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ενημέρωση

Σε ρόλο κομπάρσου για άλλα 20 - 30 χρόνια! 

Μπορεί οι πετρελαιοκινητήρες να έχουν βρεθεί τα

τελευταία χρόνια στο μάτι του κυκλώνα – ιδιαίτερα

μετά το σκάνδαλο με τα παραποιημένα λογισμικά

που ξέσπασε το 2015 – όμως, όπως, φαίνεται, αρκε-

τές μεγάλες εταιρείες, παράλληλα με την ταχύτατη

ανάπτυξη των νέων μορφών ενέργειας ( ηλεκτροκί-

νηση, φυσικό αέριο, υδρογόνο) συνεχίζουν να πον-

τάρουν ( και να εξελίσσουν) στους ντίζελ κινητήρες,

μιας και θεωρούν ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να

αντικατασταθούν.  Ακόμη και οι πιο πολυτελείς ευ-

■ Mercedes-Benz και BMW, δύο πολυτελείς φίρμες 
συνεχίζουν να ποντάρουν στους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες δηλώνοντας

ότι, το ντίζελ έχει ακόμη πολύ «ψωμί». 

πετρελαιοκίνηση
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ενημέρωση

ρωπαϊκές φίρμες πιστεύουν ότι, η σύγχρονη πετρε-

λαιοκίνηση που τηρεί τις πιο αυστηρές προδιαγρα-

φές εκπομπών ρύπων,  έχουν να προσφέρουν

αρκετά στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ δεν τίθεται

κανένας λόγος κατάργησης τους, μιας και όπως

αναφέρουν, οι εκπομπές CO2 είναι πολύ πιο κάτω

από αυτές των βενζινοκινητήρων. Όλα τα παραπάνω

επιβεβαιώνονται και από την BMW, η οποία θεωρεί

ότι, οι πετρελαιοκινητήρες έχουν ζωή για τουλάχι-

στον άλλα 20 χρόνια, κάτω από τα καπό των μοντέ-

λων της. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο

τεχνικός διευθυντής της BMW ανέφερε, ότι, η πετρε-

λαιοκίνηση είναι ακόμη απαραίτητη, και ότι, ακόμη

και αν το 2025 το 20% των πωλήσεων της BMW προ-

έρχεται από τα ηλεκτρικά της μοντέλα, αυτό σημαίνει

ότι, το 80% των μοντέλων της θα διαθέτουν κινητή-

ρας εσωτερικής καύσης. Mάλιστα, τόνισε, ότι, η ηλε-

κτροκίνηση και τα Plug-in θα αγκαλιαστούν

περισσότερο στην Ευρώπη, παρά σε χώρες της

Ασίας, όπου οι υποδομές σε ταχυφορτιστές είναι

ακόμη στα σπάραγμα. Για αυτό το λόγο και η βαυα-

ρική φίρμα θα συνεχίσει να επενδύει στα ντίζελ

μοτέρ, κυρίως στα τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα

για τα πιο μεγάλα μοντέλα της. Στο ίδιο μήκος κύμα-

τος και η Mercedes-Benz, η οποία, μπορεί να ετοι-

μάζει μπαράζ ηλεκτρικών μοντέλων τα επόμενα

χρόνια, όμως, παράλληλα, αναπτύσσει και επενδύει

στην εξέλιξη των πετρελαιοκινητήρων όπου οι «ένο-

χες» εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) είναι

πολύ πιο κάτω από το νόμιμο όριο, ενώ σε συνδυα-

σμό με μελλοντικά υβριδικά συστήματα, οι ρύποι

μειώνονται δραματικά. Πάντως, οι καταναλωτές συ-

νεχίζουν να βλέπουν με σκεπτικισμό ακόμη και τα

πιο σύγχρονα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, και αδιά-

ψευστος μάρτυρας σε αυτό είναι η πτωτική πορεία

και τα συνεχώς μειωμένα μερίδια των ντίζελ μοντέ-

λων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το 2016, το μερίδιο των

ντίζελ μοντέλων άγγιξε το 50% ενώ, το 2017, το πο-

σοστό των πετρελαιοκίνητων μοντέλων έπεσε στο

44%. Το 2018, τα ντίζελ έκαναν μια ανεπανάληπτη

«βουτιά» πέφτοντας στο 36%, ενώ, και φέτος τα ντί-

ζελ μοντέλα συνεχίζουν την εμπορική τους «κατρα-

κύλα»: το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι πωλήσεις των

ντίζελ αυτοκινήτων αφορούσαν μόλις το 31,2% επί

του συνόλου των ταξινομήσεων στην ευρωπαϊκή

αγορά. 

Σε ρόλο κομπάρσου για άλλα 20 - 30 χρόνια! 

πετρελαιοκίνηση
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ενημέρωση

Ερχονται τα αυτοκίνητα 
με φωτοβολταϊκά! 

Όπως η περίπτωση του Toyota Prius, με την ιαπω-

νική φίρμα να παρουσιάζει μια νέα έκδοση, η οποία

θα φέρει στο επάνω τμήμα της οροφής, στην πόρτα

του χώρου αποσκευών και σε άλλα σημεία του αμα-

ξώματος φωτοβολταϊκά πάνελ. Το νέο μοντέλο φέρει

τα ειδικά προσαρμοσμένα πάνελ της Sharp Corpo-

ration και μάλιστα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχα-

νία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες

■ H τεχνολογία με επίκεντρο τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και την «καθαρή» ενέργεια για
την κίνηση των οχημάτων φαίνεται ότι δεν έχει όριο και αυτή την περίοδο, μαζί με την ηλε-
κτροκίνηση και τους ηλεκτροκινητήρες θα εμφανίζονται και νέες τεχνικές, όπως τα ηλιακά

πάνελ, που παίρνουν θέση πάνω (στην κυριολεξία!) στο αυτοκίνητο. 

■Από την Τoyota





12 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούλιος 2019

ενημέρωση

δοκιμές το επόμενο διάστημα, ώστε να αποτυπώσει

και στην πράξη τα επιπλέον οφέλη που προσφέρει η

πρόσθετη ηλιακή ενέργεια που θα αποκομίζει το νέο

μοντέλο, για την κίνηση του. Όπως αναφέρει και η ια-

πωνική φίρμα, με τα φωτοβολταϊκά πάνελ επιτυγχά-

νεται και αύξηση την αυτονομίας του οχήματος – μιας

και δημιουργείται μια πρόσθετη πηγή ενέργειας που

μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και αποθηκεύεται στις

μεγάλες συστοιχίες μπαταριών του ιαπωνικού μοντέ-

λου, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί και περαιτέρω

μείωση στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. 

Οι επιπλέον πληροφορίες είναι εντυπωσιακές: Το …

ηλιακό Prius μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια, τόσο

όταν είναι παρκαρισμένο όσο και όταν κινείται στο

δρόμο. Υπολογίζεται ότι, τα πάνελ θα μπορούν να προ-

σφέρουν επιπλέον αυτονομία σε μια ημέρα ( ηλιόλου-

στη, το απαραίτητο στοιχείο) που μπορεί να αγγίζει τα

44,5 χιλιόμετρα!  Το φωτοβολταϊκό «πάρκο» που είναι

στην οροφή του ιαπωνικού μοντέλου μπορεί να πα-

ράγει έως και 180 Watt ηλεκτρικής ενέργειας και να

ενισχύσει με ενέργεια τη μπαταρία του αυτοκινήτου

με 8,8 kWh. Πάντως, τα φωτοβολταϊκά πάνελ δεν είναι

η πρώτη φορά που απασχολούν τις αυτοκινητοβιομη-

χανίες, μιας και στο παρελθόν έχουν ήδη παρουσια-

στεί κόνσεπτ εκδόσεις μοντέλων παραγωγής με τη

συγκεκριμένη τεχνολογία που προσφέρει επιπλέον

ενέργεια στο σύστημα κίνησης του αυτοκινήτου. Πρό-

σφατο παράδειγμα το ηλιακό Sion από τη Sono, μια

μικρή εταιρεία με έδρα τη Γερμανία με τον ιδιοκτήτης

της – ετών 22 – να θέλει να το βάλει πολύ γρήγορα

στη γραμμή παραγωγής.. Το Sono Sion είναι ένα πλή-

ρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και διαθέτει στο αμάξωμα

του 330 φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Ερχονται τα αυτοκίνητα με φωτοβολταϊκά! 
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Πόσο έξυπνα γίνονται τα plug-in υβριδικά 

ενημέρωση

Και όμως, στο μέλλον, τα υβριδικά, plug - in μοντέλα θα μπορούν να κινούνται - στις πόλεις

που θα απαγορεύουν τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης - μόνο με τον ηλε-

κτροκινητήρα!  Χάρη στην τεχνολογία τους, που έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. 

Καθώς η επικρατούσα τάση θέλει τις πόλεις περισσότερο

φιλικές για τον άνθρωπο, και λιγότερο για τα αυτοκίνητα,

όλο και πιο πολλές πόλεις εξετάζουν την απαγόρευση πρό-

σβασης σε οχήματα με κινητήρες καύσης. Με αυτό το δεδο-

μένο, το BMW Group συνεχίζει σταθερά την προώθηση της

στρατηγικής λειτουργίας των plug-in υβριδικών μοντέλων.

Εάν οι πόλεις καθιερώσουν περιβαλλοντικές ζώνες όπου θα

επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία οχημάτων μηδενικών

ρύπων, αυτά μπορούν να ανιχνεύονται αυτόματα στο μέλλον

μέσω τεχνολογίας geo-fencing. Έτσι, με την είσοδο του οχή-

ματος στην περιβαλλοντική ζώνη, θα ενεργοποιείται αυτόματα

το αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα επι-

τυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέ-

ρουν τα plug-in υβριδικά οχήματα – χωρίς να απαιτείται κά-

ποια συμπληρωματική ενέργεια από τον οδηγό. Η εν λόγω

καινοτόμα στρατηγική λειτουργίας αυξάνει σημαντικά τη συμ-

βολή των plug-in υβριδικών οχημάτων στη μείωση των εκ-

πομπών ρύπων.

Η αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας όχι μόνο βοηθά στη

βελτιστοποίηση της απόδοσης, αλλά μειώνει και τα λειτουρ-

γικά κόστη για τον πελάτη. Το ίδιο ισχύει και για την κυκλο-

φορία στην πόλη, όπου ένας ηλεκτροκινητήρας πετυχαίνει

σταθερά υψηλότερο επίπεδο απόδοσης από έναν βενζινοκι-

νητήρα ή πετρελαιοκινητήρα. Η λειτουργία BMW eDrive

Zones θα αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό των plug-in υβρι-

δικών μοντέλων BMW από το 2020.
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Πόσο έξυπνα γίνονται τα plug-in υβριδικά 

ενημέρωση

Συγκέντρωση και εξαργύρωση Bonus πόντων ηλεκτροκίνησης με το BMWPoints

Εκτός από τη λειτουργία BMW eDrive Zone, το BMW Group

δίνει περαιτέρω κίνητρα για αύξηση της χρήσης ηλεκτροκί-

νησης στους κατόχους plug-in υβριδικών οχημάτων μέσω

μιας πρωτότυπης ψηφιακής υπηρεσίας με την ονομασία

BMW Points. Η εφαρμογή BMW Points ενθαρρύνει τους πε-

λάτες PHEV να διανύουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες απο-

στάσεις με ηλεκτροκίνηση. Τα χιλιόμετρα που καλύπτονται με

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ανταμείβονται με Bonus πόν-

τους. Η φόρτιση της μπαταρίας επίσης επιβραβεύεται στο

πλαίσιο του προγράμματος BMW Points. Με αυτό τον τρόπο,

οι οδηγοί ενθαρρύνονται να επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση

όσο συχνότερα γίνεται – όχι απλά λόγω περιβαλλοντικής

ευαισθησίας αλλά και για λόγους ανταγωνιστικότητας. Συγ-

κεντρώνοντας έναν ικανό αριθμό πόντων, οι συμμετέχοντες

επιβραβεύονται με ελκυστικά δώρα, όπως δωρεάν φόρτιση

μέσω Charge Now. Μεσοπρόθεσμα, θα περιλαμβάνει και

προϊόντα των Share Now και Park Now, καθώς και σε όσα

υπάρχουν στο Connected Drive Store.
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ΤοBMW Group και η Daimler AG ξεκινούν επί-

σημα τη συνεργασία τους στην αυτοματοποι-

ημένη οδήγηση: εκπρόσωποι και των δύο εταιριών

υπέγραψαν συμφωνία για μακροπρόθεσμη στρατη-

γική συνεργασία, η οποία εστιάζει στην κοινή εξέλιξη

νέων τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού, αυτοματοποι-

ημένης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο και αυτομα-

τοποιημένης στάθμευσης (έως SAE Επίπεδο 4).

Επιπλέον, προγραμματίζονται διάλογοι για επέκταση

της συνεργασίας σε υψηλότερα επίπεδα αυτοματοποί-

ησης σε αστικές περιοχές και κέντρα πόλεων. Αυτό

υπογραμμίζει τον μακρύ ορίζοντα και διάρκεια του εγ-

χειρήματος, που θα συμπεριλάβει μία διευρυνόμενη

πλατφόρμα για αυτοματοποιημένη οδήγηση. Η συνερ-

γασία είναι επίσης ανοιχτή σε άλλους OEM και τεχνο-

λογικούς εταίρους, στους οποίους τα αποτελέσματα θα

διατίθενται κατόπιν αδείας.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι το ταχύ λανσά-

ρισμα της τεχνολογίας που αναμένεται να έχει εξέ-

χουσα θέση σε συστήματα επιβατικών αυτοκινήτων

για ιδιώτες πελάτες από το 2024. Οι δύο εταιρίες θα

εφαρμόζουν ανεξάρτητα τις τεχνολογίες στα αντίστοιχα

μοντέλα τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, περισσό-

τεροι από 1.200 ειδικοί θα ενώσουν τις τεχνογνωσίες

τους, εργαζόμενοι συχνά σε ανάμικτες ομάδες. Θα

εδρεύουν σε κέντρα όπως το BMW Group Au-

tonomous Driving Campus στο Unterschleissheim,

κοντά στο Μόναχο, το Mercedes-Benz Technology

Centre (MTC) στο Sindelfingen και το Daimler Testing

& Technology Centre στο Immendingen. Οι προσπά-

θειες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μιας κλιμα-

κούμενης αρχιτεκτονικής για συστήματα υποστήριξης

οδηγού, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, στη δη-

μιουργία ενός κοινού κέντρου δεδομένων για την απο-

θήκευση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και

στην ανάπτυξη λειτουργιών και λογισμικού.

Αυ
τό

νο
μη

 οδ
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Το BMW Group και η Daimler AG 

ξεκινούν επίσημα τη συνεργασία τους 

στην αυτοματοποιημένη οδήγηση

ενημέρωση
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Μαζί με τις Aptiv, Audi, Baidu, Continental, Fiat Chrysler, HERE, Infineon, Intel και Volkswagen, το BMW

Group και η Daimler δημοσίευσαν μία λευκή βίβλο με τίτλο Safety First for Automated 2 Driving. Πέραν

του ότι αναφέρεται σε όλες τις σχετικές μεθόδους ασφάλειας για την αυτόνομη οδήγηση 3/4 SAE, η βίβλος

λανσάρει επίσης ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας, το οποίο καλύπτει από τον πρωταρχικό στόχο – δηλαδή

να είναι ασφαλέστερη από το μέσο οδηγό – μέχρι τους ατομικούς στόχους ασφάλειας των διαφόρων

εξαρτημάτων. Η βίβλος δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου 2019.
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η 

ενημέρωση

Προτεραιότητα στην Ασφάλεια 

για την Αυτόνομη Οδήγηση
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Euro NCAP

Στις τελευταίες δοκιμές του Euro NCAP, το νέο Volk-

swagen T-Cross πέτυχε κάτι πραγματικά μοναδικό:

σημείωσε επίδοση άνω του 80% σε καθεμία από τις

τέσσερις κατηγορίες στις οποίες εξετάζει ο ανεξάρτη-

τος οργανισμός τα νέα μοντέλα. Συγκεκριμένα, σημεί-

ωσε 97% στην ασφάλεια ενηλίκων, 86% σε αυτήν των

παιδιών, 81% στους εκτός αυτοκινήτου χρήστες του

δρόμου (πεζούς, δικυκλιστές κλπ.) και 80% στα συστή-

ματα ασφάλειας που ανήκουν στο βασικό του εξοπλι-

σμό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα μοντέλα που τα

τελευταία 3 χρόνια αναδείχθηκαν ως Best in Class από

τον Euro NCAP για την ασφάλεια που προσφέρουν,

μόνο ένα είχε πετύχει ξανά κάτι τέτοιο και αυτό ήταν

το Volkswagen Arteon, δείγμα της σημασίας που δίνει

η Volkswagen στην ασφάλεια που προσφέρουν τα

μοντέλα της! 

Με αυτήν την αφορμή, ο Rolf Bergmann, ειδικός της

Volkswagen σε θέματα ασφάλειας,  σχολίασε σχετικά:

«ένα καινούργιο μοντέλο πρέπει να πληροί όλες τις

προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης και στην Ευ-

ρώπη έχουμε πολλές αυστηρές παραμέτρους που

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Με την επίδοσή του αυτή

το νέο T-Cross, ίσως το πιο πλήρες αυτοκίνητο σε συ-

στήματα ασφάλειας στο βασικό εξοπλισμό όχι μόνο

στην κατηγορία του αλλά συγκρινόμενο και με μεγα-

λύτερα μοντέλα, αποδεικνύει ότι ένα compact SUV

μπορεί να είναι εντυπωσιακά ασφαλές». 

■ Πεντάστερο φρούριο το T-Cross

ασφάλεια
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Euro NCAP

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP (European

New Car Assessment Programme), ο οποίος ελέγ-

χει συστηματικά την ασφάλεια που προσφέρουν τα

σύγχρονα αυτοκίνητα, έδωσε τη μέγιστη βαθμολογία

των 5 Αστέρων στο νέο DS 3 CROSSBACK, που είναι

εξοπλισμένο από τη βασική του έκδοση με το Safety

Pack (περιλαμβάνει το Active Safety Brake - το Σύ-

στημα Αυτόματου Φρεναρίσματος).

Χάρη στις καινοτόμες τεχνολογίες που είναι πρωτο-

ποριακές για την κατηγορία, το DS 3 CROSSBACK πέ-

τυχε την ανώτατη βαθμολογία και στους 4 τομείς που

ελέγχει το Euro NCAP: Προστασία ενήλικων επιβα-

τών, προστασία παιδιών στην καμπίνα, προστασία

των ευάλωτων χρηστών του δρόμου (δικυκλιστές,

ποδηλάτες, πεζοί), καθώς και συστήματα ασφαλείας

για την υποβοήθηση του οδηγού. 

Από το σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP, που

αναθεωρήθηκε το 2018, η βαθμολογία που προκύπτει

για το DS 3 CROSSBACK, καθιστά το νέο SUV της DS

Automobiles σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. 

Το εμβληματικό DS 3 CROSSBACK με την κορυφαία

τεχνολογία και το μοναδικό στυλ, πέρασε από τις δο-

κιμασίες του Euro NCAP με απόλυτη επιτυχία. Η προ-

σοχή στη λεπτομέρεια που έχει δοθεί από τους τεχνι-

κούς της DS Automobiles, αλλά και η κορυφαία

τεχνολογία με την οποία εφοδιάζεται το μοντέλο, αμ-

φότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μοντέλων

της DS Automobiles, έπαιξαν το ρόλο τους στην εξαι-

ρετική βαθμολογία του αυτοκινήτου στον τομέα της

ασφάλειας, τόσο για τους επιβάτες του, όσο και για

τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. 

Με στοιχεία εξοπλισμού πρωτοποριακά για την κα-

τηγορία, το DS 3 CROSSBACK κατάφερε να σημει-

ώσει βαθμολογίες - ρεκόρ στις κατηγορίες που

εξετάζει ο Οργανισμός Euro NCAP από το 2018 και

εντεύθεν. Είναι το μοναδικό Premium B-SUV μον-

τέλο που σημείωσε 96% στη βαθμολογία για την προ-

στασία των ενήλικων επιβατών, 86% για την

προστασία των παιδιών στην καμπίνα του και 76%  για

την προστασία των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Αξίζει να σημειώσουμε, πως το 96% για τους ενήλι-

κους επιβάτες, είναι η υψηλότερη βαθμολογία που

έχει καταγραφεί για Γαλλικό αυτοκίνητο ανεξαρτήτου

κατηγορίας.

■Με πέντε αστέρια και το DS 3 CROSSBACK 

ασφάλεια
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>> Το SKODA SUPERB ανανεώνεται ριζικά και με αυτήν την αφορμή εμπλουτίζεται

η γκάμα του με το SUPERB iV, το πρώτο μοντέλο της SKODA με plug-in υβριδική τε-
χνολογία

Το υβριδικό μοντέλο 

της SKODA

Το SUPERB iV διαθέτει έναν 1.4 TSI κινητήρα βενζίνης

και έναν ηλεκτροκινητήρα, συνδυασμένης απόδοσης 218

ίππων (160 kW). Η αυτονομία με αποκλειστικά ηλεκτρική

ενέργεια φτάνει μέχρι και τα 55 χιλιόμετρα σε κύκλο

WLTP ενώ η συνολική αυτονομία ανέρχεται σε 850 χι-

λιόμετρα. 

Το plug-in υβριδικό SUPERB θα είναι διαθέσιμο στις εκ-

δόσεις εξοπλισμού Ambition και Style καθώς και στις

SUPERB SPORTLINE και SUPERB L&K. Η παραγωγή θα

ξεκινήσει το Φθινόπωρο ενώ το λανσάρισμα του μοντέ-

λου είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του 2020, όταν

αναμένεται και στην Ελλάδα.  

Ο συνδυασμός ενός αποδοτικού κινητήρα βενζίνης μι-

κρού κυβισμού με έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέρει

χαμηλές εκπομπές ρύπων και μειωμένη κατανάλωση

καυσίμου. Η μπαταρία των 37 Ah έχει αποδιδόμενη

ενέργεια 13 kWh, η εκπομπή ρύπων CO2 είναι κάτω από

τα 40 γρμ./χλμ. ενώ η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 55

SKODA SUPERB IV



χιλιόμετρα (κατά WLTP). Το SKODA SUPERB iV πλη-

ροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές Euro 6d TEMP. 

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως και κατά τη

διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας μια στάνταρ

πρίζα ή μέσα σε 3 ώρες και 30 λεπτά σε ένα wall-box

ισχύος 3,6 kW. Η υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

βρίσκεται στην εμπρός μάσκα. Το SKODA SUPERB

iV έχει την δυνατότητα να φορτίζει ή να διατηρεί τα

επίπεδα της μπαταρίας κατά την οδήγηση με χρήση

του κινητήρα βενζίνης και της ανάκτησης ενέργειας

κατά την επιβράδυνση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον

οδηγό να καλύψει τα τελευταία χιλιόμετρα μιας με-

γάλης διαδρομής, π.χ. μέσα σε μια πόλη, χωρίς να

εκπέμπει καθόλου ρύπους.   

τεχνολογία
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τεχνολογία

>> Δυναμική οδήγηση με ηλεκτρική υποβοήθηση

Ο ηλεκτροκινητήρας των 85 kW υποβοηθά -όποτε

είναι απαραίτητο ή όποτε το επιθυμεί ο οδηγός- τον

βενζινοκινητήρα 1.4 TSI, ο οποίος αποδίδει 156 ίπ-

πους (115 kW). Το σύστημα Driving Mode Select

προσφέρει τρία προφίλ οδήγησης: τα SPORT, E-

mode και HYBRID. Στο SPORT ο οδηγός έχει στην

διάθεσή του τη μέγιστη απόδοση των 218 ίππων

(160 kW) και 400 Nm ροπής. Σε συνδυασμό με το

στάνταρ DSG με τις 6 σχέσεις ο οδηγός βιώνει μια

συναρπαστική εμπειρία. Στο E-mode, το SKODA

SUPERB iV κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική

ενέργεια από τη μπαταρία, ενώ στο HYBRID τα ηλε-

κτρονικά ρυθμίζουν την συνδυασμένη λειτουργία

του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα. 

Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι υψηλής τάσης και

βρίσκεται στο δάπεδο και μπροστά από τον πίσω

άξονα. Ο χώρος αποσκευών του SKODA SUPERB

iV είναι 485 λίτρα στη λιμουζίνα και 510 λίτρα στο

COMBI. Το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρά 50 λίτρα.

Εξωτερικά το υβριδικό μοντέλο ξεχωρίζει από τα

λογότυπα iV στο πίσω μέρος ενώ μπροστά υπάρχει

επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας με κυψελωτή

κατασκευή και εισαγωγές αέρα τύπου «κουρτίνας».

Χάρη στο σύστημα παραγωγής ήχου E-noise οι

πεζοί και οι ποδηλάτες, για παράδειγμα, θα μπορούν

να αντιλαμβάνονται το SKODA SUPERB iV κάθε

φορά που αυτό κινείται εντελώς αθόρυβα και απο-

κλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.



>> Η ανανεωμένη οικογένεια SUPERB: 
ακόμα πιο όμορφος σχεδιασμός

Η έκδοση plug-in προστίθεται στη γκάμα του SUPERB ως

μέρος της προϊοντικής ανανέωσης του μοντέλου. Η

SKODA αναβάθμισε το SUPERB στο πλαίσο της ανανέω-

σής του και έτσι τώρα εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο

με τις καινούργιες τεχνολογίες του και το ακόμα πιο πο-

λυτελές εσωτερικό του. Για πρώτη φορά μοντέλο παρα-

γωγής της SKODA διαθέτει φουλ LED Matrix προβολείς,

ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται για πρώτη φορά πολλά

νέα συστήματα υποβοήθησης, όπως το Προγνωστικό Σύ-

στημα Διατήρησης Ταχύτητας (Predictive Cruise Control). 

Πέρα από το plug-in υβριδικό σύστημα πρόωσης υπάρ-

χουν διαθέσιμοι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, με

απόδοση από 120 έως 272 ίππους (88-200 kW).
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BMW 
VISION M NEXT

Το μέλλον, ήρθε!

Στο μέλλον, οι οδηγοί θα μπορούν να επι-

λέγουν ανάλογα με τις διαθέσεις τους, εάν

θα οδηγούν οι ίδιοι τα αυτοκίνητά τους ή

θα εμπιστεύονται την αυτόνομη οδήγηση.

Με το BMW Vision M NEXT, το BMW Group

αποκαλύπτει τη δική του εκδοχή για το

είδος της οδηγικής απόλαυσης που θα

βιώνει ο ενεργός οδηγός του μέλλοντος.    



φεβρουάριος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 33

«Το BMW Vision M NEXT δίνει μία

πρώτη γεύση από το μέλλον της

σπορ οδήγησης», σχολίασε ο

Adrian van Hooydonk, Ανώτερος

Αντιπρόεδρος, BMW Group De-

sign. «Ενώ το BMW Vision iNEXT

έδειξε πώς η αυτόνομη οδήγηση

αναμένεται να μεταμορφώσει τη

ζωή στο αυτοκίνητο, το BMW Vi-

sion M NEXT παρουσιάζει πώς η

προηγμένη τεχνολογία μπορεί να

προσδώσει συναίσθημα και έν-

ταση στην οδηγική εμπειρία. Και

στα δύο μοντέλα, σημείο εστίασης

είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται

μέσα στο αυτοκίνητο. Η σχεδίαση

και η τεχνολογία κάνουν τις εμπει-

ρίες ‘EASE’ και ‘BOOST’ πιο φυσι-

κές και έντονες».

EASE και BOOST : δύο διαφορετικές φιλοσοφίες

Τα BMW Vision iNEXT και BMW Vision M NEXT Vision Vehicles αποτυ-

πώνουν δύο μελλοντικές, διαφορετικές φιλοσοφίες οδήγησης με την ονο-

μασία “EASE” και “BOOST”. Το EASE περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες που

σχετίζονται με την αυτόνομη οδηγηση. Εδώ το όχημα μεταμορφώνεται σε

ζωτικό χώρο σε τέσσερις τροχούς όπου οι επιβάτες μπορούν να νιώθουν

ασφάλεια και προστασία. Ένας χώρος όπου ξεκουράζονται και χαλαρώ-

νουν, μέσα από συζήτηση, διάδραση και ψυχαγωγία, ενώ μπορούν ακόμα

και να αυτοσυγκεντρώνονται – οι εμπειρίες που προσφέρονται με τη φι-

λοσοφία EASE είναι ποικίλες, όπως και οι ανάγκες των επιβατών. Το

BOOST, από την άλλη, συμβολίζει την απόλυτη, ενεργή οδηγική εμπειρία.

Οι φιλοσοφίες EASE και BOOST υποστηρίζονται εξ ίσου από τα θεμελιώδη

στοιχεία με τα οποία το BMW Group προχωρά στο μέλλον, και αναφερό-

μαστε στις καινοτομίες της Αυτόνομης Οδήγησης, της Συνδεσιμότητας,

του Εξηλεκτρισμού και των Υπηρεσιών - Autonomous driving, Connec-

tivity, Electrification &Services (ACES). Η Σχεδίαση (Design) χαρίζει σε

αυτούς τους τομείς οπτική έκφραση και καθιστά την υποκείμενη τεχνο-

λογία προσιτή και ελκυστική για τον χρήστη (D+ACES).

Το πρωτότυπο, δίνει μία πρώτη γεύση από το ηλεκτροκίνητο μέλλον της μάρκας BMW M εστιάζοντας απο-

κλειστικά στον ενεργά εμπλεκόμενο οδηγό. Ευφυείς τεχνολογίες παρέχουν ολοκληρωμένη και παράλ-

ληλα στοχευμένη υποβοήθηση, μεταμορφώνοντας τον οδηγό σε απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού.

Η αποκλειστική παγκόσμια πρεμιέρα του BMW Vision M NEXT έγινε στη νέα πλατφόρμα επικοινωνίας #NEXTGen

στο BMW Welt. Αυτή η εκδήλωση που επικεντρώθηκε σε λύσεις προσωπικής μετακίνησης “made by the BMW

Group” προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στο ημερολόγιο των εκθέσεων αυτοκινήτων / τεχνολογικών και οραματικών

προϊόντων ανά τον κόσμο στις οποίες δίνει το παρών η εταιρία. Εκεί παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογίες

εξελίξεις του Group στους τομείς σχεδίασης, αυτόνομης οδήγησης, συνδεσιμότητας, εξηλεκτρισμού και υπηρεσιών,

μαζί με θεαματικές παγκόσμιες πρεμιέρες όπως αυτή του BMW Vision M NEXT.
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BMW 3 touringauto news
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Με αυτόνομη οδήγηση!

Ο οδηγοκεντρικός σχεδιασμός του cockpit, η

αναδιάταξη των ενδείξεων του Control Dis-

play και του πίνακα οργάνων, και η τοποθέ-

τηση των χειριστηρίων σε σαφείς

λειτουργικές ζώνες δημιουργούν μία σπορ

‘αύρα’ στο εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 3

Touring. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει

ένα σπορ δερμάτινο τιμόνι νέας σχεδίασης με

μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών, υποδοχές

για τους αντίχειρες και μεταλλικά ανοδιωμένα

ένθετα. Η ψηλή κεντρική κονσόλα και η

ασορτί σχεδίαση των επενδύσεων θυρών και

του πίνακα οργάνων δημιουργούν μία αί-

σθηση προστασίας. Ταυτόχρονα, ο μοντέρνος

και απέριττος πίνακας οργάνων συνοδεύεται

από οριζόντιες γραμμές, διακριτικές μεταλλι-

κές ανοδιωμένες λωρίδες και άλλες κομψές

λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την ευρυχω-

ρία και την ανώτερη ποιότητα του εσωτερι-

κού.

Η νέα BMW Σειρά 3 Touring διατίθεται στάν-

ταρ με αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας. Η

επιλογή Comfort Access επιτρέπει επίσης

hands-free άνοιγμα και κλείσιμο. Το πίσω πα-

ράθυρο ανοίγει ανεξάρτητα, κάτι γνώριμο για

τους κατόχους BMW, και το άνοιγμά του είναι

20 mm φαρδύτερο από του απερχόμενου

μοντέλου. Η φόρτωση αποσκευών μεγάλου

όγκου και βάρους είναι τώρα ευκολότερη

χάρη στο αυξημένο πλάτος κατά 112 mm του

χώρου αποσκευών, στο ψηλότερο κατά 30

mm άνοιγμα για μεταφορά φορτίων που είναι

τώρα κατά 125 mm φαρδύτερο στο πάνω

τμήμα, σε ένα ελαφρώς χαμηλότερο σκαλο-

πάτι φόρτωσης (616 mm) και σε μία μείωση

ύψους στο σκαλοπάτι ανάμεσα σε αυτό και το

δάπεδο του χώρου αποσκευών από 35 mm

σε 8 mm. Προαιρετικά, διατίθεται ηλεκτρικά

αναδιπλούμενος κοτσαδόρος.

Η τελευταία γενιά του σπορ, πεντάθυρου μοντέλου συνδυάζει άριστα
τις βασικές αρετές της οικογένειας BMW Σειράς 3 με άφθονους χώ-

ρους και ένα  πολυχρηστικό εσωτερικό. 

 

 

Ο αριστοκρατικός και προηγμένος

χαρακτήρας της νέας BMW Σειράς 3 Touring

υπογραμμίζεται από την αναβαθμισμένη

ποιότητα της καμπίνας και τις τελευταίες

καινοτομίες ελέγχου/λειτουργίας και

συνδεσιμότητας
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■ Έξι ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες στο λανσάρισμα.

Τρεις βενζινοκινητήρες και τρία σύνολα diesel θα διατίθενται με το λαν-

σάρισμα της νέας BMW Σειράς 3 Touring ή μερικές εβδομάδες αργότερα.

Η BMW M340i xDrive Touring ξεχωρίζει χάρη στην ασυναγώνιστη δυ-

ναμική συμπεριφορά της με την υποστήριξη του εξακύλινδρου σε σειρά

βενζινοκινητήρα  της που αποδίδει 275 kW/374 hp (κατανάλωση καυσί-

μου στο μικτό κύκλο: 7.5 – 7.1 lit. /100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό

κύκλο: 170 – 162 g/km)*. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης δύο τετρακύλιν-

δρους βενζινοκινητήρες με 135 kW/184 hp στην BMW 320i Touring (και

190 kW/258 hp στην BMW 330i έναν εξακύλινδρο σε σειρά diesel με 195

kW/265 hp στην BMW 330d xDrive Touring  και δύο τετρακύλινδρα μη-

χανικά σύνολα diesel – με 110 kW/150 hp στην BMW 318d Touring  και

140 kW/190 hp στην BMW 320d Touring.

Οι τετρακύλινδροι diesel των BMW 318d Touring και BMW 320d Touring

συνδυάζονται στάνταρ με εξατάχυτο, μηχανικό κιβώτιο ή με ένα οκτατά-

χυτο Steptronic προαιρετικά (στάνταρ σε όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις). 

Τα καινοτόμα συστήματα υποστήριξης που υιοθετεί η νέα

BMW Σειρά 3 Touring αντιπροσωπεύουν τα τελευταία βή-

ματα εξέλιξης στο δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση. Με-

ταξύ των στάνταρ χαρακτηριστικών είναι σύστημα Speed

Limit Info με No Passing Info display, Lane Departure

Warning, και Collision & Pedestrian Warning με λειτουρ-

γία City Braking, που τώρα ανιχνεύει και ποδηλάτες. Οι

προαιρετικές επιλογές περιλαμβάνουν Active Cruise Con-

trol με λειτουργία Stop & Go και Driving Assistant με Lane

Change Warning, προειδοποίηση πίσω σύγκρουσης και

προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Επίσης

προσφέρεται το Driving Assistant Professional, ένα ολο-

κληρωμένο πακέτο αναβάθμισης της άνεσης και της

ασφάλειας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Driving Assis-

tant Professional είναι το σύστημα Steering & Lane Con-

trol Assistant που συνεργάζεται με τον οδηγό για

παραμονή του οχήματος στην εντοπισμένη λωρίδα μέσα

από στενά περάσματα και περιλαμβάνει Lane Keeping As-

sistant με ενεργή προστασία από πλευρική σύγκρουση και

Evasion Assistant (υποβοήθηση ελιγμών για αποφυγή εμ-

ποδίων). Η νέα BMW Head-Up Display προσφέρει μεγα-

λύτερη επιφάνεια προβολής, νέα γραφικά και πρόσθετο

περιεχόμενο απεικόνισης.

Το Park Distance Control και η κάμερα οπισθοπορείας

βοηθούν τον οδηγό στους ελιγμούς και τη διαδικασία

στάθμευσης. Επίσης, η λειτουργία Parking Assistant ανα-

λαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού, του γκαζιού, των φρέ-

νων και των αλλαγών σχέσεων με το κιβώτιο Steptronic

κατά την είσοδο και έξοδο από ένα χώρο στάθμευσης. Η

γκάμα λειτουργιών του περιλαμβάνει επίσης Reversing

Assistant, που προσφέρει δυνατότητα αυτόματης οπισθο-

πορείας για αποστάσεις έως 50 m, ακολουθώντας την ίδια

γραμμή που το όχημα έχει καλύψει νωρίτερα με εμπρό-

σθια πορεία.

 

Ο οδηγοκεντρικός σχεδιασμός του cockpit, η αναδιάταξη

των ενδείξεων του Control Display και του πίνακα οργάνων,

και η τοποθέτηση των χειριστηρίων σε σαφείς λειτουργικές ζώνες

δημιουργούν μία σπορ ‘αύρα’ στο εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 3 Touring
“

auto news BMW 3 touring

 

■ Περαιτέρω εξέλιξη στο δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση
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Η προγνωστική ενεργή ανάρτηση, η

ενεργητική τετραδιεύθυνση και η

μετάδοση quattro με στάνταρ το

σπορ διαφορικό εξασφαλίζουν εξαι-

ρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά. Το

νέο Audi S8 χρησιμοποιεί συγκεκρι-

μένα σχεδιαστικά στοιχεία για να εκ-

φράσει με απόλυτη ακρίβεια τον

σπορ χαρακτήρα του υπερπολυτε-

λούς σεντάν.

Εντυπωσιακή απόδοση: ο κινητήρας

- Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, ο

V8 του Audi S8 με τους δύο υπερ-

συμπιεστές προσφέρει απόλυτα

γραμμική απόδοση των 571 ίππων

και της ροπής των 800 Nm, καθώς

και την άμεση διαθεσιμότητά τους

ανά πάσα στιγμή. Η τελική ταχύτητα

περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250

χλμ./ώρα. Ειδικοί σύνδεσμοι στον

αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο ελαχι-

στοποιούν τις τριβές για εξαιρετικά

ομαλή λειτουργία, ενώ τα αυτόματα

ενεργοποιημένα κλαπέτα στο σύ-

στημα εξαγωγής/εξάτμισης συνθέ-

τουν έναν μοναδικό, εντυπωσιακό

ήχο.

Κάθε συναρπαστική στιγμή στο Audi

S8 συνδυάζεται με υψηλή άνεση και

απόδοση. Το υβριδικό σύστημα

(MHEV) συνδράμει διαρκώς στη μεί-

ωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η

μίζα/γεννήτρια με ιμάντα, με την

πρόσθετη μπαταρία ιόντων λιθίου σε

δίκτυο 48 V, επιτρέπουν σε συνθή-

κες χαμηλού φορτίου ή στο ελεύ-

θερο ρολάρισμα την προσωρινή

απενεργοποίηση του κινητήρα και

την επέκταση της αυτονομίας. 

Στην καθημερινή οδήγηση η εξοικο-

νόμηση καυσίμου φτάνει μέχρι και

τα 0,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το

σύστημα προσωρινής απενεργοποί-

ησης κυλίνδρων (cylinder on de-

mand) λειτουργεί σε συνθήκες

χαμηλού φορτίου προσφέροντας πε-

ραιτέρω μείωση της κατανάλωσης.

Το σύστημα ήχου του αυτοκινήτου

διαθέτει ενεργή ακύρωση θορύβου

για την εξάλειψη του από την καμ-

πίνα, διασφαλίζοντας απόλυτη

άνεση.

 
Ο V8 bi-turbo βενζινοκινητήρας 4.0 TFSI αποδίδει 571 ίππους 

και αστείρευτη ροπή 800 Nm. Εξοπλίζεται με την υβριδική

τεχνολογία MHEV για την τέλεια απόδοση της ισχύος. “

auto news

Τι νέο φέρνει η σπορ ...προεδρική σουϊτα! 

Το νέο Audi S8 συνδυάζει κορυφαία πολυτέλεια με δυναμικό σπορ στιλ, ενώ ταυτό-
χρονα αποτελεί σημείο αναφοράς για το Vorsprung durch Technik με τα καινοτόμα

συστήματα ανάρτησής του. 
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Ο μοναδικός συνδυασμός των καινοτόμων συστημάτων

ανάρτησης επιτρέπει στη ναυαρχίδα της Audi να προσφέ-

ρει τα απαράμιλλα επίπεδα άνεσης ενός κορυφαίου σεν-

τάν με τις δυνατές συγκινήσεις ενός σπορ αυτοκινήτου.

Το νέο S8 έρχεται στάνταρ με την προγνωστική ενεργή

ανάρτηση. Αυτό το high-tech σύστημα, το οποίο λειτουρ-

γεί σε συνδυασμό με την ενεργή αερανάρτηση, μπορεί να

ανυψώσει ή να κατεβάσει ανεξάρτητα κάθε τροχό, μέσω

ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών. Με αυτό τον τρόπο και

για πρώτη φορά είναι εφικτός ο ενεργός έλεγχος του αυ-

τοκινήτου σε οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης, με απο-

τέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι κλίσεις κατά την

επιτάχυνση ή την επιβράδυνση. Η εμπρόσθια κάμερα, η

οποία ανιχνεύει τις μεγαλύτερες ανωμαλίες του οδοστρώ-

ματος, διασφαλίζει την προγνωστική λειτουργία της ανάρ-

τησης. 

Το νέο Audi S8 μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένα εξαιρετικά

άνετο υπερπολυτελές σεντάν ή ένα αυθεντικό σπορ αυ-

τοκίνητο εστιασμένο πλήρως στον οδηγό του. Το Audi

drive select προσφέρει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα

σε πέντε προφίλ οδήγησης. Η λειτουργία "Comfort +" είναι

ένα νέο προφίλ για μεγαλύτερη άνεση. Στις στροφές το

αμάξωμα παίρνει αντίθετη κλίση κατά 3 μοίρες για να μει-

ώσει την πλευρική επιτάχυνση που επενεργεί στους επι-

βάτες. Στη λειτουργία "Dynamic" το S8 εξισορροπείται

τελείως. Σε μία γρήγορη στροφή η μέγιστη γωνία (roll-

angle) είναι μόλις 2,5 μοίρες σε σύγκριση με τις 5 μοίρες

στην  περίπτωση μιας συμβατικής ανάρτησης. Η ενεργή

ανάρτηση προσφέρει μια ακόμη νέα λειτουργία. Όταν

ενεργοποιείται η λαβή της πόρτας τότε το αμάξωμα αυτό-

ματα ανυψώνεται γρήγορα μέχρι και 50 χιλιοστά για

ακόμα πιο άνετη επιβίβαση ή αποβίβαση.

Το Audi S8 επαναπροσδιορίζει τα όρια της φυσικής χάρη στο ενεργό σύστημα τετραδιεύθυνσης που επιτρέπει την ανεξάρ-

τητη ρύθμιση των γωνιών διεύθυνσης των τροχών στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Έτσι προσφέρει σπορ και άμεση

απόκριση κατευθυντικότητας στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες με εξαιρετική σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο και

στις πιο σφιχτές διαδρομές, εξισορροπώντας δύο αντικρουόμενους παράγοντες. Σε μια γρήγορη στροφή το σπορ διαφορικό

κατανέμει ενεργά τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών. Κατά την είσοδο ή την επιτάχυνση σε μια στροφή, η περισσότερη

ροπή μεταφέρεται στους εξωτερικούς τροχούς περιορίζοντας την υποστροφή. 

Στην περίπτωση υπερστροφής, το σπορ διαφορικό στον πίσω άξονα μεταφέρει τη ροπή κίνησης στον εσωτερικό τροχό για

να σταθεροποιήσει το S8. Η ενεργή τετραδιεύθυνση, το σπορ διαφορικό και η προγνωστική ενεργή ανάρτηση είναι στάνταρ

στο Audi S8. Η αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων είναι μοναδική στην κατηγορία του και εξασφαλίζει σύνθετο και

σπορ χειρισμό σε όλες τις καταστάσεις. 

Στον προαιρετικό εξοπλισμό ανήκουν οι κεραμικοί δίσκοι φρένων από ανθρακονήματα με διάμετρο 420 χιλιοστά στον

μπροστινό άξονα και 370 χιλιοστά στον πίσω. Τα κεραμικά φρένα είναι εσωτερικά αεριζόμενα, χαμηλής φθοράς και μαζί

με τις δαγκάνες είναι κατά 9,6 κιλά ελαφρύτερα από τους συμβατικούς δίσκους από χυτοσίδηρο. Κάθε μία από τις εμπρός

δαγκάνες έχει δέκα έμβολα.

■ Δυναμικά χαρακτηριστικά: ενεργή ανάρτηση, δυναμικό σύστημα τετραδιεύθυνσης 

και quattro με σπορ διαφορικό 

 

- Ο δυναμικός και εκλεπτυσμένος 

εξωτερικός σχεδιασμός του Α8 περνά σε άλλη

διάσταση με την έλευση του νέου Audi S8“

auto news
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FILTRON
Η ποιότητα υπό πλήρη έλεγχο

Μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις για την ποιότητα των φίλ-

τρων της FILTRON είναι οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που διε-

ξάγονται στα εργαστήρια της εταιρείας μας (MANN + HUMMEL). Οι

τεχνικοί μας εργαστηρίων εφαρμόζουν περίπου 70 μεθόδους ελέγ-

χου που χρησιμοποιούν για τον έλεγχο των πρώτων υλών και των

συστατικών τους παραγωγής και για να ελέγξουν την απορροφη-

τικότητα και τη μηχανική αντοχή των φίλτρων. Κάθε μία από αυτές

τις μεθόδους εφαρμόζεται σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες οδη-

γίες που περιέχονται στα διεθνή πρότυπα ISO. Ως αποτέλεσμα,

αυτές οι δοκιμές μπορούν να αναπαραχθούν και να συγκριθούν,

μεταξύ άλλων, με τα αποτελέσματα αντίστοιχα δοκιμών άλλων ερ-

γαστηρίων που ανήκουν στον όμιλο MANN + HUMMEL. Επιπλέον,

έχουμε μια σειρά συσκευών ελέγχου σχεδιασμένες και κατα-

σκευασμένες από το μηδέν, σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών

μας στην αγορά των αντίστοιχων γνησίων.

Μας ενδιαφέρει ο υψηλότερος δυνατός βαθμός μίμησης

πραγματικών συνθηκών οδού, ως εκ τούτου, π.χ. κατά τη

διάρκεια των δοκιμών, χρησιμοποιούμε πρωτότυπα πε-

ριβλήματα φίλτρων αέρα και προσομοιώνουμε διάφορες,

ακόμη και ακραίες, κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό είναι

πολύ σημαντικό για εμάς, διότι τα φίλτρα Filtron χρησιμο-

ποιούνται τόσο στην Αφρική όσο και στη Σκανδιναβία.

Αυτό που είναι κρίσιμο και σύγχρονο εξοπλισμό που

εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών μας επιτρέπει

να δοκιμάζουμε όχι μόνο φίλτρα που προορίζονται για

επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και πιο απαιτητικά φίλτρα σχε-

διασμένα για φορτηγά.

Ανεξάρτητα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους

φορείς ποιότητας, οι τεχνικοί μας παρακολουθούν επίσης

την ποιότητα των πρώτων υλών που παραδίδονται στο

εργοστάσιο παραγωγής σε συνεχή βάση. Ελέγχουμε και

επαληθεύουμε κάθε νέα παρτίδα υλικών όπως το καου-

τσούκ, το υλικό χύτευσης με έγχυση, το ακατέργαστο

χαρτί, τον χάλυβα, τις κόλλες και την πολυουρεθάνη. Οι

πρώτες ύλες που δεν αξιολογούνται θετικά εξαιρούνται

από τη διαδικασία παραγωγής και επιστρέφονται στον κα-

τασκευαστή.

Χάρη στις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις στο εργαστήριό

μας και την εμπειρία της MANN + HUMMEL στο σχεδια-

σμό, την εξέταση και τη δοκιμή πρωτότυπων φίλτρων για

κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και

λεωφορείων, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε φίλτρο

που κατασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο με το

σήμα FILTRON είναι απαλλαγμένο από ελαττωματικά

υλικά ή ελαττώματα κατασκευής και διατηρεί τις παραμέ-

τρους και τις ιδιότητές του καθ 'όλη τη διάρκεια της χρή-

σης, σύμφωνα με τον προορισμό και τη συνιστώμενη από

τους κατασκευαστές κινητήρων, μηχανοκίνητων οχημά-

των και εξοπλισμού για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Τα φίλτρα FILTRON είναι τα πιο δημοφιλή στην Κεντρική

και Ανατολική Ευρώπη. Η υψηλή ποιότητα των φίλτρων

της επιβεβαιώνεται από τα πολλά χρόνια εμπιστοσύνης

από εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκών μηχανικών. Το

εύρος φίλτρων της FILTRON περιλαμβάνει όλους τους τύ-

πους φίλτρων που προορίζονται για την αυτοκινητοβιο-

μηχανία, καθώς και φίλτρα για μηχανές, βαρέα οχήματα

και ειδικά εργαλεία.
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Την παρουσίαση παρακολούθησαν πολλές σημαν-

τικές εταιρίες ανταλλακτικών από την Αθήνα και

την επαρχία όπου είχαν μία μοναδική ευκαιρία να

ενημερωθούν για τις εν’ λόγω μπαταρίες, τα πλε-

ονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά τους, από τον

αντιπρόσωπο στην Ελλάδα κ. Αλέξανδρο Μπρίλη

καθώς και από του υπευθύνους του Ιταλικού

οίκου Midac κο. Daniele Lafrate και κο. Luca

Brazzarola.

Οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους

αναφορικά με τις μπαταρίες Unienergy και ενη-

μερώθηκαν σε θέματα που αφορούν τη σωστή το-

ποθέτηση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και

λειτουργία των μπαταριών. 

Ακολούθησε δείπνο όπου συζητήθηκαν επιπλέον

θέματα συνεργασίας και γενικών πληροφοριών

ανάμεσα στους υπεύθυνους της εταιρίας ΛΙΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  και τους συμμετέχοντες.

Η εταρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. πραγματοποίησε

παρουσίαση - τεχνικό σεμινάριο σε συνεργα-

σία με την UNIENERGY και τον Ιταλικό οίκο

Midac batteries, σε έναν πολύ όμορφο χώρο

(στον πολυχώρο “Τζαφέρι 16”) με θέμα την

νέα σειρά μπαταρών Unienergy.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Παρουσίαση με θέμα 
«Η νέα σειρά μπαταριών UNIERNERGY»
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H AUTOTEC EXPO 2019 αποτελεί το μοναδικό αξιό-

πιστο εκθεσιακό πυλώνα για την ανάπτυξη του κλά-

δου Ανταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρησης και

Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων

στην Ελλάδα. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα πα-

ρουσιαστούν σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση.

Με περισσότερα από 300 brands και τη συμμετοχή

κορυφαίων εταιρειών -όλη την αφρόκρεμα της προ-

μηθευτικής και κατασκευαστικής αγορά του κλάδου-

η AUTOTEC EXPO 2019 θα υπηρετήσει  τον premium

χαρακτήρα της. 

Παράλληλα με ένα πλήθος θεματικών εκδηλώσεων,

ημερίδων αλλά και σεμιναρίων στοχεύει στην κά-

λυψη των αναγκών των επαγγελματιών επισκεπτών

της για εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμες πρακτι-

κές. Θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον εμπει-

ριών, τάσεων, καινοτομιών, λύσεων και έμπνευσης

για τους χιλιάδες επαγγελματίες που αναμένεται να

την επισκεφτούν.

Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία μιας

πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα στους εκθέτες

και στο στοχευμένο κοινό επαγγελματιών, που ανα-

ζητούν εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρησή

τους και τον στόλο οχημάτων τους. Επισκεφθείτε την

έκθεση για να γνωρίσετε τις μεγαλύτερες εταιρείες

του κλάδου και κλείστε συμφωνίες με αξιόπιστους

συνεργάτες, ώστε να σας δώσουν λύσεις για την επι-

χείρησή σας που θα συμβάλουν καθοριστικά στην

ανάπτυξή της.

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:

Παρασκευή 27/9: 13:00-21:00

Σάββατο 28/9: 10:00-21:00

Κυριακή 29/9: 10:00-21:00

• Στην AUTOTEC EXPO 2019 έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο

του aftermarket του επιβατικού και φορτηγού της χώρας μας. Η μεγαλύτερη εγχώρια έκθεση ανταλλα-

κτικών και εξοπλισμού συνεργείων θα πραγματοποιηθεί 27 - 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο MEC Παιανίας. 

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην AUTOTEC EXPO 2019!






