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ενημέρωση

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές 
προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορι-

σμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προ-

διαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών

ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση

αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια

παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμε-

νους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθρι-

ους σταθμούς αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό

αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και

σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιω-

τικά Κ.Τ.Ε.Ο

■ Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών 

σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

ηλεκτροκίνηση
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ενημέρωση

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές 
προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

α) Επαναφορτιζόμενα υβριδικά με ηλεκτρική ενέργεια

από εξωτερική πηγή (Plug in Hybrid Electric Vehicles

− PHEV), στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια που χρησι-

μοποιείται για την κίνηση τους παρέχεται κυρίως από

το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθη-

κεύεται στους συσσωρευτές τους.

β) Ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές και ηλεκτροπαρα-

γωγική μονάδα (Extended Range Electric Vehicles −

Ε−REV), η οποία δεν συνδέεται με τους κινητήριους

τροχούς του οχήματος και δεν σχετίζεται με την πρό-

ωση του. Το όχημα κινείται αποκλειστικά από τον ηλε-

κτροκινητήρα (ή τους ηλεκτροκινητήρες), η κίνηση του

είναι αμιγώς ηλεκτρική όπως ακριβώς συμβαίνει και

με τα ηλεκτρικά οχήματα τύπου BEV. 

γ) Ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές (Battery Electric Ve-

hicles − BEV), τα οποία είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχή-

ματα, η κίνηση των οποίων παρέχεται αποκλειστικά

από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στους συσ-

σωρευτές τους. 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως

«Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» νοούν-

ται, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα αμιγή ή μικτά

πρατήρια υγραερίου (LPG) και τα αμιγή ή μικτά πρατή-

ρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

■Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως ηλεκτροκίνητα οχήματα νοούνται τα αυτοκίνητα
και δίτροχα των κατωτέρω κατηγοριών: 
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ενημέρωση

1.  Οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των συσσωρευτών

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκα-

τασταθούν στις υφιστάμενες ή υπό αδειοδότηση εγκα-

ταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται

στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, είναι η

μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η μέθοδος 4

(Mode 4 DC Charging), όπως αυτές καθορίζονται από

το πρότυπο IEC 618511 «Electric Vehicle Conductive

Charging System». Επίσης, οι αποδεκτοί ακροδέκτες

των εν λόγω συσκευών φόρτισης καθορίζονται από το

πρότυπο IEC 621962 «Plugs Socketoutlets, Vehicle

Couplers and Vehicle Inlets  Conductive Charging of

Electric Vehicles». Ειδικότερα, για λόγους εξασφάλισης

της αναγκαίας διαλειτουργικότητας, ο αποδεκτός ακρο-

δέκτης για τη φόρτιση των συσσωρευτών με τη μέθοδο

3 καθορίζεταιαπό το πρότυπο IEC 621962 "Type 2"

(VDEARE262322) και ο αποδεκτός ακροδέκτης για τη

φόρτιση των συσσωρευτών με τη μέθοδο 4 καθορίζε-

ται από το πρότυπο IEC 621962 "Type 3" (DC Compo 2).

Επιπλέον προαιρετικά, δύναται να προβλέπεται και η

παράλληλη διάθεση ακροδέκτη προδιαγραφών

CHAdeMO για τη φόρτιση με τη μέθοδο 4, όπως αυτές

καθορίζονται στο πρωτόκολλο CHAdeMO του παραρ-

τήματος 1 του καταστατικού της Ένωσης CHAdeMO της

πόλης της Yokohama (CHAdeMO Association − Yoko-

hama City). Επιπρόσθετα των ασφαλιστικών διατά-

ξεων των φορτιστών, οι οποίες θα αποκλείουν τη

πιθανότητα της υπερφόρτισης των συσσωρευτών του

οχήματος, πρέπει για τις περιπτώσεις ατυχήματος να

εγκατασταθεί χειροκίνητη διάταξη διακοπής της ηλε-

κτρικής παροχής προς τον φορτιστή μέσω κομβίων

έκτακτης ανάγκης, τοποθετημένων σε δύο τουλάχιστον

θέσεις εντός των υφιστάμενων ή υπό αδειοδότηση εγ-

καταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέ-

ρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας

και συγκεκριμένα μία χειροκίνητη διάταξη διακοπής

της ηλεκτροπαροχής πλησίον της θέσης φόρτισης και

η δεύτερη εντός του χώρου των κτιριακών εγκαταστά-

σεων τους. 2. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών

ηλεκτροκίνητων οχημάτων πρέπει υποχρεωτικά να

διαθέτει πιστοποίηση CE και εφόσον διαθέτει πιστοποι-

ητικό ΑΤΕΧ επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός των

ζωνών ΑΤΕΧ 0, ΑΤΕΧ 1 και ΑΤΕΧ 2, όπου αυτές υφί-

στανται εντός των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχη-

μάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου

1 της παρούσας.

■ Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές 
προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
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ενημέρωση

2.    3. Σε κάθε περίπτωση και όπου δεν ορίζεται διαφο-
ρετικά, για την εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρο-
λογικών διατάξεων και συσκευών για τη φόρτιση
ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα έχει εφαρμογή ο ισχύων
Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα
με την Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονι-
σμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(Κ.Ε.Η.Ε. με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές
διατάξεις)» (Β΄ 470), όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις
του ν. 4483/65, όπως αυτές ισχύουν στις περιπτώσεις
νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι
προϋποθέσεις σύνδεσης τους με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο
περί ηλεκτροδοτήσεων.

3. Καθορισμός ελάχιστων εσωτερικών αποστάσεων

ασφαλείας και χωροταξική θέση εγκατάστασης συ-
σκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων 
4. . Οι συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που ανα-
φέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, πρέπει
να εγκαθίστανται, για λόγους χωροταξικούς και οδικής
ασφάλειας, σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία πλη-
σίον των θέσεων στάθμευσης που είναι χωροθετημένες
εντός του οικοπεδικού ή γηπεδικού χώρου των εγκατα-
στάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη
παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτής, οι οποίες πρέπει να
είναι οριοθετημένες με κράσπεδα. Συγκεκριμένα, η εγ-
κατάσταση των ανωτέρω συσκευών, πρέπει:
α) για λόγους οδικής ασφάλειας αφ' ενός μεν να μην εμ-
ποδίζει την ομαλή κυκλοφοριακή ροή των εισερχομένων

και εξερχόμενων τροχοφόρων οχημάτων και πεζών,
από/προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων
που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας, όσο και αυτή της έμπροσθεν αυτών οδού (ή
οδών) και, β) για χωροταξικούς λόγους να μην διαταράσ-
σει την εύρυθμη και λειτουργική διαρρύθμιση, διαχωρι-
σμό και οριοθέτηση των κύριων και συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων και λοιπών επιτρεπόμενων χρήσεων
(τυχόν ύπαρξη πλυντηρίου − λιπαντηρίου, μίνι μάρκετ
κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα εντός της οικοπεδικής ή γη-
πεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρ-
θρου 1 της παρούσας. 2. Επίσης, στην περίπτωση που η
συσκευή φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων διαθέτει μεν πιστοποίηση CE αλλά δεν διαθέτει πι-
στοποιητικό ΑΤΕΧ, θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη
εσωτερική απόσταση ασφαλείας τεσσάρων (4) μέτρων,
μεταξύ του σημείου φόρτισης του ηλεκτροκίνητου ή
υβριδικού οχήματος, από όλες τις τυχόν δεξαμενές καυ-
σίμων, αντλιών, καθώς και συσκευών διανομής υγρών
και αερίων καυσίμων που ενδέχεται να διαθέτουν ορι-
σμένες από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων
που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας. 3. Λόγω της φύσεως της παρεχόμενης μορφής
ενέργειας των συσκευών της παραγράφου 1 του παρόν-
τος άρθρου, παρέλκει ο καθορισμός εξωτερικών απο-
στάσεων ασφαλείας αυτών από κτίρια και χώρους με
συγκεκριμένες ισχύουσες χρήσεις, όπως εκπαιδευτήρια,
νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, σωφρονιστικά ιδρύματα,
εκκλησίες, κατοικίες και χώρους συνάθροισης κοινού,
χωρητικότητας άνω των πενήντα (50) ατόμων κ.λπ. Επί-
σης, για την εγκατάσταση των υπόψη συσκευών λαμβά-
νονται υπόψη οι οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές 
προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
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ηλεκτροκίνηση

Η BMW ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Jaguar, η Toyota θα επεκτείνει τη

συνεργασία της με την Subaru ενώ η VW είχε ανοίξει πριν από λίγους μήνες τον

χορό των συμμαχιών για την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα μεγάλα deal 
που φέρνουν την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά! 

Νέες συμμαχίες, με ταχύτατους ρυθμούς και κοινό παρονο-

μαστή την ηλεκτροκίνηση αναπτύσσουν ακόμη και οι πιο με-
γάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ήδη, από την προηγούμενη
εβδομάδα η Toyota ανακοίνωσε ότι θα έχει ακόμη πιο στενή
συνεργασία με την Subaru, που στόχο έχει την ανάπτυξη μιας
νέας κοινής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα «χτιστούν» τα
νέα τους μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα, για την μικρή και με-
σαία κατηγορία. Η Toyota έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος,
ώστε την επόμενη δεκαετία να προσφέρει περισσότερα από
10 νέα ηλεκτρικά μοντέλα, κάτι που όπως φαίνεται θα «κα-
πηλευτεί» και η Subaru, με την κοινή χρήση της νέας πλατ-
φόρμας. Από τα πρώτα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν θα
είναι και ένα νέο ηλεκτροκίνητο SUV. Τον δρόμο της κοινής
εξέλιξης νέων ηλεκτροκίνητων μοντέλων θα ακολουθήσουν
ακόμη δύο μεγάλες εταιρείες, που στο παρελθόν έχουν ξα-
νασυνεργαστεί.
Είναι η BMW και η Jaguar – Land Rover. Στόχος, οι δύο εται-
ρείες – να σημειωθεί ότι η Jaguar – Land Rover ανήκει στην
ινδική TATA – θα αναπτύξουν από κοινού την εξέλιξη νέων
ηλεκτρικών μονάδων κίνηση. Όπως ανέφερε στην επίσημη
ανακοίνωση της η BMW, η συνεργασία μεταξύ κατασκευα-
στών αυτοκινήτων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πόρων
είναι σημαντική καθώς η βιομηχανία αυτοκινήτου αντιμετω-
πίζει τις σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις της αυτόνομης
οδήγησης, της συνδεσιμότητας, του εξηλεκτρισμού και των
υπηρεσιών. Ήδη ο πρώτος καρπός της νέας συνεργασίας θα

αρχίσει να διαφαίνεται από το 2020, όπου η BMW Group θα

λανσάρει την πέμπτη γενιά της τεχνολογίας ηλεκτροκίνητων
αυτοκίνητων eDrive με το νέο BMW iX3 Sports Activity Vehi-
cle. Ουσιαστικά, η νέα ανταλλαγή τεχνογνωσίας θα αποτελέ-
σει τη βάση για τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα αποφέρει η
συνεργασία με την Jaguar Land Rover. Σε συμμαχία για την
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων υψηλών
επιδόσεων προχωράει και η Hyundai Motor Group με την
Rimac Automobili. Οι εταιρείες θα συνεργαστούν στενά για
να αναπτύξουν πρωτότυπα οχήματα για μια ηλεκτρική έκ-
δοση του αγωνιστικού αυτοκινήτου της μάρκας N της
Hyundai και ενός ηλεκτρικού οχήματος υψηλών επιδόσεων

κυψελών καυσίμου (FCEV), με σκοπό να ενταχθούν αργότερα
στην αγορά. 
Τον χορό των μεγάλων συμμαχιών είχαν ανοίξει στις αρχές

του 2019, η Ford και η Volkswagen με μια συμφωνία-σταθμό
για την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων . Οι δύο εταιρείες θα
μοιράζονται επίσης πλατφόρμες για εξαρτήματα για την κα-
τασκευή ελαφρών φορτηγών και βαν. Με την κίνηση αυτή οι
δύο εταιρείες αναμένεται εξοικονομήσουν αρκετά δισ. ευρώ,

αλλά και να ξεκινήσουν νέο γύρο ντιλ στον χώρο των αυτο-
κινητοβιομηχανιών . Με βάση το ντιλ αυτό η Ford θα κατα-
σκευάζει μικρά φορτηγά για λογαριασμό και των δύο

εταιρειών, όπως ανακοίνωσε η VW. Επίσης η Ford θα κατα-
σκευάζει και βαν μεγαλύτερου μεγέθους για πελάτες στην
Ευρώπη.
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ηλεκτροκίνηση

Το νέο μοντέλο σηματοδοτεί την είσοδο της SKODA 

στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, 124  χρόνια από την ίδρυση της μάρκας

Στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020

CITIGOe iV

ΤοCITIGOe iV λειτουργεί αποκλειστικά με

ηλεκτρική ενέργεια, δίχως να εκπέμπει

ρύπους στο περιβάλλον. Η μπαταρία ιόντων λι-

θίου 36,8 kWh προσφέρει αυτονομία έως 265 χι-

λιόμετρα κατά τον κύκλο WLTP, που σε

συνδυασμό με τις compact διαστάσεις καθιστά το

CITIGOe iV ιδανικό αυτοκίνητο για τις σύγχρονες

πόλεις. Η παραγωγή του φιλικού προς το περι-

βάλλον μοντέλου θα ξεκινήσει λίγο πριν το τέλος

του 2019. Παρότι το μήκος του αμαξώματος είναι

μόλις 3.597 χιλιοστά και το πλάτος 1.645 χιλιοστά,

το μικρότερο μοντέλο στη γκάμα της SKODA προ-

σφέρει γενναιόδωρους χώρους για τέσσερις επι-

βάτες και 250 λίτρα για τις αποσκευές. Ο χώρος

αποσκευών μπορεί πολύ εύκολα να εκτοξευθεί

στα 923 λίτρα αναδιπλώνοντας τα πίσω καθί-

σματα.

Το προσθιοκίνητο CITIGOe iV εξοπλίζεται με έναν

ηλεκτροκινητήρα ισχύος 61 kW με μέγιστη ροπή

210 Nm. Για τη διαδικασία των 0-100 χλμ./ώρα

χρειάζεται 12,5 δευτερόλεπτα ενώ ενδεικτική των

δυνατοτήτων του είναι η επιτάχυνση από τα 60

στα 100 χλμ./ώρα η οποία διαρκεί 7,6 δευτερόλε-

πτα. Η τελική του ταχύτητα είναι 130 χλμ./ώρα. 
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ηλεκτροκίνηση

για λόγους ασφαλείας

Όλα τα ηλεκτρικά αλλά και τα υβριδικά μοντέλα που

θα κατασκευάζονται από 1η Ιουλίου 2019 , με απώ-

τερο στόχο την προστασία των πεζών και των πο-

δηλατών, θα πρέπει να εκπέμπουν ( λόγω της

αθόρυβης λειτουργίας τους) έναν ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικό ήχο, ώστε να γίνονται αντιληπτά.  Πρό-

κειται για το σύστημα  AVAS (Acoustic Alerting

System) που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα

επιβάλλει στα «πράσινα» και κυρίως αθόρυβα στο

πέρασμα τους μοντέλα. Μάλιστα, ο ήχος που θα εκ-

πέμπουν να είναι μεταξύ 56 και 75 ντεσιμπέλ, περί-

που δηλαδή, όσο θόρυβο εκπέμπει και ένα

αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης! Έτσι, τα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα θα πάψουν να είναι αθόρυβα, για λό-

γους ασφαλείας και σίγουρα, ο θόρυβος ίσως, τε-

λικά, να λειτουργήσει για πολλούς μελλοντικούς

αγοραστές και αρνητικά ( μέχρι προσφάτως, οι αυ-

τοκινητοβιομηχανίες συμπεριελάμβαναν στα θετικά

των νέων ηλεκτρικών οχημάτων τους και την αθό-

ρυβη λειτουργία). Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν, στο

μέλλον, κάποιες φίρμες, ανάλογα με το μοντέλο, πχ

αν είναι σπορ, ο ήχος να είναι πιο «τραχύς» ενώ σε

μοντέλα πόλης, ο ήχος πιο απαλός – αλλά πάντα στα

όρια που ορίζει η Ε.Ε. 

Τέλος τα αθόρυβα ηλεκτρικά 
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Αεραναρτήσεις BILSTEIN B4 για Porsche Cayenne, Volkswagen
Touareg και Audi Q7

Τρία λάθη 
που πρέπει

να αποφεύγονται

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη τεχνολογία αερανάρτησης

έχει φθάσει και στα συνεργεία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιστασιακές

ανησυχίες όταν πρόκειται να αντικατασταθούν οι μο-

νάδες αερανάρτησης. Οι οποίες όμως είναι αβάσι-

μες, αν ληφθούν υπόψη μερικές συμβουλές για την

εγκατάσταση των μονάδων αερανάρτησης BILSTEIN

B4. Αυτό ισχύει και για την εγκατάσταση των αερα-

ναρτήσεων για τα Porsche Cayenne, Volkswagen

Touareg και Audi Q7.

Τα ενεργά συστήματα αερανάρτησης παρέχουν απόσβεση, ανάρτηση και έλεγχο του ύψους από ένα μόνο εξάρ-

τημα. Συνεπώς, ο επαναστατικός σχεδιασμός επιτυγχάνει ένα μεγάλο εύρος μεταξύ υψηλής δυναμικής οδήγησης

και εξαιρετικής οδηγικής άνεσης. 

bistein
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Αεραναρτήσεις BILSTEIN B4 για Porsche Cayenne, Volkswagen
Touareg και Audi Q7

■ Τοποθέτηση του σωλήνα παροχής αέρα στον πίσω άξονα:

■ Βαλβίδα συγκράτησης πίεσης

Όπως συμβαίνει με κάθε εγκατάσταση μονάδων αε-

ρανάρτησης, πριν ξεκινήσετε τις εργασίες θα πρέπει

να ελέγξετε την κατάσταση των μονάδων αερανάρ-

τησης, τη συμβατότητά τους με το όχημα, την ημε-

ρομηνία λήξης και εάν υπάρχουν, τις ελάχιστες

διαστάσεις που καθορίζονται στις οδηγίες τοποθέ-

τησης. Βεβαιωθείτε ότι πάντοτε τα συστήματα αερα-

νάρτησης αντικαθίστανται μόνο σε ζεύγη ανά άξονα.

Στην περαιτέρω πορεία των εργασιών, θα πρέπει να

ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης βήμα προς

βήμα.

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα

τρία σημεία κατά την εγκατάσταση των μονάδων αε-

ρανάρτησης BILSTEIN B4 για τα Porsche Cayenne,

Volkswagen Touareg και Audi Q7:

Βεβαιωθείτε και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή θέση του σωλήνα παροχής αέρα που καθορίζεται

στις οδηγίες εγκατάστασης: Δεν θα πρέπει να εγκατασταθεί πολύ χαμηλά στη βαλβίδα συγκράτησης πίεσης!

Επιπλέον, δεν πρέπει να είναι λυγισμένος, τυλιγμένος ή συμπιεσμένος (σωλήνας παροχής αέρα).

Κατά την εγκατάσταση της νέας μονάδας αερανάρτησης, ακολουθήστε

τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν σφίγγετε το παξιμάδι της βαλβίδας

συγκράτησης πίεσης. Επιπλέον, η βαλβίδα συγκράτησης πίεσης πρέ-

πει να «προσεγγίζεται» προσεκτικά – για παράδειγμα με ειδικά εργα-

λεία ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με πένσες. Βεβαιωθείτε ότι ο

δακτύλιος και το παξιμάδι έχουν επίσης αντικατασταθεί. Προσέξτε επί-

σης τη σωστή θέση της βαλβίδας συγκράτησης πίεσης.
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■ Κατεβάστε το όχημα

Ένα επαναλαμβανόμενο σφάλμα που συμβαίνει μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση: Το όχημα δεν πρέπει ποτέ

να κατέβει εντελώς από το ανυψωτικό όταν η αερανάρτηση δεν έχει πίεση, αλλά ούτε με ελάχιστη υπολειπό-

μενη πίεση, διαφορετικά οι μονάδες – και σε χειρότερη περίπτωση ακόμη και άλλα εξαρτήματα της ανάρτησης

– καταστρέφονται αμέσως.
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ταξινομήσεις

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξερ-

γασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών το

μήνα Μάιο 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά  +11,0% ως προς το

μήνα Μάιο 2018.

Συνολικά, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 οι ταξινομή-

σεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +5,4% ως

προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο

πεντάμηνο του 2019 κινήθηκε -58,2% χαμηλότερα ως προς το

μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+8,5%) 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 +11,4% ως προς το 2018.

Ιαν.-Μάι. 2019 Ιαν.-Μάι. 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 52.425 49.741 +5,4%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 3.424 3.157 +8,5%

Καινούργια λεωφορεία 221 122 +81,1%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 13.983 12.556 +11,4%

Μάιος  2019 Μάιος   2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 13.833 12.467 +11,0%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 740 667 +10,9%

Καινούργια λεωφορεία 67 33 +103,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.845 4.416 +9,7%

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
κατά το Μάιο 2019
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>> Οι τεχνολογίες του Nissan Intelligent Mobility συνδυάζουν πραγματικούς και

εικονικούς κόσμους, αξιοποιώντας τα σήματα του εγκεφάλου για να βοηθήσουν
τους οδηγούς.

Δείχνει  το όραμά της

για την  μελλοντική κινητικότητα

Η Nissan θα μοιραστεί το όραμά της για το μέλλον της

κινητικότητας στην έκθεση CES Asia 2019, παρουσιά-

ζοντας τεχνολογίες που έχουν πρόσβαση σε εγκεφα-

λικά κύματα και συνδυάζουν τον πραγματικό με τον

εικονικό κόσμο για να βοηθήσουν τους οδηγούς.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Nissan θα παρουσιά-

σει τις πρωτοποριακές της τεχνολογίες Invisible-to-

Visible και Brain-to-Vehicle, καθώς και το πρωτότυπο,

αμιγώς ηλεκτροκίνητο και τετρακίνητο IMs.  Όλα τα πα-

ραπάνω,  θα δώσουν στους  επισκέπτες μια “γεύση”

από το  Nissan Intelligent Mobility, το όραμα της μάρ-

κας για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αυτοκί-

νητα τροφοδοτούνται, οδηγούνται και ενσωματώνονται

στην κοινωνία.

>> Nissan Intelligent Mobility 

Nissan



>> Invisible-toVisible 

Το Invisible-to-Visible, ή εν συντομία το I2V,

είναι μια μελλοντική τεχνολογία του Nissan

Intelligent Mobility που συνδυάζει τον πραγ-

ματικό και τον εικονικό κόσμο. Το I2V έρχεται

για  να υποστηρίξει τους οδηγούς,  συγκεν-

τρώνοντας πληροφορίες από αισθητήρες έξω

και μέσα από το όχημα, σε συνδυασμό με δε-

δομένα από το “σύννεφο” (cloud). Αυτό επιτρέ-

πει στο σύστημα όχι μόνο να παρακολουθεί το

άμεσο περιβάλλον του αυτοκινήτου, αλλά και

να αντιλαμβάνεται  τι είναι μπροστά,  ακόμα

τεχνολογία
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>> Nissan Intelligent Mobility 

>> Invisible-toVisible

και να δείχνει τι βρίσκεται πίσω από ένα κτίριο ή

γύρω από μια γωνία. Για να καταστεί η οδήγηση πιο

ευχάριστη, η καθοδήγηση προσφέρεται με έναν δια-

δραστικό, ανθρώπινο τρόπο,  μέσω των “avatars”

που εμφανίζονται εντός του αυτοκινήτου.

Το I2V τροφοδοτείται από την τεχνολογία Omni-

Sensing της Nissan, η οποία λειτουργεί ως κόμβος,

συγκεντρώνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

από το περιβάλλον κυκλοφορίας, έξω και μέσα από

το όχημα. Η τεχνολογία SAM (Seamless Au-

tonomous Mobility) της Nissan, αναλύει το οδικό

περιβάλλον, μέσω σχετικών πληροφοριών σε

πραγματικό χρόνο και το ημιαυτόνομο σύστημα

υποστήριξης οδηγού ProPILOT, παρέχει πληροφο-

ρίες σχετικά με το περιβάλλον γύρω από το αυτοκί-

νητο.

Η τεχνολογία χαρτογραφεί  ένα εικονικό χώρο 360

μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο, παρέχοντας πλη-

ροφορίες  για θέματα  όπως οι  κυκλοφοριακές συν-

θήκες , η ορατότητα, η  σήμανση ή παρακείμενους

πεζούς. Μπορεί επίσης να παρακολουθεί τους επι-

βάτες εντός του  οχήματος,  χρησιμοποιώντας αι-

σθητήρες στην καμπίνα, προκειμένου να προβλέψει
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καλύτερα πότε μπορεί να χρειαστούν βοήθεια για

να βρουν κάτι, ή για να κάνουν μια στάση για ξε-

κούραση, ώστε να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Το I2V μπορεί επίσης να συνδέσει τους οδηγούς

και τους επιβάτες με άλλους  ανθρώπους, μέσω

του εικονικού κόσμου του Metaverse. Αυτό δίνει

τη δυνατότητα σε μια οικογένεια, σε φίλους και

συνεργάτες,  να “εμφανίζονται” μέσα στο αυτοκί-

νητο ως τρισδιάστατα  είδωλα σε περιβάλλον

augmented –reality, για την παροχή βοήθειας ή

συντροφιάς.

τεχνολογία
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Continental

Tρισδιάστατες 

προβολές στην καμπίνα 

του αυτοκινήτου

Το φανάρι ανάβει κόκκινο και αιωρείται

μπροστά στα μάτια του οδηγού. Σειρές από

κτίρια ξεπετάγονται μέσα από το σύστημα

πλοήγησης. Το σήμα της μάρκας του 

αυτοκινήτου περιστρέφεται στον αέρα,

μπροστά από το ταμπλό! 



φεβρουάριος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 31

Μια νέα διάσταση στη άνεση και την ασφάλεια

Μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις στην  σύγχρονη αυ-

τοκινητοβιομηχανία είναι η ανάπτυξη έξυπνων ιδεών για

τη “ζωντανή” επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής, ώστε

να βελτιωθεί η εμπειρία του οδηγού και αυτός να διαδρά

με το όχημα απλά και αποτελεσματικά, χωρίς να απο-

σπάται η προσοχή του από τον δρόμο. Η νέα οθόνη

“Lightfield” φέρνει το 3D μέσα στο αυτοκίνητο, στην κα-

λύτερη δυνατή ποιότητα αλλά, παράλληλα, δημιουργεί

μια νέα διάσταση άνεσης και ασφάλειας.  Επιπλέον, πα-

ρέχει τη δυνατότητα, σε κάθε κατασκευαστή αυτοκινή-

των, να προσαρμόσει τη νέα τεχνολογία στις προτιμήσεις

των πελατών του, με εξατομικευμένες σχεδιαστικές λύ-

σεις. 

Χρήση νανοτεχνολογίας από την Silicon Valley

Η ποιότητα της ανάλυσης καθώς και η εμφάνιση και η

αίσθηση του “Natural 3D Lightfield Instrument Cluster”

είναι σαφώς καλύτερη από αυτή των συμβατικών 3D-

οθονών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη νέα

τεχνολογία,“Diffractive Lightfield Backlighting”, όπου

αγωγοί φωτός με πλέγμα διάθλασης και νανοδομές επι-

τρέπουν την ακριβή διάδοση των φωτοκυμάτων, κάτω

από τον πίνακα της οθόνης, προσφέροντας ένα απολύ-

τως φυσικό 3D οπτικό αποτέλεσμα. Αυτή η μονάδα

φωτός πεδίου μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε ήδη

εμπορικά διαθέσιμες οθόνες.

Το σύστημα υπολογίζεται ότι θα βγει σε μαζική παρα-

γωγή το αργότερο μέχρι το 2022.

Με αυτά αλλά και άλλα παρόμοια τρισδιάστατα εφέ, η Continental φέρνει την επανάσταση στις διάφορες

συμβατικές οθόνες που βρίσκονται μέσα στις καμπίνες των αυτοκινήτων, αναπτύσσοντας μια καινοτόμο

λύση για το cockpit, με την ονομασία “Natural 3D Lightfield Instrument Cluster”, σε συνεργασία με την

εταιρεία, Leia Inc, από την Silicon Valley.  Η τεχνολογία αυτή θα φέρει την «Τρίτη Διάσταση» στα αυτοκίνητα

του κοντινού μέλλοντος, με απαράμιλλη ποιότητα.

Οι οθόνες “Lightfield” είναι το μέσο της επόμενης γενιάς που θα επιτρέπει, όχι μόνο την αντίληψη του τρισδιάστατου

“βάθους” αλλά και την απόδοση λάμψεων, χρωματικών τονισμών και άλλων σύνθετων φωτεινών εφέ. Επίσης,

θα επιτρέπει την ασφαλή παρουσίαση πληροφοριών στον οδηγό σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τη διάδραση

του ανθρώπου με το όχημα πιο άνετη και πιο ενστικτώδη. Κι ακόμη, η εμπειρία αυτή δεν απευθύνεται αποκλειστικά

στον οδηγό αλλά και στον συνοδηγό και στους επιβάτες στα πίσω καθίσματα!
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Nissan MICRA

Νέα έκδοση με αυτόματο 

κιβώτιο ταχυτήτων

Η διάθεσή ενός αυτόματου κιβω-

τίου ταχυτήτων είναι ένα σημαντικό

βήμα στην κατεύθυνση περισσότερων

επιλογών για τους υποψήφιους αγορα-

στές του MICRA.  Είναι μια δημοφιλής επι-

λογή για όσους οδηγούν στην πόλη και

περνούν αρκετό χρόνο σε κατάσταση στάσης /

εκκίνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016, όταν

η Nissan λάνσαρε αυτή τη γενιά του Micra, η επι-

λογή του αυτόματου κιβωτίου αντιπροσώπευε το

12% των πωλήσεων της κατηγορίας. Το ποσοστό αυτό

εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί το 2020 και θα φθάσει το

30% το 2022.

Το αυτόματο σύστημα Xtronic είναι μια προηγμένη μο-

νάδα συνεχούς μεταβαλλόμενης  μετάδοσης (CVT).

Διαθέτει τεχνολογία D-step, η οποία προσφέρει μια πιο

“εκλεπτυσμένη” παροχή ισχύος και εμπειρία οδήγη-

σης για τον οδηγό,  σε σύγκριση με ένα συμβατικό CVT.

Αυτό γίνεται εμφανές, όταν πατηθεί “επιθετικά” το πεν-

τάλ του γκαζιού.

Το Nissan MICRA είναι διαθέσιμο με ένα αυτόματο κιβώτιο Xtronic, για
πρώτη φορά από τότε που κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο, πέμπτης γενιάς

μοντέλο και συνεργάζεται με τον καινούργιο κινητήρα IG-T 100 PS
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Επίσης, η τεχνολογία D-step,  προσφέ-

ρει ταχύτερα downshifts (κατεβάσματα)

και καλύτερη οικονομία καυσίμου. 

Το MICRA Xtronic είναι το τέλειο αυτοκί-

νητο για αστικά περιβάλλοντα με πυκνή

κυκλοφορία, χάρη στις εξαιρετικές οδη-

γικές του ικανότητες. Η ομαλή αλλαγή

ταχυτήτων, καθιστά την οδήγηση πολύ

εύκολη και χαλαρωτική και είναι ένας

πραγματικά πολύτιμος συνεργάτης σε

συνθήκες βεβαρυμμένης κυκλοφορίας. 

Τα νέα υπερτροφοδοτούμενα κινητήρια

σύνολα βενζίνης που είναι διαθέσιμα

στο Nissan MICRA, αντιπροσωπεύουν

ότι πιο φρέσκο σε τεχνολογία. Έχουν

σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους

οδηγούς  τον καλύτερο συνδυασμό επι-

δόσεων και απόδοσης, διατηρώντας το

κόστος λειτουργίας του οχήματος στο

ελάχιστο. Πρόκειται για ιδιαίτερα ελκυ-

στικές  επιλογές αγοράς, έναντι βασικών

ανταγωνιστών στην κατηγορία B. Η έκ-

δοση με το αυτόματο κιβώτιο του Nissan

MICRA, ξεκινά από τις 15.350€. 
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Μercedes-Benz EQC auto news
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Έρχεται στην ελληνική αγορά

Τοπρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της

γερμανικής φίρμας, το νέο EQC, σύμ-

φωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία θα κο-

στίζει στην χώρα μας από 79.360 ευρώ. 

Το νέο μοντέλο, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί

τον περασμένο φθινόπωρο από τον απερχό-

μενο πρόεδρο της Mercedes-Benz, Ν. Ζέτσε

κατατάσσεται στην κατηγορία των SUV με

άφθονες δόσεις κουπέ και φυσικά, κινείται

μόνο από ηλεκτρική ενέργεια.  Η ενέργεια

αποθηκεύεται σε μια συστοιχία μπαταριών ιόν-

των λιθίου των 80 kWh. 

Η αυτονομία του ορίζεται μεταξύ 445-471 χλμ

– σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης NEDC ,

μετά από μια πλήρη φόρτιση, που όπως και σε

όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα θα πραγματοποιείται,

είτε σε οικιακή πρίζα, είτε μέσω ταχυφορτιστή,

που θα μειώνει αισθητά και τον χρόνο φόρτι-

σης. Το νέο μοντέλο διαθέτει σύστημα τετρακί-

νησης 4MATIC. 

Επίσης, η τιμή περιλαμβάνει τον φορτιστή, κα-

λώδιο φόρτισης για Wallbox (4 μέτρα), αλλά

και καλώδιο που απαιτείται για οικιακή πρίζα

(4 μέτρα). 

■ Eπιδόσεις – χρόνος φόρτισης 
Και οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 408

ίππους. Η νέα Mercedes EQC υπόσχεται εξαι-

ρετικές επιδόσεις, με την επιτάχυνση από

στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα να πραγμα-

τοποιείται σε λιγότερο από 5 δλ. Η τελική του

αγγίζει τα 180 χλμ/ώρα. Το αυτοκίνητο έχει μη-

δενικές εκπομπές ρύπων, ενώ υπάρχει η δυ-

νατότητα ταχείας φόρτισης σε χρόνο 40 λεπτών

από το 10% στο 80%. Το EQC φέρει όλο το τε-

χνολογικό εξοπλιστικό πεδίο της γερμανικής

φίρμας, τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και

την άνεσης. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να χειρί-

ζεται τα πάντα από το δερμάτινο πολυλειτουρ-

γικό τιμόνι, οι πληροφορίες προβάλλονται σε

μια οθόνη πολυμέσων 10,25’’, και τον πίνακα

οργάνων 10,25’’. Μεταξύ του μακροσκελούς

εξοπλιστικού του υπόβαθρου υπάρχει προεγ-

κατάσταση NAVI με υπηρεσίες πλοήγησης και

υπηρεσία Mercedes Me Charge , που προσφέ-

ρεται δωρεάν για τρία χρόνια. Ακόμη, στον

εξοπλισμό υποβοήθησης του οδηγού το νέο

ηλεκτροκίνητο SUV διαθέτει σύστημα αυτόμα-

του παρκαρίσματος, σύστημα αποφυγής σύγ-

κρουσης, εντοπισμού στα τυφλά σημεία κ.α. 

Η γερμανική φίρμα τήρησε πιστά το χρονοδιάγραμμα άφιξης του πιο
εξελιγμένου τεχνολογικά μοντέλου της, του Mercedes-Benz EQC. 

 

 

Το νέο μοντέλο, που είχε

πρωτοπαρουσιαστεί τον περασμένο

φθινόπωρο, κατατάσσεται στην κατηγορία

των SUV με άφθονες δόσεις κουπέ και

φυσικά, κινείται μόνο από ηλεκτρική

ενέργεια.  
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Ως αποτέλεσμα, μπορεί να επιταχύνει από 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις

8,7 δευτερόλεπτα (και από 0 έως 50 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα). Αξιο-

ποιώντας το πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, καθώς οι μπαταρίες βρίσκονται

κάτω από το πάτωμα, το DS 3 CROSSBACK E-TENSE είναι σε θέση να προ-

σφέρει μια άψογη βόλτα. Επιπλέον, καθώς τα συμβατικά μοντέλα βενζίνης

και ντίζελ παρέχουν ήδη μια εξαιρετική βάση στον τομέα της ηχομόνωσης,

η ηλεκτρική έκδοση θέτει ένα νέο πρότυπο για τα επίπεδα θορύβου στο χώρο

επιβατών. Προσφέροντας αυτονομία 320 χιλιομέτρων, με βάση τον τυποποι-

ημένο κύκλο WLTP, το DS 3 CROSSBACK E-TENSE μπορεί να ολοκληρώσει

της φόρτιση της μπαταρίας σε ποσοστό 80%, μέσα σε 30 λεπτά σε ένα δημόσιο

σταθμό ταχείας φόρτισης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ PREMIUM ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ SUV

DS 3 CROSSBACK E-TENSE 

Η πρώτη πρόκληση ήταν να ενσωματωθεί σε αυτό όλη η τεχνολογία που

αφορά ένα ηλεκτρικό όχημα. Με την εισαγωγή της νέας “multi-energy” αρ-

χιτεκτονικής της πλατφόρμας CMP, κατορθώσαμε να βάλουμε τις μπαταρίες

κάτω από το πάτωμα χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στον εσωτερικό χώρο

ή το πορτμπαγκάζ. Στην ηχομόνωση θα μπορούσαμε να έχουμε προβλήματα,

επειδή ο θόρυβος του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα μπορούσε προηγου-

μένως να καλύπτει άλλους θορύβους, που θα έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή

τους στο ηλεκτρικό όχημα. Ευτυχώς, η συμβατική έκδοση είχε ήδη θέσει

υψηλά τον πήχη στην ηχομόνωση, οπότε είχαμε μια ισχυρή βάση για την έκ-

δοση E-TENSE. Σήμερα, το DS 3 CROSSBACK θέτει νέα πρότυπα στην κα-

τηγορία του, σε όλες του τις εκδόσεις.

 
Εφοδιασμένο με μια μπαταρία 50 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα

100 KW (136 HP), προσφέρει εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης, με τη

μέγιστη ροπή να είναι διαθέσιμη από την εκκίνηση. “

auto news

100% ηλεκτρική!

Το DS 3 CROSSBACK E-TENSE είναι ένα πρωτοπόρο, το πρώτο, πλήρως ηλεκτρικό
όχημα της μάρκας. Περιλαμβάνει φυσικά τον ίδιο εξοπλισμό

και τις ίδια συστήματα άνεσης και οδήγησης με τις εκδόσεις που 
διαθέτουν συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

 



 “
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Το DS 3 CROSSBACK E-TENSE διαθέτει τους ίδιους χώρους για

επιβάτες και το ίδιο πορτμπαγκάζ με όλες τις άλλες εκδόσεις.

«Οι προδιαγραφές του πρώτου μας premium 100% ηλεκτρικού B-

SUV βασίστηκαν σε τρεις βασικούς πυλώνες», εξηγεί ο Rémi

Seimpère, διευθυντής του project DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

■ 1-αυτονομία: 
Με 320 km, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP* (430 km, κατά NEDC),

το DS 3 CROSSBACK E-TENSE προσφέρει αυτονομία που ικανο-

ποιεί τη μεγάλη πλειοψηφία των αναγκών των πελατών. Η διαχεί-

ριση ενέργειας στο DS 3 CROSSBACK E-TENSE βελτιστοποιείται

πλήρως χάρη στην επαναφόρτιση κατά το φρενάρισμα (αναγεννη-

τική πέδηση), με την οποία η μπαταρία ανακτά ενέργεια όταν το

όχημα επιβραδύνει αλλά και χάρη σε μια αντλία θερμότητας που

μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τον κλιματισμό.

■ 2-Δυνατότητα επαναφόρτισης:
Το DS 3 CROSSBACK E-TENSE φέρει φορτιστή υψηλής

δυναμικότητας. Παρόλο που το αυτοκίνητο μπορεί να

φορτιστεί και από μια τυπική πρίζα, χρησιμοποιώντας

το παρεχόμενο καλώδιο Mode 2, ο χρόνος φόρτισης πε-

ριορίζεται σε μόλις 5 ώρες με σύνδεση σε επιτοίχιο

φορτιστή 11 kW (παρέχεται το καλώδιο Mode 3). Ενώ

σε έναν δημόσιο σταθμό ταχείας φόρτισης 100 kW, η

μπαταρία μπορεί να φορτιστεί σε ποσοστό 80% σε μόλις

30 λεπτά, πράγμα που αντιπροσωπεύει μια μέση τιμή 9

χιλιομέτρων ανά λεπτό φόρτισης.

Το DS 3 CROSSBACK E-TENSE διαθέτει επίσης μια

υψηλής απόδοσης αντλία θερμότητας. Η άριστη από-

δοσή της, με μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, βελτιστοποιεί την θερμική άνεση στο χώρο των

επιβατών χωρίς να επηρεάζεται ο έλεγχος της θερμο-

κρασίας της μπαταρίας. «Με αυτό το σύνολο τεχνολο-

γιών που συνδυάζουμε, είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε

φτάσει σε ένα άλλο στάδιο της μαζικής κατασκευής ηλε-

κτρικών οχημάτων», σημειώνει ο Rémi Seimpère.

«Ένας τέτοιος έλεγχος μας επιτρέπει επίσης να προσφέ-

ρουμε μια πολύ ελκυστική εγγύηση: οκτώ χρόνια ή

160.000 χλμ.

 

Με το e-Tense CROSSBACK DS 3, 

έχουμε τοποθετήσει τον πήχη πολύ ψηλά προκειμένου 

να γίνει το σημείο αναφοράς σε αυτόν τον χώρο.

REMI SEIMPERE / Διευθυντής του project DS 3 E-TENSE CROSSBACK

“

auto news
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Volkswagen T-Cross auto news
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Θέτει τα στάνταρ στην κατηγορία του

■ Το εσωτερικό – Άφθονοι χώροι, ευελιξία και άνεση   
Το T-Cross εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα για όλους τους

επιβάτες χάρη στην υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων -

τυπικό χαρακτηριστικό άλλωστε ενός SUV. Επιπρόσθετα, η

καλή περιφερειακή ορατότητα ενισχύει την αίσθηση της

ασφάλειας και της εμπιστοσύνης που νοιώθουν οι επιβάτες

του T-Cross. 

θα είναι διαθέσιμο με ένα ψηφιακό ταμπλό που περιλαμβά-

νει μιας νέας γενιάς οθόνη αφής 8,0 ιντσών και αν είναι επι-

θυμητό έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων. Και οι δύο οθόνες

είναι τοποθετημένες στον ίδιο οπτικό άξονα, με αποτέλεσμα

να είναι ορατές από όλους τους επιβάτες. Τα χειριστήρια είναι

γενικά διαισθητικά, ενώ μια ασύρματη θέση φόρτισης εξα-

σφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των smartphones. Ήδη

από τον βασικό εξοπλισμό διαθέσιμες 4 θύρες USB.  

■ Με ισχυρούς και αποδοτικούς 
υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες 
Το T-Cross είναι διαθέσιμο σε τρεις αποδοτικές εκδόσεις κι-

νητήρων. Δύο με τον τρικύλινδρο 1.0 TSI βενζίνης,  και απο-

δίδει 95 PS ή 115 PS. Θα ακολουθήσει και ένας τρίτος

βενζινοκινητήρας, ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI με ισχύ 150 PS,

ο οποίος όμως δεν αναμένεται πριν το 2020. Η τετρακύλιν-

δρη έκδοση πετρελαίου 1.6 TDI με τα 95 PS συμπληρώνει

τη γκάμα. Όλες οι εκδόσεις είναι σύμφωνες με την πιο πρό-

σφατη προδιαγραφή εκπομπής ρύπων Euro 6D-TEMP.  

Ανάλογα με την μετάδοση και το επίπεδο εξοπλισμού υπάρ-

χουν διαθέσιμα μηχανικά κιβώτια με 5 ή 6 σχέσεις και αυ-

τόματα DSG με 7 σχέσεις, με το τελευταίο να διαθέτει δύο

modes, το normal και το sport. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς

περνά στον εμπρός άξονα. 

Η βασική έκδοση βενζίνης ( 95 PS) συνδυάζεται με μηχανικό

κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ η έκδοση  115 PS με μηχανικό 6

σχέσεων και προαιρετικά με το αποδοτικό DSG-7. Η έκδοση

πετρελαίου 1.6 TDI είναι διαθέσιμη με «πεντάρι» χειροκίνητο

ή «επτάρι» DSG κιβώτιο. Όλες οι εκδόσεις κινητήρων δια-

θέτουν σύστημα start/stop και ανάκτησης ενέργειας κατά

την επιβράδυνση. Η κατανάλωση σε μεικτές συνθήκες είναι

μόλις 4,9 λίτρα / 100 χλμ..

Προηγμένη συνδεσιμότητα 
Το T-Cross προσφέρει υψηλά επίπεδα χρηστικότητας και

συνδεσιμότητας με τον έξω κόσμο σε συνδυασμό με ένα

ευρύ φάσμα εξατομίκευσης. Οι τέσσερις θύρες USB και η

θέση ασύρματης φόρτισης για smartphones είναι εκεί για

να δίνουν άμεση λύση. Η προβολή και ο χειρισμός εφαρμο-

γών smartphone του App Connect δίνει την δυνατότητα για

εύκολη πλοήγηση μέσω των Google Maps, ενώ οι αγαπη-

μένες εφαρμογές είναι έτσι διαθέσιμες σε όλη την διαδρομή. 

Τα συστήματα υποβοήθησης
Το T-Cross εξοπλίζεται με τα πιο προηγμένα συστήματα

ασφαλείας που προέρχονται από μοντέλα μεγαλύτερων κα-

τηγοριών αναδεικνύοντάς το ως το ασφαλέστερο SUV της

κατηγορίας του. Το στιβαρό πλαίσιο διασφαλίζει πολύ υψηλά

επίπεδα παθητικής ασφάλειας με τα συστήματα υποβοήθη-

σης να λειτουργούν συμπληρωματικά των ζωνών ασφα-

λείας και των αερόσακων και να μειώνουν δραματικά την

επικινδυνότητα μιας σύγκρουσης. Παράλληλα τα συστήματα

υποβοήθησης βελτιώνουν τόσο την οδηγική εμπειρία του

οδηγού όσο και την άνεση των επιβατών.

Στο βασικό εξοπλισμό του περιλαμβάνονται το σύστημα πα-

ρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου (Front Assist) με λει-

τουργία αναγνώρισης πεζών (Pedestrian Monitoring) και

ποδηλάτων με αυτόνομη πέδηση (City Emergency Brake),

η προειδοποίηση ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

(Lane Assist), η κλήση έκτακτης ανάγκης,  η υποβοήθηση

εκκίνησης σε δρόμους με κλίση (Hill Start Assist). 

Ακόμα, το σύστημα προστασίας επιβατών (σε κρίσιμες κα-

ταστάσεις προεντείνει τις ζώνες ασφαλείας, αυξάνει την

πίεση των φρένων και αφήνει ένα μικρό κενό στα παράθυρα

και στην ηλιοροφή), το σύστημα προειδοποίησης τυφλού ση-

μείου (Blind Spot Detection), η αναγνώριση κόπωσης οδη-

γού (Driver Alert System), το σύστημα αποφυγής

πολλαπλών συγκρούσεων, και το πλήρως αυτοματοποι-

ημένο cruise control. 

Επιπλέον αυτών, αξίζει να αναφερθούν το Hill Start Assist

(υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφορικό δρόμο) και το Adap-

tive Cruise Control που ρυθμίζει την απόσταση από το προ-

πορευόμενο αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με την επιθυμητή

ταχύτητα, για πιο άνετη οδήγηση. 

Tο T-Cross, το τέταρτο μέλος στη γκάμα των SUV της Volkswagen, είναι πολύ
πιο μικρό σε σχέση με το Tiguan αλλά είναι εξίσου ψαγμένο και ραφιναρι-
σμένο με αυτά. Πολύπλευρο και πρακτικό όπως και τα πιο μεγάλα της γκά-
μας και με ένα ιδιαίτερα μοντέρνο σχεδιασμό, το καινούργιο T-Cross είναι
ένα ευέλικτο μοντέλο με σημαντικές δυνατότητες εξατομίκευσης και μέγι-
στη αναγνωρισιμότητα - ένα κλασικό Volkswagen δηλαδή.  Όπως όλα τα
Volkswagen έτσι και το νέο T-Cross θέτει τα στάνταρ στην κατηγορία του. 

 “
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Προκειμένου η λειτουργία ενός κινητήρα να είναι οικονομική και με χαμηλές εκπομπές ρύπων, ο αναρ-

ροφώμενος αέρας και η ψεκαζόμενη ποσότητα καυσίμου πρέπει να εναρμονίζονται με ακρίβεια μεταξύ

τους. Και για αυτό φροντίζει ο αισθητήρας μάζας αέρα. Σε περίπτωση που ο αισθητήρας μάζας αέρα είναι

ακάθαρτος ή ελαττωματικός μπορεί να δίνει λάθος σήματα εισόδου στον εγκέφαλο του κινητήρα και να

αυξηθεί η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων – η αντικατάστασή του τότε είναι αναπό-

φευκτη. Οι πιθανές συνέπειες είναι διάφορες: Αποτυχίες ανάφλεξης, μαύρος καπνός, καθυστέρηση κατά

την επιτάχυνση, προβλήματα ρελαντί μέχρι και σβήσιμο του κινητήρα και αυξημένη φθορά λόγω αραί-

ωσης λαδιού από το πολύ πλούσιο μείγμα. 

■ Αξιοπιστία και ακρίβεια
Για να διασφαλίζονται ιδιαίτερα γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις, οι σύγχρονοι αισθητήρες μάζας αέρα

της Motorservice λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του θερμού φιλμ. Ο αισθητήρας θερμού φιλμ θερ-

μαίνεται σε μια συνεχή θερμοκρασία περ. 120 - 180°C πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ο

εισερχόμενος αέρας ψύχει τον αισθητήρα θερμού φιλμ. Η ρυθμιζόμενη ροή θερμότητας την ενσωματω-

μένη ηλεκτρονική μονάδα είναι ανάλογη με τη μάζα αέρα και μεταφέρεται στον εγκέφαλο του κινητήρα

ως τάση ή ορθογωνικό σήμα με διαμόρφωση συχνότητας, ανάλογα με την έκδοση. Επιπλέον, η κυμάτωση

και οι αντίστροφες ροές που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης αναγνωρίζονται

από δύο ξεχωριστούς αισθητήρες μέτρησης. 

■ Έξυπνη συναρμολόγηση
Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες μάζας αέρα είναι συνήθως σταθερά συγκολλημένοι στον σωλήνα μέτρησης

ροής από τον κατασκευαστή. Για αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αντικατασταθούν μαζί

και τα δύο εξαρτήματα. Αυτό δεν συμβαίνει σε ορισμένα μοντέλα της Motorservice: Σε αυτά ο κουμπωτός

Η MS Motorservice International GmbH προσφέρει στην αγορά Aftermarket αισθητήρες μάζας αέρα

που μπορούν να αντικατασταθούν πολύ εύκολα και γρήγορα χάρη στην καλά μελετημένη κατασκευή

τους – ο κουμπωτός αισθητήρας και ο σωλήνας μέτρησης ροής είναι βιδωμένοι μεταξύ τους και συ-

νεπώς μπορούν να αποσυναρμολογούνται. Πέραν αυτού, έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε

να μπορούν να τοποθετηθούν σε μια πληθώρα διαφορετικών μοντέλων οχημάτων.

150 αισθητήρες μάζας αέρα 

για 170 εκατ. οχήματα
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αισθητήρας είναι βιδωμένος στον σωλήνα μέτρησης ροής ο οποίος είναι ειδικά διαμορφωμένος για τον

εκάστοτε κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντικατασταθεί ξεχωριστά. Με ένα ειδικό εργαλείο

για την αντικατάσταση των αισθητήρων μάζας αέρα, η Motorservice προσφέρει και εδώ μια πρακτική

λύση στην αγορά ανταλλακτικών. Επιπλέον, οι κουμπωτοί αισθητήρες διατίθενται και μεμονωμένα. Έτσι

εξοικονομούνται χρήματα και πολύτιμοι πόροι.

■ Υψηλή χρηστικότητα
Πέρα από τη μεγάλη λειτουργικότητα και την απλή και οικονομική συναρμολόγηση, υπάρχουν πολλά επι-

χειρήματα υπέρ των αισθητήρων μάζας αέρα της Motorservice και στον τομέα της χρηστικότητας: Για πα-

ράδειγμα, μόνο ο αισθητήρας μάζας αέρα με τον αριθμό προϊόντος 7.22684.18.0 έχει συνολικά 420

εφαρμογές (KTyp) στις μάρκες Volkswagen, Audi, Seat, Škoda και Ford. Η συνολική γκάμα αισθητήρων

μάζας αέρα της Motorservice περιλαμβάνει σχεδόν 150 προϊόντα με τα οποία καλύπτονται συνολικά πάνω

από 5.500 εφαρμογές παγκοσμίως – αυτό σημαίνει ένα τεράστιο εύρος αγοράς με πάνω από 170 εκατ.

οχήματα.
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Η βρετανική εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Comline επεκτείνει την γκάμα της όσον αφορά τις επιχρι-

σμένες δισκόπλακες για πληθώρα εφαρμογών. Οι νέες δισκόπλακες  καλύπτουν τόσο δημοφιλείς όσο και

πιο πολυτελείς εφαρμογές. Παραδείγματα αυτών είναι οι:

ADC2880V και  ADC2881 για το Ford Fiesta (2017+ ), ADC2853V  για την Mercedes C Class (2007+) και

ADC2854V  για to Citroen DS3 (2012+) αλλά και το Peugeot 208 (2012+).

Οι  επιχρισμένες δισκόπλακες της Comline είναι έτοιμες προς χρήση με το που βγουν από το κουτί χωρίς να

χρειάζονται καθάρισμα ή απολίπανση εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τον μηχανικό. Επίσης, η ειδική

αντιδιαβρωτική επίστρωση προσφέρει προστασία στην δισκόπλακα και εξασφαλίζει άψογη και ανθεκτική εμ-

φάνιση πίσω από τις ζάντες.

Κατασκευασμένες με υλικά υψηλών προδιαγραφών – ειδικά επιλεγμένα για την σκληρότητα, τον εφελκυσμό,

τη χημική σύνθεση και την δομή τους – οι δισκόπλακες της Comline καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών

και προσφέρονται με 3 χρόνια εγγύηση (60.000 χλμ).

• Η Comline εμπλουτίζει την γκάμα της με νέους κωδικούς σε επιχρισμένες δισκόπλακες.

• Οι επιχρισμένες δισκόπλακες δεν χρειάζονται απολίπανση εξοικονομώντας χρόνο στον μηχανικό

και προσφέρουν αντοχή χάρη στην αντιδιαβρωτική τους προστασία.

• Η Comline επεκτείνει την γκάμα της.

Νέες επιχρισμένες δισκόπλακες 
από την Comline
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H AUTOTEC EXPO 2019 αποτελεί το μοναδικό

αξιόπιστο εκθεσιακό πυλώνα για την ανάπτυξη

του κλάδου Ανταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρη-

σης και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυ-

τοκινήτων στην Ελλάδα. Νέα προϊόντα και

υπηρεσίες θα παρουσιαστούν σε μια υψηλού επι-

πέδου διοργάνωση.

Με περισσότερα από 300 brands, τη συμμετοχή

των μεγαλύτερων εταιρειών -όλη την αφρόκρεμα

της προμηθευτικής και κατασκευαστικής αγορά

του κλάδου- και με 15.000 εξαιρετικά ποιοτικούς

αναμενόμενους επισκέπτες που καθορίζουν με τις

επενδυτικές επιλογές τους το συνολικό προσανα-

τολισμό της αγοράς, η AUTOTEC EXPO 2019 θα

υπηρετήσει τον premium χαρακτήρα της. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, έχει σχεδιαστεί και υλο-

ποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοι-

νωνιακής στρατηγικής, κατά το οποίο θα εξασφα-

λιστεί τεράστια προβολή του μοναδικού αυτού εκ-

θεσιακού γεγονότος σε ένα ευρύ δίκτυο.

Παράλληλα με ένα πλήθος ενημερωμένων θεμα-

τικών εκδηλώσεων, ημερίδων αλλά και σεμινα-

ρίων η AUTOTEC EXPO 2019 στοχεύει στην

κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών επι-

σκεπτών της για εξειδικευμένη γνώση και καινο-

τόμες πρακτικές. Θα αποτελέσει το ιδανικό

περιβάλλον εμπειριών, τάσεων, καινοτομιών, λύ-

σεων και έμπνευσης για τους χιλιάδες επαγγελ-

ματίες που αναμένεται να την επισκεφτούν.

Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία

μιας πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα στους

εκθέτες και στο στοχευμένο κοινό επαγγελματιών,

που αναζητούν εξειδικευμένες λύσεις για την επι-

χείρησή τους και τον στόλο οχημάτων τους.

• Τρεις μήνες πριν την έναρξη της AUTOTEC EXPO 2019, ήδη έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή

τους οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του aftermarket του επιβατικού και φορτηγού της χώρας

μας. Η μεγαλύτερη εγχώρια έκθεση ανταλλακτικών και εξοπλισμού συνεργείων θα πραγματοποιηθεί

27 - 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο MEC Παιανίας. 

Sold out η ΑUTOTEC EXPO 2019!



Sold out η ΑUTOTEC EXPO 2019!




