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Στην AUTOTEC EXPO 2019
και οι συνάδελφοι από την
Θεσσαλονίκη

Στην έκθεση ΑUTOTEC EXPO στο Mec Παιανίας

μέλη του προεδρείου συναντήθηκαν με τον

Πρόεδρο της ΟΒΕΑΜΜΕ Λυκάρτση Αναστάσιο

και το Δ.Σ των συναδέλφων του συλλόγου Θεσ-

σαλονίκης με τον Πρόεδρο Αραβίδη Βασίλη.

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην έκθεση εξοπλισμού συνεργείων & ανταλλακτικών AUTOTEC EXPO 2019 

Μας δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε ξανά από κοντά σε χαλαρή διάθεση με πολλούς καλούς συναδέλφους που πέρασαν

από το περίπτερο του συλλόγου στην έκθεση ΑUTOTEC EXPO στο Mec Παιανίας που πραγματοποιήθηκε στις 27 με 29

Σεπτεμβρίου.

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α
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Ο ΣΙΣΕΜΑ στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΟΒΕΑΜΜ

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος Γρηγόρης Μόφορης επικεφαλής παράταξης και τα μέλη του Δ.Σ Τάσος Φραγ-

κιουδάκης, Φώτης Καφεντζής, Δημήτρης Καμαδέλης και Βασίλης Μαλιώρας παρευρέθηκανστην ετήσια γενική συνέ-

λευση της ΕΟΒΕΑΜΜ.

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην απεργιακή κινητο-

ποίηση της 24ης Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου  το Διοικητικού Συμβουλίου του συλ-

λόγου συμμετείχε στην κινητοποιήσει με σύνθημα "Κάτω τα

χέρια από τα σωματεία! ".   

Τακτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-

ήθηκε το μηνιαίο τακτικό Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΣΙΣΕΜΑ.  

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α
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Πλέον η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων κατέχει το 7,8%

ενημέρωση

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της JATO,

τον Αύγουστο, στην Ευρώπη των 27, οι συνολικές πω-

λήσεις καινούργιων αυτοκινήτων από όλες τις κατηγο-

ρίες σημείωσαν κάμψη 8,7% σε σχέση με τον Αύγουστο

του 2018. Σε αριθμούς, τον Αύγουστο του 2019 στην Ευ-

ρώπη κυκλοφόρησαν μόλις 1.070.276 οχήματα, ήτοι

102.000 λιγότερα σε σχέση με τον Αύγουστο το 2018.

Την μεγαλύτερη «χασούρα» την σημείωσαν τα μοντέλα

με κινητήρες πετρελαίου, όπου σημειώθηκε μείωση

23% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018. Αντιθέτως, τα

μοντέλα βενζίνης δείχνουν να κρατάνε γερά την πρω-

τοκαθεδρία τους. Ετσι, το 61% των ευρωπαίων αγορα-

στών επιλέγει ένα μοντέλο βενζίνης, το 30% στρέφεται

στα ντίζελ μοντέλα, ενώ, πλέον η αγορά των ηλεκτρι-

κών οχημάτων κατέχει το 7,8%. Σε απόλυτα νούμερα,

83.400 αγοραστές προτίμησαν να αγοράσουν για πρώτη

φορά – οι περισσότεροι – ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (

ανάμεσα τους και τα plug – in υβριδικά αυτοκίνητα)!

Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στράφηκαν 23.200

αγοραστές. Πρώτο σε πωλήσεις είναι το Tesla Model 3,

δεύτερο το Renault Zoe και τρίτο το BMW i3. Και στην

Ελλάδα οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων επιβατικών

αυτοκινήτων συνεχίζουν τους τελευταίους 22 μήνες να

αποτελούν σταθερά την πρώτη επιλογή στις προτιμή-

σεις των καταναλωτών έναντι των πετρελαιοκίνητων.

Τον περασμένο μήνα, το 53,6% των καινούργιων επι-

βατικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν ήταν βενζινο-

κίνητα. Από τα 9.594 καινούργια ΙΧ που πουλήθηκαν τον

Αύγουστο, τα 5.142 ήταν βενζινοκίνητα (53,6%), τα  3.534

πετρελαιοκίνητα (37,6%), τα 504 υβριδικά (5,3%), 103 φυ-

σικού αερίου (1,1%), 29 διπλού καυσίμου (0,3%) και 21

ηλεκτρικά (0,1%).

■Φουλ βενζίνης και ηλεκτρικά στην Ευρώπη 

αγορά αυτοκινήτου
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■ Yπέργηρος στόλος λεωφορείων

Η μετακίνηση όμως δεν κρίνεται μόνο από το όριο ηλικίας
του οδηγού, αλλά εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικό-
τερο είναι το όριο ηλικίας του σχολικού λεωφορείου

ενημέρωση

Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών, το άρθρο 36

του νόμου 4530/2018 όρισε πρόσφατα ως ανώτατο όριο

ηλικίας των οδηγών των λεωφορείων τα 55 έτη, με δυ-

νατότητα παράτασης ως τα 67 έτη, εφόσον πληρούνται

οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η μετακίνηση όμως

δεν κρίνεται μόνο από το όριο ηλικίας του οδηγού, αλλά

εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο είναι το όριο

ηλικίας του σχολικού λεωφορείου. 

Δυστυχώς, το όριο ηλικίας των σχολικών που προβλέ-

πει η νομοθεσία (παρ. 14 του άρθρου 185 του ν.

4070/2012) δεν προάγει την ασφαλή μετακίνηση των

παιδιών, καθώς επιτρέπει την κυκλοφορία λεωφο-

ρείων ως 27 ετών, που στην πράξη φθάνουν τα 35-40

έτη. Αυτό γιατί, το μέγιστο όριο της ηλικίας κρίνεται από

την 1η κυκλοφορία του λεωφορείου στην Ελλάδα, όταν

σχεδόν όλα εξ αυτών εισάγονται μεταχειρισμένα, ήδη

10-15 ετών.

Η ηλικία προφανώς δεν επηρεάζει μόνο το παρουσια-

στικό των σχολικών, αλλά επιβεβαιώνει την έλλειψη

ασφαλούς τεχνολογίας, σωστής συντήρησης και τεχνο-

λογιών φιλικών προς το περιβάλλον. 

Η ισχύουσα νομοθεσία για τη μέγιστη ηλικία των σχο-

λικών (ιδιόκτητων-κίτρινων ή ναυλωμένων) επείγει

άμεσης αλλαγής από την πολιτεία για την ασφαλή με-

τακίνηση των παιδιών. Παράλληλα, προκειμένου να μη

βρεθούν σε αδιέξοδο σχολεία, η κυβέρνηση θα πρέπει

να δώσει ισχυρά οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης,

με καινούργια, πλέον ασφαλή και καθαρά λεωφορεία.

aσφάλεια

Εως και 40 ετών σχολικά στους δρόμους

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτείται και η έναρξη κυκλοφορίας των σχολικών λεωφορείων.

Καθημερινά χιλιάδες παιδιά, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία,

είτε με τα «κίτρινα» (ιδιόκτητα), είτε με μισθωμένα, με την υπόθεση των γονέων ότι αυτά είναι ασφαλή.

“
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νέα αγοράς

Iπτάμενο αυτοκίνητο από Boeing και
Porsche

Η Boeing και η Porsche εξελίσσουν από κοινό ένα ιπτάμενο

αυτοκίνητο! Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες οι δύο εταιρείες

υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, προκείμενου να συ-

νεργαστούν την επόμενη δεκαετία στην αγορά της εναέριας κι-

νητικότητας.  Στόχος, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η Porsche,

η δημιουργία εναλλακτικών οχημάτων αστικής και υπεραστι-

κής κινητικότητας. Τα πρώτα δείγματα αναμένεται να τα δούμε

μετά το 2025. 

Bραβείο διεκδικεί το
Skoda Karoq 

To βραβείο AutoBest διεκδικεί το

Skoda Karoq, που πέρσι, είχε κερδίσει

τον τίτλο Αυτοκινήτου της Χρονιάς στην

Ελλάδα. Το τσέχικο, μικρομεσαίο SUV

είναι στην τελική πεντάδα για το βρα-

βείο Best Buy Car of Europe in 2020

που απονέμεται από την επιτροπή Au-

tobest. Οι άλλοι τέσσερις συνυποψή-

φιοι για τον τίτλο είναι το Peugeot 208,

το Opel Corsa, το νέο Nissan Juke και

το Renault Clio.

Αύξηση πωλήσεων για τη SEAT 

H SEAT πέτυχε το εννιάμηνο 2019, να πουλήσει

454.800 αυτοκίνητα, 9,4% περισσότερα από την αντί-

στοιχη περίοδο του 2018 (415.600 αυτοκίνητα). Οι πω-

λήσεις SEAT αυξήθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο,

σημειώνοντας αύξηση 36,7%, με συνολικά 43.200 οχή-

ματα. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην επί-

δραση της εφαρμογής του κανονισμού WLTP τον

Σεπτέμβριο του 2018, η οποία οδήγησε σε απότομη

αύξηση των πωλήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

του περασμένου έτους, ακολουθούμενη από μείωση

το Σεπτέμβριο.
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νέα αγοράς

Στην ελληνική αγορά το 
Audi Q3 Sportback

Η Audi προσφέρει και στην ελληνική αγορά το  Q3 Sportback,
ένα μικρομεσαίο SUV με κουπέ γραμμές. Το νέο μοντέλο κο-
στίζει από 34.960 ευρώ στην έκδοση 35 TFSI με τον 1.5 λτ. κι-
νητήρα βενζίνης των 150 ίππων και το μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων. Οι υπόλοιπες εκδόσεις, κοστίζουν παραπάνω και
φέρουν 2λιτρα μηχανικά σύνολα βενζίνης TFSI και πετρελαίου
TDI ισχύος έως 230 ίππων με στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο τα-
χυτήτων S tronic. Ο πλούσιος εξοπλισμός του ενισχύεται και
από την στάνταρ ψηφιακή οθόνη των 10,2 ιντσών,  ή προαιρε-
τικά των 12,3 ιντσών.

Έρχεται και η υβριδική
εκδοχή του RAV4  

H υβριδική εκδοχή του Toyota Rav4
αναμένεται να παρουσιαστεί τον επό-
μενο μήνα στην Αμερική. Το πρώτο,
Plug – in (επαναφορτιζόμενο) υβριδικό
SUV των ιαπώνων, θα φέρει το πιο
προηγμένο υβριδικό σύνολο, που με-
ταξύ άλλων θα δίνει τη δυνατότητα στο
μεσαίο μοντέλο να κινείται και αμιγώς
ηλεκτρικά, για δεκάδες χιλιόμετρα. .

Και αγωνιστικό 
το ηλεκτρικό Opel Corsa 

H Opel παρουσιάζει την ηλεκτρική εκδοχή ενός

αγωνιστικού Corsa. Το Corsa e-Rally, θα πάρει

μέρος θα στους αγώνες ADAC Opel e-Rally

Cup – τους πρώτους αγώνες παγκοσμίως που

διοργανώνει μία αυτοκινητοβιομηχανία και

αφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
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Λιμουζίνα που θα εκπέμπει…νερό! 

ΤΗ Toyota συνεχίζει να ποντάρει – εκτός από την

υβριδική τεχνολογία, ως πρωτοπόρος στην συγκε-

κριμένη κατηγορία και τα επερχόμενα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα – και στα μοντέλα που θα φέρουν την

τεχνολογία υδρογόνου. Η αρχή είχε γίνει το 2014,

με το Mirai, μοντέλο που είχε «ξενίσει», τότε,  με την

πρωτόγνωρη τεχνολογία του. Σήμερα, πέντε χρόνια

μετά το Mirai δείχνει ότι έχει «χτίσει» το δικό του

κοινό, όντας ένα μοντέλο που έχει πουλήσει 10 χι-

λιάδες αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Πιο απλά, 10 χι-

λιάδες οδηγοί του Mirai βλέπουν από την εξάτμιση

του να βγαίνει …νεράκι. Xάρη στις κυψέλες καυσί-

μου, το υδρογόνο μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και

η εξάτμιση του «εκπέμπει» σταγόνες νερού. Φου-

λάρει σε ειδικούς σταθμούς ( όπως τα βενζινάδικα)

με υδρογόνο, μέσα σε τρία λεπτά. Το ρεζερβουάρ

του γέμιζε με 5 κιλά υδρογόνο, με κόστος περίπου

50 ευρώ, που του εξασφάλιζαν αυτονομία 500 – 600

χιλιόμετρα ( περίπου 5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα).

Σε αυτήν την τεχνολογία συνεχίζει να ποντάρει η

Toyota με το δεύτερης γενιάς Mirai να είναι έτοιμο

να κυκλοφορήσει στην αγορά. 

Η ιαπωνική φίρμα αναμένεται να παρουσιάσει το νέας γενιάς Mirai, που, θα συνεχίζει

να μετατρέπει το υδρογόνο σε ηλεκτρισμό και από την εξάτμιση του να αποβάλλει

σταγόνες νερού! 

τεχνολογία
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Το καλοσχεδιασμένο γαλλικό SUV θα προσφέρεται 

με τρεις κινητήρες βενζίνης και δύο ντίζελ.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να αποκαλυφθεί σε

λίγες ημέρες, στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Τόκιο,

εκεί, όπου ο ιάπωνας κατασκευαστής θα απο-

καλύψει και το μεγάλο ατού του μοντέλου. Οι

πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι, το νέας

γενιάς υδρογονοκίνητο μοντέλο θα προσφέρει,

μετά από ένα πλήρες φουλάρισμα, έως και 30%

περισσότερη αυτονομία σε σχέση με το σημε-

ρινό ( που καυχιέται ότι η αυτονομία του είναι

στα 500 – 600 χιλιόμετρα). Σε εμφάνιση, το νέο

μοντέλο δείχνει να ξεφεύγει από την προηγού-

μενη σχεδιαστική του φιλοσοφία. Το τελευταίο

Mirai θυμίζει περισσότερο ένα Lexus, έχει με-

γαλύτερες διαστάσεις και θα καυχιέται για την

τεχνολογία του, τόσο στους τομείς συνδεσιμότη-

τας, όσο και των συστημάτων υποβοήθησης. Θα

πατάει στην καινούργια πλατφόρμα TGNA της

Toyota και έχει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Σε μήκος, είναι μια κατά τ΄ άλλα λιμουζίνα με

σπορ εμφάνιση, αφού σε μήκος αγγίζει σχεδόν

τα πέντε μέτρα!  

Το νέο μοντέλο αναμένεται να ξεκινήσει την εμ-

πορική του καριέρα το 2020, στις περισσότερες

αγορές της Αμερικής, της Ιαπωνίας και την Ευ-

ρώπης. Μια Toyota που παράλληλα με την υβρι-

δική τεχνολογία και την υδρογονοκίνηση

επενδύει με ταχείς ρυθμούς στην ηλεκτροκί-

νηση, την ώρα που αποτάσσει κάτω από τα

καπό πολλών μοντέλων της την πετρελαιοκί-

νηση. Ηδη η Toyota έχει ανακοινώσει ότι θέλει

έως το 2025 να έχει στη γκάμα της έως δέκα νέα

ηλεκτρικά μοντέλα, που θα καλύπτουν όλες τις

κατηγορίες στις οποίες ποντάρει το κοινό του ιά-

πωνα κατασκευαστή.  





22 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● οκτώβριος 2019

concept models

Το Vision Mercedes Simplex, δημιούργημα του τμήματος σχεδίασης της γερμανικής φίρ-

μας που εδρεύει στη Νίκαια, αποτίνει φόρο τιμής στο πρώτο μοντέλο της φίρμας του 1901. 

Με ρετρό DNA

Vision Mercedes Simplex

Oιρετρό αναφορές των νέων μοντέλων, αλλά

και κόνσεπτ εκδοχές αποτελούν ολοένα και

πιο συχνό φαινόμενο, με θετικές κριτικές, μιας

και η σχεδίαση τους κλέβει την παράσταση αλλά

και τα φλας της δημοσιότητας, είτε τα δούμε στις

πιο μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτου, είτε στα Μέσα

κοινωνικής δικτύωσης. Η πιο πρόσφατη ανα-

φορά σε μοντέλο με ρετρό σχεδίαση είναι του Vi-

sion Mercedes Simplex, που όπως φαίνεται και

στις δύο φωτογραφίες έρχεται αρκετά κοντά στο

πρώτο μοντέλο της σπορ της αυτοκινητικής ιστο-

ρίας με το οποίο έκανε ντεμπούτο η γερμανική

φίρμα.  Συγκεκριμένα, το Vision Mercedes Sim-

plex αποτίνει φόρο τιμής στην Mercedes 35 S,

που είχε παρουσιαστεί το 1901 , μοντέλο που

έτρεχε στους αγώνες της Νίκαιας, στην Γαλλία. Το

μοντέλο που πρωτοκυκλοφόρησε πριν από περί-

που 120 χρόνια, είχε μεγάλη μάσκα, ενώ, ο κινη-

τήρας του κατείχε το μεγαλύτερο τμήμα του

αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, κάτω από το καπό

του δέσποζε ένα τετρακύλινδρο μοτέρ 5.913 κυ-

βικών που απέδιδε μόλις 35 ίππους στις 1.000

σ.α.λ. Οι επιδόσεις του ήταν εντυπωσιακές για την

εποχή, και σε αυτό συνέβαλε σημαντικά το γεγο-

νός, ότι το αγωνιστικό μοντέλο της εποχής ζύγιζε

μόλις 230 κιλά. 
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Έτσι, το 35 S μπορούσε να πιάσει σε τελική ταχύ-

τητα τα 75 χλμ./ ώρα στην βασική του έκδοση και

90χλμ/ώρα  για την έκδοση με το πιο ελαφρύ

αμάξωμα. Το κλασικό μοντέλο έμεινε στην παρα-

γωγή μόνο για δύο χρόνια.  Όσον αφορά το Vision

Mercedes Simplex το νέο μοντέλο είναι διθέσιο,

κάμπριο και μπορεί να καυχιέται και το απλό,

μοντέρνο εσωτερικό του. Ο οδηγός μπορεί να έχει

πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που χρειάζεται

την μέσα από ένα σύγχρονο τεχνολογικά ταμπλό

που προβάλει τις πληροφορίες μόνο όταν τις

χρειάζεται. Τα καθίσματα τα διέπει η πολυτέλειας,

ενώ, συνολικά, η σχεδιαστική γραμμή καταφέρνει

να κεντρίζει το βλέμμα του επισκέπτη που θα το

δει στο νέο σχεδιαστικό κέντρο της γερμανικής

φίρμας στη Νίκαια. Η γερμανική φίρμα δεν έχει

δώσει καμία λεπτομέρεια για τον κινητήρα , ανα-

φέροντας μόνο ότι,  φέρει ένα εναλλακτικό σύ-

στημα κίνησης  - πιθανόν να εννοεί έναν

σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα. Άλλωστε, αυτό δεν

έχει και πολύ σημασία, μιας και το Vision Mer-

cedes Simplex θα παραμείνει ως έκθεμα μιας

και δεν υπάρχουν βλέψεις για να μπει στην πα-

ραγωγή. 





26 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● οκτώβριος 2019

AUDI
Οι εξαντλητικές δοκιμές

στο εργοστάσιο πριν βγουν

στον δρόμο 

τεχνολογία

Η ΑUDI eίναι η κατεξοχήν premium μάρκα που, ήδη από την ίδρυσή

της, έθεσε την ποιότητα ως ύψιστη προτεραιότητα! Όπου ο όρος

“ποιότητα”, για την Audi δεν αφορά μόνο το επίπεδο των υλι-

κών ή όσων βλέπει ο οδηγός και οι επιβάτες αλλά κάτι

πολύ ευρύτερο: από την ποιότητα κύλισης και την ηχο-

μόνωση έως την εργονομία, τη συναρμογή, την αν-

τοχή στο χρόνο. Αφορά τη γενικότερη αύρα

ευεξίας και άνεσης που απολαμβάνουν

οδηγός και επιβάτες. Μία αύρα που ικα-

νοποιεί όλες τις αισθήσεις!
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Αντίθετα με άλλες premium μάρκες, στην Audi το

design δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κατασκευα-

στικό περιορισμό. Οι σχεδιαστές έχουν πλήρη

ελευθερία να εμπνευστούν συναρπαστικές καμπύ-

λες, ακριβείς γωνίες και περίπλοκες κούρμπες,

ακριβώς γιατί υπάρχει η κορυφαία τεχνογνωσία

των εργοστασίων της Audi για να τις υλοποιήσει με

τέλεια συναρμογή χωρίς το παραμικρό ψεγάδι. Χα-

ρακτηριστική περίπτωση η μέθοδος “hydroform-

ing”, όπου υγρό υπό πολύ υψηλή πίεση μορφοποιεί

επιφάνειες του αμαξώματος δημιουργώντας ένα

άψογο κατασκευαστικά αποτέλεσμα.

Το μότο των μηχανικών της Audi είναι τόσο απλό

όσο και απόλυτο: «μηδενική ανοχή στην ανοχή».

Άξια αναφοράς εδώ η χρήση Plasmatron (υγρό

κρύσταλλο) για τη συγκόλληση του πλευρικού τοι-

χώματος με την οροφή του αυτοκινήτου, σε μία

ραφή (“shutline”, όπως αποκαλείται) που δεν έχει

το παραμικρό κενό ή ελάττωμα, πρακτικά αόρατη

με γυμνό μάτι. 

Στο εσωτερικό ενός Audi, επιλέγονται προσεκτικά

υλικά ευχάριστα στην αφή, που αποδεδειγμένα θα

προσφέρουν την ίδια πολυτελή αίσθηση ακόμα και

μετά από δεκαετίες. Χαρακτηριστικό της προσήλω-

σης στην ποιότητα του εσωτερικού είναι και η προ-

σοχή που δίνει η μάρκα στην οσμητική ταυτότητα

του κάθε μοντέλου. Μία ομάδα ειδικών της Audi,

ασχολείται με το να εξασφαλίσει μια σταθερά ευ-

χάριστη οσμή σε κάθε αυτοκίνητο. Περίπου 500

διαφορετικά εξαρτήματα από το εσωτερικό του

κάθε μοντέλου αναλύονται χρησιμοποιώντας τόσο

την ανθρώπινη μύτη όσο και ειδικά μελετημένες

πειραματικές διατάξεις, ως αισθητήριο διασφάλι-

σης ουδέτερης μυρωδιάς. 

Στην Audi, κάθε νέο μοντέλο περνά μία σειρά από

εξαντλητικές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, με την

ποιότητα κατασκευής και την αντοχή του να δοκι-

μάζονται στο έπακρο. Πριν πάρει έγκριση για τη

γραμμή παραγωγής, ένα Audi έχει βιώσει 19 χρό-

νια «ζωής» σε μόλις 12 εβδομάδες. Σε αυτό το χρο-

νικό διάστημα το πρωτότυπο καλύπτει απόσταση

μεγαλύτερη της περιφέρειας της Γης. 
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Πολικό ψύχος, τροπική ζέστη και υγρασία, νέφη σκόνης και κάθε άλλη καταπόνηση που μπορεί να προ-

καλέσει κάθε είδους ατέλεια ή αστοχία, επιλέγονται εσκεμμένα από την ερευνητική ομάδα της μάρκας,

ώστε μόνο όσα projects  ανταπεξέλθουν  ανεπηρέαστα από τις δοκιμές αντοχής, να μπουν τελικά σε

γραμμή παραγωγής. Τα όρια της φαντασίας εξαντλούνται στην επιλογή ακραίων συνθηκών δοκιμών από

τους μηχανικούς της Audi. Από τους -30 βαθμούς Κελσίου, όπου τα περισσότερα υλικά καταψύχονται,

στους +50, έκθεση σε 100% υγρασία ή εξαιρετικά ισχυρές ακτίνες φωτός. Οδήγηση για 12.000 χλμ., από-

σταση όση όλη η ακτογραμμή της Ελλάδας, σε θαλάσσιο νερό, λάσπη, μεγάλες κλίσεις και ανώμαλο έδα-

φος. Άλλωστε από τη μάρκα που καθιέρωσε το Quattro, οι πελάτες δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από

το απόλυτο. Στο τέλος αυτών των δοκιμασιών, οι επιθεωρητές ποιότητας αναλύουν εξονυχιστικά το αυτο-

κίνητο για να εξετάσουν 600 μεμονωμένα μέρη και να ελέγξουν για τυχόν αδύναμα σημεία. 

Για το τέλος, η ηχητική εντύπωση που αποκομίζουν

οδηγός και επιβάτες στην καμπίνα ενός Audi. Η κο-

ρυφαία ποιότητα κύλισης κάθε μοντέλου της Audi

αγγίζει το απόλυτο.  Στόχος, σε ένα εν κινήσει μον-

τέλο της μάρκας ο κάθε ήχος να είναι ευχάριστος

για τους επιβάτες. Επιπλέον, η ηχητική παράμετρος,

όχι απλά η ποιότητα κύλισης, θεωρείται σημαντικό

στοιχείο απτής ποιότητας και οι μηχανικοί της Audi

εξασφαλίζουν ότι κάθε ήχος μέσα στην καμπίνα θα

συμβάλλει θετικά στη συνολική αίσθηση. Ο τρόπος

που λειτουργούν οι διακόπτες, ίδιος και απαράλλα-

κτος σε βάθος χρόνου, το χαρακτηριστικό «κλικ»

της Audi που εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία, θέ-

τουν σημείο αναφοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

AUDI
τεχνολογία
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AUTOTEC EXPO

Ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά!

Η Έκθεση – «σταθμός» στον κλάδο 

του Aftermarket, η AUTOTEC EXPO 2019

άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, 

τόσο από πλευράς συμμετοχών, 

όσο και επισκεπτών, ανανεώνοντας 

το ραντεβού για το 2021 για μια ακόμη 

Ευρωπαϊκών προδιαγραφών διοργάνωση! 

To μεγαλύτερο γεγονός στον κλάδο του aftermarket, τόσο για τα επιβατικά,

όσο και για τα επαγγελματικά οχήματα ανανέωσε το ραντεβού του, για το

2021, σημειώνοντας μια αναμενόμενη επιτυχία, όντας η έκθεση με ευρω-

παϊκό «αέρα» τόσο σε επίπεδο συμμετοχών, όσο και της επισκεψιμότητας

που πέτυχε ένα νέο ρεκόρ. 

>> έκθεση ανταλλακτικών & εξοπλισμού συνεργείων



οκτώβριος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 33





Η AUTOTEC EXPO 2019 , που διοργανώθηκε για τρεις ημέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου από τις 27 έως και

τις 29 Σεπτεμβρίου, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, με τους συμμετέχοντες να πετυχαίνουν σημαν-

τικές συμφωνίες, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, και το MEC Παιανίας, να κατακλύζεται από χιλιάδες

επισκέπτες μέσα στις τρεις ημέρες που διήρκησε η έκθεση. 

Με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 18.000, η φετινή διοργάνωση, φιλοξένησε περισσότερους από

100 εκθέτες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο Ανταλλακτικών, Εξοπλισμού, Επισκευής, Συντήρησης 

και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων. 

Το παρόν έδωσαν οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου,

ενώ, παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να

ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες αλλά και τα πιο

πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα, με τους πλέον

ειδικούς να δίνουν τις πληροφορίες στους ενδιαφερό-

μενους που περιηγήθηκαν στα εντυπωσιακά, άνετα και

ευρωπαϊκού τύπου περίπτερα. 

Χαρακτηριστικές ήταν επίσης και οι δηλώσεις πολλών

στελεχών από τους μεγαλύτερους οίκους ανταλλακτι-

κών και εξοπλισμού του εξωτερικού που επισκέφτη-

καν την έκθεση, δηλώνοντας ότι είναι ένα event

Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που δεν έχει να ζηλέψει

τίποτα από αντίστοιχες μεγάλες εκδηλώσεις του εξω-

τερικού.

Και όλα αυτά, τη στιγμή, που η αγορά Αυτοκινήτου ανε-

βάζει τους τελευταίους μήνες  ρυθμούς, τόσο στον

τομέα των πωλήσεων, όσο και της Επισκευής, Συντή-

ρησης και Ανταλλακτικών, κάτι που επιβεβαίωσαν και

οι συμμετέχοντες, που ανέφεραν ότι οι επόμενοι έξι

μήνες για τις επιχειρήσεις τους θα είναι ιδιαίτερα πα-

ραγωγικοί και κερδοφόροι.

Κατά την διάρκεια της Autotec πραγματοποιήθηκε και

η γενική συνέλευση της ΕΟΒΕΑΜΜ με πλήθος μελλών

να προσέρχονται για να συζητήσουν τα προβλήματα και

το μέλλον του κλάδου.

Η AUTOTEC παράλληλα πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο

πρόγραμμα ημερίδων και ομιλιών. Πιο συγκεκριμένα η

ημερίδα  ‘’Το Συνεργείο του μέλλοντος και οι επερχόμενες

τεχνολογικές προκλήσεις’’ που διοργανώθηκε από κοι-

νού από την έκθεση Autotec και το ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ με

μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία προσέλκυσε

πλήθος επισκευαστών που θέλησαν να ενημερωθούν για

τις μελλοντικές προκλήσεις και τεχνολογικές τάσεις. 
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AUTOTEC EXPO
Συνοπτικά, η AUTOTEC EXPO 2019 κατά τις τρεις ημέρες της λειτουργίας της επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως το ση-

μαντικότερο εμπορικό φόρουμ και το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στον κλάδο του aftermarket μηχανοκίνητων

οχημάτων, με τους διοργανωτές να δίνουν την υπόσχεση τους, ότι, οι μελλοντικές διοργανώσεις θα συνεχίσουν να

επεκτείνονται τόσο στον τομέα των συμμετοχών, όσο και την επισκεψιμότητας, που, πλέον, έχει ανεβάσει πολύ

ψηλά τον πήχη. 

Eκδόσεις ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
■ Δυναμική παρουσία των εκδόσεων ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ με τα περιοδικά  

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  /  TRUCK & BUS NEWS, 

σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας & ενημερώσης του κλάδου & των εταιριών

ΕΟΒΕΑΜΜ ■ Η έκθεση τέλεσε υπό την αιγίδα της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 

Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσικλετών & Μηχανής Θαλάσσης

ΣΙΣΕΜΑ■ Αδιάλειπτη η παρουσία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων    

Επισκευής Αυτοκινήτων σε όλη την διάρκεια της έκθεσης

>> έκθεση ανταλλακτικών & εξοπλισμού συνεργείων
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ABOKATOΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ■ Ανταλλακτικά BMW - MINI


ΑΒS PLUS IKE■ Xημικά - Καθαριστικά - Λιπαντικά - Αξεσουάρ



AEΡΑΚΗΣ Π. ΜΟΝ ΕΠΕ ■ Μίζες - Δυναμό


ΑCT AE & EPSILON PYLON■ Λύσεις πληροφορικής

>> παρουσίαση εκθετώνΑ’ ΜΕΡΟΣ
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ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΦΟΙ Ν. ΑΕΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ - ΛΑΪΝΑΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών & επιβατικών οχημάτων



ΑΚRON HELLAS ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Προϊόντα στεγανοποίησης


AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων
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ANTALLAKTIKO.GR ■ Πλατφόρμα ανταλλακτικών


ANIP■ Διαγνωστικά μηχανήματα



AUTOTURBO ■ Turbo επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων - Ανταλλακτικά


AUTOSPARK 

I. ΜΠΟΥΡΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ■ Ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
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CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων


CARBON ZAPP■ Μηχανήματα καθαρισμού & ελέγχου μπεκ



ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Β. ΑΕ ■ Ανταλλακτικά φανοποιίας αυτοκινήτων


ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ AUTOPARTS ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


COMLINE HELLAS AE■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων



D-PARTS
ΔΡΟΣΟΣ Δ.-ΣΤΑΪΚΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


DIGIPARTS

ΒΕΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων - 

Λιπαντικά - Χημικά
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ΔΡΟΥΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ELECTRIC LIFE HELLAS AE■ Ανταλλακτικά - Αξεσουάρ αυτοκινήτων



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων


ΕΡΣΚΑ ΑΕ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ
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GRANTEX AE ■ Συστήματα πέδησης - Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων


FORCH HELLAS■ Προϊόντα Συναρμολόγησης Αυτοκινήτων



INTERPART LTD ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


IAΠΩΝΙΚΗ ΑΕ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων
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ΙΠΟΜΑΡ ΑΕ ■ Λιπαντικά - Χημικά προϊόντα


ΙΤΑLOS GROUP

ΚΑΖΛΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ■ Μπαταρίες - Λιπαντικά - Είδη αυτοκινήτου



ΚΑΚΝΟΣ Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΑΦΟΙ - 

ΚΩΝ. ΣΤΙΓΚΑΣ ΑΕΕ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
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ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων


ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ■ Εξοπλισμός Συνεργείων, Φανοποιείων, Βουλκανιζατέρ



ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ ■ Φίλτρα - Μπαταρίες- Λιπαντικά


ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, Βουλκανιζατερ, Φανοβαφείων
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ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων


ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μ. ΙΚΕ■ Λιπαντικά - Μπαταρίες



ΛΕΩΝ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΑΕ ΕLKAR ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων
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ΜΑVIS AUTOMOTIVE ■ Κλιπς - Εξαρτήματα αυτοκινήτου


ΛΟΞΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



MEGAPART AE ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων


ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓ. & ΣΙΑ ΟΕ■ Ανταλλακτικά VW Group

Η παρουσίαση των εκθετών θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος
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Το Polestar 2 είναι ένα premium 5θυρο fastback που έκανε την πρώτη εμφάνιση του πριν

από μερικούς μήνες, ενώ, πλέον, έχει ξεκινήσει και η εμπορική του διάθεση στις αγορές. 

 

To σουηδικό μοντέλο κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο με την

σπορ σχεδίαση του, όσο και με την τεχνολογική υπεροχή του,

σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ισχύ των δύο

ηλεκτροκινητήρων αλλά και την μεγάλη του αυτονομία. 
“

auto news

Στην πρίζα και οι πωλήσεις

Παρθενική εμφάνιση πραγματοποιεί το ηλεκτρικό μοντέλο της θυγατρικής 

φίρμας της Volvo, που θα παράγει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα. 

 

Polestar 2
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Η ισχύς αποθηκεύεται σε μια μπαταρία χω-

ρητικότητας 78 kWh εγκατεστημένη στο πά-

τωμα του. H υπεροχή των δύο

ηλεκτροκινητήρων φανερώνεται με την ισχύ

των 408 ίππων, αλλά και τα μεγάλα αποθέ-

ματα ροπής των 600 Nm. Σε επιδόσεις, το νέο

μοντέλο μπορεί να πιάσει τα 0-100 χλμ./ώρα

σε  λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα ενώ η ηλε-

κτρική αυτονομία φτάνει τα 500 χλμ, σύμφωνα

με τον υπολογισμού μέτρησης του WLTP.

Όπως είχε αναφέρει ο Τόμας Ίνγκενλατ Διευ-

θύνων Σύμβουλος της Polestar το Polestar 2

είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο και

το πρώτο ευρείας παραγωγής. «Όλα τα στοι-

χεία του σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν με

πάθος και αφοσίωση. Ως μία μάρκα ηλεκτρι-

κών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και

ενόψει του λανσαρίσματος μιας γκάμας αμι-

γώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Polestar

στρέφεται αποφασιστικά στην αντιμετώπιση

των προκλήσεων που σχετίζονται με την ποι-

ότητα της ατμόσφαιρας σε παγκόσμιο επί-

πεδο". Υψηλών «επιδόσεων» και η

τεχνολογική υπεροχή του, όμως το σύστημα

πληροφόρησης και ψυχαγωγίας που είναι βα-

σισμένο στο λειτουργικό Android. 

auto news

 

Polestar 2

 
Το παρθενικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Polestar πατάει

σε μια νέα πλατφόρμα, την Compact Modular Architecture (CMA) ενώ για την

κίνηση του φέρει δύο ηλεκτρικά μοτέρ τοποθετημένα στους δύο άξονες.“
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Σε επιδόσεις, το νέο μοντέλο μπορεί 

να πιάσει τα 0-100 χλμ./ώρα σε  λιγότερο από

5 δευτερόλεπτα ενώ η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 

500 χλμ, σύμφωνα με τον υπολογισμού μέτρησης του WLTP
“

auto news

 

Η ραχοκοκαλιά του Android παρέχει ένα στα-

θερό και ευπροσάρμοστο ψηφιακό περιβάλ-

λον για να συνυπάρξουν οι διάφορες

εφαρμογές με τις λειτουργίες του οχήματος

και κάνει για πρώτη φορά αναπόσπαστο

μέρος του συστήματος τις υπηρεσίες της

Google – συμπεριλαμβανομένων των Google

Assistant, Google Maps με υποστήριξη για

ηλεκτρικά οχήματα και Google Play Store. Ο

έλεγχος του συστήματος γίνεται μέσω φυσι-

κού φωνητικού ελέγχου και μιας νέας οθόνης

αφής 11 ιντσών .Η τεχνολογία Phone-as-Key

επιτρέπει την κοινή χρήση του αυτοκινήτου

(Car Sharing) και προσφέρει δυνατότητες

διασύνδεσης πολλών δυνατοτήτων. 

Μια από αυτές επιτρέπει στο Polestar

2 να «αισθάνεται» πότε πλησιάζει ο

οδηγός του ενώ ο οδηγός βρίσκεται

γύρω από ένα έξυπνα σχεδιασμένο

ψηφιακό κόκπιτ . Το Polestar 2 μπορεί

επίσης να προ-εκτιμήσει την επόμενη

κίνηση του οδηγού και να δημιουργή-

σει μια συναρπαστική εμπειρία, προ-

ετοιμάζοντας τις συνθήκες στην

καμπίνα και ενεργοποιώντας τη διαδι-

κασία γρήγορης εκκίνησης.Το νέο μον-

τέλο κοστίζει στην Αμερική από 57.800

ευρώ .

Polestar 2
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Το περίπτερο της εταιρείας ήταν χωρισμένο σε 2 βασικούς τομείς.

Στον πρώτο, παρουσιάστηκε η ευρεία γκάμα ανταλλακτικών που

διαθέτει η ΙΑΠΩΝΙΚΗ - καινοτόμα προϊόντα, από τους μεγαλύτε-

ρους προμηθευτές παγκοσμίως. Η γκάμα λιπαντικών της Castrol

προβλήθηκε μέσα από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον

οποίο η εταιρεία είχε στήσει μία εντυπωσιακή slot car πίστα με μι-

νιατούρες αγωνιστικών αυτοκίνητων. Εκεί οι επισκέπτες μπορού-

σαν να παίξουν και να διαγωνιστούν κερδίζοντας διάφορα δώρα.

Στον δεύτερο τομέα, παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη γκάμα δια-

γνωστικών μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού, όπου εκτέ-

θηκαν εργαλεία και μηχανήματα διαφόρων τύπων και εμπορικών

σημάτων. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν από το εξειδικευμένο

προσωπικό σχετικά με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό συ-

νεργείων που παρέχει η ΙΑΠΩΝΙΚΗ, αλλά και τις υπηρεσίες υπο-

στήριξης που έχει αναπτύξει για να βρίσκεται πάντα δίπλα στον

μηχανικό. Δεσπόζουσα θέση κατείχε ο ειδικά διαμορφωμένος

χώρος αφιερωμένος στα εργαλεία των εταιρειών STANLEY –

FACOM.

Ένας ακόμα πόλος έλξης ήταν η γωνιά εικονικής πραγματικότητας:

οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στο υπερσύγχρονο Τεχνικό Εκπαι-

δευτικό Κέντρο της ΙΑΠΩΝΙΚΗ στην Παλλήνη Αττικής και χάρη

στην τεχνολογία VR, έζησαν μία εμπειρία σεμιναρίου από τους έμ-

πειρους εκπαιδευτές του ΤΕΚ. Πήραν έτσι μία σαφή εικόνα για την

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι

οποίες ενσωματώνουν τη χρήση των εργαλείων που παρέχει η

σύγχρονη τεχνολογία. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώ-

θηκαν για το πρόγραμμα σεμιναρίων που διοργανώνει το Τεχνικό

Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρείας.

Ένα από πιο επιβλητικά και σημαντικά εκθέματα της Autotec Expo

ήταν το Toyota TS050 Hybrid, Παγκόσμιος πρωταθλητής 2018-19

στο WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής), που ήρθε για πρώτη

φορά στην Ελλάδα μέσω των προμηθευτών της εταιρείας AISIN

και DENSO και εκτέθηκε στο περίπτερο της ΙΑΠΩΝΙΚΗ. To υβρι-

δικό σύστημα της TOYOTA που εξοπλίζει το αγωνιστικό, αποδίδει

συνολική ιπποδύναμη 1000 ίππων, που προέρχεται από έναν κι-

νητήρα εσωτερικής καύσης 2,4 λίτρων twin turbo V6 500 ίππων

και δύο ηλεκτροκινητήρες.

Ο κος Δημήτρης Μαγόπουλος, Πρόεδρος της ΙΑΠΩΝΙΚΗ, μετά το

τέλος της έκθεσης δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην έκθεση AU-

TOTEC Expo 2019 ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Ο απολογισμός δεν

είναι παρά μόνο θετικός, αφού η πολύ μεγάλη προσέλευση του

κόσμου και η αναγνώριση της προσπάθειάς μας με τα θετικά του

σχόλια και το ενδιαφέρον που επέδειξε στο περίπτερό μας, δι-

καίωσε την επιλογή μας να συμμετάσχουμε και παράλληλα μας

αντάμειψε για τη σκληρή δουλειά και τη μεγάλη προσπάθεια που

καταβάλαμε όλοι για να προβάλουμε την εταιρεία μας. Θα ήθελα

να ευχαριστήσω το προσωπικό μας που για ακόμα μία φορά λει-

τούργησε άψογα, ατομικά και ως ομάδα. Επίσης θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες μας για την

υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους». 

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ συμμετείχε στην κλαδική έκθεση AUTOTEC EXPO 2019, για την αγορά του ανεξάρτητου Aftermarket της

αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα μας, που πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου. Το μον-

τέρνο, πολύμορφο και εντυπωσιακό περίπτερο συνολικής έκτασης 360 τ.μ. προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, τους οποίους

υποδέχτηκε το προσωπικό της εταιρείας παρουσιάζοντας τα εκθέματα και ενημερώνοντάς τους για όλες τις υπηρεσίες

που προσφέρει η ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

H ΙΑΠΩΝΙΚΗ στην έκθεση 
AUTOTEC EXPO 2019
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Η Comline, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές  ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτου στην Ευρώπη, κυριάρχησε στην έκθεση αν-

ταλλακτικών επιβατικών – φορτηγών αυτοκινήτων και

εξοπλισμού συνεργείων Autotec Expo 2019. Με ένα εντυπω-

σιακό περίπτερο 126 m2, διακοσμημένο με τα ξεχωριστά μπλε

και κίτρινα χρώματα της εταιρείας, η Comline παρουσίασε την

μεγάλη γκάμα προϊόντων της, που καλύπτει πληθώρα κατηγο-

ριών, στους επισκέπτες που έφτασαν τους 18.000.

Ο κ. Ishan Kamdar, Managing Director του Ομίλου Eταιρειών

Comline σχολίασε ζωντανά από την έκθεση: «Η Ελλάδα εξακο-

λουθεί να είναι μια αγορά στρατηγικής σημασίας για την Comline

και μέσω της θυγατρικής του ομίλου, Comline Hellas, μπορούμε

και απολαμβάνουμε μια ισχυρή θέση στην περιοχή αυτή. Σκο-

πεύουμε να επωφεληθούμε από αυτή τη θέση και να την ενι-

σχύσουμε περαιτέρω καθώς προχωρούμε. Έχοντας αυτό κατά

νου, η Autotec Expo είναι σημαντική για εμάς και χαίρομαι ιδι-

αίτερα που βρίσκομαι εδώ και μαρτυρώ από πρώτο χέρι την

εξαιρετική παρουσίαση που ετοίμασαν οι συνάδελφοί μου από

την Comline Hellas». 

Το εκθεσιακό περίπτερο της Comline περιελάμβανε προϊόντα

από όλες τις προϊόντικες κατηγορίες της εταιρείας όπως Φίλτρα,

Φρένα, Μετάδοση, Σύστημα Διεύθυνσης & Ανάρτησης,, Ψύξη,

Λιπαντικά, Μπαταρίες και Υαλοκαθαριστήρες. Το εντυπωσιακό

περίπτερο αποτέλεσε το τέλειο σκηνικό για να μπορέσουν οι επι-

σκέπτες  να θαυμάσουν τα προϊόντα της εταιρείας και να συνο-

μιλήσουν με τους ανθρώπους της Comline Hellas αλλά και

εκπροσώπους της εταιρείας που ήρθαν από το εξωτερικό ειδικά

για την έκθεση αυτή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://www.comlinehellas.gr/

• H Comline δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην έκθεση Autotec Expo 2019, την μοναδική έκθεση ανταλ-

λακτικών επιβατικών – φορτηγών αυτοκινήτων και εξοπλισμού συνεργείων στην Ελλάδα.

• Mε ένα εντυπωσιακό περίπτερο 126 m2 η εταιρεία παρουσίασε την υψηλής ποιότητας σειρά προϊόντων της στους

18.000 επισκέπτες.

• Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική αγoρά για τον όμιλο της Comline.

Η Comline εντυπωσιάζει με την παρουσία της
στην Autotec Expo 2019






