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ενημέρωση

Τέρμα 
οι «γκαζιάρηδες» οδηγοί, 

έρχεται ο «κόφτης»! 

Με απώτερο στόχο την δραστική μείωση των θανάτων

στους ευρωπαϊκούς δρόμους, η αρμόδια Επιτροπή θα

ζητήσει από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να υιοθετήσουν

πακέτο συστημάτων ασφαλείας που θα εντοπίζει, μεταξύ

άλλων, και τους γκαζιάρηδες οδηγούς.

Οηλεκτρονικός κόφτης (Intelligent Speed Assistance)

που θα περιορίζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, τα

«έξυπνα» συστήματα ασφαλείας που θα εντοπίζουν αν

ο οδηγός είναι σε κατάσταση υπνηλίας, κόπωσης ή και

αφηρημένος, αλλά και κάμερες στο εσωτερικό του αυ-

τοκινήτου που θα «βλέπουν» τους οδηγούς όταν κάνουν

επικίνδυνη χρήση του κινητού τηλεφώνου αποτελούν το

πρώτο «πακέτο» των συστημάτων ασφαλείας που θα

απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μετα-

φορών να συμπεριλάβουν υποχρεωτικά οι κατασκευα-

στές αυτοκινήτων στα νέα τους μοντέλα ( μικρά, SUV,

πολυτελή ) από το 2022. Εκτιμάται ότι , αν εφαρμοστεί το

συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, τότε είναι πολύ πιθανόν

να μειώσει τους θανάτους στους ευρωπαϊκούς δρόμους

κατά 20%! Όπως αναφέρουν, το νέο πακέτο μέτρων ανα-

μένεται να αποτρέψει περισσότερους από 25.000 θανά-

τους μεταξύ 2022 και 2037, αλλά, όπως τονίζουν, αυτό

μπορεί να επιτευχθεί  μόνο εάν υιοθετηθεί στο σύνολό

του. Σύμφωνα με  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας

Μεταφορών η υιοθέτηση του «ηλεκτρονικού κόφτη τα-

χύτητας» (Intelligent Speed Assistance) σε κάθε νέο

όχημα στον βασικό εξοπλισμό θα μπορούσε να αποτρέ-

ψει το ένα πέμπτο των θανάτων από τροχαίες συγκρού-

σεις. 
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ενημέρωση

Τέρμα οι «γκαζιάρηδες» οδηγοί, 
έρχεται ο «κόφτης»! 

■ Η ευθύνη της υπερβολικής ταχύτητας ■Πως θα λειτουργεί ο κόφτης

■ Η ευθύνη της υπερβολικής ταχύτητας 

Ακόμη και σήμερα, ένα στα τρία περίπου θανατηφόρα έχει ως

βασική αιτία την υπερβολική ταχύτητα.  Συγκεκριμένα, και με

γνώμονα ότι το 37% των θανάτων από τροχαία συμβαίνουν σε

αστικούς δρόμους, στα συγκεκριμένα συμβάντα ένα μεγάλο πο-

σοστό των οδηγών (έως και 75%) κινούνταν με ταχύτητες που

ήταν υψηλότερες από την επιτρεπόμενη. Ακόμη πιο μεγάλη είναι

η ευθύνη της υπερβολικής ταχύτητας στην πρόκληση θανάτων

από τροχαία σε υπεραστικούς δρόμους, όπου έως και το 63% των

ταχυτήτων των οχημάτων κινούνταν πάνω από το επιτρεπόμενο

όριο ταχύτητας. Να σημειωθεί, πως, ήδη αρκετές εταιρείες έχουν

προβεί εδώ και πολλά χρόνια στην υιοθέτηση συγκεκριμένων

συστημάτων ασφαλείας στα νέα τους μοντέλα – ονομάζονται συ-

στήματα υποβοήθησης –, τα οποία μπορούν να δίνουν σημαντικές

πληροφορίες στον οδηγό, όπως να διαβάζουν τις πινακίδες των

ορίων ταχύτητας, προβάλλοντας τις πληροφορίες αυτές ακόμη

και στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου,  (ήδη τα περισσότερα μοντέλα

της Mercedes-Benz, Volvo,  BMW, VW, Αudi, του ομίλου PSA κ.α.

φέρουν σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων) ενώ ακόμη πε-

ρισσότερα διαθέτουν συστήματα που εντοπίζουν τα σημάδια κό-

πωσης του οδηγού, προειδοποιώντας τον ακόμη και όταν

ανιχνεύσουν ότι τα βλέφαρα του κλείνουν επικίνδυνα. 

Πάντως, ο ηλεκτρονικός κόφτης – Intel-

ligent Speed Assistance  σημαίνει σύ-

στημα Ευφυούς Υποβοήθησης Ταχύτητας

- θα λειτουργεί με τον εξής τρόπο: Όταν

το σύστημα εντοπίσει ότι ο οδηγός παρα-

βιάζει τα όρια ταχύτητας – όπως σε περι-

φερειακούς δρόμους, μέσα στην πόλη ή

και στον αυτοκινητόδρομο – τότε, και με

γνώμονα ότι υπάρχει σε πραγματικό

χρόνο άμεση συνέργεια με τα συστήματα

πλοήγησης και τους οδικούς χάρτες – ο

ηλεκτρονικός κόφτης θα προειδοποιεί τον

οδηγό με ηχητικό μήνυμα, και εφόσον

δεν συμμορφώνεται, τότε θα επεμβαίνει

στο γκάζι του αυτοκινήτου ( και όχι στο

σύστημα πέδησης ) ελαχιστοποιώντας

την ταχύτητα του αυτοκινήτου και ταυτό-

χρονα συμμορφώνοντας την με τα όρια

ταχύτητας που ισχύουν στην συγκεκρι-

μένη λεωφόρο ή τον αυτοκινητόδρομο. 
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ταξινομήσεις

Μεβάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επε-

ξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επι-

βατικών το μήνα Μάρτιο 2019 υπήρξαν μειωμένες κατά  -13,9%

ως προς το μήνα Μάρτιο 2018.

Συνολικά, στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 οι ταξινομή-

σεις καινούργιων επιβατικών είναι ελαφρώς μειωμένες κατά

-1,8% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο

τρίμηνο του 2019 κινήθηκε -64,8% χαμηλότερα ως προς το μέσο

όρο προ κρίσης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+5,3%) από τις

αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ και στα

καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις υπήρξαν

αυξημένες κατά +6,8% ως προς το 2018.

Ιαν.-Μαρ. 2019 Ιαν.-Μαρ. 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 26.289 26.776 -1,8%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.022 1.920 +5,3%

Καινούργια λεωφορεία 114 75 +52,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 5.802 5.431 +6,8%

Μάρτιος  2019 Μάρτιος   2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 9.518 11.053 -13,9%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 672 667 +0,7%

Καινούργια λεωφορεία 29 51 -43,1%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.401 2.296 +4,6%

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
κατά το Μάρτιο 2019





12 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● απρίλιος 2019

Μικρά ηλεκτρικά, με μεγάλες αυτονομίες ετοιμάζουν οι

αυτοκινητοβιομηχανίες στο πλαίσιο του ευρύτερου εξη-

λεκτρισμού των μοντέλων τους. Ειδικότερα, η Skoda π

ανακοίνωσε ότι το Citigo θα προσφέρεται σε ηλεκτρική

εκδοχή έως τα τέλη του 2019. Η γερμανοθρεμμένη

φίρμα αναμένεται να εξηλεκτρίσει στο εγγύς μέλλον και

άλλα μοντέλα της – κυρίως με υβριδικές,plug in εκδό-

σεις. Μεταξύ αυτών και το ηλεκτρικό crossover που θα

αγγίζει σε αυτονομία τα 500 χιλιόμετρα, θα βασίζεται στη

νέα πλατφόρμα της φίρμας, την MEB και το πρωτότυπο

Vision Iv. H φίρμα θέλει έως το 2022 να έχει λανσάρει

τουλάχιστον δέκα ηλεκτρικά ή υβριδικά μοντέλα. Μόνο

σε ηλεκτροκίνητη εκδοχή θα προσφέρεται στο μέλλον

το Fiat 500. Το μικρό, επιτυχημένο εμπορικά μοντέλα θα

εξηλεκτρίσει την γκάμα της ιταλικής φίρμας στην κατη-

γορία των super mini, το πιθανόν έως το 2020. Την προ-

ηγούμενη εβδομάδα, η Seat παρουσίασε και αυτή με τη

σειρά της τα ηλεκτρικά της πλάνα, τα οποία προβλέπουν

ότι  μέχρι τις αρχές του 2021, η γκάμα της θα περιλαμ-

βάνει έξι ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα. Συγ-

κεκριμένα, η SEAT θα αναπτύξει μια νέα πλατφόρμα

οχημάτων σε συνεργασία με τη Volkswagen, μια μικρό-

τερη έκδοση της Modular Electric Drivekit (MEB), πάνω

στην οποία θα βασίζονται κυρίως μικρά ηλεκτροκίνητα

μοντέλα. Σε ηλεκτρικά μονοπάτια θα βαδίσει και η Opel,

με το δημοφιλές Corsa έως το 2020. 

Ποια μοντέλα πόλης μπαίνουν στην πρίζα

ηλεκτροκίνηση

H Skoda θα λανσάρει το 2019 το μικρό της Citigo, ενώ η Opel θα έχει το ηλεκτρικό της Corsa έως
το 2020. Μικρά ηλεκτρικά ετοιμάζει, μεταξύ άλλων, και η Seat, όπως και η Fiat το 500αρακι. 





seat cng

Η πλήρης γκάμα SEAT CNG περιλαμβάνει τα Mii Ecofuel,
Ibiza TGI, Arona TGI και Leon TGI, που σημαίνει ότι υπάρχει
ένα όχημα τροφοδοτούμενο με CNG που ταιριάζει σε κάθε
τρόπο ζωής και εκμεταλλεύεται το ταχύτατα αναπτυσσόμενο
δίκτυο CNG στην Ευρώπη. 
Κάθε όχημα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στις εγκαταστά-
σεις της SEAT στο Martorell και αντιπροσωπεύει ένα ακόμα
βήμα στο πρόγραμμα ανάπτυξης οχημάτων της εταιρείας,
παρουσιάζοντας τα οφέλη από τη χρήση του CNG ως κύριο
καύσιμο, προσφέροντας μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις χωρίς να μειώνει την οδηγική απόλαυση. 
Ένα όχημα CNG μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου
25% σε σύγκριση με ένα ισοδύναμο αμιγώς βενζινοκίνητο.
Παράλληλα με τα όποια οικολογικά και φορολογικά πλεο-
νεκτήματα, η τεχνολογία TGI προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό
κόστος ανά χιλιόμετρο, έως και 50% φθηνότερο από ένα

ισοδύναμο μοντέλο βενζίνης και 30% από ένα ντίζελ. Η ση-
μαντικότερη εξέλιξη στην νέα γκάμα της SEAT είναι η εισα-
γωγή μιας τρίτης δεξαμενής CNG. 
Στην περίπτωση των Ibiza και Arona, η αυτονομία κίνησης
με CNG φτάνει μέχρι και τα 360km (WLTP based), ενώ το
Leon μπορεί να φτάσει τα 440km (WLTP based). Αυτή η νέα
διαμόρφωση των παραμέτρων ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις των πελατών TGI που επιθυμούν να αυξήσουν την
χιλιομετρική απόσταση που διανύουν σε λειτουργία CNG. 
Με την τεχνολογία CNG, η SEAT έχει το πλεονέκτημα να
είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες μια πραγματική
εναλλακτική λύση, τόσο αποτελεσματική όσο και σύγχρονη,
σε ένα όχημα που κοστίζει ουσιαστικά το ίδιο με ένα ισοδύ-
ναμο μοντέλο Diesel. Επιπλέον, το κόστος συντήρησης των
μοντέλων TGI είναι παρόμοιο με εκείνο των παραδοσιακών
οχημάτων με κινητήρα 

14 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● απρίλιος 2019

τεχνολογία

H νέα γκάμα εκδόσεων φυσικού αερίου, 

πως λειτουργεί, οι αλλαγές





16 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● απρίλιος 2019

Το Mii Ecofuel, το Ibiza TGI και το Arona TGI χρησιμοποιούν δε-

ξαμενές από χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ το SEAT Leon 1.5 TGI

EVO είναι εφοδιασμένο με συνδυασμό μιας δεξαμενής χάλυβα

υψηλής αντοχής, η οποία είναι μικρότερη και βρίσκεται μπροστά

από τον πίσω άξονα και δύο νέες μεγάλες δεξαμενές τοποθετη-

μένες πίσω από τον πίσω άξονα, οι οποίες είναι κατασκευασμέ-

νες από ίνες άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά το βάρος τους και

βελτιστοποιώντας την κατανομή βάρους του οχήματος. Και ενώ

τα Mii, Ibiza, Arona και Leon χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως

κύριο καύσιμο, αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από

τους -10 ° C ο κινητήρας θα ξεκινήσει σε λειτουργία βενζίνης ενώ

τα μπεκ ψεκασμού αερίου θερμαίνονται μέχρι τη θερμοκρασία

λειτουργίας πριν ενεργοποιήσουν το κύκλωμα CNG.

Η μετάβαση γίνεται αυτόματα και ο οδηγός δεν αντιλαμβάνεται

καμία διαφορά στην απόδοση ή τη δυναμική του οχήματος. Σε

κανονικά σενάρια οδήγησης, τα οχήματα SEAT CNG χρησιμοποι-

ούν μόνο βενζίνη ως εναλλακτικό καύσιμο όταν οι δεξαμενές

CNG είναι άδειες, αν και αυτό συμβαίνει σπάνια. Αλλά ακόμη και

σε περίπτωση χρήσης της δεξαμενής βενζίνης, η αλλαγή είναι

τόσο ομαλή που ο οδηγός είναι απίθανο να την παρατηρήσει. 

Το Ibiza, το Arona και το Leon κατασκευάζονται στο εργοστάσιο

της SEAT στο Martorell της Ισπανίας, ενώ το Mii Ecofuel κατα-

σκευάζεται στο εργοστάσιο της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία. Κάθε

μοντέλο συναρμολογείται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα

άλλα οχήματα της γκάμας SEAT, αλλά το καθένα έχει προσαρμο-

στεί ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της χρήσης CNG ως κύ-

ριου καυσίμου.

Τα αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με CNG, χρησιμοποιούν δύο

(Mii Ecofuel) ή τρεις (Ibiza, Arona και Leon TGI) δεξαμενές CNG,

ένα στόμιο τροφοδοσίας τοποθετημένο δίπλα από εκείνο πλήρω-

σης βενζίνης, αισθητήρες πίεσης αερίου και έναν ηλεκτρονικό

ρυθμιστή πίεσης δύο σταδίων ο οποίος ελέγχει αποδοτικά τη δια-

νομή αερίου στον κινητήρα CNG.

Οι TGI εκδόσεις είναι ουσιωδώς τροποποιημένες και έχουν αρ-

κετά ειδικά εξαρτήματα για τη βέλτιστη λειτουργία με αέριο και

βενζίνη, καθώς επίσης και εξαρτήματα ειδικά προσαρμοσμένα

στα χαρακτηριστικά καύσης φυσικού αερίου (ενισχυμένα έμβολα

και βελτιστοποιημένα ελατήρια εμβόλων, ενισχυμένα έδρανα, ει-

δικοί εκκεντροφόροι, υλικά οδηγών βαλβίδων και ενισχυμένες

έδρες βαλβίδων, βαλβίδες εξαγωγής αζώτου, αισθητήρας λάμδα

και καταλυτικός μετατροπέας βελτιστοποιημένα για συνεργασία

με μεθάνιο, κ.ά.). 

Αν και το CNG αποθηκεύεται σε υψηλή πίεση (περίπου 200bar),

οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι κατασκευασμένες και πιστο-

ποιημένες ώστε να αντέχουν περισσότερο από το διπλάσιο της

μέγιστης πίεσης. Τα τμήματα σωλήνων υψηλής πίεσης είναι κα-

τασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και οι ηλεκτρονικές βαλ-

βίδες ασφαλείας απομονώνουν κάθε τμήμα του κυκλώματος. Οι

δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με θερμικές ασφάλειες που ανοί-

γουν στην απίθανη περίπτωση της υπερβολικής θερμότητας για

να απελευθερώσουν το αέριο που στη συνέχεια διαλύεται με

ασφάλεια. 

H νέα γκάμα εκδόσεων φυσικού αερίου, πώς λειτουργεί, οι αλλαγές

seat cng

■ Νέα διαμόρφωση με μεγαλύτερη αυτονομία CNG 
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>> Έξυπνη συνδεσιμότητα

>> Το MMI navigation plus στο νέο Audi Q3 προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες όπως και στα μοντέλα των
μεγαλύτερων κατηγοριών. Η πλοήγηση, για παράδειγμα, αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του οδηγού βάσει
προηγούμενων διαδρομών επιτρέποντας στο σύστημα να δημιουργεί βολικές εναλλακτικές διαδρομές.
Η διαδρομή υπολογίζεται –παράλληλα με τον προγραμματισμό στο αυτοκίνητο– στους διακομιστές του
χάρτη και του παρόχου πλοήγησης HERE χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη συ-
νολική κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους.   

Tα Πολυμέσα 

που προσφέρει η Audi 



Το σύνολο Audi Connect– το οποίο είναι στάν-

ταρ σε συνδυασμό με το κορυφαίο σύστημα

πολυμέσων – αποτελεί το ιδανικό συμπλή-

ρωμα πλοήγησης. Το πρωτόκολλο μεταφοράς

δεδομένων υποστηρίζει το πρότυπο LTE Ad-

vanced και παρέχει τις υπηρεσίες Audi con-

nect σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες

μέσω κάρτας SIM που είναι μόνιμα εγκατε-

στημένη στο αυτοκίνητο. Οι υπηρεσίες αυτές

περιλαμβάνουν online πληροφορίες για την

κίνηση στους δρόμους, την αναζήτηση ση-

μείων ενδιαφέροντος καθώς και πληροφορίες

σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και τους

σταθμούς ανεφοδιασμού που εμφανίζονται

απευθείας στο χάρτη πλοήγησης - όπου είναι

απαραίτητο και με δυναμικές πρόσθετες πλη-

ροφορίες, όπως οι τιμές πώλησης και η δια-

θεσιμότητα.
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>> Έξυπνη συνδεσιμότητα

Tα Πολυμέσα 

που προσφέρει η Audi 

Το Audi Q3 χρησιμοποιεί όλον αυτό τον όγκο πληροφοριών

του στόλου ως μέρος αυτών των λειτουργιών: Τα κατάλληλα

εξοπλισμένα οχήματα αναφέρουν την προσέγγιση ή τη δια-

φυγή από χώρους στάθμευσης, ώστε να υπάρχουν εκτιμή-

σεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης σε

επιλεγμένες πόλεις και αστικά κέντρα. Τα αυτοκίνητα που

συμμετέχουν σε αυτό το στόλο μπορούν επίσης να ανταλλάσ-

σουν μεταξύ τους προειδοποιήσεις για επικίνδυνα σημεία και

συνθήκες, όπως ομίχλη ή πάγο, και να αναφέρουν τα τρέ-

χοντα όρια ταχύτητας. Η υπηρεσία Audi connect περιλαμβάνει

επίσης αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων σε πραγματικό

χρόνο (streaming media), online ειδήσεις, πρόσβαση στο

Twitter και στα εισερχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα wi-fi spot στο αυτοκίνητο για τις

κινητές συσκευές των επιβατών με προσθήκη προαιρετικών

πακέτων δεδομένων.

Το προαιρετικό πρόσθετο πακέτο Audi Connect Navigation &

Infotainment plus περιλαμβάνει επιπρόσθετες καινοτόμες

υπηρεσίες, όπως το Google Earth. Χρησιμοποιώντας δορυ-

φορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης το πακέτο παρέχει πιο εν-

τυπωσιακά γραφικά, διευκολύνοντας τους οδηγούς να

φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό ισχύει και για τα νέα λε-

πτομερή 3D μοντέλα πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Το υβριδικό ραδιόφωνο περιλαμβάνεται επίσης στις προδια-

γραφές του νέου Audi Q3. Ανάλογα με την ισχύ του σήματος

ενός ραδιοφωνικού σταθμού το σύστημα  μεταβαίνει αυτό-

ματα μεταξύ των FM, του DAB και της ροής του διαδικτύου

για να εξασφαλίζει τη βέλτιστη λήψη ανά πάσα στιγμή. Σε συν-

δυασμό με το προαιρετικό πακέτο Audi connect Navigation &

Infotainment plus, ο φυσικός έλεγχος φωνής ανταποκρίνεται

σε ερωτήσεις όχι μόνο με τις πληροφορίες που είναι αποθη-

κευμένες στο αυτοκίνητο, αλλά και με τις λεπτομερείς πλη-

ροφορίες από τον απομακρυσμένο διακομιστή (cloud) – κάτι

που προέρχεται από το νέο Audi A8. 

Η διαδικτυακή επεξεργασία των δεδομένων βελτιώνει τόσο

το ποσοστό ανίχνευσης όσο και τα αποτελέσματα. Με αυτόν

τον τρόπο είναι πιο εύκολο για το Audi Q3 να βρει ειδικούς

προορισμούς όπως ένα ιταλικό εστιατόριο, ένα κέντρο αναρ-

ρίχησης ή το επόμενο εμπορικό κέντρο. Το σύστημα εμφανίζει

σχετικές πληροφορίες, όπως φωτογραφίες, ώρες λειτουργίας

και αξιολογήσεις επισκεπτών.

Πολλές Audi connect λειτουργίες έχουν συγκεντρωθεί στην

εφαρμογή myaudi.app. Εδώ συνδέεται το smartphone του

πελάτη με το νέο Q3 επιτρέποντας, για παράδειγμα, την εύ-

κολη εισαγωγή των προορισμών και διαδρομών πλοήγησης.

Μόλις ο χρήστης φτάσει στο αυτοκίνητό του, η καθοδήγηση

της διαδρομής συνεχίζεται στην ενσωματωμένη οθόνη του

αυτοκινήτου. Όταν ο οδηγός αποβιβαστεί  από το Q3 στο τέλος

της διαδρομής, το smartphone τον καθοδηγεί στον επόμενο

προορισμό του.

Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης απευθείας αναπαραγωγή

μουσικής (streaming) και μεταφέρει το ημερολόγιο από το

smartphone στο MMI. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κλει-

δώσει και να ξεκλειδώσει από απόσταση το αυτοκίνητό του,

να ενημερώνεται για την τρέχουσα κατάσταση του οχήματος,

να εντοπίσει την θέση του Audi Q3 ή να χρησιμοποιήσει την

προαιρετική βοηθητική θέρμανση χρησιμοποιώντας την

εφαρμογή myAudi στο smartphone.
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>> Hyundai ψηφιακό κλειδί

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ξεκλειδώνει,

να εκκινεί και να οδηγείται χωρίς το παραδοσιακό κλειδί

Η Hyundai αναπτύσσει ψηφιακό κλειδί 
που βασίζεται σε Smartphone

τε
χν
ο
λ
ο
γί
α
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Η Hyundai Motor Group προχωρά στη δη-

μιουργία ενός «Ψηφιακού Κλειδιού», το

οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλει-

δώσουν και να εκκινήσουν το όχημά τους

μέσω του smartphone τους. Αντικαθι-

στώντας το παραδοσιακό κλειδί, το νέο

ψηφιακό κλειδί μπορoύμε να το κατεβά-

σουμε μέσω ενός app και να χρησιμοποι-

ηθεί από ένα έως και τέσσερα

εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο κάθε χρήστης

μπορεί να κατεβάσει το ψηφιακό κλειδί

μέσω μιας εφαρμογής του κινητού τηλε-

φώνου και η τεχνολογία Near Field Com-

munication (NFC) εντοπίζει την παρουσία

του εξουσιοδοτημένου κινητού τηλεφώ-

νου με δυνατότητα ψηφιακού κλειδιού

πλησιάζοντας την πόρτα του οχήματος.

Μια κεραία NFC για την αναγνώριση εισό-

δου βρίσκεται στις χειρολαβές των θυρών

του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ μία

ακόμη που βοηθά στην εκκίνηση του κι-

νητήρα βρίσκεται στην περιοχή ασύρμα-

της φόρτισης.

Μετά το ξεκλείδωμα του οχήματος, ο χρή-

στης μπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα το-

ποθετώντας το smartphone του στην

περιοχή φόρτισης στην κεντρική κονσόλα

και πατώντας το κουμπί Start / Stop του

κινητήρα.

Οι επιθυμητές ρυθμίσεις του χρήστη απο-

θηκεύονται στο όχημα. Όταν αναγνωριστεί

το κλειδί, αυτές οι ρυθμίσεις ενεργοποι-

ούνται αυτόματα - συμπεριλαμβανομένης

της θέσης των καθρεπτών, των καθισμά-

των και του τιμονιού, καθώς και των χει-

ριστηρίων για τα συστήματα ήχου, βίντεο

και πλοήγησης (AVN) καθώς και του

head-up display.

Το ψηφιακό κλειδί της Hyundai μπορεί να

χρησιμοποιηθεί εξ’ αποστάσεως για τον

έλεγχο επιλεγμένων συστημάτων του

οχήματος μέσω του smartphone. Με τη

χρήση Bluetooth (BLE), οι χρήστες μπο-

ρούν να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν

το όχημά τους, να ενεργοποιήσουν τον συ-

ναγερμό καθώς και να εκκινήσουν τον κι-

νητήρα. 

Επιπρόσθετα, όταν η κοινή χρήση αυτοκι-

νήτων γίνει πιο διαδεδομένη, το ψηφιακό

κλειδί θα προγραμματιστεί περαιτέρω για

να υποστηρίξει την ενοικίαση αυτοκινήτων

χωρίς προβλήματα, όπου ο ιδιοκτήτης και

ο οδηγός θα μπορούν να μην συναντη-

θούν, αλλά θα μπορούν να μεταφέρουν το

ψηφιακό κλειδί μέσω της εφαρμογής του

κινητού τηλεφώνου.

Εκτός από το γεγονός ότι θα καταστεί πολύ

πιο εύκολο για ένα όχημα Hyundai να

συμπεριληφθεί σε ένα μελλοντικό πρό-

γραμμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων, το

ψηφιακό κλειδί θα ενισχυθεί περαιτέρω

ώστε να επιτρέπεται η ενεργοποίηση χα-

ρακτηριστικών, όπως συναγερμός, όταν το

όχημα υπερβαίνει μια καθορισμένη ταχύ-

τητα ή ταξιδεύει εκτός μιας καθορισμένης

περιοχής.

Για περιπτώσεις όπως η χρήση κάποιας

υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ή η επί-

σκεψη σε συνεργείο, όπου δεν είναι εφι-

κτή η παράδοση ψηφιακού κλειδιού,

παρέχονται συμβατικά κλειδιά καθώς και

κλειδιά τύπου κάρτας.

Η Hyundai Motor Group στοχεύει στη στα-

διακή εφαρμογή της τεχνολογίας στα νέα

της οχήματα, ξεκινώντας από το έτος του

διανύουμε.



24 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● aπρίλιος 2019

FILTRON
Tεχνικό Σεμινάριο με μεγάλη επιτυχία 

Σε ειδική αίθουσα σεμιναρίων, η γνωστή εταιρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε,

που ειδικεύεται σε φίλτρα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και εδρεύει

στον Βοτανικό, σε συνεργασία με την Πολωνική εταιρία παραγωγής φίλ-

τρων μάρκας FILTRON και παρουσία 40 και πλέον διακεκριμένων πε-

λατών από την Αθήνα, πραγματοποίησαν με επιτυχία τεχνικό σεμινάριο. 

Το βασικό θέμα του σεμιναρίου αφορούσε τα οφέλη της επιλογής της μάρκας Filtron καθώς επίσης και τα

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας που διαθέτει η εν λόγω βιομηχανία παραγωγής φίλτρων, η οποία όπως είναι

γνωστό ανήκει πλέον στον όμιλο της Mann-Hummel. 

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου της Filtron κ. Γεωργίου

Κωττά με ταυτόχρονη τεχνική υποστήριξη από τους υπεύθυνους της εταιρίας Filtron για την ελληνική αγορά

κ. Borys Andrzejczak και του τεχνικού εκπρόσωπου της εταιρίας κ. Karol Biernat. Στο σεμινάριο οι συμμετέ-

χοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση και εξήγηση των επιχειρημάτων της έγκαιρης

αντικατάστασης των φίλτρων, όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά

τους καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των παραγωγικών διαδικασιών στην ποιότητα των φίλτρων αναλυτικά

για τις τέσσερις κατηγορίες φίλτρων, καμπίνας, αέρος, λαδιού και καυσίμου αντίστοιχα. 
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τ ε χ ν ο λ ο γ ί αοpel

Τα φίλτρα καμπίνας,
οι αλλεργίες τι προτείνει

η Opel 

Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, αρχίζει και το μαρτύριο όσων πάσχουν από αλλεργίες. Ρινική καταρροή,
κνησμός στα μάτια. Περίπου 12 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργικό συνάχι. Όσοι ταξιδεύουν με αυ-
τοκίνητο Opel μπορούν να θεωρηθούν τυχεροί: από το 2000, όλα τα μοντέλα Opel εφοδιάζονται στάνταρ με
διάφορα συστήματα φίλτρων – είτε με το αρχικό φίλτρο σωματιδίων Opel, είτε με φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Από το model year 2018, μόνο συνδυασμένα φίλτρα με
ενεργό άνθρακα τοποθετούνται από το Γερμανό κατα-
σκευαστή. Αυτά αποτελούνται από δύο στρώματα, επομέ-
νως όχι μόνον εμποδίζουν την είσοδο σωματιδίων στην
καμπίνα, αλλά και φιλτράρουν οσμές και καυσαέρια όπως
το όζον, χάρη στον ενεργό άνθρακα. Το καλύτερο όλων, η
γύρη εξαλείφεται σχεδόν 100% επομένως οι αγοραστές
νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Opel μπορούν να
αναπνέουν ελεύθερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Το υλικό του φίλτρου είναι αδιάβροχο, κάτι που εμποδίζει
το πάγωμα το χειμώνα και τη δημιουργία εστίας μικρο-
βίων. Παρά την αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, δεν
εμποδίζεται η επαρκής διέλευση αέρα. Απαιτείται αντικα-

τάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.

Εκ των υστέρων τοποθέτηση σε παλαιότερα μοντέλα
Σε πολλές περιπτώσεις, το φίλτρο συνδυασμού με ενεργό
άνθρακα μπορεί να τοποθετείται εκ των υστέρων – ακόμα
κα σε παλαιότερα μοντέλα Opel όπως το Calibra ή το Vectra
C. Η εκ των υστέρων τοποθέτηση μπορεί να είναι λίγο πε-
ρίπλοκη, γι’ αυτό καλό είναι να πραγματοποιείται από ει-
δικό. «Στο ADAM ή το Corsa D, για παράδειγμα, το φίλτρο
βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι. Μερικές φορές βρί-
σκεται στο χώρο του κινητήρα πίσω από τη μάσκα, επο-
μένως η πρόσβαση δεν είναι τόσο εύκολη» εξηγεί η
Schmickler.
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Σωστή συμπεριφορά την εποχή της γύρης
«Γενικά, όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση γύρης στην
ατμόσφαιρα, πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο πάντα με τα
παράθυρα κλειστά» προτείνει η Dr Anne-Marie Albuszies,
επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Opel. Αυτό ωφελεί και
την οδική ασφάλεια: κατά το φτέρνισμα, ο κίνδυνος ατυχη-
μάτων αυξάνεται. Στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης,
για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει 20
μέτρα ενώ ο οδηγός φτερνίζεται. Όταν το όχημα κινείται με
100 km/h ο οδηγός μπορεί να χάσει επαφή με το δρόμο για
πάνω από 50m. Η μετεωρολογική υπηρεσία ενημερώνει
όταν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σω-
ματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ήδη το Φεβρουάριο, η συγκέν-
τρωση γύρης από τους θάμνους στο Βερολίνο ήταν
υψηλότερη από ποτέ. Όλο το καλοκαίρι, το πρόβλημα δημι-
ουργείται από το γρασίδι. Το αλλεργικό συνάχι μπορεί να τα-
λαιπωρεί τους πάσχοντες από αλλεργία από το Μάρτιο μέχρι
τον Οκτώβριο.

Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες πρέπει να αποφεύγουν σε
μεγάλο βαθμό τις σπορ δραστηριότητες στην ύπαιθρο τους
επόμενους μήνες.  «Η αυξημένη κυκλοφορία επιδεινώνει
τις αλλεργικές αντιδράσεις» σχολιάζει η Dr Albuszies. Επι-
πλέον, οι οδηγοί πρέπει να απέχουν από λήψη φαρμακευ-
τικής αγωγής, καθώς τα λεγόμενα αντισταμινικά προκαλούν
υπνηλία. Πρέπει να αφήνουν τα ρούχα τους στο μπάνιο και
όχι στο υπνοδωμάτιο, προσθέτει η γιατρός και να λούζονται
το βράδυ ώστε να μην μένει η γύρη πάνω στο μαξιλάρι.
Ελαφρύ πλύσιμο με χλωριούχο νάτριο πρωί και βράδυ ανα-
κουφίζει μία ερεθισμένη μύτη, ενώ μία κομπρέσα με νερό
πάνω από τα μάτια καταπραΰνει τη φαγούρα.
Στις πόλεις, η γύρη συνήθως πέφτει στο έδαφος το βράδυ.
Επομένως, συνιστάται να αερίζετε νωρίς το πρωί. Ειδικές
σίτες στα παράθυρα προστατεύουν μερικώς. Στην εξοχή
όμως, η συγκέντρωση γύρης είναι υψηλότερη το πρωί.
Επομένως, είναι καλύτερα να ανοίγετε τα παράθυρα αργά
το βράδυ.
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VW GTE

O Ηλεκτροκινητήρας 

στο υβριδικό - ηλεκτρικό VW GTE

Ο ηλεκτρικός κινητήρας απόδοσης 75 kW /

102 PS αποδίδει από στάση, μία σημαντική

ποσότητα ροπής που φτάνει τα 330 Nm 
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Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα "Ηλεκτροκινητήρας",

στο νέο 6τάχυτο κιβώτιο ενσωματώνεται, αποτελώντας

ενιαίο σύνολο με αυτό, και ο ηλεκτροκινητήρας, ο συμ-

πλέκτης απεμπλοκής, και ο διπλός συμπλέκτης (DSG). Για

να ενσωματωθεί απόλυτα ο ηλεκτροκινητήρας στο κιβώ-

τιο, οι μηχανικοί μετακίνησαν τον 1.4 TSI κατά 57.5χλστ

προς τα αριστερά – κοιτάζοντας το χώρο του κινητήρα

από εμπρός. Με εξαίρεση της μηχανικά ενεργοποιούμε-

νης σχέσης parking lock, το DSG ελέγχεται ολοκληρω-

τικά από μία ηλεκτρουδραυλική μονάδα (mechatronics).

Όπως και στα 6τάχυτα και 7τάχυτα κιβώτια DSG των συμ-

βατικών μοντέλων, στο νέο DSG η μετάδοση της κίνησης

γίνεται μέσω γραναζιών σε δύο άξονες με το δικό του

συμπλέκτη ο καθένας (ένας για τις μονές ταχύτητες και

ένας για τις ζυγές). Το DSG πραγματοποιεί τις αλλαγές σε

κλάσματα του δευτερολέπτου χωρίς να διακόπτεται κα-

θόλου η παροχή ισχύος και χωρίς να μεσολαβεί καθόλου

κενό στην κάθε αλλαγή ταχύτητας. Οι δύο συμπλέκτες (K1

και K2) είναι κατασκευασμένοι ώστε να διαχειρίζονται

ροπή μέχρι και 400 Nm ο καθένας. Η μέγιστη ροπή που

διαχειρίζεται ο συμπλέκτης απεμπλοκής (K0) του TSI,

είναι 350 Nm.

Eκπληκτικές επιδόσεις – παρόμοιες με το e-Golf - του αυτοκινήτου σε ότι αφορά τις εκκινήσεις. Ο πολύ-

στροφος κινητήρας έχει όριο περιστροφής τις 7,000σαλ, και αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο μαζί με το 6τάχυτο

κιβώτιο DSG. Η μηχανολογική σχεδίαση αυτού του κινητήρα – 3φασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας

μόνιμου μαγνήτη – τον καθιστά ιδιαίτερα οικονομικό. Ειδικότερα, ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος

πάνω στον εκκεντροφόρο εισαγωγής ανάμεσα στο βολάν διπλής μάζας του συμπλέκτη απεμπλοκής (που

απεμπλέκει τον TSI) και τα υποσυστήματα του κιβωτίου DSG. Η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ρυθμίζει τη

ροπή και την ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα. 

DSG με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα
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■Μπαταρία ιόντων λιθίου κάτω από το πάτωμα του αυτοκινήτου 
Η μπαταρία ιόντων λιθίου που βρίσκεται
κάτω από το πάτωμα του αυτοκινήτου
απαρτίζεται κυρίως από μονάδες κυψελών,
μονάδα σύνδεσης (battery junction
box/BJB), και ρυθμιστή διαχείρισης ενέρ-
γειας (battery management controller/
BMC). Κάθε μία από τις 8 μονάδες περιέχει
12 κυψέλες μαζί με τα ηλεκτρονικά τους. Η
τάση των κυψελών κυμαίνεται από 250 V
έως 400 V, ανάλογα με την κατάσταση φόρ-
τισης. Η συνολική ενεργειακή χωρητικότητα
της μπαταρίας είναι 8.7 kWh. Σε κατάσταση
μη χρήσης ή σε περίπτωση σύγκρουσης το
Golf GTE επιλέγει αυτόματα το πρόγραμμα
απενεργοποίησης της μπαταρίας. Ο ρυθμι-

στής διαχείρισης ενεργείας Battery Man-
agement Controller (BMC) εκτελεί λειτουρ-
γίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη
διάγνωση και τον έλεγχο, και ρυθμίζει πα-
ράλληλα και τη θερμοκρασία στη μονάδα
σύνδεσης (battery junction box/μονάδα
ροής ενέργειας από και προς τον κινητήρα).
Η ίδια η μπαταρία διαθέτει δικό της σύστημα
υδρόψυξης, που ελέγχεται από τον ρυθμι-
στή διαχείρισης, ο οποίος ελέγχει συνεχώς
τη θερμότητα της μπαταρίας και μεταφέρει
τις ανάγκες για ψύξη στο σύστημα διαχείρι-
σης της θερμοκρασίας. Η Volkswagen πα-
ρέχει εγγύηση στη μπαταρία υψηλής τάσης
για 8 χρόνια, ή για 160.000χλμ. 

■ Σύστημα ψύξης

Τρία ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης. Το σύ-
στημα ψύξης του Golf GTE έχει σίγουρα να
ικανοποιήσει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις
από ότι ένα αντίστοιχο ενός συμβατικού
αυτοκινήτου. Οι λόγοι είναι προφανείς:
πέρα από τον κινητήρα εσωτερικής καύ-
σης, το κιβώτιο και το εσωτερικό του αυτο-
κινήτου, το σύστημα πρέπει επίσης να
διατηρήσει και μία ιδανική θερμοκρασία
για όλα ηλεκτρικά μέρη του υβριδικού συ-
στήματος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις
υψηλότερες απαιτήσεις. Τα μέρη που
απαρτίζουν το υβριδικό σύστημα είναι εν-
σωματωμένα στο κύκλωμα ψύξης κατά

τρόπον ώστε να διασφαλίζουν αφενός ότι
θα φτάσουν γρήγορα στην ιδανική θερμο-
κρασία λειτουργίας τους, και αφετέρου ότι
δεν θα ξεπεραστούν ορισμένες τιμές μέγι-
στης θερμοκρασίας. Στις διάφορες κατα-
στάσεις λειτουργίας του Golf GTE – από
αμιγώς ηλεκτροκίνηση στο πρόγραμμα "E-
mode" έως την κίνηση με το πρόγραμμα
"GTE mode" – τα κυκλώματα θα πρέπει να
πάντα παρέχουν την ιδανική ογκομετρική
κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού. Η συγ-
κεκριμένη απαίτηση καλύπτεται πλήρως
χάρη στην ύπαρξη τριών ξεχωριστών κυ-
κλωμάτων ψύξης.
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■Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου παροχής ισχύος (Power Electronics)

Από συνεχές (DC) σε εναλλασσόμενο (AC). Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μετατρέπει με
τη βοήθεια πανίσχυρων transistors, το συνεχές ρεύμα (DC) της μπαταρίας ιόντων λιθίου,
σε τριφασικό εναλλασσόμενο (AC) για τον ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα διαθέτει τις ακό-
λουθες μονάδες: το κύκλωμα σύνδεσης με τη μπαταρία, την 3φασική σύνδεση με τον ηλε-
κτροκινητήρα, την πρίζα από DC/DC μετατροπέα σε σύστημα παροχής 12V, και μία σύνδεση
για το διανομέα υψηλής τάσης. Ουσιαστικά αυτή η μονάδα χρησιμεύει σαν ενδιάμεσος της
ροής της υψηλής τάσης ανάμεσα στον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία ιόντων λιθίου. 

■ Τρόπος φόρτισης
"Ανεφοδιασμός" στο σπίτι. Υπάρχουν δύο
διαφορετικοί τρόποι φόρτισης της μπατα-
ρίας του Golf GTE. Και στις δύο περιπτώ-
σεις η ενέργεια παρέχεται μέσω μίας
πρίζας που βρίσκεται πίσω από το σήμα
της VW στη μάσκα. Στη συμβατική μέθοδο,
το καλώδιο φόρτισης συνδέεται με την οι-
κιακή παροχή των 230 volt. Η μπαταρία
τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα
(AC) από την οικιακή παροχή σε επίπεδο
ισχύος 2.3 kW. Εφόσον η μπαταρία είναι
εντελώς άδεια, μπορεί να γεμίσει πλήρως
(100% της ενέργειας) σε 3 ώρες και 45
λεπτά. Σε περίπτωση φόρτισης με wall box,
με την οποία το επίπεδο ισχύος φτάνει
μέχρι τα 3.6 k, η μπαταρία μπορεί να φτάσει
στην πλήρη φόρτισή της, σε 2 ώρες και 15
λεπτά. Όπως και με το wall box, υπάρχουν
επίσης και δημόσιοι σταθμοί φόρτισης που

«ανεφοδιάζουν» τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
και έχουν ισχύ 3.6 kW. Στο Golf GTE, η δια-
δικασία φόρτισης μπορεί να ξεκινήσει
άμεσα με το πάτημα ενός πλήκτρου στην
υποδοχή φόρτισης πίσω από το σήμα της
μάσκας. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα
για προγραμματισμό της ώρας φόρτισης. Η
ώρα έναρξης της φόρτισης μπορεί να επι-
λεγεί είτε μέσα από το σύστημα infotain-
ment, ή μέσω της εφαρμογής "Car-Net
e-Remote", η οποία παρέχεται δωρεάν για
τον πρώτο χρόνο. Με αυτή την εφαρμογή
(‘app’) υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενερ-
γοποίησης της διαδικασίας – ουσιαστικά με
τη χρήση remote control. Ο οδηγός έχει
επίσης και τη δυνατότητα να προγραμματί-
σει την θέρμανση ή την ψύξη της καμπίνας,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, στο
χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. 
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Ford Fiesta
σημεία που ξεχωρίζουν

Ειδικός Έλεγχος Αντοχής Δοκιμασμένα καθίσματα 

Το θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι του

νέου Fiesta έχει δοκιμαστεί από τους

μηχανικούς της Ford ώστε να διασφαλί-

ζεται η αντοχή του στη φθορά και στο αν-

τηλιακό που έχει μείνει στα χέρια του

οδηγού.

Το αντηλιακό είναι μία από τις καθημερινές ου-

σίες που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές εσωτε-

ρικού του Fiesta. Τα δερμάτινα καθίσματα είναι

επίσης πολύ ανθεκτικά στις σταγόνες καφέ, στο βρώ-

μικο σπορ εξοπλισμό ακόμα και στο ξέβαμμα ενός

καινούργιου τζιν παντελονιού.    

4+1

Πώς η Ford γνωρίζει ότι τα καθίσματα του

Fiesta δεν χάνουν τη φόρμα τους σε όλο τον

κύκλο ζωής του αυτοκινήτου; Ρομπότ ‘κά-

θονται’ στα καθίσματα 25.000 φορές για να

αποδειχτεί η αντοχή τους.

Τα μαξιλάρια των καθισμάτων περνούν από

60.000 κύκλους δοκιμών προκειμένου να

διασφαλιστεί η αντοχή τους στη φθορά, ενώ

το υλικό των καθισμάτων ελέγχεται για την

ελαστικότητα και ακεραιότητά του μετά από

24 ώρες στους μείον 300 C.
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Έλεγχοι και στην πρέσα

Πώς η Ford γνωρίζει ότι τα καθίσματα του
Fiesta δεν χάνουν τη φόρμα τους σε όλο
τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου; Ρομπότ
‘κάθονται’ στα καθίσματα 25.000 φορές για
να αποδειχτεί η αντοχή τους.
Τα μαξιλάρια των καθισμάτων περνούν

από 60.000 κύκλους δοκιμών προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η αντοχή τους στη
φθορά, ενώ το υλικό των καθισμάτων
ελέγχεται για την ελαστικότητα και ακεραι-
ότητά του μετά από 24 ώρες στους μείον
300 C.

Δυνατά χτυπήματα

Τελειοποίηση της playlist

Οι πόρτες του νέου Fiesta απαιτούν τώρα 20% λιγότερη προ-
σπάθεια για να κλείσουν λόγω βελτιώσεων στους εξαγωγείς
αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Καινοτόμα, κρυμμένα προστατευ-
τικά άκρων θυρών εκτείνονται ταχύτατα όταν ανοίγουν οι πόρ-
τες για να προστατεύσουν τόσο τις πόρτες του Fiesta όσο και
αυτές των αυτοκινήτων που είναι παρκαρισμένα δίπλα από
γρατζουνιές και βαθουλώματα.
Στο εσωτερικό των θυρών υπάρχουν αισθητήρες πίεσης που

επιτρέπουν την ενεργοποίηση των συστημάτων συγκράτησης
αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα σε περίπτωση
πλευρικής σύγκρουσης.

Κατά την εξέλιξη B&O PLAY Sound System του νέου Fiesta, οι μηχανικοί αφιέρωσαν ένα χρόνο για να ακούσουν
πάνω από 5.000 μουσικά κομμάτια ώστε να διασφαλίσουν την εξαιρετική απόδοση ήχου του premium ηχοσυστή-
ματος 675-watt ανεξάρτητα αν ερμηνευτές είναι η Adele, οι Foo Fighters ή ο Jay-Z – ή με χαλαρή, κλασσική μουσική
– και ανεξάρτητα από την ένταση.
Δοκιμασμένο σε κέντρα πόλεων, αυτοκινητόδρομους και εξοχικούς δρόμους, το σύστημα B&O PLAY 10 ηχείων

περιλαμβάνει ενισχυτή εννέα καναλιών για ακριβή έλεγχο ήχου, κεντρικό ηχείο στο ταμπλό και subwoofer 200
mm στο χώρο αποσκευών – ενώ προαιρετικός ήχος surround προσφέρει μία εμπειρία αίθουσας συναυλιών.
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Παρουσιάστηκε

στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης  
Με ένα νέο και πιο οικονομικό σε κατανά-

λωση κινητήριο σύνολο, φαρδύτερες γραμ-

μές, χαμηλότερο κέντρο βάρους, βελτιωμένη

αεροδυναμική και ένα ευρύχωρο, πολυτελές

εσωτερικό, το νέο Sylphy προσφέρει ακόμα

καλύτερες επιδόσεις και βελτιωμένη οδηγική

εμπειρία. Με χαρακτηριστικά απρόσκοπτης

συνδεσιμότητας και με μια πλήρη σειρά τε-

χνολογιών ενεργητικής ασφάλειας, το νέο

μοντέλο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη

στον οδηγό του.

"Το  ολοκαίνουργιο Nissan Sylphy αντιπρο-

σωπεύει την πλήρη απόβαση του Nissan In-

telligent Mobility στην Κίνα", δήλωσε ο

Daniele Schillaci, εκτελεστικός αντιπρόεδρος

της Nissan Motor Co. Ltd. "Με ένα ακόμη πιο

κομψό σχεδιασμό και προηγμένες τεχνολο-

γίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας, το νέο

Nissan Sylphy προσφέρει στους οδηγούς,

ένα εντελώς νέο επίπεδο εμπιστοσύνης και

ενθουσιασμού, που ταιριάζει με ένα κορυ-

φαίο οικογενειακό sedan. "

Με μια  πρώτη ματιά, το ολοκαίνουργιο Syl-

phy διακρίνεται από την ξεχωριστή στάση

του, η οποία αντανακλά τις σχεδιαστικές έν-

νοιες της "σφριγηλότητας" και της "αυτοπε-

ποίθησης". Το χαμηλό προφίλ και το βελτιω-

μένο εξωτερικό του,  συμβάλλουν στη μεί-

ωση της αεροδυναμικής αντίστασης,   με

συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,26, ίδιο με

αυτό του Nissan GT-R !  Η χαρακτηριστική

υπογραφή της Nissan περιλαμβάνει τη μαύρη

μάσκα με τον  τρισδιάστατο σχεδιασμό V-mo-

tion, που αποσκοπεί σε μια ισχυρή οπτική

επίδραση. Οι πλευρές ορίζονται από άκαμ-

πτες, εντυπωσιακές αναλογίες που δημιουρ-

γούν μια αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το

αυτοκίνητο είναι σε στάση.

Τα δυναμικά στοιχεία του εξωτερικού σχε-

διασμού,  αναδυκνείουν  και μια σειρά ανα-

βαθμίσεων στις κύριες επιδόσεις του

μοντέλου.  Το αυτοκίνητο τροφοδοτείται από

τον ολοκαίνουργιο έξυπνο κινητήρα Nissan

HR16DE Gen3, με μετάδοση Xtronic. Οι νέες

τεχνολογίες του συγκεκριμένου κινητήρα

προσφέρουν σταθερότητα στην λειτουργία και

εξαιρετική απόδοση καυσίμου, παρέχοντας

παράλληλα μια απρόσκοπτη εμπειρία οδήγη-

σης.  Το τιμόνι, η ανάρτηση και η ακαμψία του

αμαξώματος έχουν βελτιωθεί σημαντικά,

προσφέροντας στον οδηγό καλύτερο χειρισμό

και μια πιο “συμπαγή” αίσθηση οδήγησης.

Με χαρακτηριστικά απρόσκοπτης συνδεσιμότητας και με μια πλήρη σειρά τεχνολο-
γιών ενεργητικής ασφάλειας, το νέο μοντέλο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη
στον οδηγό του.

 

 

Το ολοκαίνουργιο Nissan Sylphy

παρουσιάστηκε   στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της

Σαγκάης, αναδεικνύοντας ένα νέο στυλ , αλλά

και τις τελευταίες τεχνολογίες του Nissan

Intelligent Mobility, προσφέροντας στον

οδηγό του μεγαλύτερη άνεση, συνδεσιμότητα

και οδηγική αυτοπεποίθηση. 

“
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Η σχεδίαση αμαξώματος του νέου MINI Clubman είναι κομψή, εξατομι-

κευμένη και αποκλειστική. Οι χαρακτηριστικές αναλογίες απορρέουν από

ένα σφιχτό, σπορ αμάξωμα – τυπικό χαρακτηριστικό MINI - τη δυναμική,

επιμήκη γραμμή οροφής και το κάθετο πίσω τμήμα. Επιπλέον, οι δύο πίσω

πόρτες το καθιστούν το μοναδικό μοντέλο στην compact κατηγορία που

προσφέρει έξι πόρτες, σε συνδυασμό με εξαιρετική μεταβλητότητα, καθώς

ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 360 στα 1 250 λίτρα, ανάλογα

με τις ανάγκες.  Το νέο MINI Clubman εφοδιάζεται τώρα στάνταρ με πίσω

φώτα LED. Οι μονάδες φώτων με χρωμιωμένο πλαίσιο είναι ενσωματω-

μένες στα άκρα της διαιρούμενης πόρτας.

■ Φρέσκια εμφάνιση με νέα φινιρίσματα αμαξώματος & Piano Blackεξωτερικό

Τρεις νέες χρωματικές προτάσεις προσφέρονται για το φινίρισμα του αμα-

ξώματος. Το νέο MINI Clubman διατίθεται τώρα σε Indian Summer Red

metallic, British Racing Green metallic ή MINI Yours Enigmatic Black

metallic. Εναλλακτικά, αντί της απόχρωσης του αμαξώματος, η οροφή και

τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών μπορούν να βάφονται σε

μαύρο, λευκό ή ασημί.

Επιπλέον, η λίστα στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού προσφέρει και άλ-

λους τρόπους εξατομίκευσης του εξωτερικού στυλ. Με το Piano Black

Exterior για τα MINI Cooper S Clubman και MINI Cooper SD Clubman,

τα πλαίσια των προβολέων, των πίσω φώτων και της μάσκας φέρουν

high-gloss μαύρο φινίρισμα αντί χρωμίου.

 

To MINI Clubman αποτελεί μία κομψή, εξατομικευμένη

πρόταση στην πολυτελή compact κατηγορία.  Οδηγική άνεση,

ευρυχωρία και προσαρμοστικότητα αποτελούν γενικά

χαρακτηριστικά του νέου MINI Clubman. 
“

auto news

Αναβάθμιση σε όλα 

Τη γνώριμη ευελιξία ΜΙΝΙ εγγυάται η γκάμα σύγχρονων κινητήρων και η
τεχνολογία ανάρτησης υψηλής ποιότητας του νέου MINI Clubman
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Η γκάμα περιλαμβάνει ένα σπορ τιμόνι MINI Yours και

την επένδυση καθισμάτων MINI Yours Leather Lounge

Carbon Black. Τα καθίσματα αποκτούν μία πινελιά πολυ-

τέλειας μέσω του μοτίβου Union Jack στα προσκέφαλα

που σχηματίζεται από διάτρητο υλικό. Άκρως αποκλει-

στικές πινελιές προσφέρει επίσης η πρόταση MINI Yours

Interior Styles: αυτή διατίθεται σε τρεις εκδόσεις Piano

Black φωτιζόμενη, Frozen Blue φωτιζόμενη και Fibre

Alloy φωτιζόμενη. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι

φωτιζόμενα πλαίσια και ένθετα θυρών, cockpit και κεν-

τρικής κονσόλας, που εναρμονίζονται σχεδιαστικά με

ασορτί χρώματα. Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού του MINI

Yours διατίθενται και μεμονωμένα. Το πακέτο MINI Yours

περιλαμβάνει επιπρόσθετα πατάκια MINI Yours με μαύρο

ρέλι και μοτίβο ραφής σε χρώμα αλουμινίου καθώς και

λογότυπο MINI Yours στα πλαϊνά παράθυρα.

Η γκάμα κινητήρων για το νέο MINI Clubman περιλαμ-

βάνει δύο 3-κύλινδρους και έναν 4-τετρακύλινδρο βεν-

ζινοκινητήρα μαζί με έναν 3-κύλινδρο και δύο

4-κύλινδρους diesel, οι οποίοι υιοθετούν την τελευταία

γενιά της Τεχνολογίας MINI TwinPower Turbo. Αργότερα,

στην οικογένεια μοντέλων θα προστεθεί το νέο MINI John

Cooper Works Clubman. Ο κορυφαίος αθλητής της σει-

ράς εφοδιάζεται στάνταρ με το σύστημα τετρακίνησης

ALL4.

Εναλλακτικά, αντί της μετάδοσης κίνησης στους εμπρός

τροχούς – τυπικό χαρακτηριστικό MINI, το σύστημα ALL4

διατίθεται προαιρετικά για τις δύο ισχυρότερες εκδόσεις

του μοντέλου – MINI Cooper S και MINI Cooper SD. Με

ένα γρήγορο και ακριβή ηλεκτρονικό έλεγχο, το σύστημα

αυτό εξασφαλίζει μεταβλητή κατανομή ροπής μεταξύ εμ-

πρός και πίσω τροχών ανάλογα με τις συνθήκες.

Αντί του στάνταρ 6-τάχυτου μηχανικού κιβωτίου, ένα 7-

τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται

προαιρετικά για το MINI One Clubman, το MINI Cooper

Clubman, το MINI Cooper S Clubman και το MINI One D

Clubman. Ένα 7-τάχυτο, σπορ κιβώτιο Steptronic διατί-

θεται επίσης προαιρετικά για το MINI Cooper S Clubman:

αυτό χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά γρήγορους χρόνους

αλλαγής σχέσεων. Το MINI Cooper D Clubman, προαιρε-

τικά, εφοδιάζεται με 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic, που

αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό των MINI Cooper S

Clubman ALL4, MINI Cooper SD Clubman και MINI

Cooper SD Clubman ALL4, ενώ προαιρετικά, στο καθένα

από αυτά τα μοντέλα, τη θέση του μπορεί να πάρει ένα 8-

τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic.

 

Ένα ακόμα εντελώς νέο στοιχείο προαιρετικού εξοπλισμού

είναι η σπορ ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 10 mm. Αυτό όχι

μόνο αναβαθμίζει το MINI Clubman, αλλά τονίζει περισσότερο

και τη σπορ γοητεία του.
“

auto news

■Κίνηση: έξι κινητήρες, σύστημα τετρακίνησης ALL 4 προαιρετικά
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Mercedes-Benz GLBauto news
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Άσο στο μανίκι! 

Εκ πρώτης όψεως, η νέα GLB Concept

διαθέτει off-road χαρακτηριστικά, είναι

πιο επιθετική στο εμπρός τμήμα και ξε-

χωρίζει από τις άφθονες γωνίες της στο

επιβλητικό αμάξωμα της.  Η γερμανική

φίρμα, έδωσε στη δημοσιότητα και μερι-

κές – προς το παρόν -  λεπτομέρειες για

το νέο της μοντέλο. Έτσι, το μήκος της

είναι στα 4,63 μέτρα, όσο δηλαδή και η

GLC. Xάρη στο μεγάλο μεταξόνιο, αλλά

και την χαρισματική σχεδίαση των Γερ-

μανών, το καινούργιο μοντέλο φαίνεται

να εξασφαλίζει στους μελλοντικούς επι-

βάτες αρκετά μεγάλους και πρακτικούς

χώρους. Και για αυτό το λόγο, εκτός από

τις δύο σειρές καθισμάτων, το νέο SUV

θα διαθέτει, προαιρετικά και τρίτη σειρά

καθισμάτων που την καθιστά επταθέσια.

Φυσικά, όπως ορίζεται σε όλα τα μον-

τέλα της φίρμας και αυτό θα φέρει πλη-

θώρα συστημάτων υποβοήθησης,

τεχνολογίας και συνδεσιμότητας. Έτσι, το

εσωτερικό θα βρίθει σε οθόνες – που θα

δείχνουν ενιαίες ώστε να διευκολύνουν

τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγη-

σης – ενώ  η ηλεκτρονική «ατζέντα» του

μοντέλου πατάει στα μονοπάτια της νέας

A-Class και B-Class. Το νέο μοντέλο θα

φέρει πληθώρα συστημάτων υποβοήθη-

σης, ενώ, θα παρέχει και σύστημα ημι-

αυτόνομης οδήγησης. Το ταμπλό μοιάζει

πολύ με αυτό της Α-Class με τους γνω-

στούς κυκλικούς αεραγωγούς στο κέν-

τρο, κάτω από την δύο εν σειρά οθόνες

των 10.25”. 

Κάτω από το καπό, το κόνσεπτ μοντέλο

διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα 2.0 λί-

τρων που αποδίδει 224 ίππους, μοτέρ

που θα το δούμε και στην έκδοση παρα-

γωγής. Εφαλτήριο – και πιο εμπορικό

μοτέρ – είναι αυτό τω 1,33 λίτρων, βεν-

ζίνης, το οποίο αποδίδει 136 ίππους ενώ

η γκάμα θα φέρει και ένα μοτέρ ντίζελ με

116 ίππους.

Τα νέα μοτέρ θα συνδυάζονται από αυτό-

ματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη και τε-

τρακίνηση, εκτός από τις δικίνητες και

πιο «ανάρπαστες» εμπορικά εκδόσεις –

μην αγνοούμε, ότι, πλέον, το 80% των

SUV που αγοράζονται αφορούν τις δικί-

νητες εκδόσεις. Το νέο μοντέλο αναμένε-

ται να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2020. 

Είναι το νέο SUV του γερμανικού αστεριού, που προς το παρόν μας
συστήνεται σε κόνσεπτ εκδοχή, αν και η έκδοση παραγωγής του δεν
θα αργήσει και θα κυκλοφορήσει το 2020. 

 

 

Απέχει σε μήκος, μια …αναπνοή από την GLA

αλλά έχει άκρως επιβλητική εμφάνιση. Η νέα

Mercedes-Benz GLB παρουσιάστηκε, στην

έκθεση αυτοκινήτου στη Σαγκάη και μπορεί να

έχει το προσωνύμιο Concept, όπως, η αλήθεια

είναι ότι θα δούμε πολύ σύντομα το μοντέλο

παραγωγής. 

M
er

ce
de

s-
B

en
z 

 G
LB

“



42 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● απρίλιος 2019

Το Opel Insignia με σύστημα τετρακίνησης και τεχνολογία ελέγχου κατανομής ροπής

(torque-vectoring) είναι ο νικητής του τίτλου "All-Wheel Drive Car Of The Year 2019". 

Opel Insignia: Nικητής του τίτλου

"All-Wheel Drive Car Of The Year 2019".

Η ναυαρχίδα της Opel αναδείχτηκε Νο1 στην κατηγορία οχημάτων με κόστος έως 40.000€, σύμ-

φωνα με την ψήφο των αναγνωστών του Auto Bild Allrad. Το Insignia επαναλαμβάνει την επιτυχία

του δημοφιλούς Opel Mokka SUV, το οποίο έχει κατακτήσει τον τίτλο του καλύτερου AWD αυτο-

κινήτου της χρονιάς δύο συνεχόμενες φορές.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους άριστα ενημερωμένους αναγνώστες του Auto BildAllrad για την

εκτίμησή τους» δήλωσε η Επικεφαλής Μάρκετινγκ της Opel Γερμανίας, Christina Herzog, κατά

την τελετή απονομής στο Βερολίνο. «Το Opel Insignia προσφέρει μία συναρπαστική οδηγική εμ-

πειρία και κορυφαία ασφάλεια, κυρίως χάρη στο προηγμένο σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το ση-

μαντικό βραβείο δείχνει ότι αναγνώστες και πελάτες μοιράζονται την ίδια άποψη.»

Η σειρά Opel Insignia – με πωλήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες – είναι μία έξυπνη

επιλογή για οικογένειες και στόλους. 

Το σπορ πλαίσιο του Insignia GSi προσφέρει κορυφαία επίπεδα πρόσφυσης. Αυτό οφείλεται σε

μεγάλο βαθμό στο σύστημα τετρακίνησης με έλεγχο κατανομής ροπής (torque vectoring). Σε αυτό

το υψηλής τεχνολογίας σύστημα, ένα συμβατικό διαφορικό στον πίσω άξονα αντικαθίσταται από

δύο συμπλέκτες, που μπορούν να επιταχύνουν τους πίσω τροχούς ανεξάρτητα σε κλάσματα δευ-

τερολέπτου, ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες. 



απρίλιος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 43

Η Nissan Motor Co. Ltd. ανακοίνωσε τη μετεγκατά-

σταση του κόμβου σχεδιασμού της Κίνας, ενός από

τους πέντε παγκόσμιους  της φίρμας  που είναι επι-

φορτισμένοι με το σχεδιασμό των οχημάτων της, στη

Σαγκάη. 

Η Nissan Design China, που μέχρι πρότινος είχε την

έδρα της  στο Πεκίνο, θα συνεχίσει να εστιάζει στη δη-

μιουργία προϊόντων για  την παγκόσμια αγορά, συμ-

περιλαμβανομένης της Κίνας, της μεγαλύτερης αγοράς

αυτοκινήτων στον κόσμο. Το συγκεκριμένο τμήμα, θα

αποτελέσει βασικό κόμβο για τη Nissan, χρησιμοποι-

ώντας τον σχεδιασμό για την καλύτερη σύνδεση των

ανθρώπων και των κοινοτήτων με προϊόντα και τεχνο-

λογίες που καθιστούν την κινητικότητα ασφαλέστερη,

πιο βιώσιμη, πιο συναρπαστική και πιο συνδεδεμένη. 

Η Nissan διατηρεί   ένα γραφείο σχεδιασμού στη Σαγ-

κάη, από το 2005. Το Nissan Design China άνοιξε το

2011 στο Πεκίνο και επεκτάθηκε το 2013. Το κέντρο

έχει τώρα περίπου 50 στελέχη σχεδιασμού στο νέο του

“σπίτι”  στη Σαγκάη και σχεδιάζει να αυξήσει τον

αριθμό των σχεδιαστών στους 80,  έως το 2020.

"Η πολιτιστική ποικιλομορφία της Σαγκάης προσελ-

κύει δημιουργικά ταλέντα από όλο τον κόσμο, καθι-

στώντας την πόλη ένα αναπτυσσόμενο κέντρο

καινοτομίας", δήλωσε ο Alfonso Albaisa, ανώτερος

αντιπρόεδρος της Nissan για τον  παγκόσμιο σχεδια-

σμό. "Η δημιουργικότητα της Σαγκάης, σε συνδυασμό

με τη 16ετή ιστορία της Nissan στην Κίνα,  θα οικοδο-

μήσει ένα ακόμα καλύτερο μέλλον συναρπαστικών

σχεδίων, για τους πελάτες μας".

Η ομάδα σχεδιασμού της Κίνας ήταν υπεύθυνη για το

πρωτότυπο αυτοκίνητο Friend-Me το 2013 και την με-

τέπειτα εξέλιξή του σε  αυτοκίνητο παραγωγής, το

sedan Lannia. Έχει επίσης συνεργαστεί με την Κοινό-

τητα Μηχανικών Αυτοκινήτων, για την καλλιέργεια

νέων ταλέντων σχεδιασμού στην Κίνα.

"Η Σαγκάη, το νέο μας σπίτι, είναι ένας πυρήνας του

εμπορίου, της οικονομίας και της βιομηχανίας", δή-

λωσε ο Yoshihisa Akiyama, πρόεδρος της Nissan

(Shanghai) Automotive Design Co. Ltd. "Η ζωντάνια

και η ενέργεια αυτής της μητρόπολης  θα μας εμπνεύ-

σει να δημιουργήσουμε μοναδικά σχέδια για τα εμπο-

ρικά σήματα των Nissan,   INFINITI, αλλά και για την

Datsun. "

Οι άλλοι κύριοι κόμβοι  σχεδιασμού της Nissan είναι

το Παγκόσμιο Κέντρο Σχεδίασης  και  Creative Box

στην Ιαπωνία, το Nissan Design America στο Σαν

Ντιέγκο και το Nissan Design Europe στο Λονδίνο.

Το Studio θα αξιοποιήσει τα ταλέντα της πόλης, σχεδιάζοντας αυτοκίνητα τόσο για την αγορά της

Κίνας, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο

Μετεγκατάσταση στη Σαγκάη, 

για τον Κινεζικό κόμβο σχεδιασμού 

της  Nissan
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Όταν η διάγνωση σφάλματος γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, η νέα δωρεάν εφαρμογή προ-

σφέρει τη λύση. Ο τεχνικός του συνεργείου, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού

του ή μίας άλλης έξυπνης συσκευής, μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο Τμήμα

Τεχνικής Υποστήριξης της Bosch. Με αυτόν τον τρόπο, η διάγνωση και η επίλυση του

προβλήματος γίνονται γρηγορότερα από ποτέ. Οι τεχνικοί των συνεργείων που δια-

θέτουν ενεργή συνδρομή Esitronic 2.0, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για τε-

χνική υποστήριξη, μπορούν να συμβουλευθούν τους ειδικούς της Bosch.

Με ένα μόνο κλικ, ο υπάλληλος του συνεργείου έχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μέσω της δημιουργίας τεχνικού αιτήματος στο βασικό

μενού του λογισμικού Esitronic 2.0.

Η επεξήγηση σύνθετων προβλημάτων

μέσω τηλεφώνου είναι συχνά δύσκολη.

Η νέα εφαρμογή Visual Connect της

Bosch για τα συνεργεία δημιουργήθηκε

για να προσφέρει τη λύση. Ο τεχνικός

μπορεί πλέον να δείξει το πρόβλημα

στους ειδικούς του Τμήματος Τεχνικής

Υποστήριξης της Bosch μέσω της εφαρ-

μογής και της κάμερας της συσκευής του.

Ο ειδικός της υποστήριξης βλέπει ακρι-

βώς ό,τι βλέπει ο τεχνικός στο συνεργείο

και μπορεί πλέον να τον καθοδηγήσει

βήμα-βήμα στην επίλυση του προβλήμα-

τος. Ταυτόχρονα, βοηθάει στην αποτελε-

σματική χρήση των συσκευών

διάγνωσης και του διαθέσιμου εξοπλι-

σμού του συνεργείου. Επιπλέον, η εφαρ-

μογή επιτρέπει στους τεχνικούς να

σχεδιάζουν στην οθόνη ή να παρουσιά-

ζουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως ηλε-

κτρικά σχεδιαγράμματα και θέσεις

τοποθέτησης εξαρτημάτων. Ο τεχνικός,

Εφαρμογή Visual Connect της Bosch για άμεση
τεχνική υποστήριξη στα συνεργεία

• Η εφαρμογή Visual Connect εξοικονομεί χρόνο και χρήμα σε σύνθετα τεχνικά

προβλήματα

• Γρήγορα και απλά, χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικού

Ο ειδικός της Bosch βλέπει ό,τι βλέπει και ο

τεχνικός στο συνεργείο

■ Γρηγορότερη επίλυση προβλημάτων μέσω της εφαρμογής Visual Connect της Bosch
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από την πλευρά του, μπορεί να στείλει

επιπλέον πληροφορίες στο Τμήμα Τεχνι-

κής Υποστήριξης, όπως για παράδειγμα,

τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

Στις μέρες μας, η χρήση έξυπνων κινη-

τών τηλεφώνων στις καθημερινές εργα-

σίες ενός συνεργείου διευκολύνει την

επικοινωνία με τους πελάτες και τους

προμηθευτές. Με τη νέα εφαρμογή Vi-

sual Connect της Bosch, το συνεργείο δε

χρειάζεται να επενδύσει σε επιπλέον λο-

γισμικό. Η εφαρμογή από μόνη της είναι

μέρος της συνδρομής για Τεχνική Υπο-

στήριξη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές

αγορές με άμεση ενεργοποίηση και μπο-

ρεί να ληφθεί δωρεάν από τα app stores

για συσκευές Android και iOS. Όσον

αφορά στην ασφάλεια των προσωπικών

δεδομένων, αυτή εξασφαλίζεται πάντα

ακόμα και αν ο υπάλληλος του συνερ-

γείου χρησιμοποιεί το προσωπικό του κι-

νητό για να επικοινωνήσει με το Τμήμα

Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς η εφαρ-

μογή δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε

αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα

της συσκευής του.
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Νέο φυλλάδιο HKT. 
Προθερμάνσεις made in Japan

Η Japanparts Group προτείνει σε Aftermarket μία πλήρη γκάμα προθερμάνσεων HKT

η οποία προσφέρει ποιότητα και διάρκεια.

Εξαιρετικές αποδόσεις εκκίνησης -σε κρύα κατάσταση- και πολύ γρήγορους χρόνους θέρμανσης. Οι προ-

θερμάνσεις HKT, που διατίθενται στο εμπόριο από την Japanparts Group, διατηρούν τη θερμοκρασία για

μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται μειωμένες εκπομπές CO2.

Η σειρά περιλαμβάνει προθερμάνσεις με μεταλλική ή κεραμική μύτη -για μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η ποιότητα του προϊόντος διασφαλίζεται  μέσω της χρήσης υλικών πρώτης διαλογής, αλλά και χάρη στη

συναρμολόγηση των εξαρτημάτων η οποία διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που υποδεικνύονται από

τις μητρικές εταιρίες, γεγονός το οποίο διασφαλίζει την πλήρη εναλλαξιμότητά τους με γνήσια εξαρτήματα. 






