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ενημέρωση

ΕΥΡΩΠΗ

Απαντήσεις σε θέματα
ρύπωv, αλλαγών, 

δοκιμές κατανάλωσης 
αυτοκινήτων

Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελούν τη ση-

μαντικότερη περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων

στην ΕΕ, και ευθύνονται για αναπνευστικές παθήσεις,

υψηλότατες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και

απώλεια ημερών εργασίας. Τα πλέον πρόσφατα στοι-

χεία δείχνουν ότι τρεις ατμοσφαιρικοί ρύποι [τα σωμα-

τίδια (ΑΣ 2,5), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον

(O3)] ευθύνονται από μόνοι τους για 400.000 πρόωρους

θανάτους ετησίως στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πε-

ρίπου 70.000 θανάτων συνδεόμενων άμεσα με το διο-

ξείδιο του αζώτου (NO2). Οι αστικές μεταφορές

αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους σε

πολλές αστικές περιοχές διαπιστώνονται υπερβάσεις

των επιτρεπτών ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

■ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εκπομπές των οχημάτων;
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ενημέρωση

ΕΥΡΩΠΗ: Απαντήσεις σε θέματα ρύπωv, 
αλλαγών, δοκιμές κατανάλωσης αυτοκινήτων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Επιτροπή
πρωτοστάτησε σε σειρά προσπαθειών της ΕΕ για τη στα-
διακή μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από
τα οδικά οχήματα, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των
καυσίμων και του καθορισμού ολοένα και πιο αυστηρών
ορίων εκπομπών για τα νέα οχήματα.
Σε ό,τι αφορά δε ειδικότερα τις εκπομπές οξειδίων του
αζώτου (NOx), η Επιτροπή έχει αυστηροποιήσει τα ανώτατα
όρια εκπομπών NOx για τα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυ-
τοκίνητα επανειλημμένα:
• Ιανουάριος 2000: 500 mg/km (Euro 3)
• Ιανουάριος 2005: 250 mg/km (Euro 4)
• Σεπτέμβριος 2009: 180 mg/km (Euro 5)
• Σεπτέμβριος 2014: 80 mg/km (Euro 6)
Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Το πρόσφατο σκάν-
δαλο των εκπομπών έδειξε ότι κάποια από τα αυτοκίνητα
που κυκλοφορούν σήμερα δεν τηρούν τις τιμές αυτές όταν

κινούνται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δηλαδή
ότι στον αέρα που αναπνέουμε εκπέμπονται στην πραγμα-
τικότητα περισσότεροι ρύποι.
Η θέσπιση της διαδικασίας δοκιμής των εκπομπών σε
πραγματικές συνθήκες οδήγησης (Real Driving Emissions
– RDE) αυστηροποιεί περαιτέρω τους κανόνες, καθώς η
διαδικασία αυτή ελέγχει τις εκπομπές NOx και πολύ λε-
πτών σωματιδίων (αριθμού σωματιδίων – PN) των οχη-
μάτων στον δρόμο, και θα περιορίσει σημαντικά την
υφιστάμενη απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων των εκπομ-
πών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και αυτών που
πραγματοποιούνται σε εργαστήριο.
Επιπλέον, η Επιτροπή εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις για την
πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων στόχων για την ποι-
ότητα του αέρα σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ αναπτύσσει και
φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την προώθηση των οχημά-
των χαμηλών εκπομπών.

Για να μπορεί ένα αυτοκίνητο να διατεθεί στην αγορά, πρέπει να λάβει «έγκριση τύπου»: η αρμόδια εθνική αρχή πρέπει
να πιστοποιήσει ότι τα πρωτότυπα του οικείου μοντέλου πληρούν όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις ασφάλειας, περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων και συμμόρφωσης της παραγωγής προτού χορηγήσει άδεια πώλησης του εν λόγω τύπου οχήματος
στην ΕΕ.
Επί του παρόντος, για τη μέτρηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων των οχημάτων πραγματοποιούνται μόνο ερ-
γαστηριακές δοκιμές. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, για ρύπους όπως τα πολύ λεπτά σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου,
οι εκπομπές ορισμένων οχημάτων που μετρώνται κατά την οδήγηση στον δρόμο υπερβαίνουν σημαντικά τις εκπομπές
που μετρώνται βάσει του ισχύοντος σήμερα κύκλου εργαστηριακής δοκιμής «Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης»
(New European Drive Cycle – NEDC). Για τη διόρθωση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή πρότεινε, ήδη πριν από την
αποκάλυψη του σκανδάλου των εκπομπών τον Σεπτέμβριο του 2015, να μετρώνται οι εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες
οδήγησης.

■Πώς ρυθμίζονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων σε επίπεδο ΕΕ;

■Πώς ελέγχονται οι εκπομπές των αυτοκινήτων;
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ΕΥΡΩΠΗ: Απαντήσεις σε θέματα ρύπωv, 
αλλαγών, δοκιμές κατανάλωσης αυτοκινήτων

Στη διαδικασία δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), οι εκπομπές ρύπων (στους οποίους
περιλαμβάνονται τα οξείδια του αζώτου και τα σωματίδια) μετρώνται με φορητά συστήματα μέτρησης των εκπομπών
(PEMS) τα οποία συνδέονται στο αυτοκίνητο και καταγράφουν τις εκπομπές ενόσω το αυτοκίνητο κινείται σε πραγματικές
συνθήκες οδήγησης στον δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα οδηγείται εκτός εργαστηρίου και σε πραγματικό
δρόμο, ακολουθώντας τυχαίες παραλλαγές παραμέτρων όπως η επιτάχυνση, η επιβράδυνση, η θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος και το μεταφερόμενο φορτίο.
Η διαδικασία RDE δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει την εργαστηριακή δοκιμή, η οποία επίσης έχει βελτιωθεί για να
αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ιδίως για να παρέχει ρεαλιστικότερα αποτελέσματα όσον
αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων.

• RDE, πράξη 1: Το πρώτο βήμα ήταν να καθοριστεί η κα-
θαυτή διαδικασία δοκιμής. Αυτή υπερψηφίστηκε από τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής για τα μη-
χανοκίνητα οχήματα (TCMV) τον Μάιο του 2015 και τέθηκε
σε ισχύ το 2016. Στην αρχική φάση, η οποία ξεκίνησε στις
αρχές του 2016, η δοκιμή RDE πραγματοποιούνταν απο-
κλειστικά για λόγους παρακολούθησης, χωρίς αντίκτυπο
στην πραγματική έγκριση τύπου, η οποία εξακολουθούσε
να χορηγείται με βάση εργαστηριακές μετρήσεις.
• RDE, πράξη 2: Στο δεύτερο στάδιο ορίστηκε η σταδιακή
εισαγωγή της δοκιμής RDE ως στοιχείου με πραγματικό
αντίκτυπο στις εγκρίσεις τύπου που χορηγούν οι εθνικές
αρχές. Στις 28 Οκτωβρίου 2015 τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο
της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα
(TCMV), συμφώνησαν να καταστήσουν τις μετρήσεις των
NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης υποχρεωτικές
για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων από τον Σεπτέμβριο
του 2017 και για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο
του 2019.
• RDE, πράξη 3: Ως τρίτο βήμα, στις 20 Δεκεμβρίου 2016
τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της TCMV, ενέκριναν την πρό-
ταση της Επιτροπής να επεκταθεί η εφαρμογή της δοκιμής
RDE κατά τρόπο ώστε να καλυφθούν οι εκπομπές αριθμού
σωματιδίων (PN) για όλους τους νέους τύπους οχημάτων
έως τον Σεπτέμβριο του 2017 και για όλα τα νέα οχήματα
έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Τα εν λόγω πολύ μικρά αλλά

καρκινογόνα σωματίδια εκπέμπονται από τα πετρελαιοκί-
νητα αυτοκίνητα, καθώς και από τα βενζινοκίνητα αυτοκί-
νητα με τεχνολογία άμεσης έγχυσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο
της 3ης πράξης της RDE, η Επιτροπή βελτιστοποίησε τις με-
θόδους δοκιμής κατά τρόπο ώστε να συνεκτιμάται το γε-
γονός ότι οι σύντομες διαδρομές εντός πόλης που ξεκινούν
με κρύο κινητήρα προκαλούν την περισσότερη αστική ρύ-
πανση. Συναφώς και προκειμένου να καλυφθεί ευρύτερο
φάσμα συνθηκών, θα συμπεριληφθούν πλέον και εκκινή-
σεις με θερμό κινητήρα. Επιπρόσθετα, η πράξη αυτή προ-
βλέπει επίσης ότι οι επιδόσεις των αυτοκινήτων ως προς
τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να δη-
λώνονται σαφώς από τον κατασκευαστή στο πιστοποιητικό
συμμόρφωσης κάθε οχήματος, δηλαδή ότι θα πρέπει να
είναι διαφανείς και διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και
τις δημόσιες αρχές.
• RDE, πράξη 4: Η Επιτροπή σχεδιάζει επιπλέον να υπο-
βάλει, εντός των προσεχών μηνών, πρόταση για την πε-
ραιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για την RDE, με την
προσθήκη της δυνατότητας διενέργειας ανεξάρτητων δο-
κιμών από τρίτα μέρη για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που
βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία (δοκιμή «συμμόρφωσης εν
χρήσει»), τη θέσπιση νέων και πιο αντιπροσωπευτικών με-
θόδων δοκιμής των υβριδικών οχημάτων, και την προ-
σαρμογή των διατάξεων για ορισμένους ειδικούς τύπους
οχημάτων. 

■Τι σημαίνει δοκιμή των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης;

■Ποιες είναι οι διάφορες «πράξεις της RDE»;
Η διαδικασία RDE αναπτύχθηκε με τέσσερις χωριστές κανονιστικές πράξεις:
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Η Επιτροπή έχει θεσπίσει επίσης μια νέα, πιο ρεαλιστική
διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής —τη νέα παγκόσμια
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure –
WLTP)— για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και της κα-
τανάλωσης καυσίμων από τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορ-
τηγά. Η WLTP είναι μια παγκοσμίως εναρμονισμένη
διαδικασία δοκιμής, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευ-
ρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.
Η WLTP αντικαθιστά τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης
(NEDC), ο οποίος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές

συνθήκες οδήγησης ή στις τεχνολογίες των οχημάτων. Η
WLTP θα παρέχει τιμές των εκπομπών CO2 και της κατα-
νάλωσης καυσίμων που θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις
πραγματικές συνθήκες, προς όφελος των καταναλωτών
και των ρυθμιστικών αρχών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θα αποτελεί ισχυρότερο
κίνητρο για την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης
καυσίμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα.
Η νέα δοκιμή WLTP εγκρίθηκε από την Επιτροπή την 1η
Ιουνίου 2017 και θα καταστεί υποχρεωτική από τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και από
τον Σεπτέμβριο του 2018 για όλα τα νέα αυτοκίνητα.

Οι νέες διαδικασίες δοκιμής θα καταστήσουν τις μετρήσεις των εκπομπών πιο ρεαλιστικές και ακριβείς και θα μειώσουν
σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο απάτης με τη χρήση συστημάτων αναστολής. Χρειάζεται όμως ευρύτερη αναμόρφωση
του συστήματος έγκρισης τύπου.
Για τον λόγο αυτό, τον Ιανουάριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για την αναμόρφωση του ισχύοντος
συστήματος έγκρισης τύπου. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των τεχνικών
υπηρεσιών που διορίζονται για τη διεξαγωγή των δοκιμών και των ελέγχων της συμμόρφωσης των οχημάτων με τις
απαιτήσεις έγκρισης τύπου της ΕΕ· στη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της αγοράς για τον έλεγχο
της συμμόρφωσης των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία· και στην καθιέρωση περισσότερης ευρωπαϊκής
εποπτείας. Στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής, θα παρέχεται στην Επιτροπή η εξουσία να αναστείλει, να περιορίσει ή να
ανακαλέσει τον διορισμό τεχνικών υπηρεσιών των οποίων η επίδοση υστερεί και οι οποίες εμφανίζονται υπερβολικά
ελαστικές στην εφαρμογή των κανόνων. Η Επιτροπή θα δύναται επίσης να διενεργεί εκ των υστέρων δοκιμές επαλή-
θευσης (μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών) και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να δρομολογεί διαδικασίες ανάκλησης.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, ώστε να αποτρέπονται κατασκευαστές
και τεχνικές υπηρεσίες από τη διάθεση μη συμμορφούμενων οχημάτων στην αγορά.
Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την ισχύουσα απαγόρευση των διατάξεων αναστολής, την τήρηση της οποίας οι εθνικές
αρχές υποχρεούνται σταθερά να αστυνομεύουν και να επιβάλλουν, αλλά προσθέτει και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με το
σχέδιο κανονισμού, ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα πρωτόκολλα λογισμικού του αυτοκινήτου.
Το μέτρο αυτό συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, η οποία καθιστά
πολύ δύσκολη την καταστρατήγηση των απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές, ενώ περιλαμβάνει και υποχρέωση των
κατασκευαστών να γνωστοποιούν τη στρατηγική τους για τη μείωση των εκπομπών, όπως ισχύει στις ΗΠΑ.

■Τι συμβαίνει με τις δοκιμές των εκπομπών CO2;

■Τι άλλο πράττει η Επιτροπή για να καταστήσει το σύστημα έγκρισης τύπου πιο αξιόπιστο;
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ηλεκτροκίνηση

Δύο νέα βαν θα μπουν στην πρίζα το επόμενο διάστημα, ενώ η Citroen, όπως

και η Skoda θα παρουσιάσουν τις ηλεκτρικές τους «ανησυχίες», προσεχώς.

| Πρεμιέρες ηλεκτρικών και plug -in

Μια νέα έρευνα φανερώνει, ότι, το 40% των Ευρωπαίων
είναι σχεδόν έτοιμο, το επόμενο αυτοκίνητο που θα αγορά-
σει να είναι ηλεκτρικό! Έτσι, οι περισσότερες αυτοκινητο-
βιομηχανίες τρέχουν με χίλια τις πρεμιέρες νέων
ηλεκτρικών μοντέλων, είτε σε εκδόσεις παραγωγής, είτε σε
εκδόσεις πρωτοτύπων, που φανερώνουν και τις τάσεις της
αυτοκίνησης του μέλλοντος. Για παράδειγμα, η  Citroen,
μέσω μιας καμουφλαρισμένης, προς το παρόν, φωτογρα-
φίας, έδωσε πριν από λίγες ημέρες μια ισχυρή γεύση του
νέου της ηλεκτρικού μοντέλου, που θα παρουσιάσει τον
προσεχή Μάιο σε κόνσεπτ εκδοχή. Το νέο μοντέλο θα συρ-
ρικνώνει όλο το μέλλον της αυτοκίνησης: Θα είναι αμιγώς
ηλεκτρικό, θα φέρει το τελευταίο στάδιο αυτόνομης οδήγη-
σης ( όπου η παρουσία του οδηγού είναι «διακοσμητική»)
και θα κερδίσει τις εντυπώσεις με την τεχνητή νοημοσύνη
που θα φέρει στον εξοπλισμό του. Με μια φράση, το μέλλον
της αυτοκίνησης εδρεύει σε αυτό το πρωτότυπο μοντέλο
της γαλλικής φίρμας.  Ιδιαίτερη βαρύτητα στα ηλεκτρικά βαν
της θα δώσει το μέλλον και η Ford. Μάλιστα, το νέο Transit
Smart Energy Concept, που θα μπορεί να καλύψει στο
εσωτερικό τις ανάγκες μετακίνησης 10 επιβατών, θα δια-
θέτει μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας, και θα προσφέρει

αυτονομία 150 χιλιομέτρων. Η διάρκεια της φόρτισης του
υπολογίζεται στις τέσσερις ώρες! Η Skoda τον επόμενο
μήνα θα παρουσιάσει την plug in – ηλεκτρουβριδική έκ-
δοση του Superb, που υπόσχεται μεγάλη αυτονομία και ιδι-
αίτερα χαμηλές καταναλώσεις. Τον επόμενο μήνα, η Skoda
θα φανερώσει την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μικρού
Citigo, μοντέλο που, όπως ανακοίνωσε η τσέχικη φίρμα, δεν
θα κυκλοφορήσει τα επόμενα χρόνια με κινητήρες εσωτε-
ρικής καύσης, αλλά μόνο ως ηλεκτροκίνητο. Το φθινόπωρο
η VW θα παρουσιάσει το νέο της ηλεκτροκίνητο μοντέλο το
ID Neo που θα «περηφανεύεται» για τη μεγάλη του αυτο-
νομία. Το γερμανικό εργοστάσιο αναφέρει, ότι το ID Neo θα
μπορεί να καλύψει, μετά από μια πλήρη φόρτιση έως και
550 χιλιόμετρα! Πάντως, η VW θα τρέξει ακόμη περισσότερο
την εξέλιξη των μπαταριών στα ηλεκτρικά οχήματα, όπου,
η επόμενη γενιά αυτών θα μπορούν να καλύπτουν έως και
750 χιλιόμετρα! Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι κα το μικρό βαν
για παραδόσεις εμπορευμάτων της Renault. Το Renault EZ-
Flex, που θα δοκιμαστεί το επόμενο διάστημα σε πραγματι-
κές συνθήκες δρομολογίων, θα έχει μήκος 3,8 μέτρα, ενώ
ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο θα μπορεί να καλύπτει διαδρο-
μές έως και 150 χιλιόμετρα! 
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ηλεκτροκίνηση

Η INFINITI έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του Qs Inspiration,  

του πρωτότυπου σπορ  σεντάν  που συμβολίζει την εποχή της ηλεκτροκίνησης. 

Έτοιμο το νέο σπορ, ηλεκτρικό της Infiniti 

INFINITI Qs Inspiration 

Tο  Qs Inspiration προσφέρει μια νέα προοπτική για το
σχεδιασμό και τη “στήσιμο” ενός σπορ σεντάν, με  υψη-

λότερη θέση οδήγησης και ένα πανίσχυρο ηλεκτρικό κινη-
τήριο σύνολο, με μετάδοση της ισχύος και στους τέσσερις
τροχούς (e-AWD).
Βασισμένο στο DNA της INFINITI, το Qs Inspiration επιβε-
βαιώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της φίρμας,  για τα μελ-
λοντικά ηλεκτροκίνητα οχήματά της, εμπνευσμένο από την
τέχνη και την σύγχρονη αρχιτεκτονική της Ιαπωνίας. Στο
εσωτερικό, η μινιμαλιστική καμπίνα συνδυάζει την εντυπω-
σιακή τεχνική και διαθέτει δύο ξεχωριστές ζώνες: ένα  οδη-
γοκεντρικό cockpit και ένα ευχάριστο εσωτερικό για τους
επιβάτες,  που αξιοποιεί στο έπακρο τις γενναιόδωρες εσω-
τερικές διαστάσεις.

Η INFINITI αποκάλυψε το 1989 το τεχνολογικά προηγμένο
sedan Q45,  με κινητήρα και σχεδίαση που προσέφεραν
τότε, μια μοναδική εμπειρία σε οδηγό και επιβάτες. Τριάντα
χρόνια μετά, η INFINITI συνεχίζει την παράδοση με  ένα
ακόμη πρωτοποριακό sedan.
"Εδώ και  30 χρόνια, η INFINITI έχει χτίσει τη φήμη της

πάνω στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, προσφέροντας
στους οδηγούς ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη", δήλωσε ο
Christian Meunier, πρόεδρος της INFINITI. "Η εποχή της
ηλεκτροκίνησης μας δίνει την ευκαιρία να ανανεώσουμε τα
διαπιστευτήριά μας ως ένα καινοτόμο brand, έτοιμοι να κι-
νηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά σε αυτόν τον αναπτυσ-
σόμενο και συναρπαστικό χώρο της αγοράς".
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ηλεκτροκίνηση

επαναστατική τεχνολογική υπεροχή

Citroen 19_19 Concept

Το Citroen 19_19 Concept, αν εξαιρέσουμε την προ-

χωρημένη εμφάνιση του, που δικαιολογεί και τον

προσωνύμιο κόνσπετ, φανερώνει, όπως ενστερνί-

ζεται και η τολμηρή σε φαντασία γαλλική φίρμα, μια

επαναστατική τεχνολογική υπεροχή, με το εσωτε-

ρικό του να μας ανοίγει ένα παράθυρο στο σχεδια-

στικό μέλλον των αυριανών μνοτέλων της. Το

Citroen 19_19 Concept με την «ψαρωτική» του εμ-

φάνιση είναι αρκετά απλόχερο σε διαστάσεις, με το

μήκος να αγγίζει τα 4,65 μέτρα, όσο δηλαδή ένα με-

γάλο της SUV. 

To βασικό μενού του μοντέλου κρύβεται στα ηλε-

κτρικά μοτέρ, που κινούν τους εκτεθειμένους και το-

ποθετημένους στα άκρα τροχούς, με την Citroen να

περηφανεύεται ότι αγγίζει σε ισχύ τους 500 ίππους! 

Εξαιρετικά ενθαρρυντικά είναι τα νούμερα σε σχέση

με την απόδοση των μπαταριών – χωρητικότητας

100KWh  - που μετά από μια πλήρη φόρτιση εγ-

γυώνται ότι, μπορούν να αντέξουν για διαδρομές

έως και 800 χιλιόμετρα. 

Παράθυρο στο μέλλον των ηλεκτρικών 
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tesla
Τα μοντέλα 

που βρίσκονται 
σε αναμονή! 

Πρόσφατα, ο 47χρονος Μασκ (που διατηρεί τρεις ιθα-
γένειες) ανακοίνωσε – για ακόμη φορά τα δύο τε-

λευταία χρόνια – ότι ο ηλεκτρικός τράκτορας για
νταλίκες, είναι σχεδόν έτοιμος, και ότι αυτή την περίοδο
δοκιμάζεται εντατικά, με απώτερο στόχο η αμερικάνικη
φίρμα να τον λανσάρει στο εγγύς μέλλον, φέρνοντας
επανάσταση στις εμπορευματικές μεταφορές. Εκτός από
την εντυπωσιακή εμφάνιση του, το Tesla Semi  – όπως
περηφανεύεται ο Μασκ   -  διαθέτει για την κίνηση του
ηλεκτροκινητήρα σε κάθε έναν από τους τέσσερις τρο-
χούς, με την αυτονομία του να αγγίζει – ανάλογα με την
έκδοση έως και τα 800 χιλιόμετρα. Θα κοστίζει από 150
χιλιάδες δολάρια ενώ η επίσημη πρεμιέρα του αναμέ-
νεται για το 2020. Σαφώς, η αυτονομία των 800 χιλιομέ-
τρων σε ένα όχημα βαρών βαρών αποτελεί προς το
παρόν ένα θαύμα της ηλεκτροκίνησης, μιας και ακόμη
και οι πιο δυνατές μελλοντικές προτάσεις στην κατηγορία
των φορτηγών, φαίνεται ότι δεν θα ξεπερνούν σε αυτο-
νομία τα 200 – 300 χιλιόμετρα. Πριν από λίγες ημέρες, ο

Μασκ τάραξε και πάλι τα νερά της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας αναφέροντας μέσω του προσωπικού του λογαρια-
σμού, στο Twitter, ότι, το πολλά υποσχόμενο super car
του, το Tesla Roadster – που έχει μείνει τον τελευταίο
χρόνο στα χαρτιά – θα έχει αυτονομία 1.000 χιλιόμετρα!
Μάλιστα, πριν από ένα περίπου χρόνο, το ακούραστο
αφεντικό (που πρόσφατα ανέφερε ότι εργάζεται 80 -100
ευρώ την εβδομάδα!) έδωσε και λεπτομέρειες που αφο-
ρούν τις επιδόσεις του: Τα 0-100χλμ/ώρα θα έρχονται σε
1,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική θα «κόβει» στα
400χλμ/ώρα! Όσο για την τιμή του θα είναι πολλές χιλιά-
δες κάτω από τους ανταγωνιστές – Bugatti, Ferrari – με
το Tesla Roadster να κοστίζει, όταν βγει στις αντιπροσω-
πείες, περίπου 200 χιλιάδες δολάρια. Και τα δύο μοντέλα,
τόσο το Semi, όσο και το Roadster βρίσκονται σε στάδιο
δοκιμών, ενώ, άγνωστο παραμένει, το πότε θα κυκλο-
φορήσουν, με τις επιδόσεις τους, να είναι εντυπωσιακές,
μόνο στη θεωρία, την ώρα που ο ανταγωνισμός ( κυρίως
ο ευρωπαϊκός) τα περιμένει στην γωνία.

ηλεκτροκίνηση

Ο Έλον Μασκ, ο ευρηματικός ιδιοκτήτης της Tesla που κάθε λίγο και λιγάκι απασχολεί τα Μέσα Ενημέρωσης με

τα επαναστατικά ηλεκτρικά του αυτοκίνητα, φαίνεται , ότι το τελευταίο διάστημα, δεν τηρεί πιστά το χρονοδιά-

γραμμα των ανακοινώσεων του, κυρίως αυτών που αφορούν τα λανσαρίσματα των μελλοντικών του μοντέλων.
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>>Το νέο σύστημα προσφέρει πλοήγηση στον αυτοκινητόδρομο, 
με δυνατότητα διατήρησης της πορείας σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Nissan Skyline

To ...επόμενης γενιάς σύστημα υποστήριξης του οδηγού

Η Nissan παρουσίασε την πρώτη παγκοσμίως τεχνολο-

γία υποστήριξης του οδηγού, συνδυάζοντας την πλοή-

γηση σε αυτοκινητοδρόμους,  με τη δυνατότητα

διατήρησης της πορείας σε μια λωρίδα κυκλοφορίας. 

Σχεδιασμένο για οδήγηση σε  αυτοκινητόδρομο, το νέο

σύστημα λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα πλοή-

γησης του οχήματος για να βοηθήσει στο χειρισμό του

αυτοκινήτου, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη δια-

δρομή, σε καθορισμένους δρόμους. Παράλληλα, για

πρώτη φορά,  το σύστημα επιτρέπει την οδήγηση χωρίς

ο οδηγός να κρατά το τιμόνι, διατηρώντας την πορεία του

οχήματος σε μια λωρίδα.

Προκειμένου να ενεργοποιηθούν  οι  τελευταίες λει-

τουργίες του νέου συστήματος, οι οδηγοί πρέπει πρώτα

να ορίσουν τον προορισμό τους στο σύστημα πλοήγη-

σης, σχεδιάζοντας μια προκαθορισμένη διαδρομή  του

ταξιδιού. Μόλις το αυτοκίνητο εισέλθει στον αυτοκινη-

τόδρομο, η οδήγηση με το νέο σύστημα  πλοήγησης κα-

θίσταται διαθέσιμη.

Κατά την ενεργοποίηση και αφού έχει οριστεί  μια προ-

καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα θα βοηθήσει τον

οδηγό να ταξιδέψει σε μια οδική αρτηρία με πολλές λω-

ρίδες κυκλοφορίας, μέχρις ότου να φτάσει στην έξοδο

του  αυτοκινητόδρομου που ορίζει η διαδρομή του, βοη-

θώντας τον  να χειριστεί αλλαγές και τυχόν εκτροπές

στις λωρίδες κυκλοφορίας.

>> Έξυπνη πλοήγηση



Το νέο ProPILOT επιτρέπει επίσης την οδήγηση

χωρίς τα χέρια του οδηγού να είναι στο τιμόνι,

ενόσω το όχημα κινείται σε μια συγκεκριμένη

λωρίδα. Όταν το όχημα προσεγγίζει ένα απρό-

σμενο εμπόδιο ή όταν περνάει ένα πιο αργό

όχημα, το σύστημα κρίνει τον κατάλληλο χρονι-

σμό αλλαγής της διέλευσης,  βάσει πληροφοριών

από το σύστημα πλοήγησης και ανίχνευσης 360

μοιρών. Παράλληλα,  παρέχεται μια διαισθητική

ηχητική και οπτική καθοδήγηση στον οδηγό, ο

οποίος καλείται να θέσει και τα δύο χέρια στο τι-

μόνι και να επιβεβαιώσει την έναρξη αυτών των

λειτουργιών με ένα διακόπτη.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΗΘΗ ΘΕΜΑΤΑ 

ΒΛΑΒΗ ΕΚΤΩΝΟΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Εξαρτήματα του συστήματος AC
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>> τεχνικό δελτίο Nissens
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού (AC) του
οχήματος βασίζεται σε 2 παράγοντες: τη ροή ψυ-
κτικού μέσου σε όλο το κύκλωμα και την αλλαγή
της κατάστασης του ψυκτικού μέσου. Ένα από τα
βασικά στοιχεία που επιτρέπουν στο σύστημα AC
να λειτουργεί σωστά είναι η συσκευή ελέγχου
εκτόνωσης. Ένας από τους συνήθεις σχεδιασμούς
στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι μια βαλβίδα
εκτόνωσης, η οποία συνήθως εγκαθίσταται στην
είσοδο του εξατμιστή. Η κύρια λειτουργία του είναι
η μετατροπή του υγρού ψυκτικού σε ψυχρό αέριο
χαμηλής πίεσης και η ρύθμιση της ροής ψυκτικού
μέσου μέσω του συστήματος AC του οχήματος.
Η βαλβίδα εκτόνωσης μετρά τη ροή ψυκτικού
μέσου σύμφωνα με τη θερμοκρασία του εξατμιστή
και τη ζήτηση φορτίου και ψύξης του συστήματος
AC. Μέσα στη βαλβίδα, μια κινητή ράβδος επιτρέ-
πει στη βαλβίδα να ανοίγει και να κλείνει μια δίοδο,
επιτρέποντας στο ψυκτικό να κινείται μέσα στη
βαλβίδα. Μετράει με ακρίβεια την ακριβή ποσό-
τητα ψυκτικού που απαιτείται ανάλογα με την εξω-
τερική θερμοκρασία και την ανάγκη για
κλιματισμό.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η βαλβίδα εκτόνωσης είναι μια προηγμένη και εύθραυστη
συσκευή. Καθώς λειτουργεί υπό υψηλές πιέσεις και είναι
ευαίσθητη στη θερμοκρασία, οι μη κατάλληλες συνθήκες
εργασίας καθώς και οι ακαθαρσίες στο εσωτερικό του
βρόχου μπορούν να προκαλέσουν απορρύθμιση και δυσ-
λειτουργία.
Εάν η βαλβίδα εκτόνωσης έχει κολλήσει και μείνει ανοιχτή
ή φράξει, το σύστημα AC δεν ψύχεται σωστά. Μια βουλω-
μένη βαλβίδα θα οδηγήσει σε πολύ λίγο ψυκτικό μέσο, αυ-
ξάνοντας την πίεση στο σύστημα και προκαλώντας την
υπερθέρμανση του συμπιεστή AC. Εάν η βαλβίδα έχει κολ-
λήσει ανοικτή, επιτρέπεται να περάσει πάρα πολύ ψυκτικό
μέσο μέσω του συστήματος και μέσα στον συμπιεστή.
Εάν η βαλβίδα εκτόνωσης αποτύχει, μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στη λειτουργικότητα και την απόδοση του συ-
στήματος AC- και αν αγνοηθεί, το σενάριο της χειρότερης
περίπτωσης, μπορεί να προκαλέσει δαπανηρές και μη
αναστρέψιμες βλάβες άλλων εξαρτημάτων του συστήμα-
τος όπως ο συμπιεστής AC.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Όταν υποπτευθείτε τη δυσλειτουργία της βαλβίδας εκτόνωσης, συνιστάται ο εκτεταμένος έλεγχος του συ-

στήματος. Μέτρηση των πιέσεων λειτουργίας του συστήματος μέσω μετρητών πίεσης μπορεί να αποκαλύψει

τα πιο συνήθη προβλήματα της βαλβίδα εκτόνωσης.

Συνιστούμε να ακολουθήσετε μια ξεχωριστή οδηγία για να εκτελέσετε τέτοιες διαγνώσεις. Συμβουλευτείτε

την αφίσα της Nissens για τη λειτουργία του συστήματος πίεσης (R134A).

Εάν καταλήξετε ότι βλάβη προέρχεται από την βαλβίδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

Η κακή απόδοση του συστήματος AC ή θερμός αέρας - η
χαμηλή απόδοση του συστήματος AC μπορεί να αποτελεί έν-
δειξη προβλήματος της βαλβίδας εκτόνωσης AC. Αν το εξάρ-
τημα αποτύχει ή έχει πρόβλημα, μπορεί να διαταράξει την
απόδοση του συστήματος AC, προκαλώντας την υπολειτουρ-
γία του. Το σύστημα κλιματισμού μπορεί να αρχίσει να παράγει
αισθητά λιγότερο κρύο από πριν και μπορεί ακόμη και να αρ-
χίσει να παράγει θερμό αέρα ανάλογα με τη σοβαρότητα του
προβλήματος.
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χαμηλή πίεση

Κανονική ή πολύ χαμηλή

Υψηλή πίεση

Πολύ χαμηλή

ΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΠΤΩΜΑ ΜΙΑΣ ΛΑΘΟΣ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ.

ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

Πάγωμα στον εξατμιστή του AC  ή στους εξαεριστήρες - Ένα άλλο σύμπτωμα πιθανού προβλήματος με τη
βαλβίδα εκτόνωσης του οχήματος είναι ο πάγος που προέρχεται από τις οπές εξαερισμού του οχήματος. Η
δυσλειτουργία του εξατμιστή AC μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη ροή ψυκτικού μέσου στο σύστημα κλι-
ματισμού του οχήματος, προκαλώντας πάγο ή και παγοφραγμό που μπορεί να προέρχεται από τις οπές εξα-
ερισμού του οχήματος. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα/ σημάδι ότι το σύστημα παίρνει πάρα πολύ ψυκτικό μέσο,
μειώνοντας τελικά την λειτουργία και την απόδοση του.

Ασυμφωνία ροής αέρα - Μερικές φορές μια κακή βαλβίδα εκτόνωσης δεν έχει συνέπεια στην απόδοσή της
όσο αφορά στην ικανότητά της να ρυθμίζει τη ροή ψυκτικού σε όλο το σύστημα. Εάν συμβεί αυτό, ο αέρας
που βγαίνει από τον εξαερισμό μπορεί να είναι πολύ κρύος ή πολύ ζεστός. Ο αέρας πιθανόν να εναλλάσσεται
μεταξύ των διαφόρων θερμοκρασιών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εάν ο αέρας διαφέρει μεταξύ ψυχρού
και θερμού, η βαλβίδα εκτόνωσης πρέπει να ελεγχθεί αμέσως.

Υπερβολικές θερμοκρασίες που παράγονται σε ορισμένα από τα στοιχεία του κυκλώματος - Μια ελαττω-
ματική ή μπλοκαρισμένη συσκευή εκτόνωσης  θα έχει ως αποτέλεσμαι το σύστημα να λειτουργεί κάτω από
ακατάλληλες πιέσεις, δημιουργώντας έτσι υπερβολικές θερμοκρασίες. Ο ευκολότερος τρόπος διάγνωσης
αυτών των σημείων είναι ο έλεγχος στην πλευρά υψηλής πίεσης: οι σωλήνες από την έξοδο του συμπιεστή
προς και εντός και συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου ξηραντήρα. Θερμοκρασίες άνω των 50 ° C θα προει-
δοποιήσουν για τυχόν μπλοκαρίσματα / δυσλειτουργίες της βαλβίδας εκτόνωσης.

Ακατάλληλες πιέσεις λειτουργίας συστήματος - Πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές ενδείξεις του μετρητή πίεσης
μπορεί να αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας της βαλβίδας εκτόνωσης. Οι κανονικές τιμές μέτρησης πρέπει
να είναι μεταξύ 2 και 3 bar στη χαμηλή πλευρά (πιέσεων) και 14 έως 24 bar στην υψηλή πλευρά (πιέσεων).

τε
χν

ικ
ό

 δ
ε

λ
τί

ο
 

Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.nissens.com

Το υλικό και το περιεχόμενό του παρέχονται χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους και με τη δημοσίευσή του αποποιείται κάθε ευθύνη. Ακολου-

θήστε πάντα τις οδηγίες του συγκεκριμένου κατασκευαστή του οχήματος για να διασφαλίσετε τις σωστές διαδικασίες συντήρησης και συντήρησης.

Η Nissens Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς, άμεση ή έμμεση ζημιά λόγω βλάβης ή καθυστέρησης

στη λειτουργία του οχήματος που οφείλεται σε εσφαλμένη εφαρμογή, εγκατάσταση, κακή χρήση ή / και κατάχρηση των προϊόντων μας.
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Bilstein
Ελατήρια χαμηλώματος: 

Αξιοποιήσετε στο μέγιστο 

το αυτοκίνητο σας

Παρά τα πλεονεκτήματα μιας σφιχτής ρύθ-

μισης, τα μαλακά ελατήρια και οι αναρτή-

σεις παρέχουν περισσότερη 

πρόσφυση και μεγαλύτερο κράτημα,

ειδικά σε διαδρομές με πολλές στροφές
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Η BILSTEIN δουλεύει σύμφωνα με το σύνθημα: «όσο το
δυνατόν πιο μαλακό, τόσο σκληρό όσο χρειάζεται». Παρά
τα πλεονεκτήματα μιας σφιχτής ρύθμισης, τα μαλακά
ελατήρια και οι αναρτήσεις παρέχουν περισσότερη πρό-
σφυση και μεγαλύτερο κράτημα, ειδικά σε διαδρομές με
πολλές στροφές, όπως στο Nürburgring-Nordschleife.
Ένα παραδοσιακό πρόβλημα που προκύπτει με τη βελ-
τίωση της ανάρτησης: Για λόγους κόστους ή και έλλειψης
γνώσεων, πολλοί οπαδοί της βελτίωσης, περιορίζονται
συχνά στην τοποθέτηση ελατηρίων χαμηλώματος σε
συνδυασμό με εργοστασιακά αμορτισέρ. Όχι μια σωστή
απόφαση. Επειδή τα ελατήρια πρέπει να συνδυάζονται

με τα αμορτισέρ: τα εργοστασιακά αμορτισέρ έχουν αν-
τιστοιχιστεί με τον συντελεστή των εργοστασιακών ελα-
τηρίων.
Επειδή η διαδρομή των σπορ ελατηρίων είναι κοντύ-
τερη, έχουν μεγαλύτερο συντελεστή και το εργοστασιακό
αμορτισέρ δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό. Όταν χρησιμο-
ποιείτε ένα σπορ σετ ελατηρίων, συνιστούμε να συνδυά-
ζετε τα σωστά αμορτισέρ. Το αμορτισέρ BILSTEIN B8
είναι σχεδιασμένο για χρήση με σπορ ελατήρια. Δεν έχει
μόνο την αντίστοιχη σπορ καμπύλη χαρακτηριστικών,
αλλά και κοντύτερο μήκος και έτσι προσφέρει εξαιρετι-
κές επιδόσεις.

Είναι σαφές ότι ένα χαμηλωμένο αυτοκίνητο προσφέρει μια σπορ εμφάνιση και δυναμική ακόμη και στά-

σιμο. Από την άποψη της δυναμικής οδήγησης, το χαμήλωμα του αυτοκινήτου με σπορ ανάρτηση και κα-

τάλληλα ελατήρια, έχει επίσης νόημα: από τη μία πλευρά, το αυτοκίνητο έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους

και λόγω των σκληρότερων ελατηρίων, το όχημα κυλά και αναπηδά λιγότερο και αντιδρά πιο γρήγορα

στις εντολές κατεύθυνσης του οδηγού.
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Επίσης η BILSTEIN έχει ήδη ρυθμισμένα

συστήματα ανάρτησης με το BILSTEIN

B12 Pro-Kit (χαμήλωμα έως και 40 mm)

και το BILSTEIN B12 Sportline (έως 50

mm). Αποτελούνται από τέσσερα κοντύ-

τερα αμορτισέρ BILSTEIN B8 και Eibach

ελατήρια χαμηλώματος. Αυτές οι αναρτή-

σεις έχουν σχεδιαστεί για οδηγούς που

θέλουν μια σπορ εμφάνιση και αίσθηση

χωρίς να θυσιάσουν πολύ την άνεση.

Για τους λάτρεις των επιδόσεων, προσφέ-

ρει τις coilover αναρτήσεις BILSTEIN B14

και BILSTEIN B16. Και οι δύο διαθέτουν

πιστοποιητικό TÜV για το ρυθμιζόμενο

εύρος του ύψους. Η coilover ανάρτηση

BILSTEIN B16 είναι ένα προϊόν υψηλών

επιδόσεων που προσφέρει εκτός από

ρύθμιση ύψους, αλλά και χειροκίνητη

ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης με

δέκα ευδιάκριτα κλικ. Αυτό επιτρέπει

στον οδηγό ιδιαίτερη εξατομίκευση της

ανάρτησης.

Τέλος, η BILSTEIN στους οδηγούς των μηχανοκίνητων αγώνων να χρησιμοποιούν την

ανάρτηση BILSTEIN Clubsport. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύστημα κορυφαίας τε-

χνολογίας με πιστοποιητικό TÜV και σύστημα ρύθμισης 2 κατευθύνσεων, το οποίο επι-

τρέπει στον οδηγό να ρυθμίσει τη δύναμη της συμπίεσης και της επαναφοράς της

ανάρτησης του, ενώ είναι εγκατεστημένη. Η camber μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποι-

ώντας την παρεχόμενη άνω βάση Unibal, έτσι ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες τα-

χύτητες στις στροφές.
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Nissan QASHQAI
Διαθέσιμο  με έναν ολοκαίνουργιο 

κινητήρα diesel 1.7 λίτρων

Ο εξαιρετικής απόδοσης  νέος κινη-

τήρας, ισχύος 150PS, διατίθεται τόσο

με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6

σχέσεων σε εκδόσεις 4Χ2 και 4Χ4, όσο και

με Μ-CVT αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,

αποκλειστικά με δυνατότητα επιλογής κίνη-

σης και στους 4 τροχούς. Ο νέος πετρελαιοκι-

νητήρας, που έρχεται να αντικαταστήσει τον 1.6

dCi 130PS, προσφέρει περισσότερη ισχύ κατά

20PS, καθώς και  υψηλότερη ροπή κατά 20Nm. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι η έκδοση 4Χ4 με το αυτόματο

κιβώτιο M-CVT, είναι η πρώτη φορά που διατίθενται

στο κορυφαίο crossover της Nissan, πραγματοποι-

ώντας το ντεμπούτο της με τον κινητήρα των 1,7 λί-

τρων. H συγκεκριμένη έκδοση, παρέχει μια

ολοκληρωμένη και δυναμική εμπειρία οδήγησης,

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον περιπετειώδη

χαρακτήρα του Nissan QASHQAI. 

NEDC-BT 150PS MT 4x2 16/17 ιντσών ελαστικά 18/19 ιντσών ελαστικά

Κατανάλωση καυσίμου  (μικτός κύκλος) 4,6-4,7l/100km 4.8 l/100km

Εκπομπές CO2 123 g/km 127 g/km
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Την γκάμα των αποδοτικών κινητήρων του QASHQAI
συμπληρώνουν οι κινητήρες βενζίνης 1,3 λίτρων, τε-
χνολογίας DiG-T,  που αποδίδουν έως και 160PS,
καθώς και ο καταξιωμένος 1.5 λίτρων diesel κινητήρας
των 116PS, ο οποίος  με εκπομπές CO2 από 100g / km
και οικονομία καυσίμου από μόλις 3,8 λίτρα / 100km,

θεωρείται από τους κορυφαίους της κατηγορίας.
Οι τιμές του Nissan QASHQAI με τον κινητήρα πετρε-
λαίου των 1.7 λίτρων, ξεκινούν από τις 25.890€, για την
έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και από
τις 28.490€, για την έκδοση με το κιβώτιο M-CVT, με
κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. 

NEDC-BT 150PS MT 4x4 16/17 ιντσών ελαστικά 18/19 ιντσών ελαστικά

Κατανάλωση καυσίμου  (μικτός κύκλος) 5.1 l/100km 5.2 l/100km

Εκπομπές CO2 133 g/km 138 g/km

NEDC-BT 150PS M-CVT 4x4 17 ιντσών ελαστικά 18/19 ιντσών ελαστικά

Κατανάλωση καυσίμου  (μικτός κύκλος) 5.5 l/100km 5.8 l/100km

Εκπομπές CO2 145 g/km 154 g/km
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Volkswagen Ρoloauto news
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Με δύο νέους κινητήρες 

το μικρό γερμανικό 

Οι νέοι κινητήρες αναμένεται να ισχυροποι-

ήσουν ιδιαίτερα τη θέση του Polo στην πιο

δημοφιλή κατηγορία της ελληνικής αγοράς,

αυτή των supermini, που αντιπροσωπεύει

το 36,2% των συνολικών πωλήσεων αυτοκι-

νήτων. Οι δύο νέοι κινητήρες θα κάνουν το

Polo ακόμα πιο ανταγωνιστικό στο εισαγω-

γικό τμήμα της κατηγορίας, αυτό των κινη-

τήρων 1.0 λίτρου και των αντίστοιχων 1.5

λίτρου, με το τελευταίο να αντιπροσωπεύει

το 19% του συνόλου των βενζινοκινητήρων

της κατηγορίας.

Ο πιο ενδιαφέρων από τεχνολογική άποψη

κινητήρας είναι ο 1.5 TSI EVO 150PS, ο

οποίος αποτελεί εξέλιξη του 1.4 TSI ACT. Η

αύξηση του κυβισμού έχει επιτευχθεί μέσω

αύξησης της διαδρομής του εμβόλου με

αποτέλεσμα ο κινητήρας να είναι έντονα

υποτετράγωνος και να παρουσιάζει καλύ-

τερο θερμικό βαθμό απόδοσης και καλύτερη

ανάπτυξη ροπής. 

Ένα στοιχείο που πρέπει επίσης να επιση-

μανθεί είναι η πίεση ψεκασμού του καυσί-

μου, η οποία είναι από τις υψηλότερες στην

αυτοκινητοβιομηχανία, στα 350 bar, επιτρέ-

ποντας μικρότερο μέγεθος στα σταγονίδια

του καυσίμου, ακριβέστερη ρύθμιση του

μείγματος και μειωμένες εκπομπές σωματι-

δίων.

Οι εκκεντροφόροι εισαγωγής και εξαγωγής

διαθέτουν μεταβλητό χρονισμό ενισχύοντας

την απόδοση του κινητήρα σε όλα τα φορτία.

Επίσης, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, οι 2

μεσαίοι κύλινδροι απενεργοποιούνται με

αποτέλεσμα ο κινητήρας να λειτουργεί ως

δικύλινδρος 750 κ.εκ., μειώνοντας κατανά-

λωση και ρύπους. Ο κινητήρας διαθέτει επί-

σης επίστρωση APS (Atmospheric plasma

spray) στους κυλίνδρους, δημιουργώντας

μικροσκοπικούς θύλακες λίπανσης με απο-

τέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι τριβές

που υφίστανται τα ελατήρια κατά την κίνηση

του εμβόλου, να απάγεται καλύτερα η θερ-

μότητα και να αυξάνεται η ευελιξία του κινη-

τήρα σε ότι αφορά την ποιότητα του

χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Συνολικά, ο

κινητήρας διακρίνεται από οικονομικότερη

κατανάλωση καυσίμου και μακροζωία. 

Από άποψη πωλήσεων, ίσως πιο σημαντικός

είναι ο νέος κινητήρας 1.0 MPI EVO 80PS, ο

οποίος θα αποτελέσει πλέον τον εισαγωγικό

κινητήρα της γκάμας. Πρόκειται για έναν ιδι-

αίτερα καινοτόμο κινητήρα της Volkswagen.

Για πρώτη φορά η νέα τεχνολογία που έχει

παρουσιάσει η μάρκα σε  μοντέλα μεγαλύτε-

ρων κατηγοριών, ενσωματώνεται στο νέο

Polo και μάλιστα σε MPI κινητήρα, καθι-

στώντας την πιο προσιτή από ποτέ. Τα πλεο-

νεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι

ακόμα καλύτερες επιδόσεις με μειωμένες

καταναλώσεις και εκπομπές ρύπων. Αξίζει

να σημειωθεί ότι η κατανάλωση εντός πόλης

σε σύγκριση με τον 1.0 MPI 75PS κινητήρα,

τον οποίο αντικαθιστά, είναι μειωμένη σχε-

δόν κατά 2 λίτρα/100 χλμ., προσφέροντας οι-

κονομία που υπερβαίνει το 30%!

Το νέο Volkswagen Polo, ένα από τα παγκόσμια best sellers στην ιστορία της
αυτοκίνησης και το μοντέλο που παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (+112%)
στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε, ενισχύει τη γκάμα του με δύο νέους, πολύ
ενδιαφέροντες κινητήρες βενζίνης
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H νέα Mercedes-Benz GLS είναι η

επιτομή της πολυτέλειας σε συνδυα-

σμό με τις απεριόριστες δυνατότητες

κίνησης. Το νέο γερμανικό μοντέλο,

που παρουσιάστηκε επί αμερικανικού

εδάφους, κερδίζει τις εντυπώσεις

τόσο με τις απλόχερες διαστάσεις του

όσο και με το τεχνολογικό του υπόβα-

θρο, μοντέλο που πάντα ανέβαζε ψηλά

τον πήχη έναντι του ανταγωνισμού.  Το

νέο μοντέλο αγγίζει πλέον σε μήκος τα

5,2 μέτρα, πλάτος1,95 μέτρα ενώ το

μεγάλο μεταξόνιο των 3,13 μέτρων

εξασφαλίζει και αυτό με τη σειρά του

τεράστιους χώρους. Είναι καθαρόαιμο

επταθέσιο μοντέλο, με τρεις σειρές

καθισμάτων – όπως στα πίσω καθί-

σματα μπορούν να καθίσουν επιβάτες

με ύψος 1,94 μέτρα -  ενώ ο όγκος των

αποσκευών, εφόσον αναδιπλωθούν

τα καθίσματα μπορεί να ξεπεράσει τα

2.400 λίτρα. Στο εσωτερικό του, ο οδη-

γός ενημερώνεται για τα πάντα από τις

ψηφιακές οθόνες με όλα τα συστή-

ματα πολυμέσων που συναντάμε και

στην υπόλοιπη γκάμα της γερμανικής

φίρμας, ενώ οθόνες προβολής11,6 ιν-

τσών  υπάρχουν και στις πλάτες των

εμπρός καθισμάτων. Επίσης, διαθέτει

Android tablet στο υποβραχιόνιο του

μεσαίου καθίσματος. Το νέο μοντέλο

υιοθετεί κάτω από το καπό την πλέον

διαδεδομένη πρόταση του ήπιου

υβριδικού συστήματων των 48 Volt

EQ Boost. Πρόκειται ουσιαστικά για

ένα ηλεκτρικό τούρμπο, το οποίο συν-

δυάζεται με έναν κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης. Έτσι, την την τεχνολογία

EQ Boost, ο 3λιτρος twinturbo 6κύλιν-

δρος εν σειρά, αποδίδει 367 άλογα και

500 Nm ροπής. Επίσης, προσφέρεται

και στην έκδοση GLS 580 4MATIC με

τετράλιτρο κινητήρα V8 twinturbo

αποδίδει 489 ίππους και 700 Nm

ροπής, με μέση τιμή κατανάλωσης στα

9,8 λίτρα/100 χλμ.  Σαφώς, από τη

γκάμα δεν θα μπορούσε να λείψει και

η πετρελαιοκίνητη έκδοση, με τον

3λιτρο twinturbo 6κύλινδρο εν σειρά

κινητήρα που υπάρχει στην GLS 350d.

Το θηριώδες ντίζελ μοτέρ αποδίδει

286 ίππους και 600 Nm ροπής, με κα-

τανάλωση 7,6 λίτρα/100 χλμ.,ενώ

υπάρχει και πιο μεγάλη έκδοση GLS

400d που με το ίδιο μοτέρ ανεβαίνει

στους 330 ίππους και 700 Nm ροπής .

Όλα τα κινητήρια σύνολα (βενζίνης και

ντίζελ) συνδυάζονται με 9τάχυτο αυτό-

ματο κιβώτιο και σύστημα τετρακίνη-

σης 4MATIC. Το νέο γερμανικό

μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει

στην αγορά στα μέσα του 2019, με

τιμές που θα ανακοινωθούν στο εγγύς

μέλλον από την αντιπροσωπεία. 

 

Το νέο γερμανικό μοντέλο, που παρουσιάστηκε επί αμερικανικού

εδάφους, κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο με τις απλόχερες διαστάσεις

του όσο και με το τεχνολογικό του υπόβαθρο, μοντέλο που πάντα

ανέβαζε ψηλά τον πήχη έναντι του ανταγωνισμού.  
“

auto news

Επταθέσια υπερπαραγωγή 

Η γερμανική φίρμα δεν ξεχνάει να ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στην κατηγορία
των πολυτελών SUV με τη νέα GLS να δείχνει έτοιμη να χορτάσει κάθε απαίτηση. 
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OPEL Grandland X Hybrid4auto news
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Το πρώτο ηλεκτρο- υβριδικό

μοντέλο της είναι γεγονός! 

Προκαταρκτικά στοιχεία κατανάλωσης, είναι

2,2 l/100 km με εκπομπές CO2 49 g/km. Το

πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της Opel, με

προγραμματισμένη έναρξη πωλήσεων τις προ-

σεχείς εβδομάδες και παραδόσεις σε πελάτες

στις αρχές του 2020, θα συμβάλλει στον εξηλε-

κτρισμό ολόκληρης της Γερμανικής μάρκας

μέχρι το 2024. Επίσης εντάσσεται στη στρατη-

γική του κατασκευαστή για την επίτευξη μελ-

λοντικών στόχων εκπομπών CO2. 

Ο βενζινοκινητήρας θα λειτουργεί ως επί το

πλείστον σε μεσαίες έως υψηλές ταχύτητες,

ενώ στις χαμηλότερες ταχύτητες θα αναλαμβά-

νει δράση ο ηλεκτροκινητήρας. Το Opel Grand-

land X Hybrid4 έχει αμιγώς ηλεκτρική

αυτονομία 50 km κατά WLTP (60 km κατά

NEDC). Έρευνες έχουν δείξει ότι στη Γερμανία,

το 80% όλων των καθημερινών μετακινήσεων

δεν υπερβαίνει τα 50 km, επομένως, για τους

πελάτες αυτούς, το Grandland X Hybrid4 θα

μπορούσε να λειτουργεί συνεχώς με μηδενι-

κές εκπομπές ρύπων.

Το Grandland X Hybrid4 θα διαθέτει τέσσερα

προγράμματα λειτουργίας – ηλεκτρικό, υβρι-

δικό, AWD και Sport – επιτρέποντας στους

οδηγούς να επιλέγουν σύμφωνα με τις επιθυ-

μίες τους ή τις συνθήκες οδήγησης. Για παρά-

δειγμα, με την επιλογή της υβριδικής

λειτουργίας (hybrid mode) ενεργοποιείται αυ-

τόματα η πλέον αποδοτική λειτουργία, με δυ-

νατότητα αλλαγής σε ηλεκτρική (electric mode)

με μηδενικούς ρύπους, για κίνηση στο κέντρο

της πόλης. Η επιλογή της τετρακίνησης (AWD

mode) ενεργοποιεί έναν ηλεκτροκίνητο πίσω

άξονα για μέγιστη πρόσφυση σε όλα τα είδη

δρόμων.

Εκτός του εκδημοκρατισμού των καινοτομιών

στα πλέον σύγχρονα συστήματα κίνησης, το

Grandland X Hybrid4 επιβεβαιώνει ότι η Opel

φροντίζει πάντα για τις ανάγκες των πελατών.

Για παράδειγμα, η πρίζα φόρτισης της μπατα-

ρίας μέσω του ενσωματωμένου φορτιστή 3.3

kW (η έκδοση 6.6 kW είναι προαιρετική) είναι

τοποθετημένη διαμετρικά αντίθετα από την

τάπα καυσίμου, ενώ η μπαταρία είναι εγκατε-

στημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα για βελ-

τιστοποίηση του χώρου επιβατών και

αποσκευών.

Η Γερμανική κατασκευάστρια αυτοκινήτων συνεχίζει την υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδίου της PACE! παρουσιάζοντας τη νέα AWD
PHEV (plug-in υβριδική, ηλεκτρική) έκδοση του Grandland X!

 

 

Στην κορυφή της οικογένειας SUV της Opel 

(που περιλαμβάνει επίσης τα Crossland X και

Mokka X), το κομψό Grandland X Hybrid4 

με προαιρετικό μαύρο καπό συνδυάζει την ισχύ

ενός υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα

1.6 L και δύο ηλεκτροκινητήρων, 

παράγοντας συνολικά 300hp. 
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Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια είναι πιο οικονομική από

τη βενζίνη, οι οδηγοί μπορούν να εξοικονομούν χρή-

ματα με την τακτική επαναφόρτιση της μπαταρίας αντί

ανεφοδιασμού με καύσιμο. Ανάλογα με τις τοπικές τιμές

και τις αποστάσεις που διανύονται, αυτό μπορεί να μει-

ώσει σημαντικά το συνολικό κόστος λειτουργίας.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον τύπο που φορτι-

στή που χρησιμοποιείται. Εκτός από το καλώδιο που

παρέχεται με το όχημα για φόρτιση σε οικιακή πρίζα, η

Opel θα προσφέρει συσκευές για ταχεία φόρτιση σε δη-

μόσιους σταθμούς και επιτοίχιους πίνακες (wallboxes)

στο σπίτι. Για παράδειγμα, η μπαταρία φορτίζεται πλή-

ρως σε περίπου μία ώρα και 50 λεπτά σε επιτοίχιο πί-

νακα 7.4 kW.

Το Grandland X Hybrid4 διαθέτει σύστημα ανατρο-

φοδότησης πέδησης για την ανάκτηση της ενέργειας

που παράγεται κατά το φρενάρισμα ή την επιβρά-

δυνση, που μεταφράζεται σε βελτιωμένη απόδοση.

Σε ένα συμβατικό σύστημα πέδησης, η μηχανική

ενέργεια που παράγεται από την τριβή των φρένων

χάνεται με τη μορφή θερμότητας. Χάρη στη μετα-

τροπή αυτής της περίσσειας κινητικής ενέργειας σε

ηλεκτρική και στην αξιοποίησή της είτε άμεσα είτε

με αποθήκευσή της στη μπαταρία, η πλήρως ηλε-

κτρική αυτονομία του Grandland X Hybrid4 μπορεί

να αυξηθεί μέχρι 10%, κατά μέσο όρο.

Ο οδηγός μπορεί ακόμα και να επιλέξει “Ανατροφο-

δότηση κατ’επιλογή” για μέγιστη ανάκτηση ενέρ-

γειας. Η ροπή πέδησης του ηλεκτροκινητήρα είναι

τόσο υψηλή, ώστε δεν απαιτείται καν πίεση του πεν-

τάλ φρένου για να σταματήσει πλήρως το όχημα σε

κανονικές συνθήκες κίνησης. Επομένως, το Grand-

land X Hybrid4 ελέγχεται μέσω του πεντάλ του γκα-

ζιού (One Pedal Driving).

Για περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρικού συστή-

ματος υψηλής τάσης (300 V), το Grandland X Hy-

brid4 εφοδιάζεται με ηλεκτρικό συμπιεστή AC και

ηλεκτρικό καλοριφέρ.

 

Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια είναι πιο οικονομική από τη 

βενζίνη, οι οδηγοί μπορούν να εξοικονομούν χρήματα με την 

τακτική επαναφόρτιση της μπαταρίας αντί ανεφοδιασμού με καύσιμο.

Ανάλογα με τις τοπικές τιμές και τις αποστάσεις που διανύονται, αυτό

μπορεί να μειώσει σημαντικά το συνολικό κόστος λειτουργίας.

“

auto news OPEL Grandland X Hybrid4

■“One Pedal Driving”: Επιβράδυνση με γκάζι
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Οιμεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελ-

ληνική και Διεθνή αγορά οριστικοποίησαν τη συμμετοχή

τους καλύπτοντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το σύ-

νολο του εκθεσιακού χώρου της AUTOTEC. Με περισσότερα

από 300 brands, τη συμμετοχή των σημαντικότερων εται-

ρειών -όλη την αφρόκρεμα της προμηθευτικής και κατα-

σκευαστικής αγορά του κλάδου- αναμένουμε περισσότερους

από 15.000 επισκέπτες. Όπως όλα δείχνουν, θα ξεπεράσει κάθε

προσδοκία σε εκθέτες και επισκέπτες. 

Πλήθος επαγγελματιών από τους κλάδους του εμπορίου Αν-

ταλλακτικών, των Συνεργείων Επιβατικών και Φορτηγών

Αυτοκινήτων, της Φροντίδας οχημάτων, Διαχείρισης στόλων

οχημάτων αλλά και του ευρύτερου κλάδου των μηχανοκίνη-

των οχημάτων θα περάσουν τις πόρτες του μοναδικού αυτού

εκθεσιακού γεγονότος, προκειμένου να ενημερωθούν για τις

τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις στα ανταλλακτικά,

στην επισκευή, συντήρηση και φροντίδα οχημάτων. 

Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν B2B συ-

ναντήσεις με επιλεγμένους εκθέτες και να ενημερωθούν ανα-

λυτικά για το ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και

προτάσεων των εκθετών, οι οποίοι θα προέρχονται τόσο από

την εγχώρια όσο και από την παγκόσμια αγορά.

Μια σειρά από διαφημιστικές ενέργειες έχουν προγραμματιστεί

να ξεκινήσουν άμεσα προκειμένου να προβληθεί η έκθεση σε

όλους τους επαγγελματίες του κλάδου εξασφαλίζοντας την επι-

τυχία!

• Η AUTOTEC EXPO 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου στο MEC Παιανίας. Αποτελεί τη

μεγάλη συνάντηση του aftermarket κλάδου του επιβατηγού-φορτηγού αυτοκινήτου, η οποία έχει σκοπό να παρουσιάσει

στους επαγγελματίες επισκέπτες πληθώρα νέων προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να δοθούν σύγχρονες

λύσεις στους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις προτάσεις τους προς το κοινό.
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Νέοι κατάλογοι αναρτήσεων πεπιεσμένου αέρα
και ηλεκτρονικού ελέγχου

Η Japanparts διευρύνει την γκάμα των διαθέσιμων προ-

ϊόντων της προσθέτοντας νέες αναρτήσεις πεπιεσμένου

αέρα και ηλεκτρονικού ελέγχου για όλα τα οχήματα που

κυκλοφορούν και που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τε-

χνολογία και τη νέα ευρωπαϊκή γκάμα συστημάτων ανύ-

ψωσης ισχύος.

Κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί υιοθετώντας προσεγμένες τε-

χνικές αντιστροφής μηχανικής  σε γνήσια δείγματα και έχει

συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγρα-

φές του κατασκευαστή.

Τα μεταλλικά κράματα, τα πλαστικά υλικά, αλλά και τα βουλ-

κανισμένα καουτσούκ που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι  σύμ-

φωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού που προβλέπονται για

τα εξαρτήματα ΟΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των

κρίσιμων σημείων που έχουν ήδη προκύψει κατά τη διάρκεια

της κυκλοφορίας των αρχικών εξαρτημάτων εξοπλισμού.

Κάθε κομμάτι υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές κατά τη διάρ-

κεια των φάσεων προ-συναρμολόγησης, συναρμολόγησης και

ολοκλήρωσης των διαδικασιών της συναρμολόγησης, ούτως

ώστε να εξασφαλίζεται μία τέλεια εναλλαξιμότητα με το [εξάρ-

τημα] ΟΕ τόσο από άποψη εγκατάστασης, όσο και από πλευράς

απόδοσης και αναμενόμενου χρόνου ζωής.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑ

Πρόκειται για το εξάρτημα που αναλαμβάνει τη λειτουργία

"υποστήριξης του οχήματος", οπότε πρέπει να προσαρμόζει τη

λειτουργία του στις διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης του αυ-

τοκινήτου. Μέσω μιας σειράς αισθητήρων στάθμης τοποθετη-

μένων στις τέσσερις ομάδες ανάρτησης, η ισορροπία του

περιβλήματος εξασφαλίζεται από τη μεταβολή της πίεσης

εντός του αερόσακου-airbag χάρη σε ένα πολύπλοκο σύστημα

βαλβίδων πεπιεσμένου αέρα και εξαρτημάτων που τροφοδο-

τούνται από έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπιεστή.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Η λειτουργία στήριξης του ελατηρίου αέρα ολοκληρώνεται εν

προκειμένω μέσω ενός αποσβεστήρα  σταθερής βαθμονόμη-

σης ικανού να διατηρεί το ύψος του οχήματος σταθερό κάτω

από όλες τις συνθήκες, αλλά και μία  απόσβεση σταθερών τα-

λαντώσεων, η οποία παραδοσιακά συνδέεται με τα ελικοειδή

ελατήρια των αυτοκινήτων με συμβατικού τύπου αναρτήσεις.

Πρόκειται για μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση για οχή-

ματα που δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά αλλά που χρη-

σιμοποιούνται κάτω από διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 Η λειτουργία στήριξης του ελατηρίου πεπιεσμένου αέρα ολο-

κληρώνεται εν προκειμένω μέσω ενός αποσβεστήρα μετα-

βλητής βαθμονόμησης και ηλεκτρονικού ελέγχου,

δημιουργώντας έτσι μία μονάδα ανάρτησης που είναι ικανή

να διατηρεί το ύψος του οχήματος σταθερό κάτω από όλες

συνθήκες, αλλά και μία σταθερή σταθερών ταλαντώσεων που

ταιριάζει καλύτερα στο εκάστοτε είδος χρήσης και στα διά-

φορα εδάφη, έτσι ώστε να επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμο-

ποιεί διαφορετική βαθμονόμηση ανάλογα με τις προτιμήσεις

του, αλλά και το είδος του εδάφους όπου αυτός οδηγεί. Πρό-

κειται για μία εξαιρετικά προηγμένη και ασύγκριτη λύση για

τα οχήματα, μεγάλης απόδοσης, που προορίζονται για μεγάλη

ευελιξία χρήσης, όχι μόνο όσον αφορά το φορτίο αλλά και τον

τρόπο οδήγησης.






