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“

ενημέρωση

Yπουργείο Μεταφορών: Επιστροφή στο
παλιό καθεστώς διπλωμάτων Οδήγησης

Μετά από εννιά μήνες ταλαιπωρίας για σχολές οδηγών και κυρίως των υποψήφιων οδηγών, το υπουργείο

Μεταφορών αποφάσισε ότι, πρέπει – για να βάλει …φρένο στην αναμονή χιλιάδων υποψηφίων – να επι-

στρέψει στο παλιό καθεστώς εξέτασης τους, τόσο για τους νέους, όσο και για τους οδηγούς άνω των 74 ετών

Το υπουργείο Μεταφορών, πιστεύει ότι, τα σοβαρά

προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους

μήνες στη διενέργεια των εξετάσεων, έπρεπε να στα-

ματήσουν, και προσωρινά να επιστρέψουμε στο

παλιό καθεστώς. Λόγω της αδυναμίας στην εφαρ-

μογή των πρόσφατων ρυθμίσεων , το αποτέλεσμα

ήταν να συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός υποψηφίων

οδηγών προς εξέταση. Υπολογίζεται μάλιστα ότι στην

ουρά βρίσκονται και περισσότεροι από 100.000 επαγ-

γελματίες, ενώ σημαντικά προβλήματα έχουν δημι-

ουργηθεί και στη λειτουργία των Σχολών οδήγησης.

Ταυτόχρονα, η παύση των εξετάσεων για τόσο με-

γάλο χρονικό διάστημα οδηγεί και σε απώλεια εκα-

τομμυρίων ευρώ για τα κρατικά έσοδα».
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ενημέρωση

Yπουργείο Μεταφορών: Επιστροφή στο
παλιό καθεστώς διπλωμάτων Οδήγησης

■ Με το νομοσχέδιο επαναφέρουμε σε ισχύ το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών 

Παράλληλα:

• Συστήνουμε επιτροπή, η οποία το αργότερο εντός εννέα μηνών θα συντάξει νέο, σύγχρονο και εφαρμόσιμο

σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Καταργούμε την υποχρεωτική επανεξέταση των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών για να υπάρχει εναρ-

μόνιση με ό,τι ισχύει σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Συγκροτούνται εκ νέου οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, που κατάργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση

προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικότερος ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων.

• Καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσυκλετών

(γουρούνες) που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα έως 125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς

και χώρους όπου εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ., δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε.. Κάθε Δήμος ή Περιφέρεια, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, έχουν δυνατό-

τητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτών».

Τέλος, όπως συζητήθηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, θεσπίζονται έλεγχοι για την καταπολέμηση

των φαινομένων διαφθοράς στο σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την κατα-

πολέμηση της διαφθοράς στον τομέα αυτό.





10 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2019

■ Νέος τρόπος μέτρησης στην κατανάλωση

ενημέρωση

■ Τι άλλαξε από 1η Σεπτεμβρίο

WLTP

To νέο πρότυπο υπολογισμού μέτρησης WLTP δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές καινούργιου

αυτοκινήτου να έχουν την πραγματική εικόνα στην κατανάλωση βενζίνης ή ντίζελ  χάρη στις μετρή-

σεις που γίνονται σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης, μποτιλιαρίσματος κ.α. 

Ο νέος τρόπος μέτρησης της κατανάλωσης αυτοκινήτων που ονομάζεται WLTP εφαρμόζεται πλέον σε

όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται από 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ήδη έχουν εναρμονιστεί με αυτόν που

ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και ολοκληρώθηκε και εφαρμόστηκε από τις αρχές φθινοπώρου. Να ση-

μειωθεί, ότι ο προηγούμενος τρόπος μέτρησης NEDC , θεωρούνταν παρωχημένος παρουσιάζοντας ου-

τοπικές μετρήσεις (μιας και τα τεστ γίνονταν σε ιδανικές συνθήκες, μέσα σε αυτοκινητοδρόμια με μοναδικό

βάρος τον οδηγό) απέχοντας σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση των αυτοκινήτων και από αυτές

που βίωναν οι καθημερινοί οδηγοί (κοινώς, άλλα ανακοίνωναν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλα ίσχυαν

στην πραγματικότητα).
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Νέος τρόπος μέτρησης στην κατανάλωση!

ενημέρωση WLTP

Να σημειωθεί, ότι ο παλιός τρόπος μέτρησης είχε κα-

θιερωθεί τη δεκαετία του 90, όντας, ξεπερασμένος και

«παραπλανητικός» για μετρήσεις που «βόλευαν» τις

αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν

παρουσίαζαν την πραγματική εικόνα – και κατ΄επέ-

κταση τις πραγματικές εκπομπές ρύπων.  Σήμερα, ο

νέος τρόπος μέτρησης είναι πολύ πιο κοντά στις πραγ-

ματικές συνθήκες οδήγησης. Ο WLTP μετράει την κα-

τανάλωση καυσίμου υπολογίζονταν τις αυξομειώσεις

ταχύτητας, όπως δηλαδή, συμβαίνει στην πραγματικό-

τητα ενώ, γίνονται μετρήσεις με τη μέγιστη ταχύτητα να

είναι στα 131 χλμ/ώρα, αντί των 120 χλμ/ώρα που

προέβλεπε ο προηγούμενος τρόπος μέτρησης. Ετσι, το

νέο πρωτόκολλο μέτρησης δίνει τη δυνατότητα στους

νέους κατόχους μοντέλων  να έχουν ακριβέστερη ει-

κόνα της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών

CO2 του οχήματός τους. Οι τιμές κατά το νέο πρωτό-

κολλο WLTP είναι υψηλότερες από τις τιμές κατά

NEDC.. Συγκεκριμένα, ο νέος τρόπος μέτρησης επέ-

φερε αυξημένες τιμές  – από 20 έως και 30% - στην

κατανάλωση καυσίμου αλλά και στις εκπομπές ρύπων

(CO2).  Ο τελευταίος τρόπος μέτρησης δίνει πιο ρεαλι-

στικές μετρήσεις για όλα τα αυτοκίνητα, τόσο για τα ντί-

ζελ και τα βενζίνης, όσο και για τα ηλεκτρικά , υβριδικά

μοντέλα από όλες τις κατηγορίες. Όσον αφορά τα τέλη

κυκλοφορίας στα σύγχρονα αυτοκίνητα – που υπολο-

γίζονται με τις εκπομπές CO2 και πλέον εμφανίζονται

αυξημένοι λόγω του νέου υπολογισμού – αυτά, σύμ-

φωνα με την κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αυξηθούν

έως και το 2020. 
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ενημέρωση carrwall

■ Η Εξουσιοδοτημένη Διάγνωση σε Οχήματα 
προστατεύει από την Πρόσβαση Τρίτων σε Δεδομένα

• Η μόνιμη διασύνδεση των σύγχρονων οχημάτων απαιτεί τείχη προστασίας 

και περιορισμούς πρόσβασης

• Η Hella Gutmann σχεδιάζει λύσεις για εξουσιοδοτημένη διάγνωση

Το γεγονός ότι τα σύγχρονα οχήματα συνδέονται όλο και περισσότερο - είτε με το διαδίκτυο, είτε μεταξύ

τους - καθώς και η αύξηση της ημιαυτόνομης οδήγησης δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ασφάλεια

των δεδομένων. Συνεπώς, οι κατασκευαστές επεξεργάζονται νέες έννοιες ασφαλείας σχεδιασμένες να

αποτρέπουν τις επιθέσεις χάκερ σε δεδομένα οχημάτων και στα ηλεκτρονικά των οχημάτων. Όπως ένα

τείχος προστασίας σε υπολογιστές, το «carwall» θα προστατεύει τα σύγχρονα οχήματα από μη εξουσιο-

δοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. 
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Η μόνιμη διασύνδεση των σύγχρονων οχημάτων απαιτεί
τείχη προστασίας και περιορισμούς πρόσβασης

ενημέρωση carrwall

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανοικτή ροή δεδομένων μέσω

της διεπαφής OBD θα περιοριστεί σοβαρά. Στο μέλ-

λον, οι μεγάλοι διαγνωστικοί έλεγχοι του σήμερα θα

είναι προσβάσιμοι μόνο στους πιστοποιημένους

χρήστες.

Ωστόσο, οι πελάτες της Hella Gutmann δεν χρειάζε-

ται να ανησυχούν. Όπως και με τις προηγούμενες

τροποποιήσεις στις τεχνικές συνθήκες που οφείλον-

ται στις νέες τεχνολογίες οχημάτων ή στις αλλαγές

στη νομοθεσία, η Hella Gutmann θα προσφέρει επί-

σης πρακτικές λύσεις για αυτή τη συγκεκριμένη

πρόκληση. Μια νέα λειτουργία στο λογισμικό του

mega macs θα επιτρέψει στους χρήστες των mega

macs να κάνουν διάγνωση στα μελλοντικά οχήματα

με το συνηθισμένο όγκο δεδομένων που έχουν στη

διάθεσή τους μέσα στο νομικο πλαίσιο.

Η FCA (Fiat Chrysler Automobiles) έχει ήδη αρχίσει

να τοποθετεί στα πιο πρόσφατα μοντέλα της με τη λε-

γόμενη «πύλη ασφαλείας». Άλλοι κατασκευαστές

αναπτύσσουν παρόμοιες έννοιες ασφάλειας για τα

νέα τους οχήματα. Συνεπώς, η Hella Gutmann ανα-

πτύσει μια λύση για την υλοποίηση της επαλήθευσης

της γνησιότητας του λογισμικού mega macs. Αυτές

οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους πελάτες

μέσω ενημερώσεων του λογισμικού. Η ακριβής

ημερομηνία υλοποίησης θα ανακοινωθεί όταν έρθει

η κατάλληλη στιγμή.
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Το νέο Opel Corsa μήκους 4,06 m είναι πιο μοντέρνο, δυνα-
μικό και αποδοτικό από ποτέ. Συνοδεύεται από πολύ οικονο-
μικούς κινητήρες βενζίνης και diesel που αποδίδουν από
55kW (75hp) μέχρι 96kW (130hp) (κατανάλωση καυσίμου
NEDC4: στην πόλη 5,4-3,7 l/100 km, εκτός πόλης 4,1-2,9 l/100
km, μικτός κύκλος 4,6-3,2 l/100 km, 105-85 g/km CO2, κατα-
νάλωση WLTP5 στο μικτό κύκλο: 6,4-4,0 l/100 km, 144-104
g/km CO2). Η έκτη γενιά του bestseller διατίθεται επίσης για
πρώτη φορά ως αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Corsa-e με μπα-
ταρία 50kWh, ισχύ ηλεκτροκινητήρα 100kW (136hp) και αυτο-
νομία έως 330 km (WLTP1). Μέτρια κατανάλωση καυσίμου
και μία ελκυστική οδηγική εμπειρία υπόσχονται όλες οι εκδό-
σεις κινητήρων, ενώ οι εξαιρετικές τιμές ρύπων είναι ακόμα
και μηδενικές με το Corsa-e.
Η σπορ αίσθηση συνδυάζεται με μειωμένο βάρος – το ελα-
φρύτερο Corsa ζυγίζει κάτω από χίλια κιλά – και χαμηλή θέση
οδήγησης. Αξιοσημείωτα είναι τα επίπεδα ενεργητικής και πα-
θητικής ασφάλειας, ενώ οι μηχανικοί της Opel έχουν βελτιώ-
σει τα συστήματα πλαισίου και διεύθυνσης. Στο νέο Corsa, η
Opel προσφέρει τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθησης
γνωστά από ανώτερες κατηγορίες. Εξάλλου, η Opel κάνει ευ-

ρέως διαθέσιμο για πρώτη φορά στη μικρή κατηγορία το σύ-
στημα προσαρμοζόμενου φωτισμού IntelliLux LED® matrix
με αντιθαμβωτική δέσμη. Μεταξύ των άλλων καινοτομιών του
Corsa είναι το Flank Guard με έλεγχο ραντάρ, η πανοραμική
κάμερα οπισθοπορείας 180-μοιρών και το αυτόματο σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης, καθώς και συστήματα όπως Σύ-
στημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Col-
lision Alert) με Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης
(Automatic Emergency Braking) και ανίχνευση πεζού, ευφυές
cruise control και Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφο-
ρίας (Lane Keep Assist).
Οδηγοί και επιβάτες του Corsa είναι άριστα συνδεδεμένοι και
ψυχαγωγούνται με μία νέα γκάμα συστημάτων infotainment
που περιλαμβάνει τα Multimedia Radio, Multimedia Navi με
έγχρωμη οθόνη αφής 7,0” και το κορυφαίο σύστημα Multime-
dia Navi Pro με έγχρωμη οθόνη αφής 10,0”, μέχρι το πλήρως
ψηφιοποιημένο cockpit του Corsa-e. Επιπλέον, το Corsa προ-
σφέρει προαιρετικά τη νέα υπηρεσία τηλεματικής "Opel Con-
nect" με live πλοήγηση, άμεση σύνδεση με υπηρεσία οδικής
βοήθειας, κλήση έκτακτης ανάγκης και πολλές ακόμα λει-
τουργίες.

OP
EL

CO
RS

A
ενημέρωση

Παγκόσμιες πρεμιέρες OPEL
Με τις παγκόσμιες πρεμιέρες της στο φετινό Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκ-
φούρτης (IAA)  η Opel μας προϊδεάζει για την ποικιλία που θα διέπει το μέλλον της αυ-
τοκίνησης. Στο IAA θα κάνουν το ντεμπούτο τους το νέο Opel Corsa, το Grandland X
Hybrid και το νέο Opel Astra – άριστα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών. 

Σπορ,οικονομικό και με στυλ – για πρώτη φορά και ηλεκτρικό
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ενημέρωση

Εκτός από το νέο Corsa-e, το επόμενο μοντέλο

στην επέλαση ηλεκτρικών μοντέλων Opel είναι το

Grandland X με προηγμένη υβριδική τεχνολογία

και τετρακίνηση. Το σύστημα κίνησης του Grand-

land X Hybrid4 περιλαμβάνει έναν τετρακύλινδρο

υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου

ψεκασμού 147kW (200hp), πιστοποιημένο κατά

WLTP και ειδικά προσαρμοσμένο για υβριδική

χρήση. Το σύστημα ηλεκτροκίνησης αποτελείται

από δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 80kW

(109hp) και μία μπαταρία ιόντων λιθίου 13.2kWh.

Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται ένα

οκτατάχυτο, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο δεύ-

τερος ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και το

διαφορικό  είναι ενσωματωμένα στον πίσω

άξονα, επιτρέποντας την πρόσφυση σε όλους

τους τροχούς, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Το Grandland X Hybrid4 θα διαθέτει τέσσερα προ-

γράμματα λειτουργίας – ηλεκτρικό, υβριδικό,

AWD και Sport – για να μπορούν οι οδηγοί να

επιλέγουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους ή τις

συνθήκες οδήγησης. Για παράδειγμα, με την επι-

λογή της υβριδικής λειτουργίας (hybrid mode)

ενεργοποιείται αυτόματα η πλέον αποδοτική λει-

τουργία, με δυνατότητα αλλαγής σε ηλεκτρική

(electric mode) με μηδενικούς ρύπους, για οδή-

γηση στο κέντρο της πόλης – που δίνει στο όχημα

τη δυνατότητα να καλύψει 52 km στο αμιγώς ηλε-

κτρικό πρόγραμμα με μηδενικούς ρύπους στον

κύκλο WLTP2 (65 km σύμφωνα με το NEDC3). Η

επιλογή της τετρακίνησης (AWD mode) ενεργο-

ποιεί τον ηλεκτροκίνητο πίσω άξονα για μέγιστη

πρόσφυση σε όλα τα είδη δρόμων. Στοχεύοντας

σε περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, το Grand-

land X Hybrid4 διαθέτει σύστημα ανατροφοδότη-

σης πέδησης για την ανάκτηση της ενέργειας που

παράγεται κατά το φρενάρισμα ή την επιβρά-

δυνση.

Παγκόσμιες πρεμιέρες OPEL

Φορτίστε & φύγατε: Νέο Grandland X Hybrid4 με τετρακίνηση
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ενημέρωση

Με μία εντελώς νέα γενιά κινητήρων και κιβωτίων, το Opel
Astra θέτει πρότυπα χαμηλών εκπομπών ρύπων. Οι υπερ-
σύγχρονοι τρικύλινδροι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
του νέου Astra υπόσχονται ζωηρές επιδόσεις και κορυφαία
οδηγική άνεση με βέλτιστη απόσβεση θορύβου. Ένας αντι-
κραδασμικός άξονας στο μπλοκ του κινητήρα εξουδετερώ-
νει τους κραδασμούς. Οι συμπαγείς, τρικύλινδροι, turbo
βενζινοκινητήρες διατίθενται 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
(NEDC4κατανάλωση καυσίμου: στην πόλη 6,4-5,2 l/100 km,
εκτός πόλης 4,2-3,8 l/100 km, μικτός κύκλος 5,0-4,3 l/100
km, 116-99 g/km CO2, WLTP5 μικτός κύκλος: 6,2-5,2, 142-
119 g/km CO2, προκαταρτικές τιμές). Οι βασικοί κινητήρες
συνδυάζονται με ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Ένα νέο
αυτόματο κιβώτιο με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση
(CVT) και ένα αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων με  ομαλές
αλλαγές συμβάλλει επίσης στη χαμηλότερη κατανάλωση
και τα υψηλά επίπεδα άνεσης.
Το Astra είναι πρωτοπόρος και στον τομέα της αεροδυνα-
μικής. Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26 για το Astra

hatchback και Sports Tourer station wagon, το νέο συμπα-
γές μοντέλο της Opel είναι το πιο αποδοτικό Astra στην ιστο-
ρία του και ένα από τα πιο αεροδυναμικά στην κατηγορία
του. Συνολικά, η αεροδυναμική βελτιστοποίηση του νέου
Astra εξοικονομεί 4,5g CO2/km στον κύκλο WLTP.
Το νέο Astra είναι εξαιρετικό στον τομέα των συστημάτων
άνεσης, υποβοήθησης και infotainment. Η νέα εμπρός κά-
μερα είναι μικρότερη αλλά ισχυρότερη από πριν χάρη σε
ένα ταχύτερο επεξεργαστή. Η ψηφιακή κάμερα οπισθοπο-
ρείας που διατίθεται σε συνδυασμό με το νέο σύστημα in-
fotainment Multimedia Navi Pro είναι επίσης ισχυρότερη.
Η εικόνα της κυκλοφορίας πίσω από το όχημα στο μόνιτορ
είναι πιο σαφής και ακριβής και οι αντιθέσεις πιο ορατές
στο σκοτάδι. Το ευφυές, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού
IntelliLux LED® matrix αποτελεί επίσης στοιχείο εξοπλι-
σμού του οχήματος. Συμβατά smartphones μπορούν τώρα
να φορτίζονται επαγωγικά μέσω ασύρματης φόρτισης. Το
νέο Astra μεταμορφώνεται σε αίθουσα συναυλιών με το
προαιρετικό σύστημα ήχου υψηλών προδιαγραφών Bose.
Τέλος, η οδήγηση το χειμώνα γίνεται πιο ευχάριστη και
ασφαλέστερη με το θερμαινόμενο παρμπρίζ, ένα ακόμα
στοιχείο άνεσης που διατίθεται με το Astra για πρώτη φορά.

Παγκόσμιες πρεμιέρες OPEL

Έως 21% λιγότερες εκπομπές CO2: 

Το πιο αποδοτικό Opel Astra όλων των εποχών

OP
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Lexus

ηλεκτροκίνηση

Το ηλεκτροκίνητο «κουβάρι» της Lexus αναμένεται να ξετυλιχθεί το προσεχές φθινό-

πωρο, παρουσιάζοντας ένα νέο, χάτσμπακ ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που προς το παρόν

μένει σε κόνσεπτ εκδοχή. 

To ηλεκτρικό της αποτύπωμα θα «καταθέσει» στην φετινή

έκθεση του Τόκιο, η Lexus. Εκεί, η πολυτελής φίρμα της

Toyota – και που έως και σήμερα έχει εντυπωσιάσει με

την υβριδικές της προτάσεις – αναμένεται να παρουσιά-

σει μια ηλεκτρική πρόταση, που προς το παρόν θα είναι

σε κόνσεπτ εκδοχή. Θα είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο

σε χάτσμπακ  εκδοχή, χωρίς, ακόμη να υπάρχουν πολλές

πληροφορίες για τα τεχνικά του μέρη, τον ηλεκτροκινη-

τήρα κ.α. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της φίρμας το

νέο μοντέλο αποτελεί μια εξέλιξη του LF-SA, που είχε

παρουσιαστεί πριν από τρία χρόνια. Το νέο μοντέλο δεί-

χνει να έχει ακόμη πιο πρωτοποριακή σχεδίαση – σε

σχέση με το LF-SA -  και θα περάσει στη γραμμή παρα-

γωγής τα επόμενα χρόνια. Το μελλοντικό ηλεκτρικό αυ-

τοκίνητο θα βρίθει σε ηλεκτρικά καλούδια, θα έχει αρκετά

συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, με το

εσωτερικό του να κατακλύζεται από τις γνώριμες ψηφια-

κές οθόνες. 

Ξετυλίγεται 

το ηλεκτρικό της πλάνο 
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ηλεκτροκίνηση

Πάντως, προς το παρόν η ιαπωνική φίρμα δεν έχει ανα-

κοινώσει αν θα φέρει έναν ή περισσότερους ηλεκτροκι-

νητήρες, ποια θα είναι η προβλεπόμενη αυτονομία του, ή

η ισχύς της μπαταρίας. Πιθανόν, αυτό το μοντέλο να είναι

και το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας, που από το

2020, ίσως να το δούμε και σε έκδοση παραγωγής. Πάν-

τως, η ιαπωνική φίρμα, είχε προϊδεάσει για τα ηλεκτροκί-

νητα σχέδια της, επισήμως και μέσω του προέδρου της,

Γιοσιχίρο Σάβα, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε αναφέρει ότι

«χρειάζονται άμεσα να λανσάρουν στην γκάμα τους ένα

αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο», χωρίς ωστόσο και ο

ίδιος να μπορεί να ορίσει με ακρίβεια το πότε αυτό θα είναι

έτοιμο να λανσαριστεί. Η Lexus επιθυμεί να λανσάρει το

πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τόσο στην Κίνα όσο και

στην Ευρωπαϊκή αγορά, με απώτερο στόχο να ενισχύσει

την εμπορική της παρουσία άμεσα. Η ιαπωνική φίρμα βρί-

σκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο, επιθυμώντας, από

το 2020 να εισέλθει δυναμικά στον κόσμο της ηλεκτροκί-

νησης, εκεί, όπου πλέον, οι περισσότερες αυτοκινητοβιο-

μηχανίες δηλώνουν παρόν με δεκάδες νέα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα, από όλες τις κατηγορίες ( μικρά, SUV, κ.α.)

Πάντως, το νέο ηλεκτρικό της μοντέλο, που θα παρουσια-

στεί επισήμως στην έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο, το

προσεχές φθινόπωρο, θα πατάει στη νέα πλατφόρμα της

φίρμας, που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα ηλεκτρικά

μοντέλα, τόσο της Lexus, όσο και της Toyota. Η τελευταία,

που ήδη αποτάσσει από τα περισσότερα μοντέλα της του

κινητήρες πετρελαίου, έχει ανακοινώσει ότι θέλει έως το

2025 να έχει στη γκάμα της έως δέκα νέα ηλεκτρικά μον-

τέλα. 

Lexus









30 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2019

Η νέα, υβριδική BMW 330e εκπλήσσει τόσο με τις επιδόσεις της

όσο και με την απίστευτη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, όντας

μια premium πρόταση στα μεσαία που «καπελώνει» ακόμη και

τα πιο τσιγγούνικα αυτοκίνητα πόλης

Με απίστευτη κατανάλωση 
1,6 λίτρων/100χλμ! 

τε
χν
ο
λ
ο
γί
α

Συγκεκριμένα, το νέο μον-

τέλο συνδυάζει κάτω από το

καπό έναν 2λιτρο βενζινοκι-

νητήρα TwinPower των 184

ίππων, με ένα ηλεκτρικό

μοτέρ 113 ίππων. Το νέο μον-

τέλο, χάρη στην plug – in (

επαναφορτιζόμενη) τεχνολο-

γία του διαθέτει και μια μπα-

ταρία ιόντων-λιθίου 12 kWh.

Με αυτόν τον τρόπο, το με-

σαίο βαυαρικό μοντέλο προ-

σφέρει συνδυαστικά ισχύ 252

ίππων με ροπή 420 Nm.

Aνάλογα με το πρόγραμμα

που θα επιλέξει ο οδηγός,

όπως στην περίπτωση της

λειτουργίας XtraBoost , τότε

η ισχύς αγγίζει τους 292 ίπ-

πους. Σύμφωνα με το εργο-

στάσιο, το νέο μοντέλο

μπορεί να πιάσει τα 0-

100χλμ/ώρα σε 5,9 δευτερό-

λεπτα και σε τλεική να πιάσει

τα 230 χλμ./ώρα. Πάντως, αν

ο οδηγός θέλει να κινηθεί

μόνο με την χρήση ηλεκτρο-

κινητήρα, τότε, η τελική του

δεν μπορεί να ξεπεράσει στο

κοντέρ τα 140χλμ/ώρα, και

αυτό μπορεί να γίνει για απο-

στάσεις που δεν θα ξεπερ-

νούν τα 59 -  66 χιλιόμετρα.Η

νέα 330e παρουσιάζει ακόμη

πιο χαμηλές εκπομπές

ρύπων και κατανάλωσης

καυσίμων, έως και 15% σε

σχέση με το προγενέστερο

μοντέλο.  Σε αριθμούς, κατα-

ναλώνει 1,6 – 1,9 λίτρα/100

χλμ με τις εκπομπές CO2 να

είναι στα  37-43 γρ. CO2/χλμ.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να

κυκλοφορήσει και στην ελ-

ληνική αγορά. >>
 Ν
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>> Νέα υβριδική BMW  330e



Smart 

100% 

εξηλεκτρισμός 

Πρώτη γεύση από το ηλεκτροκίνητο μέλλον της 

θα δώσει στην Φρανκφούρτη η θυγατρική της Mercedes-Benz

Στο «κουτσό» λόγω της έλλειψης

συμμετοχών στο φετινό Σαλόνι Αυ-

τοκινήτου της Φρανκφούρτης η γερ-

μανική αυτοκινητοβιομηχανία, που σε

κάθε διοργάνωση έχει την μερίδα του λέ-

οντος σε όγκο περιπτέρων και εκθεμάτων,

παρουσιάζει, μέσω της Mercedes-Benz αλλά

και τη θυγατρική της smart τις μελλοντικές –

μεταξύ άλλων – τετράτροχες προτάσεις της, έλ-

κοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών που

φέτος θα έχουν να δουν πολύ περισσότερα και

ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που θα μας απασχολή-

σουν την επόμενη δεκαετία. Στην προσεχή διορ-

γάνωση η smart θα παρουσιάσει τα νέα αμιγώς

ηλεκτρικά smart EQ fortwo και forfour, που ως

γνωστό η γερμανική φίρμα είχε ανακοινώσει πριν

από ένα χρόνο, ότι θα πάψει να προσφέρει τα

μοντέλα της με κινητήρες βενζίνης και πλέον, τα

λιλιπούτεια οχήματα της θα προσφέρονται μόνο

με ηλεκτροκινητήρες. Είναι άλλωστε και ο πρώ-

τος κατασκευαστής  που ήδη προαναγγείλει ότι

τερματίζει στα τέλη αυτής της χρονιάς την παρα-

γωγή μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής Με βα-

σικό – και μοναδικό – πυλώνα την ηλεκτροκίνηση
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η smart θα δώσει έμφαση στο νέο, κόνσεπτ μοντέλο

της, που σε κάθε περίπτωση δείχνει να έχει νέα εμ-

φάνιση, και πιο προηγμένη τεχνολογία. Τα πρώτα

σκίτσα δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τις περισσότε-

ρες αλλαγές να εστιάζονται στο εμπρός τμήμα του

οχήματος, που φέρει νέα μάσκα, διαφορετικούς και

πιο γραμμωμένους προφυλακτήρες, ενώ εντελώς

διαφορετικά σχεδιασμένα είναι και τα υπόλοιπα ση-

μεία του αυτοκινήτου. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο,

είναι ότι η smart έχει αντικατασταθεί από τα γράμ-

ματα της μάρκας. Αλλαγές υπάρχουν στα εμπρός

φωτιστικά σώματα και το ίδιο αναμένεται να δούμε

και στο πίσω άκρο του αμαξώματος. Ο άνεμος ανα-

νέωσης άγγιξε και το εσωτερικό των δύο μνοτέλων,

μιας και με την ηλεκτροκίνηση, τόσο το ταμπλό, όσο

και οι πληροφορίες που θα παρέχουν τα μελλοντικά

ηλεκτροκίνητα μοντέλα θα είναι εντελώς διαφορο-

ποιημένες από τα σημερινά ( θα δίνεται έμφαση στη

λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, την αυτονομία

κ.α.) . Το γερμανικό στρατόπεδο κρατάει ακόμη κλει-

στά τα χαρτιά του, σχετικά με τον ηλεκτροκινητήρα,

τις επιδόσεις του και την αυτονομία που θα προσφέ-

ρουν τα νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Σίγουρα, σε

σχέση με το σημερινό ηλεκτροκίνητο EQ fortwo  που

διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 ίππων και με

ροπή 160 Nm, η αυτονομία τους θα είναι σημαντικά

αυξημένη ( το σημερινό εξασφαλίζει 160 χιλιόμετρα)

ενώ η αποθήκευση της ενέργειας θα εξασφαλίζεται

από την μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας και

θα φορτίζεται είτε από οικιακή πρίζα, είτε από ταχυ-

φορτιστή, όπως όλα τα σύγχρονα ηλεκτροκίνητα

μοντέλα. 
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BMW

Στο κέντρο έρευνας 

και καινοτομίας FIZ

Με την ευκαιρία παραγωγής πρωτοτύπων

του BMW iNEXT, το BMW Group προσφέρει

αποκλειστικές εικόνες από τα όσα διαδρα-

ματίζονται στα παρασκήνια του Pilot Plant,

στην καρδιά του Κέντρου Έρευνας και

Καινοτομίας (FIZ). 

τεχνολογία
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Πρωτότυπα όλων των ειδών οχημάτων κατασκευάζονται πολύ πριν λανσαριστούν στην αγορά, υπό

άκρα μυστικότητα σε εγκαταστάσεις με περιορισμένη πρόσβαση. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται για

δοκιμές και προετοιμασία για τη μαζική παραγωγή αργότερα.

Υπάρχει στενή συνεργασία ειδικών από τους τομείς εξέλιξης και παραγωγής. Όταν ξεκινήσει η παραγωγή του

πλήρως ηλεκτρικού BMW iNEXT το 2021, θα μοιράζεται την ίδια γραμμή συναρμολόγησης με τα μοντέλα με κι-

νητήρες καύσης και τα plug-in υβριδικά.

Ο Udo Hänle, υπεύθυνος Ενσωμάτωσης Παραγωγής και του Pilot Plant δήλωσε: «Η προετοιμασία ενός πλήρως

ηλεκτρικού οχήματος για μαζική παραγωγή είναι ένα συναρπαστικό εγχείρημα, αλλά γεμάτο προκλήσεις. Μέχρι

την επίσημη έναρξη παραγωγής, θα έχουμε κατασκευάσει 100 πρωτότυπα του BMW iNEXT. Μέχρι τότε, το Pilot

Plant θα εφαρμόσει μία σειρά καινοτομιών προκειμένου να εκσυγχρονίζει και να επιταχύνει τις διαδικασίες

μας. Ήδη εκπαιδεύονται οι πρώτοι συνάδελφοι από το Εργοστάσιο του Dingolfing οι οποίοι θα εργαστούν πάνω

στο νέο προϊόν».

Τα στάδια της διαδικασίας για τη μαζική παραγωγή

προσδιορίζονται και εξελίσσονται στο Pilot Plant, όπου

ειδικοί επίσης αξιολογούν όλες τις λειτουργίες του

οχήματος, μεταξύ των οποίων ηλεκτρική και αυτομα-

τοποιημένη οδήγηση, και αισθητήρες των συστημάτων

υποβοήθησης. Επιπλέον, προσωπικό που εργάζεται

πάνω στο BMW iNEXT κάνει χρήση νέων ψηφιακών

εργαλείων για πρώτη φορά προκειμένου να υποστη-

ρίξει πιο ευφυείς και αποδοτικές λειτουργίες.

Τα πρώτα αμαξώματα του BMW iNEXT συναρμολο-

γούνται στο σταθμό κατασκευής αμαξωμάτων του Pilot

Plant. Η συγκόλληση των διαφόρων τμημάτων γίνεται

με τη βοήθεια μιας νέας τεχνολογίας που ονομάζεται

‘περιστροφική συγκόλληση’ (rotary bonding) και λει-

τουργεί ως εξής: η συγκόλληση αλουμινίου και χά-

λυβα υψηλής αντοχής επιτελείται με τη θερμότητα

μέσω τριβής που δημιουργείται όταν ένα ατσάλινο

εξάρτημα διαπερνά (διάτρηση) ένα αλουμινένιο.

■ Νέες καινοτομίες βελτιώνουν την ποιότητα των διαδικασιών παραγωγής
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Η θερμότητα του ατσάλινου εξαρτήματος ενώνει τα δύο

στοιχεία. Μετά τη συναρμολόγηση, τα αμαξώματα υπο-

βάλλονται σε λεπτομερείς ελέγχους μέσω ραντάρ λέι-

ζερ, μιας τεχνολογίας αυτοματοποιημένης μέτρησης

που αναγνωρίζει άμεσα τα ατομικά χαρακτηριστικά των

επιφανειών. Η λύση αυτή καταργεί την ανάγκη για μη-

χανική τοποθέτηση σημείων μετρήσεων, όπως ίσχυε

μέχρι τώρα. Η νέα οπτική διαδικασία μειώνει επίσης

δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο για τις απαραίτητες

μετρήσεις.

Ολόκληρες οι επιφάνειες των εξαρτημάτων του αμα-

ξώματος εξετάζονται περαιτέρω με χρήση ενός ανι-

χνευτή (scanner) υψηλής ανάλυσης που τοποθετείται

σε μια αίθουσα εικονικών μετρήσεων. Τα δεδομένα

που συλλέγονται εδώ συγκρίνονται τελείως αυτόματα

με το μοντέλο CAD του εξαρτήματος, παρέχοντας τις

απαραίτητες πληροφορίες πολύ ταχύτερα από τις συμ-

βατικές μεθόδους.

Μία εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) επι-

ταχύνει σημαντικά την αναγνώριση των μπουλονιών

στο πάτωμα του αμαξώματος και τη σύγκριση με το

μοντέλο CAD. Αυτή η εφαρμογή αποτελεί μία σημαν-

τική καινοτομία που επαληθεύει την ακριβή θέση και

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εκτός του ότι μειώνει

την περιπλοκότητα, καθιστά πιο αποδοτική τη συνερ-

γασία μεταξύ των διαφόρων εξειδικευμένων τμημά-

των.

Το BMW Group χρησιμοποιεί επίσης υπολογιστική το-

μογραφία για δοκιμή πρωτοτύπων στα πρώτα στάδια

εξέλιξης. Σε ένα ειδικό σύστημα δοκιμών του Pilot

Plant, τέσσερα πλήρως συντονισμένα ρομπότ ακτινο-

γραφούν το όχημα με μία διαδικασία σκαναρίσματος.

Καθώς κινούνται αντιδιαμετρικά ανά ζεύγη στο εξωτε-

ρικό του οχήματος εκπέμπουν ακτίνες Χ το ένα στο

άλλο. Με τα δεδομένα που συλλέγουν δημιουργείται

μία πολυστρωματική τρισδιάστατη εικόνα, η οποία μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση των εσωτερικών

χώρων ολόκληρου του οχήματος. Η Υπολογιστική Το-

μογραφία επιτρέπει τον έλεγχο νέων υλικών και τεχνι-

κών συγκόλλησης με την παραμικρή λεπτομέρεια,

χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση των οχημά-

των.

Στο παρελθόν, τα εξαρτήματα έπρεπε να αφαιρούνται

και να αποσυναρμολογούνται για ανάλυση. Το σύστημα

αναγνωρίζει αντικείμενα μεγέθους ακόμα και 100 mi-

crometres – σχεδόν το πλάτος μιας ανθρώπινης τρί-

χας.



Η ψηφιοποίηση ανοίγει νέες προοπτικές βελτίω-

σης των συστημάτων παραγωγής. Εικονικά μον-

τέλα εργαζομένων βοηθούν τους ειδικούς

οχημάτων να προσδιορίσουν από νωρίς τις διαδι-

κασίες συναρμολόγησης. Πριν καν κατασκευα-

στούν τα πρώτα πρωτότυπα, μπορούν να

διασφαλίζονται εργονομικές θέσεις εργασίας με

εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στο εσωτερικό του

οχήματος π.χ. στις βίδες κοντά στους άξονες ή τις

πρίζες φόρτισης για παράδειγμα, αλλά και στα διά-

φορα εξαρτήματα που χρειάζονται τοποθέτηση.

ε ό,τι αφορά τα εύκαμπτα εξαρτήματα όπως τα

σωληνάκια φρένων, οι ειδικοί του Pilot Plant χρη-

σιμοποιούν λογισμικό για να προσομοιώσουν τη

συμπεριφορά τους στο εσωτερικό του οχήματος.

Ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν εικόνα των δια-

στάσεων και της επακόλουθης συμπεριφοράς των

τοποθετημένων εξαρτημάτων πιο νωρίτερα και

ταχύτερα. Η λύση του λογισμικού αντικαθιστά την

περίπλοκη, δαπανηρή κατασκευή των εγκαταστά-

σεων δοκιμών. Αισθητήρες ραντάρ που υποστη-

ρίζουν τα συστήματα υποβοήθησης και την

αυτοματοποιημένη οδήγηση δοκιμάζονται και

ρυθμίζονται σε ένα νέο, καινοτόμο εξοπλισμό δο-

κιμών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τοποθετούν-

ται στα οχήματα χωρίς δυσκολία, αργότερα, στη

μαζική παραγωγή.

■ Η ψηφιοποίηση ανοίγει νέους ορίζοντες  

στη σχεδίαση & την απόδοσηπαραγωγής
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VW T-Roc Cabrioletauto news



σεπτέμβριος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 39

 

SUV για ηλιοθεραπεία

Το πρώτο, λοιπόν, με ανοιχτή οροφή μι-

κρομεσαίο SUV αναμένεται να εμφανι-

στεί στο κοινό του στο προσεχές σαλόνι

αυτοκινήτου στην Φρανκφούρτη. Στην

εξωτερική εμφάνιση διατηρεί τη δυνα-

μική των SUV με τη μοναδική οδηγική

εμπειρία ενός μοντέλου χωρίς οροφή. Το

γερμανικό μοντέλο ακολουθεί την γνώ-

ριμη συνταγή της μαλακής οροφής, η

οποία αναδιπλώνεται σε μόλις εννέα

δευτερόλεπτα. Ο οδηγός θα μπορεί να

ανοίξει την οροφή και εν κινήσει,  και σε

ταχύτητες έως και 30 χλμ./ώρα, χάρη σε

ένα ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό ενώ η

οροφή ασφαλίζει και απασφαλίζει χρη-

σιμοποιώντας ένα ηλεκτρομηχανικό σύ-

στημα. Οι χώροι του παραμένουν, όπως

και στην κλειστή έκδοση, άνετοι, για τέσ-

σερις  επιβάτες, ενώ  ο χώρο απο-

σκευών των 284 λίτρων είναι

περιορισμένος, αλλά, σίγουρα παραμένει

πρακτικός. Και αυτό το μοντέλο θα πα-

τάει στο επιτυχημένο πλαίσιο – που

έχουμε δει στα περισσότερα μοντέλα του

γκρουπ VW – το  MQB. Σε επιλογές κινη-

τήρων, η γερμανική φίρμα ανακοινώνει

μόνο μοτέρ βενζίνης. Το μικρότερο μοτέρ

σε επιλογές είναι ο τρικύλινδρος 1.0 TSΙ

με απόδοση 115 ίππων (ροπή 200 Nm)

που θα συνδυάζεται με χειροκίνητο κι-

βώτιο έξι σχέσεων ενώ ο ισχυρότερος

τετρακύλινδρος 1.5 TSΙ των 150 ίππων

(ροπή 250 Nm) θα διατίθεται με αυτό-

ματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, επτά

σχέσεων.Οπως αναφέρει η VW η κίνηση

θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Ως κάμπριο μοντέλο, το T-Roc Cabriolet

, εκτός από τα γνώριμα συστήματα ασφά-

λειας, θα φέρει και ένα σύστημα, το

οποίο σε περίπτωση υπέρβασης συγκε-

κριμένης τιμής πλευρικής επιτάχυνσης

ή κλίσης του αυτοκινήτου, το σύστημα

προστασίας ανατροπής του θα αναπτύσ-

σεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέ-

πτου προς τα πάνω και στο ύψος των

πίσω προσκέφαλων. Όπως και όλα τα

μοντέλα της φίρμας, έτσι, και το κάμπριο

SUV θα φέρει ένα πλήρες πακέτο σε συ-

στήματα ασφάλειας, υποβοήθησης, συν-

δεσιμότητας. Το T-Roc Cabriolet θα

ξεκινήσει την εμπορική του καριέρα την

Άνοιξη του 2020.

Την άνοιξη του 2020 η VW θα λανσάρει το πρώτο κάμπριο SUV,
με κινητήρες βενζίνης και μαλακή οροφή.

 

 

Σε μια περίοδο που τα SUV 

έχουν το πάνω χέρι – σε πωλήσεις και

παρουσία σε όλες τις αγορές– η VW

«περιπλέκει» ευχάριστα τις ήδη πολλαπλές

επιλογές των μελλοντικών υποψήφιων

αγοραστών παρουσιάζοντας το πρώτο κάμπριο,

SUV, το T-Roc Cabriolet!  

VW
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Seat Tarracoauto news
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Έρχεται το πρώτο SUV υβριδικό της SEAT 

«Το plug-in υβριδικό Tarraco απεικονίζει από-

λυτα την πορεία μας προς μία βιώσιμη κινητι-

κότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα το δυναμισμό

και την ευχάριστη οδήγηση, χαρακτηριστικά

κάθε μοντέλου SEAT. Το Tarraco θα είναι μία

από τις λίγες επιλογές με plug-in υβριδικό κι-

νητήρα στην κατηγορία των μεγάλων SUV και

πιστεύουμε πως θα έχει λαμπρές προοπτικές»,

δήλωσε ο Luca de Meo, Πρόεδρος της SEAT.

Plug-in υβριδική έκδοση Σχεδιασμένο και

ανεπτυγμένο στις εγκαταστάσεις της SEAT στο

Martorell, το Tarraco παράγεται στο Wolfsburg

(Γερμανία), στην καρδία του Ομίλου Volkswa-

gen.

Με την εισαγωγή του plug-in υβριδικού κινη-

τήρα, το SEAT Tarraco θα αποκτήσει επιπρό-

σθετη απόδοση, καθιστώντας το ως μία πολύ

βιώσιμη εναλλακτική λύση. Το σύστημα κινη-

τήρα, το οποίο περιλαμβάνει 1.4 lt TSI 110 kW

κινητήρα βενζίνης, 85 kW ηλεκτρικό κινητήρα

και μπαταρία λιθίου 13 kWh, παρέχει στον

οδηγό δυνατότητα οδηγικής προσαρμοστικό-

τητας. Το plug-in υβριδικό Tarraco παρέχει αυ-

τονομία σε ηλεκτρική λειτουργία για πάνω από

50 χιλιόμετρα, με μηδενικές εκπομπές ρύπων

ή συνδυασμό κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρι-

κού κινητήρα για αυξημένη απόδοση.

Η SEAT ενισχύει την αποδοτικότητα και την ελ-

κυστικότητα του Tarraco εισάγοντας την τεχνο-

λογία του υβριδικού κινητήρα plug-in μαζί με

το σπόρ επίπεδο εξοπλισμού FR. Το plug-in

υβριδικό Tarraco είναι μία απόδειξη της στρα-

τηγικής SEAT προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία

θα περιλαμβάνει έξι ηλεκτρικά και plug-in

υβριδικά SEAT και CUPRA μοντέλα μέχρι τις

αρχές του 2021.  

«Το plug-in υβριδικό Tarraco απεικονίζει από-

λυτα την πορεία μας προς μία βιώσιμη κινητι-

κότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα το δυναμισμό

και την ευχάριστη οδήγηση, χαρακτηριστικά

κάθε μοντέλου SEAT. Το Tarraco θα είναι μία

από τις λίγες επιλογές με plug-in υβριδικό κι-

νητήρα στην κατηγορία των μεγάλων SUV και

πιστεύουμε πως θα έχει λαμπρές προοπτικές»,

δήλωσε ο Luca de Meo, Πρόεδρος της SEAT.

Plug-in υβριδική έκδοση Σχεδιασμένο και

ανεπτυγμένο στις εγκαταστάσεις της SEAT στο

Martorell, το Tarraco παράγεται στο Wolfsburg

(Γερμανία), στην καρδία του Ομίλου Volkswa-

gen.

Το plug-in υβριδικό Tarraco είναι μία απόδειξη της στρατηγικής SEAT
προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία θα περιλαμβάνει έξι ηλεκτρικά και
plug-in υβριδικά SEAT και CUPRA μοντέλα μέχρι τις αρχές του 2021.    

 

 

Η SEAT ενισχύει την αποδοτικότητα

και την ελκυστικότητα του Tarraco

εισάγοντας την τεχνολογία του υβριδικού

κινητήρα plug-in μαζί με το σπόρ 

επίπεδο εξοπλισμού FR. 
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Με την εισαγωγή του plug-in υβριδικού κινητήρα, το

SEAT Tarraco θα αποκτήσει επιπρόσθετη απόδοση, καθι-

στώντας το ως μία πολύ βιώσιμη εναλλακτική λύση. Το

σύστημα κινητήρα, το οποίο περιλαμβάνει 1.4 lt TSI 110

kW κινητήρα βενζίνης, 85 kW ηλεκτρικό κινητήρα και

μπαταρία λιθίου 13 kWh, παρέχει στον οδηγό δυνατότητα

οδηγικής προσαρμοστικότητας. Το plug-in υβριδικό Tar-

raco παρέχει αυτονομία σε ηλεκτρική λειτουργία για πάνω

από 50 χιλιόμετρα, με μηδενικές εκπομπές ρύπων ή συν-

δυασμό κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρικού κινητήρα για

αυξημένη απόδοση.

Η τεχνολογία θα βοηθήσει το SUV - και τη SEAT  να βελ-

τιώσει την αποτελεσματικότητα χωρίς να χρειαστεί να θυ-

σιαστεί δυναμισμός ή άνεση.

Η συνολική απόδοση είναι 245 ίππων και 400Nm ροπής

δίνοντας στο plug-in υβριδικό Tarraco κορυφαία ταχύτητα

217km/h  και δυνατότητα 100km/h σε μόλις 7,4 δευτερό-

λεπτα .

Το σημαντικό όμως είναι πως οι εκπομπές CO2 θα είναι

κάτω από 50g / km* στον επίσημο κύκλο δοκιμών WLTP.

Το Tarraco έχει επίσης βελτιωθεί στην ασφάλεια και πρα-

κτικότητα. Οι νέες επιλογές περιλαμβάνουν trailer assist

που κάνει τη ρυμούλκηση σημαντικά ευκολότερη και μει-

ώνει την πιθανότητα οι χρήστες να αντιμετωπίσουν δυ-

σκολίες κατά τη στάθμευση. Επιπλέον νέα πρακτική

επιλογή είναι και το σύστημα Parking Heater που επιτρέ-

πει να ζεσταίνεται ο κινητήρας και το όχημα γρηγορότερα

σε εξαιρετικά κρύες καιρικές συνθήκες.

Ο εσωτερικός χώρος έχει σχεδιαστεί με έξυπνο τρόπο

προκειμένου να ενισχύσει την αίσθηση άνεσης με το info-

tainment system τελευταίας γενιάς, συμπεριλαμβανομέ-

νου ενός νέου συστήματος πλοήγησης με οθόνη 9.2

ιντσών. Οι μπροστινοί επιβάτες επωφελούνται από τα ηλε-

κτρικά bucket καθίσματα από neoprene και δερμάτινο

υλικό, με λειτουργία μνήμης (στην πλευρά του οδηγού)

ενώ ο οδηγός επωφελείται από τα πεντάλ αλουμινίου και

από το νέο σπορ τιμόνι με FR logo.

Η έκδοση FR και ο προηγμένος plug-in υβριδικός κινητή-

ρας καθιστά το SEAT Tarraco ως ένα από τα πιο σπορ και

πιο αποδοτικά μοντέλα στην κατηγορία SUV, συνδυάζοντας

προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, άνεσης και συστη-

μάτων υποβοήθησης, σχεδίασης και στυλ. Η έναρξη πα-

ραγωγής του εξοπλισμού FR και της έκδοσης PHEV θα

γίνει κατά τη διάρκεια του 2020. Το SEAT Tarraco FR PHEV

θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο φετινό Διεθνές

Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης.

 

Η συνολική απόδοση είναι 245 ίππων και 400Nm

ροπής δίνοντας στο plug-in υβριδικό Tarraco

κορυφαία ταχύτητα 217km/h  και δυνατότητα 100km/h

σε μόλις 7,4 δευτερόλεπτα“

auto news Seat Tarraco
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Με σχεδόν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους Ευρωπαϊκούς δρόμους, το Nissan JUKE

ανταποκρίθηκε στο έπακρο στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών, χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό

του. Η επόμενη γενιά του JUKE,  έρχεται για να προσελκύσει τους Ευρωπαίους οδηγούς που εκτιμούν το

σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις επιδόσεις, σε συνδυασμό με την πρακτικότητα, στην κατηγορία των

crossovers. Με το ProPILOT και την κορυφαία συνδεσιμότητα, το JUKE φέρνει το Nissan Intelligent Mo-

bility, το όραμα της Nissan για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αυτοκίνητα κινούνται, οδηγούνται

και ενσωματώνονται στην κοινωνία.

 
Το μικρό crossover επαναπροσδιορίζει την κατηγορία  με

ισχυρή προσωπικότητα, περισσότερες επιδόσεις και

πρωτοποριακές τεχνολογίες “

auto news

Aποκαλύφθηκε το νέο Nissan Juke!

H επόμενη γενιά του Nissan JUKE ήρθε για να “ανακατέψει” 
και πάλι τα νερά της κατηγορίας του

 

Nissan Juke

Το Nissan JUKE επιστρέφει για να θέσει νέα πρότυπα

στην κατηγορία B-crossover με μεγαλύτερες διαστά-

σεις και αθλητική στάση, εντυπωσιακές ζάντες αλου-

μινίου 19 ιντσών και σχεδίαση “αιωρούμενης οροφής”,

τύπου coupe. Εξοπλισμένο στάνταρ με πλήρη  τεχνο-

λογία LED, το τελευταίο JUKE διατηρεί τους χαρακτη-

ριστικούς κυκλικούς προβολείς με τη νέα υπογραφή

σχήματος Y, που συμπληρώνουν τη μάσκα V-Motion

της Nissan. Ένα αποκλειστικό χρώμα του αμαξώματος,

το Fuji Sunset, είναι τώρα διαθέσιμο για να συμπλη-

ρώσει με τον καλύτερο τρόπο την παλέτα των 11 χρω-

μάτων.

Επίσης, το νέο JUKE είναι πιο ευρύχωρο για τους επι-

βάτες και τις αποσκευές τους, με τον χώρο για τα γό-

νατα των πίσω επιβατών να έχει αυξηθεί κατά 5,8

εκατοστά, για τα κεφάλια αντίστοιχα κατά 1,1 εκατοστά,

όπως και ο χώρος αποσκευών των  422 λίτρων, που

πλέον  προσφέρει 20% περισσότερο αποθηκευτικό

χώρο. Το αναδιαμορφωμένο εσωτερικό προσφέρει

στυλ και άνεση, ενισχυμένο από την βελτιωμένη θέση

του οδηγού, την αυξημένη πίσω ευρυχωρία και τον πιο

φιλικό προς τον χρήστη έλεγχο των λειτουργιών, αλλά

και της αποθήκευσης. Τα νέα, μαλακής αφής υλικά στο

ταμπλό, στις επενδύσεις των θυρών και στο πάτωμα,

προσφέρουν μια αίσθηση ασυναγώνιστης ποιότητας,

που συμπληρώνεται από τα στάνταρ monoform σπορ

καθίσματα και την προαιρετική Alcantara® ή δερμά-

τινη επένδυση.

Προσφέροντας ένα νέο επίπεδο εξατομίκευσης, το

ολοκαίνουριο πακέτο αναβάθμισης N-Design, εξασφα-

λίζει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να δημιουρ-

γήσουν πραγματικά το δικό τους JUKE ! Πάμπολλοι

συνδυασμοί χρωμάτων για το αμάξωμα, την οροφή και

τον εσωτερικό χώρο είναι διαθέσιμοι,  αναδεικνύοντας

τον αστικό, πρωταγωνιστικό και σπορ χαρακτήρα του

JUKE. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη εξωτερική εξατο-

μίκευση, με προσαρμόσιμους προφυλακτήρες, πλαϊνά

ένθετα και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

■ Σπορ σχεδιασμός
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Nissan Juke
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Η προηγμένη τεχνολογία ProPILOT της Nissan, η οποία προσφέρει ηλεκτρονική υποβοήθηση στο τιμόνι, την επι-

τάχυνση και την πέδηση, θα είναι διαθέσιμη στο JUKE για πρώτη φορά. Σχεδιασμένο για χρήση σε αυτοκινητό-

δρομους και σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, το ProPILOT επιταχύνει και επιβραδύνει το όχημα, ούτως ώστε ο οδηγός

να διατηρεί την σωστή απόσταση και ταχύτητα και με το αυτοκίνητο εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. 

Επιπλέον, το JUKE προσφέρει ένα πλήρες πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας, όπως η Έξυπνη Πέδηση Έκτακτης

Ανάγκης με Αναγνώριση Πεζών και Ποδηλάτων, η Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας, η Έξυπνη Παρέμβαση

Εσφαλμένης Αλλαγής Λωρίδας, το Σύστημα Προειδοποίησης Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας και η Παρέμ-

βαση Τυφλού Σημείου, ως μια μοναδική “πρεμιέρα” της για την συγκεκριμένη κατηγορία. Η Παρέμβαση Τυφλού

Σημείου, προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα αυτοκίνητο μπαίνει στο τυφλό σημείο του (κατά την αλλαγή λωρίδας)

και επαναφέρει το JUKE πίσω στη λωρίδα του.

■ Nissan Intelligent Mobility  

 

Το JUKE τροφοδοτείται από έναν 

άκρως αποδοτικό, 3κύλινδρο, υπερτροφοδοτούμενο 

1.0 λίτρου βενζινοκινητήρα DIG-T, με ισχύ 117PS,

προσφέροντας στον τυχερό οδηγό του βελτιωμένες

επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

“

auto news

 

Ναι μεν το σπορ JUKE έχει σχεδιαστεί για να είναι ευκί-

νητο, ωστόσο δε το ολοκαίνουριο crossover coupe έχει

μεγαλώσει. Με μήκος 4,210 mm, ύψος 1,595 mm και

πλάτος 1.800 mm για μεγαλύτερη ευρυχωρία, το Νέο

JUKE παραμένει συμπαγές και ελαφρύτερο κατά 23 kg.

Χάρη στον υψηλής αντοχής χάλυβα, το νέο μοντέλο δια-

θέτει μια πιο άκαμπτη πλατφόρμα που προσφέρει καλύ-

τερη σταθερότητα, απόδοση, δυνατότητες

κατευθυντικότητας στις στροφές, καθώς και νέα επίπεδα

εμπιστοσύνης και ελέγχου.

Το JUKE τροφοδοτείται από έναν άκρως αποδοτικό,

3κύλνδρο, υπερτροφοδοτούμενο 1.0 λίτρου βενζινοκινη-

τήρα DIG-T, με ισχύ 117PS, προσφέροντας στον τυχερό

οδηγό του βελτιωμένες επιδόσεις και οικονομία καυσί-

μου. Διαθέσιμο με ένα 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, ή

εναλλακτικά με ένα σπορ κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT)

7 ταχυτήτων με paddles, καθώς και με έναν επιλογέα τρό-

που οδήγησης (Eco, Standard, Sport), ο οδηγός του θα

μπορεί να επιλέξει  το στυλ οδήγησης που επιθυμεί, για

τη μέγιστη οδηγική απόλαυση.

■ Σπορ επιδόσεις

Το Νέο JUKE έρχεται  τώρα με την τεχνολογία ψυχαγωγίας και οδηγικής υποστήριξης του NissanConnect. Διαθέτοντας

την τεχνολογία Nissan Intelligent Mobility, το νέο μοντέλο είναι το πιο συνδεδεμένο Nissan από ποτέ, ενισχύοντας τον

έλεγχο του  οδηγού.

■ Προηγμένες τεχνολογίες
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Με το νέο σύστημα πληροφοριών και ψυχαγωγίας Nis-

sanConnect, οι επιβάτες του Νέου JUKE,  μπορούν να

χρησιμοποιούν το Apple CarPlay® και το Android Auto

για να “αντανακλούν” τις αγαπημένες τους εφαρμογές

από το smartphone τους, στην οθόνη αφής 8 ιντσών. Πα-

ράλληλα, ο οδηγός μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση

στους χάρτες TomTom  & Live Traffic ή να ενεργοποιήσει

το δικό του In-Car Wi-Fi, προκειμένου να επιτρέψει

στους επιβάτες να συνδέσουν τους φορητούς υπολογι-

στές ή τα tablet τους.

Η εφαρμογή NissanConnect Services είναι ο τέλειος “εν

κινήσει” σύντροφος, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη τον

έλεγχο πολλών πτυχών του αυτοκινήτου του. Συγκεκρι-

μένα, ο ιδιοκτήτης του Nissan JUKE μπορεί τώρα να

ελέγξει την κατάσταση κλειδώματος των θυρών του αυ-

τοκινήτου του και να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει το Nis-

san του, απευθείας από το smartphone του. Για

αυξημένη οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί επιπλέον  να

ελέγξει την πίεση των ελαστικών του και τη στάθμη του

λιπαντικού, πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι.

Για να κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή του οδηγού του

JUKE, η συμβατότητα με το Google Assistant του δίνει

τη δυνατότητα ελέγχου λειτουργιών, όπως των φώτων

του οχήματος και της αποστολής προορισμών στο σύ-

στημα πλοήγησης του αυτοκινήτου, μιλώντας απλά στην

έξυπνη συσκευή τους.

Οδηγός και επιβάτες θα νιώσουν στο έπακρο την αγα-

πημένη τους μουσική, χάρη στο ηχοσύστημα Bose®

Personal® Plus. Με οκτώ ισχυρά ηχεία,  συμπεριλαμ-

βανομένων δύο μονάδων UltraNearfield ενσωματωμέ-

νων και στα δύο εμπρόσθια προσκέφαλα,  οι

επιβαίνοντες θα “βυθιστούν” στην μαγεία της μουσικής,

με κρυστάλλινο, πεντακάθαρο ήχο. Οι πρώτες παραδό-

σεις στις Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης

της Ελληνικής, θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμ-

βρίου.

■Συνδεσιμότητα, Infotainment και BOSE® Personal® Plus
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Βελτιστοποιημένο βάρος και ροή
Οι οδηγοί που επιλέγουν ένα compact αυτοκίνητο με αυτόν τον πετρελαιοκινητήρα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στο μοντέλο

των 110 και των 140 kW. Και οι δύο κινητήρες ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων. Με κυβισμό δύο

λίτρων, ο κινητήρας παρουσιάζεται από τον κατασκευαστή ως αποδοτικός, ισχυρός και συμπαγής. Η μονάδα φίλτρου λαδιού που

σχεδιάστηκε από την Hengst, ειδικό στο φιλτράρισμα, συνδυάζει τη φίλτρανση και την ψύξη του λαδιού σε πιο στενούς χώρους το-

ποθέτησης.

Σημαντική συμβολή στη μείωση CO₂
Με μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό, ώστε να επιτραπεί μία σημαντικά βελτιωμένη ροή, η Hengst κατάφερε να παρουσιάσει ένα

προϊόν που προσφέρει σταθερή εξοικονόμηση καυσίμων και επομένως ιδιαίτερα μειωμένες εκπομπές CO₂. Οι σχεδιαστικές βελ-

τιώσεις που πραγματοποίησαν οι μηχανικοί της Hengst περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του ενθέματος για την αρχική πλήρωση

λαδιού στη βάση της μονάδας, κάτι που οδηγεί σε χαμηλό-

τερες διαφορικές πιέσεις. Οι μηχανικοί επικεντρώθηκαν επί-

σης στον σχεδιασμό μίας τσιμούχας που προσφέρει μέγιστη

αντοχή. Για να το πετύχουν αυτό, εφοδίασαν το ενσωματω-

μένο ένθετο φίλτρου με έναν άξονα στήριξης ικανό να αντε-

πεξέλθει ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα πίεσης.

Εξοικονόμηση πόρων με το Energetic
Το πατενταρισμένο, φιλικό προς το περιβάλλον, ένθετο φίλ-

τρου Energetic 7 είναι καθοριστικό για τη βιωσιμότητα της

μονάδας και την εξοικονόμηση πόρων. Το μόνο που χρει-

άζεται για τη συντήρησή της είναι η αντικατάσταση του έν-

θετου φίλτρου. Μία ασφάλεια στην τσιμούχα εξαλείφει την

πιθανότητα να τοποθετήσετε το λάθος ένθετο. Η βαλβίδα

αποστράγγισης λαδιού είναι ενσωματωμένη απευθείας στη

μονάδα.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή του σε μαζική παραγωγή

στα μοντέλα Α και Β-Class της Mercedes-Benz, το νέο φίλ-

τρο θα είναι διαθέσιμο στην ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών

αργότερα μέσα στον χρόνο. Λειτουργώντας ως συνεργάτης

συστημάτων και ανάπτυξης σε επίπεδο OEM, η Hengst υιο-

θετεί τις λύσεις που κατασκευάζει για την Πρώτη Τοποθέ-

τηση και στην γκάμα προϊόντων για τη δευτερογενή αγορά

με την ίδια ποιότητα, ταυτόσημο σχεδιασμό και κατασκευή.

Ο υβριδικός σχεδιασμός μειώνει το βάρος και αυξάνει την απόδοση.

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας ΟΜ 654, που παρουσίασε η Mercedes-Benz, είναι ο πρώτος από μία νέα οικογένεια κι-

νητήρων που καινοτομούν χάρη στο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων που πληροί

τo πρότυπο Euro 6d. Ο κινητήρας ΟΜ 654 θα κάνει το ντεμπούτο του με τα μοντέλα Α και Β-Class ως ένα εγκάρσια

τοποθετημένο σύστημα κίνησης. Περιλαμβάνει επίσης: τη νέα μονάδα φίλτρου λαδιού που κατασκεύασε η Hengst, η

οποία βοηθά στην εξοικονόμηση βάρους και ενισχύει την απόδοση χάρη στον υβριδικό της σχεδιασμό.

H Hengst εξοπλίζει με καινοτόμο φίλτρο λαδιού
τον diesel κινητήρα της Mercedes 
που τοποθετείται εγκάρσια
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Από το 2018 όλα τα συνεργεία που χρησιμοποιούν το λογισμικό

ESI[tronic] της Bosch μπορούν παράλληλα να κάνουν χρήση και

της online έκδοσης. Η Bosch προχώρησε σε βελτιώσεις του λο-

γισμικού με προσθήκη νέων λειτουργιών, βασισμένες σε σχόλια

πολυάριθμων χρηστών. Τα συνεργεία πλέον μέσω της online

εφαρμογής μπορούν να επιλέξουν μεμονωμένα στοιχεία και δε-

δομένα για εγκατάσταση, επιτυγχάνοντας έτσι μειωμένο χρόνο και

χώρο αποθήκευσης. Σε αυτή την περίπτωση, τα μόνα στοιχεία

που αποθηκεύονται τοπικά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή

στο συνεργείο είναι η διάγνωση μονάδων ελέγχου (SD) και οι κα-

τάλογοι ανταλλακτικών. Οι επιπλέον πληροφορίες, όπως οδηγίες

αντιμετώπισης σφαλμάτων και εγχειρίδια (SIS), πληροφορίες

συντήρησης (Μ), διαγράμματα κυκλωμάτων (P) και η ενότητα

“Γνωστό Σφάλμα” (TSB/EBR), παρέχονται online.

Άμεση διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πληροφοριών

Χρησιμοποιώντας την επιλογή “γρήγορη εγκατάσταση και χρήση

online” το μέγεθος του πακέτου λήψης μπορεί να μειωθεί έως και

50%. Αυτό δεν εξοικονομεί μόνο χώρο στον δίσκο αλλά και χρόνο

εγκατάστασης. Για αυτό τον σκοπό, η Bosch ανέπτυξε έξυπνες

στρατηγικές αποθήκευσης και ιδιαίτερα γρήγορους server για μι-

κρές ώρες αναμονής. Αυτό επιτρέπει ακόμα και στους χρήστες

με χαμηλές ταχύτητες internet να χρησιμοποιούν τις online υπη-

ρεσίες του ESI[tronic] 2.0 με άνεση.

Επιπλέον, η online χρήση θα εμπλουτιστεί με περισσότερες επι-

λογές το προσεχές διάστημα. Για παράδειγμα, οι κατάλογοι των

γενικών ανταλλακτικών(Α), diesel (D), και ηλεκτρικά (Ε), θα είναι

επίσης διαθέσιμοι online μειώνοντας έτσι το μέγεθος του πακέτου

λήψης ακόμα περισσότερο.

Ακόμα και το πρόγραμμα CAS (Computer Aid Services), που συν-

δέει οδηγίες αντιμετώπισης σφαλμάτων και διαγνωστικές λει-

τουργίες με έξυπνο τρόπο υποστηρίζοντας τους χρήστες του

ESI[tronic] στις καθημερινές τους εργασίες, μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί online. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα συνεργεία θα χρησιμο-

ποιούν πάντα ενημερωμένα δεδομένα και νεότερες πληροφορίες

-ανεξάρτητα από τις τακτικές αναβαθμίσεις - καθώς οι υπεύθυνοι

ανάπτυξης του ESI[tronic] συνεχώς δημοσιεύουν ενημερωμένα

στοιχεία. Πληροφορίες σχετικά με νέα οχήματα, για παράδειγμα,

περιλαμβάνονται στην online έκδοση του λογισμικού μέσα σε

μόνο λίγους μήνες από την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω του ESI[tronic]

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην τεχνική υποστήριξη της Bosch θα

επωφεληθούν από μια ακόμη φιλική προς τον χρήστη καινοτομία

του λογισμικού. Σε περίπτωση περίπλοκων ή δύσκολων προβλη-

μάτων, οι υπάλληλοι του συνεργείου μπορούν πατώντας ένα

κουμπί στο βασικό μενού του ESI[tronic], να καταγράψουν τις τε-

χνικές τους απορίες και να τις μεταβιβάσουν αυτόματα στους ει-

δικούς της Bosch. Πρωτόκολλα, εικόνες και τιμές ελέγχου

μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν. Ο υπάλληλος του συνεργείου

λαμβάνει μια απόδειξη παραλαβής και του παρέχονται άμεσα πι-

θανές λύσεις μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

● Γρηγορότερη εγκατάσταση, μικρότερος αποθηκευτικός χώρος

● Απευθείας πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες με τη λειτουργία αναζήτησης κειμένου

Λογισμικό Bosch ESI[tronic] Online 
για τα συνεργεία με νέα χαρακτηριστικά 
και γρηγορότερες ενημερώσεις
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Τα εγκαίνια της μεγαλύτερης έκθεσης που έχει

πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα στο κλάδο Αν-

ταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρησης και Φροντί-

δας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων στη

χώρα μας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή

27 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00.

Στην έκθεση θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα

νέα προϊόντα από τις ακόλουθες κατηγορίες εκθε-

μάτων: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Εξοπλισμοί Συ-

νεργείων – Βουλκανιζατέρ – Φανοβαφείων

–Ηλεκτρολογείων, Λιπαντικά, Μπαταρίες, Εργαλεία,

Ελαστικά Ζάντες, Βελτιώσεις, Παρμπρίζ, Εξατμίσεις,

Συστήματα Βαφής, Αναλώσιμα, Πλυστικά Μηχανή-

ματα, Χημικά προϊόντα, Καθαριστικά προϊόντα, Εξο-

πλισμός πλυντηρίων αυτοκινήτου, Αξεσουάρ, Λογι-

σμικά Η/Υ, Προγράμματα διαχείρισης, Τεχνικές εται-

ρίες, Επαγγελματική ένδυση, Συστήματα

Ασφάλειας- Πυροπροστασίας-Πυρόσβεσης, Σύλλο-

γοι, Κλαδικός Τύπος.

Η AUTOTEC EXPO 2019 έρχεται με τη συμμετοχή

των μεγαλυτέρων εταιρειών που δραστηριοποιούν-

ται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, με περισσό-

τερα από 400 brands κι ένα άρτια σχεδιασμένο

πρόγραμμα ημερίδων και σεμιναρίων. Ενημερω-

τικά σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες, παρουσιάσεις

νέων τεχνολογιών-προϊόντων αλλά και πολλαπλές

συναφείς δράσεις θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του

κοινού.

• Σε δυναμική τροχιά εκκίνησης έχει μπει η AUTOTEC EXPO 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από

27 - 29 Σεπτεμβρίου στο Mec Παιανίας και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης των επαγγελματιών

του κλάδου του aftermarket αυτοκινήτου της χώρας μας. Με τη συμμετοχή των μεγαλυτέρων εται-

ρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, η AUTOTEC EXPO 2019 αποτελεί

το μοναδικό αξιόπιστο εκθεσιακό πυλώνα για την ανάπτυξη του κλάδου Ανταλλακτικών, Επισκευής,

Συντήρησης και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων στη χώρα μας. 

Σε δυναμική τροχιά εκκίνησης η ΑUTOTEC EXPO 2019!





54 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2019

Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον σε

αυτόν τον κλάδο γνωρίζουμε ότι χρειάζεστε

να έχετε τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες,

όπου εταιρείες - προμηθευτές θα σας στη-

ρίζουν στην καθημερινή σας προσπάθεια με

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελα-

τών σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να επι-

σκεφθείτε την AUTOTEC EXPO 2019 για να

γνωρίσετε τις μεγαλύτερες εταιρείες του

κλάδου και κλείστε συμφωνίες με αξιόπι-

στους συνεργάτες, ώστε να σας δώσουν

εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρησή

σας που θα συμβάλουν καθοριστικά στην

ανάπτυξή της.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η κάλυψη των

αναγκών των επαγγελματιών επισκεπτών

της για εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμες

πρακτικές. Πρόκειται να αποτελέσει το ιδα-

νικό περιβάλλον εμπειριών, τάσεων, καινο-

τομιών, λύσεων και έμπνευσης για τους

χιλιάδες επαγγελματίες που αναμένεται να

την επισκεφτούν, οι οποίοι θα έχουν την ευ-

καιρία να γνωρίσουν τις μεγαλύτερες εται-

ρείες του κλάδου και να κλείσουν

συμφωνίες με αξιόπιστους συνεργάτες.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Βιοτεχνι-

κού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Ενιαίας

Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυ-

τοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών.

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






