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“

ενημέρωση

Οι αλλαγές στα διπλώματα 
για όσους είναι άνω των 74 ετών

H ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων

(74) ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μετα-

φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολο-

γητικά για την ανανέωσή της, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας

προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της

αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.

■ Χορήγηση βεβαίωσης
Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:

• Χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

• Υποχρεούται να προγραμματίζει τον ενδιαφερόμενο έως την αναγραφόμενη στη βεβαίωση ημερομηνία.
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ενημέρωση

Οι αλλαγές στα διπλώματα 
για όσους είναι άνω των 74 ετών

■ Χορήγηση βεβαίωσης μέχρι την έκδοση του διπλώματος
2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δε-

κεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να

απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βε-

βαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της

Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης:

• Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών χορηγεί άμεσα στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμ-

φωνα με το  υπόδειγμα και δύναται να αναζητά τον προσφορότερο τρόπο για την επίτευξη της άμεσης χο-

ρήγησης της βεβαίωσης (όπως είναι, μεταξύ άλλων, η άμεση αποστολή του πρακτικού εξέτασης από τον

εξεταστή στην αρμόδια Υπηρεσία).

■ Κατάργηση της εναλλαγής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτω-

σης ββ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 10

του ν. 4599/2019 (Α’ 40) καταργούνται.

Τα καταργηθέντα εδάφια αφορούσαν τον περιορι-

σμό, κατά τον οποίο, ο παριστάμενος εκπαιδευτής

σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δεν

επιτρεπόταν να ανήκει στη Σχολή Οδηγών που πα-

ρείχε στον εξεταζόμενο μαθήματα θεωρητικής και

πρακτικής εκπαίδευσης και την εξαίρεση από τον

ίδιο περιορισμό των νησιωτικών περιοχών με μία

(1) μόνο Σχολή Οδηγών.

Ως εκ τούτου, από τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρ-

θρου πέμπτου του ν. 4618/2019, στη δοκιμασία προ-

σόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού και

οδηγού, παρίσταται εκπαιδευτής της Σχολής Οδηγών

στην οποία ανήκει το εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα

και με το προ της δημοσίευσης του ν. 4599/2019 σχε-

τικό πλαίσιο.
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O ανεξάρτητος γερμανικός φορέας ADAC δημοσιεύει

κάθε χρόνο,  άκρως ενδιαφέροντα «ευρήματα» για τις

βλάβες που παρουσιάζουν τα νέα μοντέλα σε διάστημα

ενός έτους, αλλά, και τα πιο παλιάς τεχνολογίας οχή-

ματα, αναφέροντας μεταξύ άλλων, το είδος των ζη-

μιών που διαπιστώνονται, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι

η συχνότητα των βλαβών που παρουσιάζουν τα αυτο-

κίνητα, ποια είναι, δηλαδή, τα πιο «ζημιάρικα», και ποια

βλέπουν το συνεργείο με τα κιάλια. Συγκεκριμένα, το

2018, η ADAC αναφέρει, ότι μετά από 4 περίπου εκα-

τομμύρια κλήσεις (για την ακρίβεια 3.926.533)  σε εται-

ρείες οδικής βοήθειας διαπιστώνεται ότι, στα περισ-

σότερα μοντέλα απαιτήθηκε να μεταφερθούν με γε-

ρανό για την περαιτέρω επισκευή τους. Ο γερμανικός

ανεξάρτητος οργανισμός αναφέρει, ότι οι πιο συχνές

βλάβες είναι οι εξής: Οι ηλεκτρολογικές  βλάβες με πιο

δημοφιλή την «χαλασμένη» ή αποφορτισμένη μπατα-

ρία. Οι ηλεκτρικές βλάβες είναι η πιο συχνή βλάβη που

κρατάει τα ηνία για πολλά χρόνια (52%, δηλαδή, ένα

στα δύο οχήματα μένουν από ηλεκτρική βλάβη και

42% από μπαταρία). Στη δεύτερη θέση έρχονται οι μη-

χανικές βλάβες. 

■ Πιο συχνή βλάβη η μπαταρία! 

ενημέρωση

■ Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Οργανισμό ADAC τα περισσότερα αυτοκίνητα μένουν 
από μπαταρία, ενώ κάθε χρόνο ανεβαίνουν στον γερανό 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 

Κάποια ανεβαίνουν πολύ συχνά. 

ADAC
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Πιο συχνή βλάβη η μπαταρία! 

ενημέρωση ADAC

Το Fiat 500, το Fiat Panda ( μοντέλα του 2012 και 2013)

αλλά και τα smart fortwo και forfour ( από το 2015 έως

το 2016) είναι αυτά που ανεβαίνουν πιο συχνά στους

γερανούς των οδικών βοηθειών. Αντιθέτως, στα μικρά

μοντέλα που παρουσιάζουν και τις λιγότερες βλάβες

είναι το Toyota Aygo – για μοντέλα από το 2009 έως

και το 2015 – ενώ εξίσου λιγότερες βλάβες βγάζουν τα

λιλιπούτεια οχήματα πόλης Opel Agila και VW up!. Τις

πιο συχνές κλήσεις για ζημιές τις δέχονται για το

Hyundai i20 (2011-2014) ενώ αντιθέτως, το Fiat Punto

(2011-2012) , το Audi A1 (2011-2013), το Toyota Yaris

(2009-2016), το Mitsubishi Colt (2009-2012) και το

Honda Jazz (2009-2013) είναι μοντέλα που κρατάνε την

αξιοπιστία τους ψηλά, και σπάνια επισκέπτονται το συ-

νεργείο. Επίσης, μοντέλα με λιγότερες ζημιές παρου-

σιάζει η Mercedes A-Class (2009-2014), η BMW Σειρά

1 (2009-2016), αλλά και τα παλαιότερα Audi A3 (2013-

2016), το SUV Αudi Q3 (2014-2016) και η BMW X1

(2010-2016). Υψηλό ποσοστό σε ζημιές διατηρεί η

10ετίας Mercedes E-Class (2009-2010) ενώ λιγότερες

είναι οι κλήσεις για οδική βοήθεια για την BMW Σειρά

5 (2015-2016), το Audi A6 (2013, 2015) και το VW

Touareg (2011-2016). Υψηλό το ποσοστό βλαβών και

για το Ford S-Max ( 2009 – 2010) .

■ Τα μοντέλα που αγαπάνε πολύ ή πιο λίγο το συνεργείο
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Aiways U5

ενημέρωση

Έναν μεγάλο μαραθώνιο 14.231 χιλιομέτρων θα διανύσουν δύο ηλεκτρικά μοντέλα μιας

ανερχόμενης κινέζικης φίρμας. Το νέο Aiways U5 θα κυκλοφορήσει το 2020. 

Με στόχο να διανύσει τους επόμενους δύο μήνες 14.231 χι-

λιόμετρα έχει βάλει ένα πολλά υποσχόμενο ηλεκτρικό αυ-

τοκίνητο. Συγκεκριμένα δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητα U5

ξεκίνησαν από την Κίνα και ευελπιστούν, ότι, έως τα τέλη

Σεπτέμβρη θα καταφέρουν να παρευρεθούν στην πληθω-

ρική σε νέα μοντέλα διεθνή έκθεση αυτοκινήτου στη

Φρανκφούρτη – εκεί, που οι χιλιάδες επισκέπτες θα μπο-

ρούν να ενημερωθούν, εφόσον όλα  εξελιχθούν ομαλά, για

το νέο σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έρχεται να κερ-

δίσει τους μελλοντικούς αγοραστές οχημάτων μηδενικών

ρύπων . Τα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κατασκευής της

κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας Aiways , που εφοδίασε

με την πιο προηγμένη τεχνολογία τα δύο ηλεκτρικά της οχή-

ματα, για τον μαραθώνιο «δρόμο» των 14.321 χιλιομέτρων.

Μάλιστα, το μεγάλο αυτό ταξίδι δεν θα είναι και τόσο εύ-

κολο, μιας και τα δύο αυτοκίνητα θα περάσουν από την

Το νέο κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

που έρχεται οδικώς στην Ευρώπη
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Aiways U5

ενημέρωση

έρημο Γκόμπι, το Καζακστάν, τη Ρωσία και θα καταλήξουν

στην Ευρώπη. Μάλιστα, στο πολυήμερο ταξίδι θα βρίσκον-

ται και μηχανικοί της κινέζικης εταιρείας, που θα καταγρά-

φουν τις επιδόσεις του ηλεκτρικού συστήματος, την

απόδοση των μπαταριών σε διαφορετικές καιρικές συνθή-

κες κ.α.  Τα U5 θα αποτελέσουν και τον προάγγελο των

επερχόμενων μοντέλων παραγωγής που θα τα δούμε να

κυκλοφορούν και στην ευρωπαϊκή αγορά το 2020 – χωρίς

να γνωρίζουμε ακόμη αν θα υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον

από αντιπροσωπεία στην χώρα μας.  Το U5 κατατάσσεται

στην κατηγορία των μεσαίων SUV – σε διαστάσεις είναι πε-

ρίπου όσο ένα Audi Q5 ή μια BMW X5  - ενώ, το μεγάλο του

πλεονέκτημα είναι η νέα του, πανάλαφρη πλατφόρμα, η

οποία χρησιμοποιεί υλικά από αλουμίνιο και χάλυβα.  Το

U5 έχει μια αυτονομία που μετά από μια πλήρη φόρτιση αγ-

γίζει τα 460 χιλιόμετρα ενώ μπορεί να φτάσει τα 560 χιλιό-

μετρα, αν ο πελάτης επιλέξει να πάρει ένα πρόσθετο πακέτο

μπαταριών, σύμφωνα με την Aiways. Το νέο ηλεκτροκίνητο

μοντέλο φέρει πληθώρα ηλεκτρονικών βοηθημάτων που

υποστηρίζουν την συνδεσιμότητα του οχήματος, ενώ, πε-

ριλαμβάνει και τα πιο γνώριμα συστήματα υποβοήθησης,

που πλέον, θα πρέπει να φέρει για να σταθεί απέναντι στον

ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Προς το παρόν παραμένει ακόμη

άγνωστη η τιμή του. 

Το νέο κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

που έρχεται οδικώς στην Ευρώπη
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Το μοντέλο που... στρογγυλοκάθεται – και δικαίως – στην κορυφή των πωλήσεων ετοιμάζεται να

παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά που εφοδιάζεται με τα καλύτερα υλικά από το γαλλικό

στρατηγείο.  

Η Renault δεν θα μπορούσε να μη ρίξει το βάρος της σε ένα μοντέλο που αποδείχθηκε φλέβα χρυσού

για την ίδια, μιας και από το 2013 που πρωτολανσαρίστηκε το πρωτοποριακό σε σχεδίαση εκείνη την

εποχή Captur – εκτός ότι δέσποζε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κορυφή των πωλήσεων σε πανευ-

ρωπαϊκό επίπεδο – κατάφερε να αγγίζει το 1,2 εκατομμύριο πελάτες, αριθμός αξιοζήλευτος για τον υπό-

λοιπο ανταγωνισμό και σίγουρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτος από τη γαλλική φίρμα. Ετσι,

το μικρό crossover της, που ανήκει στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV έδωσε στο Captur δεύτερης γε-

νιάς τον καλύτερο της εαυτό, εφοδιάζοντάς το με όλα τα τεχνολογικά καλούδια που διαθέτει στο «ντου-

λάπι» της η γαλλική φίρμα, με πιο επιβλητική εμφάνιση – που το κάνει να δείχνει πιο μεγάλο – και

κινητήρες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών.

re
na
ul
tc
ap
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r

ενημέρωση

Και plug - in υβριδική έκδοση 
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Το καλοσχεδιασμένο γαλλικό SUV θα προσφέρεται 

με τρεις κινητήρες βενζίνης και δύο ντίζελ.

ενημέρωση

Πιο άνετο

Το νέο μοντέλο πατάει στο νέο

δάπεδο CMF-B, έχει πολλά σχε-

διαστικά στοιχεία από το νέο Clio,

ενώ είναι πιο μακρύ από τον

προκάτοχό του κατά 11 εκατο-

στά. Τις λίγο μεγαλύτερες δια-

στάσεις του εκμεταλλεύτηκαν

και οι σχεδιαστές δίνοντας στους

επιβάτες περισσότερο χώρο –

κυρίως στους πίσω – ενώ ση-

μαντικό είναι το όφελος και στην

εργονομία του μοντέλου, που

προσφέρει αποθηκευτικούς χώ-

ρους μέσα στην καμπίνα που αγ-

γίζουν τα 27 λίτρα! Στο νέο

μοντέλο κερδισμένος είναι και ο

χώρος των αποσκευών που αυ-

ξήθηκε κατά 81 λίτρα, αγγίζοντας

τα 536 λίτρα.

Και plug - in υβριδική έκδοση 

Το καλοσχεδιασμένο γαλλικό SUV θα προσφέρεται με

τρεις κινητήρες βενζίνης και δύο ντίζελ. Το μικρότερο

μοτέρ είναι 1 λίτρου, τρικύλινδρο, με ισχύ 100 ίππους,

ενώ ο 1.300άρης που είναι ο επόμενος κινητήρας προ-

σφέρεται σε δύο εκδόσεις 130 και 155 ίππων. Η γκάμα

των ντίζελ περιλαμβάνει έναν 1.500άρη της γενιάς Blue

dCi με μέγιστη απόδοση 95 ή 115 ίππων. Το πιο σημαν-

τικό νέο, ότι το νέο Captur θα προσφέρεται και σε plug

– in υβριδική έκδοση, με υβριδικό σύστημα που απο-

τελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες και έναν κινητήρα

βενζίνης 1,6 λίτρων. Η E-Tec plug-in hybrid έκδοση θα

μπορεί να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά, για απόσταση

45 χιλιομέτρων και με ταχύτητες έως 135χλμ./ώρα. Ο

οδηγός μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις λειτουρ-

γίες από το σύστημα πολυμέσων που στην πλούσια έκ-

δοση φέρει οθόνη 9,3 ιντσών, ενώ ο ψηφιακός πίνακας

οργάνων επτά ιντσών είναι στάνταρ. Το νέο Captur θα

το δούμε να κυκλοφορεί στην αγορά το ερχόμενο φθι-

νόπωρο. 
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Συμμαχία για ηλεκτροκίνηση 
& αυτόνομη οδήγηση

Ο CEO της Volkswagen, Dr. Herbert Diess, ο Ford Pres-

ident & CEO Jim Hackett και ο CEO της Argo AI, Bryan

Salesky, ανακοίνωσαν ότι η Volkswagen ενώνει τις δυ-

νάμεις της με τη Ford επενδύοντας στην Argo AI, την

εταιρεία διαχείρισης μιας πλατφόρμας αυτόνομων οχη-

μάτων.

Χάρη στη συνεργασία των Ford και Volkswagen, το σύ-

στημα αυτόνομης οδήγησης της Argo AI (SDS) είναι το

πρώτο με σχέδια εμπορικής ανάπτυξης για την Ευρώπη

και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, καθώς θα μπορεί να αξιοποιηθεί

η παγκόσμια εμβέλεια και των δύο αυτοκινητοβιομη-

χανιών, η πλατφόρμα της Argo AI έχει τις μεγαλύτερες

προοπτικές γεωγραφικής ανάπτυξης από οποιαδήποτε

τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης μέχρι σήμερα. Η Volk-

swagen και η Ford θα ενσωματώσουν ανεξάρτητα το

σύστημα SDS της Argo AI, σε οχήματα κατασκευασμένα

ειδικά για αυτό το σκοπό, προκειμένου να υποστηρίξουν

τις διαφορετικές φιλοσοφίες των δύο εταιρειών στον

Η Ford Motor Company και η Volkswagen AG ανακοίνωσαν την επέκταση της παγκόσμιας συμμαχίας τους που

περιλαμβάνει τώρα και ηλεκτρικά οχήματα – και θα συνεργαστούν με την Argo AI για την εισαγωγή της τεχνο-

λογίας αυτόνομων οχημάτων σε ΗΠΑ και Ευρώπη – κάτι που θα επιτρέψει και στις δύο εταιρείες να παρέχουν

καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους και τις κεφαλαιακές

αποδόσεις.

Ford-
VolksWagenενημέρωση
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Συμμαχία για ηλεκτροκίνηση & αυτόνομη οδήγηση

τομέα της μεταφοράς ατόμων και αγαθών.

Στόχος της Argo AI παραμένει η δημιουργία ενός συ-

στήματος αυτόνομης οδήγησης SAE Επιπέδου 4 για

χρήση σε υπηρεσίες ride sharing και παράδοσης αγα-

θών σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. 

Η Ford και η Volkswagen θα είναι ισότιμοι εταίροι στην

Argo AI, και μαζί θα κατέχουν την πλειοψηφία των με-

τοχών. Το υπόλοιπο θα διατεθεί υπό τη μορφή κινήτρων

στους υπαλλήλους της Argo AI. Η εξαγορά υπόκειται

στις σχετικές εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών και

τελεί υπό τις συνήθεις συνθήκες κλεισίματος.

«Ενώ η Ford και η Volkswagen παραμένουν ανεξάρ-

τητες και άκρως ανταγωνιστικές στην αγορά, η συνερ-

γασία τους με την Argo AI πάνω σε αυτή τη σημαντική

τεχνολογία μας επιτρέπει να προσφέρουμε απαράμιλ-

λες δυνατότητες, οικονομίες κλίμακας και γεωγραφική

εμβέλεια» δήλωσε ο Hackett. «Η απελευθέρωση των

συνεργειών σε ποικίλους τομείς μας επιτρέπει να επι-

δεικνύουμε τη δύναμη της παγκόσμιας συμμαχίας μας,

την εποχή των έξυπνων αυτοκινήτων για έναν έξυπνο

κόσμο.»

Οι ηγέτες των εταιρειών ανακοίνωσαν επίσης ότι η

Ford θα γίνει η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που θα

χρησιμοποιεί την ειδική αρχιτεκτονική ηλεκτρικών οχη-

μάτων της Volkswagen και την πλατφόρμα Modular

Electric Toolkit – ή MEB – για τη δημιουργία ενός οχή-

ματος μηδενικών ρύπων στην Ευρώπη, ξεκινώντας το

2023.

Η Ford αναμένεται να κατασκευάσει μέσα σε έξι χρόνια

πάνω από 600.000 Ευρωπαϊκά οχήματα που θα χρησι-

μοποιούν την αρχιτεκτονική MEB, ενώ ένα δεύτερο,

ολοκαίνουργιο μοντέλο της Ford για Ευρωπαίους πε-

λάτες, είναι υπό συζήτηση. Αυτό έρχεται να υποστηρίξει

την Ευρωπαϊκή στρατηγική της Ford, στο πλαίσιο της

οποίας η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα πλεονεκτή-

ματά της – συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματι-

κών οχημάτων, των ασυναγώνιστων crossover και των

εισαγόμενων εμβληματικών της μοντέλων, όπως η

Mustang και το Explorer.

Η Volkswagen ξεκίνησε την ανάπτυξη της αρχιτεκτονι-

κής MEB το 2016 επενδύοντας περίπου 7 δισ. δολάρια

στην εν λόγω πλατφόρμα. Ο κατασκευαστής σχεδιάζει

να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για την κατασκευή

περίπου 15 εκατομμυρίων οχημάτων την επόμενη δε-

καετία μόνο για το Volkswagen Group.

Για τη Ford, η χρήση της αρχιτεκτονικής MEB της Volk-

swagen αποτελεί τμήμα μιας επένδυσης ύψους άνω

των 11,5 δισ. δολαρίων σε ηλεκτρικά οχήματα σε όλο

τον κόσμο – και υποστηρίζει τη δέσμευση της Ford να

προσφέρει στους Ευρωπαίους πελάτες της μία ευρεία

γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων τηρώντας παράλληλα τις

δεσμεύεις της περί βιωσιμότητας.

«Μακροπρόθεσμα, ακόμα περισσότεροι πελάτες και το

περιβάλλον θα επωφεληθούν από την πρωτοποριακή

αρχιτεκτονική EV της Volkswagen. Η παγκόσμια συμ-

μαχία μας φαίνεται ακόμα πιο υποσχόμενη, και συνε-

χίζουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας και

σε άλλους τομείς» δήλωσε ο Diess. «Η διεύρυνση της

χρήσης της πλατφόρμας ΜΕΒ μειώνει τα κόστη ανά-

πτυξης των οχημάτων μηδενικών ρύπων, επιτρέποντας

μία ευρύτερη και ταχύτερη παγκόσμια υιοθέτηση των

ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό βελτιώνει τις θέσεις και

των δύο εταιρειών, μέσω μεγαλύτερης κεφαλαιακής

απόδοσης, περαιτέρω ανάπτυξης και βελτιωμένης αν-

ταγωνιστικότητας.» 

Η συμμαχία, η οποία καλύπτει συνεργασίες εκτός των

κοινών επενδύσεων των Volkswagen και Ford στην

Argo AI, δεν συνεπάγεται διασταυρούμενη ιδιοκτησία

μεταξύ των δύο εταιρειών και είναι ανεξάρτητη από την

επένδυση στην Argo AI. Η συμμαχία διοικείται από μία

κοινή επιτροπή, στο τιμόνι της οποίας βρίσκονται οι

Hackett και Diess, ενώ περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στε-

λέχη και από τις δύο εταιρείες.

Οι εταιρείες επίσης στοχεύουν να προσφέρουν μεσαία

pick up φορτηγά για την παγκόσμια αγορά, ξεκινώντας

το 2022, ενώ θα ακολουθήσουν επαγγελματικά van.

Ford-
VolksWagenενημέρωση









28 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● αύγουστος 2019

> Φουλ δοκιμές με αυτόνομα αυτοκίνητα ξεκίνησε η ιαπωνική      

Στους δρόμους 

χωρίς…οδηγό

Στους πιο πολυσύχναστους ευρωπαϊκούς δρόμους, η

Toyota, που την τελευταία 20ετία έχει αναδειχθεί σε

«μετρ» των υβριδικών μοντέλων, ανεβάζει και άλλο το

τεχνολογικό της επίπεδο, πραγματοποιώντας τις πρώ-

τες δοκιμές αυτόνομων αυτοκινήτων. Οι δοκιμές δεν

θα μπορούσαν γίνουν στο πιο κατάλληλο σημείο, στις

Βρυξέλλες, εκεί, όπου η ιαπωνική φίρμα έχει στήσει

εδώ και πολλά χρόνια το δικό της ευρωπαϊκό κέντρο

εξέλιξης των μοντέλων της. Το πρώτο αυτοκίνητο που

βγαίνει στους δρόμους χωρίς οδηγό θα είναι ένα ει-

δικά εξοπλισμένο τεχνολογικά Lexus LS., φέροντας

ένα πλήρες σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Μάλιστα,

στις φωτογραφίες – αλλά και τύχει να δουν στους δρό-

μους του Βελγίου – την ιαπωνική «λιμουζίνα» θα το

καταλάβουν από την ειδική κεραία και το ραντάρ που

είναι εγκατεστημένο στην οροφή του αυτοκίνητου. Το

νέο μοντέλο θα φέρει σύστημα εντοπισμού υψηλής

ακρίβειας, αλλά και όλα τα συστήματα υποβοήθησης –

TOYOTA
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         φίρμα για τους επόμενους μήνες. 

σύστημα εκτάκτου φρεναρίσματος κ.α. όταν διαπιστωθεί

ότι κάτι πάει …στραβά – ώστε να πραγματοποιείται η δο-

κιμή για τους επόμενους 13 μήνες με απόλυτη ασφά-

λεια. Μάλιστα, μέσα στο όχημα θα υπάρχει τυπικά ένας

οδηγός ασφαλείας, που θα επεμβαίνει μόνο όταν κριθεί

αναγκαίο. Έτσι, το επόμενο διάστημα, η Toyota θα ρίξει

το βάρος της στην αυτόνομη οδήγησης που μαζί με την

ηλεκτροκίνητη θα αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώ-

νες εξέλιξης των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών μοντέ-

λων τα επόμενα χρόνια. Τα δύο νέα συστήματα αυτόνο-

μης οδήγησης φέρουν τις ονομασίες Guardian και

Chauffeur1.  Η αυτοματοποιημένη αυτοκινούμενη ζωή

είναι στο επίκεντρο των περισσότερων αυτοκινητοβιο-

μηχανιών σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι,

από το σύνολο των δοκιμών εξέλιξης που πραγματοποι-

ούνται από τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο , το 70%

αφορά τις δοκιμές προηγμένης τεχνολογίας, μεταξύ

αυτών και η αυτόνομη οδήγηση. 

τεχνολογία
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OPEL ASTRA

Πώς επιτεύχθηκε η μείωση των ρύπων

έως 19%, ο ρόλος των τεχνικών 

επεμβάσεων, τι άλλαξε. 

H νέα γενιά Opel Astra θέτει πρότυπα από-

δοσης και χαμηλών ρύπων. Συγκριτικά με

το προηγούμενο μοντέλο, οι εκπομπές CO2

έχουν περιοριστεί έως 19%, φέρνοντας το

Astra στην κορυφή της κατηγορίας του.

τεχνολογία
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Με τιμή 0.25 Cd, το Sports Tourer ανήκει στην κατηγορία

των station wagon με το χαμηλότερο συντελεστή οπισθέλ-
κουσας στον κόσμο, ενώ το πεντάθυρο ηγείται της κατη-
γορίας hatchback με 0.26 Cd.
Τα αεροδυναμικά επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα πολυά-
ριθμων μέτρων όπως το κάλυμμα του διαμερίσματος του
κινητήρα, οι βραχίονες ελέγχου πίσω άξονα σε σχήμα
εκτροπέα και ένα full-face ‘κλείστρο’. Τα πάνω και κάτω
τμήματα της μάσκας του νέου  Astra ανοίγουν και κλείνουν
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, βελτιώνοντας έτσι τη ροή
αέρα. Η βελτιστοποίηση του κάτω μέρους του αμαξώματος
μειώνει το συντελεστή οπισθέλκουσας περιορίζοντας το
στροβιλισμό.
Το δυναμικό πλαίσιο του Astra έχει εξελιχθεί περαιτέρω.
Νέα αμορτισέρ αυξάνουν την άνεση. Το προαιρετικό σπορ
πλαίσιο διαθέτει πιο άκαμπτους αποσβεστήρες, πιο άμεσο
σύστημα διεύθυνσης και ένα σύνδεσμο Watt στον πίσω
άξονα.
«Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στη μείωση της κα-

τανάλωσης και των εκπομπών ρύπων κατά τη διάρκεια

εξέλιξης του νέου Astra» δήλωσε ο Christian Müller, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος στο Engineering. «Χάρη στην εξαι-
ρετική αεροδυναμική καθώς και τις νέες γενιές κινητήρων
και κιβωτίων, μειώσαμε τις εκπομπές CO2 έως 19%. Αυτό

είναι ένα τεράστιο βήμα προς όφελος των πελατών μας, οι
οποίοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το χαμηλό-
τερο λειτουργικό κόστος. Όλα αυτά προάγουν το νέο Astra
στην κορυφή της κατηγορίας του.»
Με τη συμβολή προηγμένων τεχνολογιών μείωσης εκ-

πομπών ρύπων, όπως το Φίλτρο Σωματιδίων Βενζίνης
(GPF) και το σύστημα Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής
diesel Selective Catalytic Reduction (SCR), όλοι οι νέοι κι-

νητήρες του Astra ήδη συμμορφώνονται με το πρότυπο
Euro 6d. Το αυστηρό πρότυπο εκπομπών ρύπων θα ισχύ-
σει για πρώτη φορά για όλες τις νέες ταξινομήσεις το 2021.
Οι αλουμινένιοι κινητήρες diesel και βενζίνης εφοδιάζονται
στάνταρ με τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου

stop/start.

Η τρέχουσα γενιά  Astra ήδη σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας εποχής στην πρεμιέρα του και επιλέχ-

θηκε Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2016. Με σχεδίαση ελαφρού βάρους (200kg ελαφρύτερο από

τον προκάτοχό του) και κορυφαίες τεχνολογίες από μεγαλύτερες κατηγορίες, το Astra εγκαινίασε νέα ση-

μεία αναφοράς. 

Η Opel συνεχίζει την ίδια στρατηγική με υπερσύγχρονες, νέες γενιές πολύ αποδοτικών και ελαφρών κινητήρων βενζίνης

και diesel. Τα τρικύλινδρα μηχανικά σύνολα 1.2-1.5L παράγουν από 77kW (105hp) έως 107kW (145hp), κάνοντας τόσο

το πεντάθυρο Astra όσο και το Sports Tourer δύο πολύ οικονομικά μοντέλα και πρωταθλητές στις μειωμένες εκπομπές

CO2(NEDC1: στην πόλη 6,1-4,5 l/100 km, εκτός πόλης 4,0-3,1 l/100 km, μικτός κύκλος 4,8-3,6 l/100 km, 115-96 g/km

CO2, WLTP2 μικτός κύκλος: 5,9-4,4, 139-117 g/km CO2, προκαταρτικές τιμές). Ένας αντικραδασμικός άξονας στο μπλοκ

των τρικύλινδρων κινητήρων εξουδετερώνει τους κραδασμούς. Οι βασικές κινητήριες μονάδες συνδυάζονται με εξα-

τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, στάνταρ. Ένα ‘στρωτό’ αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων διατίθεται προαιρετικά.

Οι σχολαστικές δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα συνέβαλαν επίσης σημαντικά στις μειώσεις κατανάλωσης καυσίμου

και εκπομπών CO2. Ως αποτέλεσμα, το νέο Astra είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά συμπαγή αυτοκίνητα της αγοράς.
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Οι τετρακύλινδροι diesel κινητήρες 1.5L του Astra αποδίδουν 77kW (105hp) και 90kW (122hp), και ροπή από 260

έως 300Nm (NEDC1 κατανάλωση καυσίμου : στην πόλη 5,5-4,5 l/100 km, εκτός πόλης 3,7-3,1 l/100 km, μικτός κύ-

κλος 4,3-3,6 l/100 km, 115-96 g/km CO2, WLTP2 μικτός κύκλος: 5,3-4,4, 139-117 g/km CO2, προκαταρτικές τιμές).

Το σύστημα ψεκασμού common rail λειτουργεί με πίεση έως 2.000 bar.

Οι νέοι, υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες βενζίνης και

diesel, που είναι οικονομικοί και ζωηροί ταυτόχρονα,

υποστηρίζουν την εξαιρετική απόδοση. Οι χαμηλές τιμές

κατανάλωσης και εκπομπών CO2 οφείλονται επίσης στα

σύγχρονα, εξατάχυτα μηχανικά κιβώτια, στο επτατάχυτο

με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση (CVT) και – για

πρώτη φορά στην Opel – σε ένα νέο αυτόματο κιβώτιο

εννέα σχέσεων.

Οι συμπαγείς, τρικύλινδροι, turbo βενζινοκινητήρες δια-

τίθενται με κυβισμό 1.2 & 1.4 κυβ. εκ. Αποδίδοντας ισχύ

από 81kW (110hp) έως 107kW (145hp) και μέγιστη ροπή

από 195 έως 236 Nm, επιτυγχάνουν την τέλεια ισορροπία

μεταξύ επιδόσεων και απόδοσης (NEDC1 κατανάλωση

καυσίμου: στην πόλη 6,1-5,4 l/100 km, εκτός πόλης 4,0-

3,8 l/100 km, μικτός κύκλος 4,8-4,4 l/100 km, 110-101

g/km CO2, WLTP2 μικτός κύκλος: 5,9-5,2, 136-120 g/km

CO2, προκαταρτικές τιμές). Το Astra 1.2 συνδυάζεται με

ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο με  ομαλές αλλαγές

σχέσεων, ενώ το Astra 1.4 διατίθεται αποκλειστικά με

ένα νέο, επτατάχυτο κιβώτιο με συνεχώς μεταβαλλόμενη

μετάδοση (CVT). Με το CVT, οι οδηγοί του Astra μπορούν

να απολαμβάνουν την άνεση των αυτόματων αλλαγών

σχέσεων ή να επιλέγουν οι ίδιοι τις σχέσεις μέσω επι-

λογέα.

Η ενσωμάτωση της υγρόψυκτης πολλαπλής εξαγωγής

στην κυλινδροκεφαλή συμβάλλει στην ταχύτερη προ-

θέρμανση του κινητήρα, κάτι το οποίο μειώνει τις εκπομ-

πές ρύπων σε μία κρύα εκκίνηση.

Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, οι τιμές κατα-

νάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 του Astra με κι-

νητήρες 81kW (110hp), 96kW (130hp) και 107kW (145hp)

έχουν μειωθεί αντίστοιχα πάνω από 5%, περίπου 19% και

πάνω από 15%.

Κλασικό χαρακτηριστικό της Opel είναι η άριστη μετα-

βατική απόκριση στις εντολές του γκαζιού των βενζινο-

κινητήρων – στις 1.500 σαλ., το 90% της μέγιστης ροπής

είναι ήδη διαθέσιμο στο 1,5 δλ. από το πάτημα του γκα-

ζιού.

■ Πρωταθλητές απόδοσης: έως 19% χαμηλότερες εκπομπές CO2

■ Υψηλή απόδοση: λιγότερο από 100 g/km CO2 από το νέο Astra turbo-diesel



Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, οι τιμές κα-

τανάλωσης και εκπομπών CO2 των 77kW (105hp) και

90kW (122hp) Astra diesel έχουν μειωθεί έως 17% και

περίπου 10% αντίστοιχα.

Αντί του εξατάχυτου, υψηλής ακρίβειας μηχανικού κι-

βωτίου, ο ισχυρότερος πετρελαιοκινητήρας διατίθεται

προαιρετικά με ένα νέο, αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέ-

σεων, με διαδικασία αλλαγών χωρίς διακοπές στη

ροή ισχύος, που κάνει ντεμπούτο στο Astra.

Οι diesel κινητήρες διαθέτουν  έναν υπερσυμπιεστή

μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) με ηλεκτρικό ενεργο-

ποιητή και, όπως οι βενζινοκινητήρες, έναν αντικρα-

δασμικό άξονα στο μπλοκ για πιο αθόρυβη λειτουργία.

Παρομοίως, η πολλαπλή εξαγωγής είναι επίσης εν-

σωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή.

Τη βέλτιστη μετεπεξεργασία καυσαερίων του Astra 1.5

diesel αναλαμβάνει ένα σύστημα μείωσης εκπομπών

ρύπων που αποτελείται από έναν παθητικό, οξειδω-

τικό καταλύτη, σύστημα ψεκασμού AdBlue, καταλύτη

SCR και φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου - Diesel Par-

ticulate Filter (DPF).
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Αποκαλύφθηκε 
το πρώτο ηλεκτρικό της MINI

Η ΜΙΝΙ παρουσιάζει τώρα τη δική της αμιγώς ηλε-

κτρική πρόταση για αστικές μετακινήσεις. Πρόκειται

για το νέο MINI Cooper SE. Το μοντέλο προσφέρει βιώ-

σιμη μετακίνηση σε συνδυασμό με διασκεδαστική

οδήγηση, εκφραστική σχεδίαση και πολυτελή ποιότητα

- τυπικά χαρακτηριστικά MINI. Το πρώτο, πλήρως ηλε-

κτροκίνητο μοντέλο της Βρετανικής μάρκας προσφέ-

ρει γνήσια αίσθηση MINI με οδήγηση μηδενικών

ρύπων.

Το νέο MINI Cooper SE είναι το πρώτο μοντέλο που

συνδυάζει ηλεκτροκίνηση σε περιβάλλον πόλης με τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρώτου μικρού αυτοκι-

νήτου στην πολυτελή κατηγορία. Το πρώτο αμιγώς

ηλεκτροκίνητο μοντέλο της Βρετανικής μάρκας είναι

ένα γνήσιο MINI μέχρι το μεδούλι του. Η φιλοσοφία του

βασίζεται στο 3θυρο MINI. Οι διαστάσεις, η σχεδίαση,

ο χώρος και το εσωτερικό του νέου MINI Cooper SE

βασίζονται στην έκδοση με συμβατικό κινητήρα, το

οποίο εξελίχθηκε με γνώμονα την επέκταση της γκά-

μας με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Το νέο MINI Cooper SE παράγεται στην πατρίδα της

μάρκας. Κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή παραγωγής

με τις συμβατικές εκδόσεις του στο εργοστάσιο της

MINI στην Οξφόρδη. Η τεχνολογία κίνησης προέρχεται

από τα εξειδικευμένα κέντρα του BMW Group στον

τομέα της ηλεκτροκίνησης στο Dingolfing και το Land-

shut.

Αντί κάποιου κινητήρα βενζίνης ή diesel, το νέο MINI

Cooper SE εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα

κάτω από το καπό του. Η συμπαγής μονάδα με ενσω-

ματωμένα ηλεκτρονικά ισχύος και σύστημα μετάδο-

σης τοποθετείται στο εμπρός τμήμα του πλαισίου στή-

ριξης μέσω μιας συμπαγούς, σωληνωτής δομής. Η

μπαταρία ιόντων λιθίου – με ειδική διάταξη – αποτε-

λείται από κυψέλες ιόντων λιθίου που διαιρούνται σε

12 μονάδες. Αυτές σχηματίζουν ένα συγκρότημα σχή-

ματος T, τοποθετημένο στο δάπεδο του οχήματος, που

παράγει μικτό ενεργειακό περιεχόμενο 32,6 kWh.

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν είναι απλά μικρότερος αλλά

και σημαντικά ελαφρύτερος από ένα κινητήρα καύσης,

συμβάλλοντας στην ισορροπημένη κατανομή φορτίου

άξονα του νέου MINI Cooper SE. Σε συνδυασμό με το

χαμηλότερο κέντρο βάρους, αυτό αυξάνει την ευελιξία

του ηλεκτροκίνητου μοντέλου, καθιστώντας το εξαιρε-

τικό και άριστα ελεγχόμενο ακόμα και στις στροφές με

υψηλή ταχύτητα. Το νέο MINI Cooper SE προσφέρει

επίσης αξιόπιστο κράτημα, κάτι στο οποίο συμβάλλει

και η θέση της μπαταρίας υψηλής τάσης. Αυτή τοπο-

θετείται βαθιά στο πάτωμα του οχήματος, ανάμεσα στα

εμπρός καθίσματα και κάτω από τα πίσω καθίσματα.

Λόγω αυτής της διάταξης, δεν περιορίζεται ο ωφέλι-

μος χώρος αποσκευών συγκριτικά με τις εκδόσεις με

συμβατικούς κινητήρες. Όπως στο 3θυρο ΜΙΝΙ με κι-

νητήρα καύσης, ο χώρος αποσκευών πίσω από την

πίσω πόρτα είναι 211 L, και μπορεί να φτάσει στα 731

L με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες.

Η μοναδική μετρήσιμη διαφορά: προκειμένου να δια-

σφαλίζεται η σχετική απόσταση από το έδαφος για τη

μπαταρία που τοποθετείται στο πάτωμα του οχήματος,

το αμάξωμα του νέου MINI Cooper SE βρίσκεται πε-

ρίπου 18 mm ψηλότερα σε σχέση με το μοντέλο με

συμβατικό σύστημα κίνησης.

Πόσο αποδίδει, η αυτονομία του, πότε βγαίνει στους δρόμους 

 

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν είναι απλά

μικρότερος αλλά και σημαντικά

ελαφρύτερος από ένα κινητήρα καύσης,

συμβάλλοντας στην ισορροπημένη

κατανομή φορτίου άξονα του νέου 

MINI Cooper SE. 
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■ Γνήσια διασκεδαστική οδήγηση: ηλεκτροκινητήρας με 135 kW /184   hp 

Άμεση παραγωγή ροπής και συνεχής ροή ισχύος που δεν δια-

κόπτεται από τις αλλαγές σχέσεων – αυτά είναι τα γνωρίσματα

της τεχνολογίας κίνησης του νέου MINI Cooper SE. Αυτό μετα-

μορφώνει τη διάσημη διασκεδαστική οδήγηση MINI και υπό-

σχεται μία δυνατή οδηγική εμπειρία. Πηγή ισχύος είναι η

τελευταία ισχυρή έκδοση του σύγχρονου ηλεκτροκινητήρα που

φέρει την υπογραφή του BMW Group. Η σχεδιαστική φιλοσοφία

επιτρέπει ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης ισχύος σε όλο το φάσμα

στροφών, αξιοσημείωτη απόδοση και ομαλή και χωρίς κραδα-

σμούς λειτουργία. Το μοτέρ του νέου MINI Cooper SE αποδίδει

μέγιστη ισχύ 135 kW/184 hp. Η μέγιστη ροπή των 270 Nm είναι

ήδη διαθέσιμη από στάση, όπως σε όλους τους ηλεκτροκινητή-

ρες. Η κινητήρια ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω

ενός κιβωτίου με διάταξη ενός σταδίου και ενσωματωμένο δια-

φορικό.

Ως αποτέλεσμα, το νέο MINI Cooper SE αναπτύσσει συναρπα-

στική επιτάχυνση στην παραμικρή κίνηση του πεντάλ του γκα-

ζιού, για μία έντονη οδηγική εμπειρία κυρίως σε συνθήκες

πόλης. Το νέο MINI Cooper SE επιταχύνει από στάση στα 60

km/h σε μόλις 3,9 δλ. Στα πρώτα 60 m διατηρεί αβίαστα ίδιο

ρυθμό με τα σπορ μοντέλα με συμβατικά  συστήματα κίνησης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό MINI επιταχύνει από στάση στα 7,3 δλ. ενώ

η τελική του ταχύτητα περιορίζεται από τον ηλεκτρονικό κόφτη

στα 150 km/h.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό MINI επιτρέπει επίσης στον οδηγό να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του οχήματος στις τρέ-

χουσες οδικές συνθήκες και στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Τα MINI Driving Modes επιλέγονται μέσω ενός δια-

κόπτη τοποθετημένου στη δεξιά πλευρά της μπάρας ελέγχου. Ο οδηγός του MINI Cooper SE μπορεί να επιλέξει από

τέσσερα προφίλ. Το Sport mode διαφέρει από τη στάνταρ ρύθμιση MID, με μία πιο άμεση, χαρακτηριστική καμπύλη δι-

εύθυνσης και άμεση απόκριση του συστήματος κίνησης.

 

Την ενέργεια για μία διασκεδαστική οδηγική εμπειρία το νέο MINI Cooper SE 

αντλεί από το δίκτυο ηλεκτρισμού, στο οποίο μπορεί να συνδεθεί μέσω συμβατικής

ηλεκτρικής πρίζας, του MINI ELECTRIC Wallbox ή ενός δημόσιου σταθμού φόρτισης.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για φόρτιση τόσο AC όσο και DC χρησιμοποιώντας

πρίζες Type 2 και CCS Combo 2

“

auto news MINI Cooper SE

 

■ Προφίλ Οδήγησης MINI ( Driving Modes ) με τέσσερις ρυθμίσεις
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Μέρος της ιδιαίτερης εμπειρίας οδήγησης ενός ηλεκτρικού μοντέ-

λου του BMW Group είναι η λεγόμενη αίσθηση one-pedal. Σε συν-

θήκες πόλης ειδικότερα, το όχημα επιβραδύνει αισθητά μόλις ο

οδηγός πάρει το πόδι του από το γκάζι. Αυτό συμβαίνει επειδή στο

coasting mode ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, με-

τατρέποντας την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, η οποία επανα-

τροφοδοτείται στη μπαταρία υψηλής τάσης. Ως αποτέλεσμα, το

ηλεκτρικό όχημα μπορεί να επιβραδύνει στις χαμηλές ταχύτητες,

χωρίς χρήση των φρένων και κατά συνέπεια να οδηγείται με ένα

πεντάλ. Το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας αλλά και ο βαθμός επι-

βράδυνσης στη φάση ρολαρίσματος (coasting) μπορεί να καθορί-

ζεται μέσω του συστήματος προγραμματισμού ελέγχου του μοτέρ.

Το νέο MINI Cooper SE είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο μοντέλο του

BMW Group στο οποίο ο οδηγός μπορεί να επηρεάζει την απόδοση

ανάκτησης ενέργειας. Ένας διακόπτης toggle αριστερά της μονάδας

start/stop προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής υψηλού ή χαμηλού

επιπέδου ανάκτησης ενέργειας με τη σχετική επίδραση στην επι-

βράδυνση – ανεξάρτητα από τα MINI Driving Modes. 

■ Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση με επιλογή δύο
επιπέδων απόδοσης.

Το νέο MINI Cooper SE εφοδιάζεται στάνταρ με ένα ψηφιακό πί-

νακα οργάνων που αποτελείται από μία έγχρωμη οθόνη 5,5” σε

σχεδίαση Black Panel πίσω από το τιμόνι. Στο κέντρο της πλήρως

ψηφιακής οθόνης, η ταχύτητα εμφανίζεται αριθμητικά πλαισιω-

μένη από μια κλίμακα που εμφανίζεται επίσης στο δακτύλιο

φώτων του κεντρικού οργάνου – σε κόκκινο (SPORT mode),

λευκό (MID) ή πράσινο (GREEN και GREEN+), ανάλογα με το επι-

λεγμένο προφίλ.

Άλλες ψηφιακές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων παρέχουν πλη-

ροφορίες για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, το επιλεγμένο

MINI Driving Mode, την κατάσταση των συστημάτων υποστήριξης

οδηγού και μηνύματα Check Control. Επιπλέον λεπτομέρειες για

τη διαθέσιμη αυτονομία, την τρέχουσα ισχύ, την εξωτερική θερ-

μοκρασία, την ώρα και τη χιλιομετρική κάλυψη εμφανίζονται μαζί

με αναφορές ανίχνευσης σημάτων  οδικής κυκλοφορίας και οδη-

γίες από το σύστημα πλοήγησης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα

τηλεφωνικής επαφής και λιστών προγραμμάτων ηχοσυστήματος.

■ Cockpit υψηλών προδιαγραφών με ψηφιακό πίνακα
οργάνων
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Δεν έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την παρουσίαση του νέου Karoq – και του

Kodiaq πριν από 2 χρόνια –όμως η Skoda  φαίνεται ότι δεν επαναπαύεται στις εμ-

πορικές επιτυχίες των SUV  (που τρέχουν με φρενήρη ρυθμό σε παγκόσμιο επί-

πεδο)  και συνεχίζει να επενδύει, παράλληλα, και σε πιο «κλασικές» κατηγορίες

που δείχνουν, όμως, ότι έχουν ζωτικό πεδίο, όπως αυτή των σύγχρονων χάτσμπακ.

Το νέο Scala, πατάει στην πιο σύγχρονη φόρμα των χάτσμπακ, πρεσβεύοντας με

τον ιδανικότερο (και αξιοζήλευτο) τρόπο την τσέχικη φίρμα χάρη στη συγκεκριμένη

κατηγορία, με σύμμαχο τη μοντέρνα εμφάνιση του, το πιο πλούσιο και εργονομικά

εσωτερικό – δια χειρός ενός Έλληνα σχεδιαστή – και με κινητήρες που καλύπτουν

όλες τις ανάγκες. Με το ενδιαφέρον μας να στρέφεται πρωτίστως στα εργονομικό

του «ταλέντο», το νέο Scala, στην πρώτη οδηγική μας εμπειρία μας κέρδισε, τόσο

με την άνεση που προσφέρουν τα πίσω καθίσματα όσο και με τον χώρο απο-

σκευών. To νέο μοντέλο έχει μήκος 4,36 μέτρα, και μπορεί να φιλοξενήσει χωρίς

παραχωρήσεις πέντε επιβάτες. Ο χώρος των αποσκευών αγγίζει τα 467 λίτρα. 

 
To νέο μοντέλο έχει μήκος 4,36 μέτρα, και μπορεί να φιλοξενήσει

χωρίς παραχωρήσεις πέντε επιβάτες.

Ο χώρος των αποσκευών αγγίζει τα 467 λίτρα. “

auto news

Σύγχρονος εκπρόσωπος 

Το Skoda Scala προσεδαφίστηκε στην ελληνική αγορά,
φέρνοντας νέο αέρα στην κατηγορία του

 

Skoda Scala 
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Skoda Scala 
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Το Scala διαθέτει μια ευρεία γκάμα κινητήρων, με τους κινητήρες βενζίνης 1.0 TSI 116 PS, 1.5 TSI 150 TSI DSG

και 1.6 TDI 116 PS DSG (οι δύο τελευταίοι με στάνταρ το 7τάχυτο DSG). Αργότερα, θα προστεθεί και ο 1.0 TSI 95

PS αλλά και  επιλογή φυσικού αερίου 1.0 G-TEC 90 PS. Στην πρώτη πανελλαδική δοκιμή οδηγήσαμε την έκδοση

του 1.0 λίτρου, βενζίνης με 116 ίππους, που δείχνει να αποτελεί και την χρυσή τομή για το αμάξωμα του. Έχει

σπιρτάδα που είναι παρόν σε όλο το φάσμα του στροφομέτρου, οι αναρτήσεις απορροφούν περίτεχνα τις ανωμαλίες

των δρόμων. Ο οδηγός θα εκτιμήσει τη σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης που περιορίζει την κλίση στις στροφές και

το υπάκουο τιμόνι του. Φυσικά, το νέο μοντέλο είναι πλούσιο σε τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ ο οδηγός έχει τη

δυνατότητα επιλογών μέσω του μενού του προαιρετικού Οδηγικού Προγράμματος (Driving Mode Select), όπου

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από Normal, Sport, Eco και Individual. 

■ Κινητήρες βενζίνη, ντίζελ και φυσικό αέριο 

 

Στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση 

το νέο μοντέλο παρουσίασε ο Έλληνας σχεδιαστής της

Skoda που πρωταγωνίστησε στο σχεδιαστικό

«προφίλ» του εσωτερικού 
“

auto news

 

Στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση το νέο μοντέλο πα-

ρουσίασε ο Έλληνας σχεδιαστής της Skoda, o  Δημήτρης

Δαρκούδης, που πρωταγωνίστησε στο σχεδιαστικό «προ-

φίλ» του εσωτερικού και  ο οποίος ανέλυσε με τον πιο ιδα-

νικό τρόπο, τη νέα σχεδιαστική «γλώσσα» που πρεσβεύει

το Scala. 

Όπως ανάφερε και ο ίδιος, έδωσε έμφαση στον τομέα που

αφορά την πλήρη ενημέρωση που έχει ο οδηγός μέσω

του νέου ψηφιακού ταμπλό, (διαστάσεων 6,5 ιντσών στην

αρχική έκδοση, 8 ιντσών στις πιο πλούσιες ενώ προαιρε-

τικά υπάρχει και αυτή των 9,2 ιντσών), ενώ και αυτό το

μοντέλο φέρει το πακέτο συνδεσιμότητας, το Skoda Con-

nect που μπορεί να υποστηρίξει smartphones ή smart-

watches, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να ελέγχει

απομακρυσμένα τις κλειδαριές, τα παράθυρα αν είναι

ανοιχτά η κλειστά, τα αποθέματα καυσίμου, τη θέση στάθ-

μευσης του αυτοκινήτου κ.λπ.Επίσης, περιλαμβάνει στάν-

ταρ εργοστασιακή κάρτα eSIM και το eCall που είναι

υποχρεωτικό στην Ε.Ε. και σε περίπτωση ατυχήματος

πραγματοποιεί αυτόματα μια κλήση έκτακτης ανάγκης. 

■ Με ελληνική «υπογραφή» 
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Με σχεδόν 90 χρόνια ιστορίας στην Ιαπωνία και πάνω

από 28.000 υπαλλήλους στη χώρα, οι επικείμενοι

Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο το 2020 έχουν ιδιαί-

τερη σημασία για την εταιρεία. Στο πλαίσιο της παγ-

κόσμιας δέσμευσής της να βελτιώσει τον τρόπο με

τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, ζουν, εργάζονται

και παίζουν, η Bridgestone επικεντρώνεται στην

υποστήριξη και την ενίσχυση της εμπειρίας όλων των

αθλητών, του προσωπικού, των οπαδών και των επι-

σκεπτών που θα βρεθούν στην Ιαπωνία κατά τη διάρ-

κεια των Αγώνων. Επιπλέον, η εταιρεία προσπαθεί

να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειές της για την υπο-

στήριξη των Αγώνων θα συμβάλουν θετικά και στην

πόλη του Τόκιο καθώς και τους κατοίκους της, οι

οποίοι θα παραμείνουν μετά την ολοκλήρωση των

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, που

πλησιάζουν.

"Ως η μόνη Παγκόσμιος Εταίρος Ολυμπιακών και Πα-

ραολυμπιακών Αγώνων με παγκόσμια έδρα στο

Τόκιο, αισθανόμαστε προσωπικά υπερήφανοι που

μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους Αγώνες και να

καλωσορίσουμε τον κόσμο στην πατρίδα μας", δή-

λωσε ο Masaaki Tsuya, Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου, Αντιπρόσωπος και Εκτελεστικός Διευ-

θυντής, της Bridgestone Corporation. "Όταν η

Bridgestone ιδρύθηκε το 1931, η αφοσίωση του

ιδρυτή μας στην «ευημερία και ευτυχία όλης της αν-

θρωπότητας» ενσωματώθηκε πλήρως στην φιλοσο-

φία της εταιρίας, και αυτό εξακολουθεί να

πραγματοποιείται σήμερα μέσα από την αποστολή της

εταιρείας μας, να «εξυπηρετούμε την κοινωνία με

ανώτερη ποιότητα». Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε

αυτές τις μακροχρόνιες αξίες μαζί με το όραμά μας

για την καινοτομία του μέλλοντος που θα αλλάξει τη

βιομηχανία, κατά τη διάρκεια της στήριξης μας στους

Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του

Τόκιο το 2020."

Μέσω του εύρους προϊόντων, υπηρεσιών και λύ-

σεων, που διαθέτει, η Bridgestone είναι υπερήφανη

που βοηθά τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), τη

Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) και την Ορ-

γανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμ-

πιακών Αγώνων του Τόκιο (TOCOG) να

διοργανώσουν έναν από τους αποδοτικότερους και

πλέον βιώσιμους Αγώνες, τόσο για τους αθλητές και

τους οπαδούς όσο για και την πόλη υποδοχής. Η υπο-

στήριξη της εταιρείας περιλαμβάνει:

• Μεγιστοποίηση της θέσης της ως Επίσημου Ελα-

στικού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώ-

νων, παρέχοντας τα προϊόντα της στα οχήματα του

επίσημου στόλου του Τόκιο 2020.

• Μείωση της πιθανότητας ζημιών σε περίπτωση σει-

σμού, μέσω της ολοκαίνουργιας εγκατάστασης της

Bridgestone για σεισμική απομόνωση στο κέντρο

Aquatics του Τόκιο και στο Ariake Arena.

• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Διαχείριση των

Απαιτήσεων των Μεταφορών» από την Μητροπολι-

τική Κυβέρνηση του Τόκιο (TDM), η οποία επικεν-

Η Bridgestone Corporation (Bridgestone), η μεγαλύτερη εταιρία ελαστικών και καουτσούκ στον

κόσμο και μοναδική Παγκόσμια Εταίρος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων με παγκόσμια

έδρα στο Τόκιο, γιορτάζει τον ένα χρόνο έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2020, προσκα-

λώντας τον κόσμο να ακολουθήσει το ταξίδι της έως τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και να

βιώσει τι σημαίνει να βοηθάς τους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. 

H Bridgestone είναι έτοιμη να καλωσορίσει τον
κόσμο στην πατρίδα της, για τους Ολυμπιακούς και
τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2020 
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τρώνεται στην ελάφρυνση της κυκλοφορίας και της

συμφόρησης στην πόλη υποδοχής το επόμενο καλο-

καίρι.

• Διάθεση μίας ποικιλίας από πρόσθετα, διαφοροποι-

ημένα προϊόντα και λύσεις, που ηγούνται της βιομη-

χανίας και έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της

αποτελεσματικής και βιώσιμης κινητικότητας, της

αποδοτικότητας κτιρίων και πολλών άλλων.

• Ένα πρόγραμμα εθελοντισμού που θα επιτρέψει σε

εκατοντάδες υπαλλήλους της να συνεργαστούν με

τους διοργανωτές για να διασφαλίσουν την ομαλή και

αποτελεσματική εμπειρία των Αγώνων, τόσο για τους

οπαδούς όσο και τους αθλητές.

Όλες οι δραστηριότητες της Bridgestone που σχετί-

ζονται με τις Παγκόσμιες Ολυμπιακές και Παραολυμ-

πιακές Συνεργασίες σχεδιάζονται για να

ενδυναμώσουν τους ανθρώπους όλων των δυνατο-

τήτων να επιμείνουν στους στόχους τους, παρά τις

αντιξοότητες, καθώς και στην Ιδέα «Κυνήγησε το

όνειρο σου». Για να υποστηρίξει αυτές τις προσπά-

θειες, η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 50 αθλη-

τές Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε

περισσότερες από 15 χώρες ως πρεσβευτές της μάρ-

κας στο Δρόμο για το Τόκιο το 2020. Αυτές οι συνερ-

γασίες προστίθενται στην υποστήριξη που προσφέρει

η Bridgestone σε περισσότερες από 200 Εθνικές

Ολυμπιακές Επιτροπές (NOC) - μια απόδειξη της πί-

στης της εταιρείας στην δύναμη και την ικανότητα του

αθλητισμού να ενθουσιάζει, να ενώνει και να εμπνέει

ανθρώπους, ανεξαρτήτως συνόρων.

Η επόμενη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών

Αγώνων είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές,

όπου η Bridgestone θα έχει την ευκαιρία να παρου-

σιάσει τα νέα τεχνολογικά της επιτεύγματα και την με-

ταμόρφωση της σε μια ακόμα περισσότερο καινοτόμο

και πραγματικά παγκόσμια εταιρεία, το 2020. Κατά τη

διάρκεια των επόμενων μηνών, η εταιρεία θα εκδώ-

σει μια σειρά ανακοινώσεων για να περιγράψει πε-

ραιτέρω τις συνεισφορές της στο Τόκιο 2020.






