέον χρώματα.. 

■ Fiat 500 "120th"
Το θρυλικό 500 επίσης είναι διαθέσιμο στη σειρά "120th", με τη διχρωμία Tuxedo να ενισχύει ακόμα πε-

ρισσότερο τον κομψό χαρακτήρα του. Αντίστοιχα στο εσωτερικό οι επιλογές των υλικών, των χρωμάτων,

αλλά και ο πλούσιος εξοπλισμός δημιουργούν ένα από τα πλέον ξεχωριστά 500.  Η έκδοση "120th" εφο-

διάζεται με την πλήρη σειρά ατμοσφαιρικών και Turbo κινητήρων βενζίνης της σειράς 500 (1.2 με 69 ίπ-

πους, 0,9Twin Air με 85 ίππους).

■ Fiat 500 L "120th"
Η σειρά "120th", συμπληρώνεται ιδανικά από το 500L που επίσης είναι διαθέσιμο στη διχρωμία Tuxedo.

Τα στοιχεία σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και χρώμιο, καθώς και οι ξεχωριστές λεπτομέρειες στο αμά-

ξωμα και το εσωτερικό δίνουν το στίγμα του επετειακού 500L. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, ενώ οι επι-

λογές στους κινητήρες περιλαμβάνουν τόσο τον κινητήρα βενζίνης Fire των 1,4 λίτρων με 95 ίππους,

όσο και τους κινητήρες πετρελαίου MultiJet με απόδοση 95 (1.3) και 120 (1.6) ίππους.
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H Bridgestone Europe Απέκτησε την Tomtom
Telematics Έναντι Τιμήματος Τοις Μετρητοίς
ύψους 910 Εκατομμυρίων € 

Η Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”), θυγατρική

της Bridgestone Corporation στην EMEA, προέβη σε συμ-

φωνία με την TomTom για την απόκτηση της τηλεματικής

δραστηριότητάς της, έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς ύψους

910 εκατομμυρίων € . 

Η συναλλαγή φέρνει σε επαφή τη μεγαλύτερη εταιρεία

ελαστικών και καουτσούκ στον κόσμο με τον Νο 1 προμη-

θευτή ψηφιακών λύσεων στόλων στην Ευρώπη, δημιουρ-

γώντας μια κορυφαία πλατφόρμα δεδομένων για

συνδεδεμένα οχήματα. Η TomTom Telematics θα επιτα-

χύνει την πορεία της Bridgestone προς την ηγετική θέση

των λύσεων μετακίνησης στην περιοχή και ο συνδυασμός

των δεδομένων και των δύο εταιρειών θα επιτρέψει στην

Bridgestone να πραγματοποιεί πωλήσεις ελαστικών σε

συνδυασμό με λύσεις σε μία μεγαλύτερη βάση πελατών. 

Επιπλέον, η πρόσβαση στα δεδομένα θα ενισχύσει την

ανάπτυξη εικονικών ελαστικών και δοκιμών της Bridge-

stone, καθώς και την αντίστοιχη καινοτομία των ελαστι-

κών, η οποία θα ωφελήσει όλους τους πελάτες,

συμπεριλαμβανομένων των Υπευθύνων Αρχικού Εξοπλι-

σμού.

Οι νέες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές μέγα -

τάσεις ωθούν τον ρυθμό της αλλαγής στην αυτοκινητοβιο-

μηχανία και το μέλλον των οχημάτων αποκτά πλέον στοι-

χεία όπως συνδεσιμότητα, αυτονομία, κοινή χρήση και

λειτουργία μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό,

η Bridgestone έχει εντοπίσει ψηφιακές λύσεις μετακίνη-

σης και λύσεις στόλων ως μία στρατηγική προτεραιότητα.

Αυτό ενισχύεται από την αυξανόμενη σημασία των στόλων

έναντι των ιδιωτικών οχημάτων προκειμένου για τη μετα-

φορά ανθρώπων και αγαθών. Η αυξανόμενη ζήτηση στη

βιομηχανία των μεταφορών σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και

οι διαχειριστές στόλων πρέπει να μεγιστοποιήσουν την πα-

ραγωγικότητα και να ελαχιστοποιήσουν το συνολικό κό-

στος ιδιοκτησίας περισσότερο από ποτέ.

Αυτή η τελευταία επένδυση έρχεται να ενισχύσει προηγού-

μενες κινήσεις της Bridgestone για την ενίσχυση της ψη-

φιακής της τεχνολογίας στην EMEA. Πιο συγκεκριμένα, η

εταιρεία έχει δημιουργήσει δυνατότητες συλλογής δεδο-

μένων από αισθητήρες, πλατφόρμες δεδομένων και ανα-

λυτικά στοιχεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη μιας

σειράς ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών, όπως τα Tire-

matics, Mobox, FleetPulse και Bridgestone Connect. 

Η TomTom Telematics, που πρωτοπορεί σε μια βιομηχα-

νία με διψήφια νούμερα ανάπτυξης ανάπτυξης, ταιριάζει

με την στρατηγική της Bridgestone, καθώς διαθέτει μια με-

γάλη και αυξανόμενη εγκατεστημένη βάση χρηστών

860.000 οχημάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα από τα

δύο τρίτα είναι επαγγελματικά. Διαθέτει ένα προσαρμο-

σμένο σύστημα go-to-market και μια ψηφιακή προσφορά

υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει το WebFleet και το

NextFleet. Οι ισχυρές, υποκείμενες τεχνολογίες που βασί-

ζονται στην ανάλυση δεδομένων εδρεύουν σε μια ανοιχτή,

κλιμακούμενη, ασφαλή πλατφόρμα, με περιβάλλον cloud.

Χειρίζεται κατά μέσο όρο πάνω από 800 εκατομμύρια ανα-

ζητήσεις GPS, 3,3 εκατομμύρια ταξίδια και 200 εκατομμύ-

ρια εισερχόμενα μηνύματα, σε ημερήσια βάση.

Η πλατφόρμα της επιτρέπει σε πελάτες όπως επαγγελμα-

τικούς στόλους, εταιρείες leasing ή εταιρικούς στόλους να

καταστήσουν τις λειτουργίες τους πιο αποτελεσματικές.

Επίσης, επιτρέπει συνεργασίες όπως με Διαχειριστές Αρ-

χικού Εξοπλισμού, λόγω της βελτιωμένης εμπειρίας του

οδηγού. Η ομάδα διαχείρισης της TomTom Telematics έχει

πετύχει να αυξάνει συνεχώς την πελατειακή της βάση και

να διατηρείται κερδοφόρα, ανά έτος. Η επιχείρηση έχει επί-

σης τοποθετηθεί πολύ καλά σε σχέση με την μελλοντική

■ Η TomTom Telematics, που ανήκει στην TomTom είναι ο Ευρωπαίος Ηγέτης στις ψηφιακές λύσεις στό-

λων με ισχυρή πλατφόρμα δεδομένων. 

■ Η Συναλλαγή δημιουργεί ένα τεράστιο δυναμικό για λύσεις στόλων στην EMEA, το οποίο είναι σε θέση

να ξεκλειδώσει νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα για όλη την μετακίνηση, επαγγελματιών και ιδιωτών. 
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ανάπτυξη σε λύσεις στόλων και την ανάπτυξη νέων επι-

χειρηματικών μοντέλων,  που βασίζονται σε δυνατότητες

λογισμικού.

Η Bridgestone διαθέτει το τέλειο πακέτο για την επιτάχυνση

της επιχείρησης TomTom Telematics. Μπορεί να αξιοποι-

ήσει την ισχυρή επωνυμία της μάρκας, τη μεγάλη πελατει-

ακή της βάση, την προτίμηση που έχει ως προμηθευτής

από πολλούς κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων και

στόλων παγκοσμίως και 2.600 σημεία πώλησης στην

EMEA. Επιπλέον, η Bridgestone φέρνει τις κορυφαίες

επενδύσεις στον τομέα Έρευνας  & Ανάπτυξης και το Dig-

ital Garage που εδρεύει στη Ρώμη, αφιερωμένο στην ανά-

πτυξη λύσεων ψηφιακής κινητικότητας.

Ο Paolo Ferrari, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της

Bridgestone EMEA, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομί-

λου Bridgestone, δήλωσε: "Βρήκαμε το τέλειο ταίρι μας

στην TomTom Telematics. Τα συμπληρωματικά μας πλε-

ονεκτήματα καθώς και οι δυνατότητες μας θα δημιουργή-

σουν ένα δυναμικό λύσεων για τους στόλους και θα

ενισχύσουν περαιτέρω τον πυρήνα της ψηφιακής τεχνο-

λογίας της Bridgestone. Πέρα από αυτό, θα υπάρξουν ση-

μαντικά οφέλη, συμπληρώνοντας τις προσφορές μας,

επιτρέποντάς μας, μεταξύ πολλών άλλων ευκαιριών, να

πραγματοποιήσουμε πωλήσεις ελαστικών και λύσεων σε

όλους τους πελάτες μας. Τώρα έχουμε τοποθετηθεί καλά

στην EMEA προκειμένου να επιταχύνουμε τις επιχειρημα-

τικές δραστηριότητές μας, να επεκτείνουμε την πελατειακή

βάση του στόλου μας και να αδράξουμε ταχέως αναπτυσ-

σόμενες και κερδοφόρες ευκαιρίες στον κλάδο μετακίνη-

σης  της αυτοκινητοβιομηχανίας. "

"Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το ταλέντο και την ικανό-

τητα των στελεχών της TomTom Telematics και των 670

υπαλλήλων της. Πρόθεσή μας είναι να προωθήσουμε και

να αναπτύξουμε την επιχείρηση και να υποστηρίξουμε τα

σημερινά της σχέδια. Θέλουμε η TomTom Telematics να

συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της με επιτυχία

όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και να επωφεληθεί

από τη Νο1 θέση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά."

"Μετά από μια διεξοδική επανεξέταση των πολλαπλών

στρατηγικών επιλογών, διαπιστώσαμε ότι η πώληση της

TomTom Telematics στη Bridgestone είναι προς το συμ-

φέρον τόσο της TomTom Telematics όσο και του πυρήνα

της τεχνολογικής μας δραστηριότητας", σχολίασε ο Harold

Goddijn, Διευθύνων Σύμβουλος της TomTom. "Θα συνεχί-

σουμε να επενδύουμε στο καινοτόμο σύστημα δημιουργίας

χαρτών, επιτρέποντας ταχύτερες ενημερώσεις χαρτών,

μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος, ανοίγοντας

το δρόμο προς την αυτόνομη οδήγηση".

"Η TomTom Telematics είναι ο Νο 1 Πάροχος Υπηρεσιών

Τηλεματικής στην Ευρώπη και εμείς συνεχίζουμε να ανα-

πτύσσουμε την εγκατεστημένη βάση των οχημάτων που

εξυπηρετούμε παγκοσμίως ", πρόσθεσε ο Thomas

Schmidt, Διευθύνων Σύμβουλος της TomTom Telematics.

"Προσβλέπουμε στην επιτάχυνση του φιλόδοξου μας σχε-

δίου ανάπτυξης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών ως

μέρος της Bridgestone. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε ότι η

μετάβαση θα είναι απρόσκοπτη χωρίς καμία διακοπή για

τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους

μας."

Λεπτομέρειες Συναλλαγής

Με το κλείσιμο, η Bridgestone θα αποκτήσει όλα τα εκδο-

θέντα και εκκρεμή μετοχικά κεφάλαια της Tom-

TomΤηλεματικής για χρηματική αντιπαροχή ύψους 910

εκατομμυρίων ευρώ, υπό την επιφύλαξη του συνήθους

κλεισίματος εκκρεμοτήτων. Η εξαγορά χρηματοδοτείται με

διαθέσιμα μετρητά στον ισολογισμό και αναμένεται να αυ-

ξηθεί κατά το πρώτο έτος. Η απόκτηση αφορά μόνο την

επιχειρησιακή μονάδα τηλεματικής της TomTom. 

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα κατά

το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Η συναλλαγή εξακολουθεί να

υπόκειται στις σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις, στη δια-

βούλευση με τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων

της TomTom και στην έγκριση των μετόχων της TomTom.

Σχετικά με αυτή τη συναλλαγή, η Morgan Stanley ενεργεί

ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Bridge-

stone και η Simmons & Simmons ενεργεί ως νομικός

σύμβουλος.
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Η Alliance Ventures, ο στρατηγικός βραχίονας κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών

(Venture Capital fund) της Renault-Nissan-Mitsubishi, ανακοίνωσε μια νέα επένδυση

στην PowerShare, μιας νεοφυούς ηλεκτρονικής  πλατφόρμας φόρτισης EV, με έδρα στην

Κίνα.  

Η PowerShare  παρέχει μια online πλατ-

φόρμα που συνδέει τους οδηγούς των EVs,

τους παρόχους  των  σημείων φόρτισης και

τους προμηθευτές ενέργειας, προσφέροντας

μια απρόσκοπτη εμπειρίας φόρτισης. Βασι-

σμένη σε σύστημα “νέφους” (cloud), η  πλατ-

φόρμα  επιτρέπει στους προμηθευτές να

παρακολουθούν τη ζήτηση από τα οχήματα,

σε συνδυασμό με την ικανότητα ισχύος του

δικτύου και της δυνατότητας των οδηγών να

βρουν διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης. 

Η PowerShare είναι η πιο πρόσφατη προ-

σθήκη  στο χαρτοφυλάκιο της Alliance Ven-

tures, ούσα στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής

της και αντιπροσωπεύοντας επιχειρηματίες

που επενδύουν στην πρωτοπορία των συ-

στημάτων επόμενης γενιάς, για την αυτοκι-

νητοβιομηχανία.

Ο κ. François Dossa, Παγκόσμιος Αντιπρό-

εδρος της Alliance Ventures και του Open

Innovation, δήλωσε: "Η τεχνογνωσία της

PowerShare ανταποκρίνεται στον στόχο της

Συμμαχίας για διατήρηση της ηγετικής μας

θέσης στην ηλεκτροκίνηση. Πρέπει να δημι-

ουργηθεί ένα σταθερό δίκτυο υποδομών για

την επιτάχυνση της ανάπτυξης των αμιγώς

ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των νέων

υπηρεσιών κινητικότητας και αναμένουμε

από την τεχνολογία της Powershare να συμ-

βάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επι-

πλέον, η έδρα της  PowerShare στην Κίνα,

ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή μας παρου-

σία σε αυτή την αγορά,  διαδραματίζοντας τον

ρόλο του στρατηγικού κόμβου."

Η Nissan, μέσω της Alliance Ventures, 
επενδύει στην PowerShare
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Ιμάντας χρονισμού
Προκαταρκτικός κωδικός: DV-/112-/PK

Ο ιμάντας χρονισμού μεταδίδει την πε-

ριστροφή της τροχαλίας του άξονα του

κινητήρα στα διάφορα βοηθητικά συ-

στήματα: κινεί τον συμπιεστή του κλι-

ματισμού και του εναλλάκτη και -σε

πολλά οχήματα- την αντλία του υπο-

βοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης

και της αντλίας νερού. Σε περίπτωση

βλάβης του ιμάντα χρονισμού η ορθή

λειτουργία όλων αυτών των εξαρτημά-

των τίθεται εν αμφιβόλω, κάτι που

μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές

ζημιές. Αν και συνήθως ο ιμάντας χρο-

νισμού είναι μεμονωμένος, ορισμένα

οχήματα διαθέτουν περισσότερους του

ενός ιμάντες, για τη διεκπεραίωση σει-

ράς λειτουργιών.

Οι ιμάντες χρονισμού πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση φθοράς ή εάν έχουν καταστραφεί ή απλά σκληρύνει με την πά-

ροδο του χρόνου. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο προειδοποιητικό σημάδι που να υποδηλώνει μία επικείμενη αχρηστία του

ιμάντα χρονισμού. Παρόλα αυτά τυχόν πρόβλημα μπορεί να μπλοκάρει εν μέρει ή εξολοκλήρου τη λειτουργία του οχήματός

σας.

Συνεπώς, ο ιμάντας χρονισμού, πρέπει να επιθεωρείται ,ενδελεχώς, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μετά τα πρώτα 4 χρόνια

λειτουργίας του οχήματος, για τον έλεγχο της κατάστασής του και, αν χρειαστεί, για την αντικατάστασή του. Η προειδοποίηση

αυτή συχνά παραλείπεται από τις κατασκευαστικές εταιρίες αυτοκινήτων.

■ Γιατί πρέπει να ελέγχεται τον ιμάντα χρονισμού; 

Με μία κάλυψη της τάξεως του 96%, η Japanparts Group πα-

ρουσιάζει μία σειρά άνω των 1.000 κωδικών για ασιατικά, ευ-

ρωπαϊκά και αμερικανικά οχήματα.

Η ποιότητα των προϊόντων Japanparts, Ashika και Japko δια-

σφαλίζεται με τη χρήση υλικών πρώτης διαλογής, ιδανικών

διαστάσεων βάσει των προδιαγραφών που δίνονται από τις

μητρικές εταιρίες, κάτι που εγγυάται την πλήρη εναλλαξιμό-

τητα με γνήσια αξεσουάρ.

Η εγγύηση 24 μηνών που προσφέρεται, καθιστά τις βαλβίδες

μία έγκυρη εναλλακτική λύση και ίσης ποιότητας σε σχέση με

το γνήσιο αξεσουάρ.

■ Τι προσφέρει η Japanparts Group






