






4 ● επισκευαστής ● νοέμβριος 2019

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Σύνταξη 
Νίκος Λιβανός

Υπεύθυνος Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων 
Ευθύμιος Λυμπερόπουλος 

Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις 
Εύη Γκέργκη

Σελιδοποίηση 
Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

Ιδιοκτησία 
Xρυσοσπάθη Α & Γ Ι.Κ.Ε.
Δαναών 75, Ίλιον, 131 22
Τηλ.: 210 51.55.930 - 210.26.15.455
www.xrysospathis.gr  ● 
email: info@xrysospathis.gr

Εκδότης 
Χρυσοσπάθη Αναστασία

26

τ α υ τ ό τ η τ α
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Μηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Ιδιοκτητών

Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής - ΣΙΣΕΜΑ

Αλαμάνας 7 - 104 41 - Αθήνα  

Τηλ. 210 5225233, Fax 210 5248060

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πρόεδρος: 
Μόφορης Γρηγόρης, 210 4614076

Α΄ Αντιπρόεδρος:
Καμαδέλης Δημήτρης, 210 3469193

Β΄ Αντιπρόεδρος: 
Ντάλιος Γιώργος, 210 7257488

Γ. Γραμματέας: 
Φραγκιουδάκης Τάσος, 210 7627500

Αναπλ. Γ. Γραμ:
Mαρής Ελευθέριος, 210 2840379

Ταμίας: 
Καφεντζής Φώτιος, 210 9020745

Αναπλ. Ταμίας: 
Μαλιώρας Βασίλειος, 210 4810115

Έφορος: 
Γιαννακάκης Αθανάσιος, 210 3461604

Μέλη: 
Δάλλας Ηλίας-Θεόδ.  210 6915307
Μπλουχάρης Οδυσ., 210 5726417
Ρουσάκης Ιωάννης., 210 9514932

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΣΕΜΑ

36

18 22

Ενημέρωση

●Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας

των αυτοκινήτων στην 

Ελλάδα σήμερα

10
06

Concept Models

●Nissan IMk EV

●Kia Futuron Concept

22
Tεχνολογία

●Mustang Mach-e

●Porsche “relaxing πατέντα

●Ford  Home Charge Cable

18

Autonews

●Opel Corsa -e

●Renault Captur

46
Αναλυτική παρουσίαση

της κλαδικής έκθεσης AUTOTEC

B  ́ μέρος

32

Nέα επιχειρήσεων50

Ενημέρωση

●Ηλεκτρικά VS συμβατικά

Τι αλλάζει από το 2020





6 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● νοέμβριος 2019

■ Πόσο είναι ο μέσος όρος ηλικίας 
των αυτοκινήτων στην Ελλάδα, σήμερα

ενημέρωση

■ H πρόσφατη και παρατεταμένη κρίση στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου από το 2011 
έως και προσφάτως, είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει δραματικά ο μέσος όρος ηλικίας 

των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. 

Ακόμη και σήμερα, η χώρα μας έχει έναν από τους πιο «γηρασμένους» στόλους επιβατικών αυτοκινή-

των, την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα επιβατικά

αυτοκίνητα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 6c), επενδύοντας με ταχείς ρυθμούς στα ηλε-

κτρικά και τα υβριδικά μοντέλα. Με τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων στην

Ελλάδα να έχει «σκαρφαλώσει» φέτος στα 14,6 χρόνια, η ανάγκη ανανέωσης των οχημάτων με και-

νούργια αυτοκίνητα είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Αντιθέτως, η αθρόα εισαγωγή μεταχειρισμένων

αυτοκινήτων από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση

στους δρόμους με τον «γηρασμένο» στόλο να συντηρείται για τα επόμενα χρόνια. 
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ένα εκατομμύριο οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους, 
χωρίς να έχουν περάσει τον προκαθορισμένο έλεγχο των ΚΤΕΟ

ενημέρωση

Σήμερα, τα παλαιάς τεχνολογίας – αλλά και τα αυτοκί-

νητα που εισάγονταν χωρίς όριο αντιρρυπαντικών προ-

διαγραφών από το εξωτερικό -  ευθύνονται για το

μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις

μεγαλουπόλεις, ενώ, εξαιτίας της πλημμελούς συντή-

ρησης τους, εμπλέκονται στα περισσότερα τροχαία ατυ-

χήματα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σχεδόν ένα

εκατομμύριο οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους,

χωρίς να έχουν περάσει τον προκαθορισμένο έλεγχο

των ΚΤΕΟ, ενώ, το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, είναι η

πώληση μεταχειρισμένων αυτοκίνητων με πλασματικά

χιλιόμετρα και «γυρισμένα» κοντέρ» που διαστρεβλώ-

νουν ακόμη περισσότερο την εικόνα των οχημάτων

που κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους.  Επί-

σης, τα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα και κατ΄επέ-

κταση τα μεταχειρισμένα ξεπερασμένης τεχνολογίας,

εξαιτίας των ανεξέλεγκτων εκπομπών βλαβερών

ρύπων, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ατμοσφαιρι-

κής ρύπανσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Να σημει-

ωθεί, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  έχει προει-

δοποιήσει στο παρελθόν για τις επιπτώσεις και τις

συνέπειες και τα αυξημένα ποσοστά θανάτων που προ-

καλούν τα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα και πολύ

περισσότερο οι ιδιαίτερα βλαβεροί ρύποι των παλαιών

ντίζελ αυτοκίνητων – ακόμη και μοντέλων νεότερης τε-

χνολογίας όταν είναι ασυντήρητα.  Επίσης, ο ιδιοκτήτης

ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου – και κυρίως για

ένα μεγάλης ηλικίας αυτοκίνητο που έχει απωλέσει την

εγγύηση του – θα πρέπει να γνωρίζει ότι το κόστος της

συντήρησης ενός αυτοκινήτου πχ πενταετίας, είναι

πολύ πιο ακριβό από την απόσβεση και συντήρηση

ενός νεότερου. Τέλος, τα αυξημένα επίπεδα θορύβου

από τα μεταχειρισμένα μοντέλα, σε σχέση με τα πιο

σύγχρονα αυτοκίνητα ( και ιδίως από τα υβριδικά και

τα ηλεκτρικά), επιβαρύνουν τις ήδη «φορτωμένες» από

ήχους και ρύπους πόλεις. 

“





Αντλίες βενζίνης εναντίον μπαλαντέζας και μπα-

ταρίες εναντίον ρεζερβουάρ. Τα μοντέλα βενζίνης

και πετρελαίου συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία

των πωλήσεων, με τα ηλεκτρικά μοντέλα θα δεί-

χνουν ότι απειλούν τους κινητήρες εσωτερικής

καύσης  , από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.

Τα τελευταία κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Το 2018,

ίσως να μην ήταν η χρονιά τους, όμως, το 2019, οι

πωλήσεις των ηλεκτρικών μοντέλων θα φέρουν

χαμόγελα αισιοδοξίας στα περισσότερα στρατη-

γεία των αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν πον-

τάρει πολλά στα μοντέλα της πρίζας. 

Τι αλλάζει από το 2020

ηλεκτρικά VS συμβατικά
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Το μέλλον θέλει την αυτοκινητοβιομηχανία

να μπαίνει στην πρίζα και τα ηλεκτρικά μον-

τέλα να αποτελούν την πρώτη επιλογή σε

έναν στους τρεις νέους αγοραστές αυτοκινή-

του τα επόμενα χρόνια. 
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Το μέλλον τους αναμένεται ευοίωνο: Έως το 2025 οι

πωλήσεις των εταιρειών θα βασίζεται ως επί το πλεί-

στον στα ηλεκτρικά και τα Plug – in υβριδικά μοντέλα.

Αυτό προϋποθέτει ότι και  σε όλη την Ευρώπη θα

πρέπει να λειτουργούν πάνω από 2 εκατομμύρια

σταθμοί ταχυφόρτισης, ώστε να καταφέρουν να κα-

λύψουν τη ζήτηση των ηλεκτρικών οχημάτων στην

γηραιά Ήπειρο. Σίγουρα, οι χώρες του Νότου δεν θα

καταφέρουν ακόμη και τα επόμενα χρόνια να ακο-

λουθήσουν το χωροδικτύωμα εξηλεκτρισμού ( ταχυ-

φορτιστές, κίνητρα κ.α.) όπως έχουν πετύχει οι

χώρες του Βορρά. Η Νορβηγία, μπορεί να κατάφερε,

μέσα από μια σειρά κινήτρων, αλλά και αυστηρών

μέτρων για τις εκπομπές ρύπων, να γεμίσει τους

δρόμους τη με ηλεκτρικά ( ένα  στα δύο αυτοκίνητα

που ταξινομεί είναι EV μοντέλα) όμως, οι χώρες του

Νότου ( Ιταλία, Ελλάδα κ.α.) έχουν πολύ δρόμο ακόμη

για να βάλουν τα ηλεκτρικά στην αυτοκινούμενη ζωή

( σήμερα στην Ελλάδα οι πωλήσεις ηλεκτρικών δεν

ξεπερνούν το 0,3%!)

Ερχονται οι ταχυφορτιστές

ηλεκτρικά VS συμβατικά

1

Τα ηλεκτρικά έχουν πλέον περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι μειονεκτήματα. Η μικρή τους αυτονομία απο-

τελεί πλέον έναν κακό εφιάλτη του παρελθόντος, αφού, τα περισσότερα προσφέρουν αυξημένες αυτονομίες

( από 200 , 300, έως και 600 χιλιόμετρα) μετά από μια πλήρη φόρτιση. Διαθέτουν μεγαλύτερες σε χωρητικότητα

μπαταρίες, που αν υπολογίσουμε ότι ο μέσος όρος των καθημερινών χιλιομέτρων ενός ευρωπαίου οδηγού

είναι τα 70 -80 χιλιόμετρα, τότε, η αυτονομία τους θα υπερκαλύπτει τις ημερήσιες μετακινήσεις ακόμη και

τους πιο «χιλιομετροφάγου» οδηγού. 

Φουλ σε αυτονομία2
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Οι κατασκευαστές θέλουν όχι μόνο να μειώσουν τον χρόνο φόρ-

τισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά, οι ταχυφορτιστές να

υπάρχουν σε κάθε γωνιά, σε όλους τους δρόμους, αστικούς, αυ-

τοκινητοδρόμους…παντού! Στόχος, να λυθεί το πρόβλημα της

φόρτισης με την ταχεία εγκατάσταση μονάδων φόρτισης στους

σταθμούς εξυπηρέτησης των εθνικών δρόμων, στα πιο κεντρικά

σημεία των πόλεων, σε πάρκινγκ, σούπερ μάρκετ, εμπορικά

κέντρα. Για αυτό το λόγο και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες συ-

νεργάζεται με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για τη δημι-

ουργία σταθμών φόρτισης.  Επίσης, οι φορτιστές θα γίνουν

ακόμη πιο γρήγοροι μειώνοντας ραγδαία την φόρτιση των μελ-

λοντικών ηλεκτρικών οχημάτων. Στόχος των εμπλεκομένων

στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων οι μπαταρίες να γεμίζουν

στο 80% σε 10 λεπτά! 

Φόρτιση σε 10 λεπτά

ηλεκτρικά VS συμβατικά

3

Μια μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει ότι, έως το 2040 σχεδόν το 50% των πωλήσεων σε καινούργια αυτοκίνητα

θα προέρχεται μόνο από τα ηλεκτρικά μοντέλα. Σε 20 χρόνια οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα

αγγίζουν τα 56 εκατομμύρια οχήματα, όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης θα έχουν μειωθεί

από τα 58 εκατομμύρια μονάδες σε 42 εκατομμύρια μονάδες, παγκοσμίως. Η ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών

αυτοκινήτων, η πληθώρα εκδόσεων σε ηλεκτρικές προτάσεις ( από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως και μεγάλα

SUV ) θα δώσει την ευκαιρία στις αυτοκινητοβιομηχανίες να τα κάνουν ακόμη πιο προσιτά. Υπολογίζεται ότι

στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα έχουν εξομοιωθεί με τα μοντέλα

βενζίνης, ενώ, οι κινητήρες πετρελαίου θα έχουν βρει πρόσφορο έδαφος μόνο στις υβριδικές εκδοχές των

μεγάλων μοντέλων. 

Ανεβαίνουν οι πωλήσεις, πέφτουν οι τιμές4

Σαφώς, σήμερα, το υψηλό κόστος κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα που

όπως όποιος το λύσει πιο γρήγορα θα καταφέρει να κερδίσει και το μεγαλύτερο τμήμα από τις πωλήσεις των

EV μοντέλα. Για αυτό το λόγο και αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες, λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής του,

στρέφονται στις συνεργασίες με άλλες εταιρείες, πρώην αντιπάλους τους, με κοινό παρονομαστή την Κίνα,

που θα είναι και η πηγή στην κατασκευή μπαταριών. Σήμερα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πολύ δρόμο

μπροστά τους. Το 2018, από τα 95 εκατομμύρια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν παγκοσμίως, μόλις το 1,3 εκα-

τομμύριο αφορούσε τα ηλεκτρικά, ενώ, το 2019, οι πωλήσεις τους δεν θα ξεπεράσουν σε μερίδιο το 1%. Πάν-

τως, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, που εστίαζε στον αγοραστή ηλεκτρικών οχημάτων, διαπίστωσε ότι

διπλάσιος αριθμός οδηγών σχεδιάζει να αγοράσει ένα EV σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια.  

Το υψηλό κόστος φέρνει συνεργασίες5
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ηλεκτρικά VS συμβατικά

Και όμως, παρόλο τον εξηλεκτρισμό των μοντέλων τους, οι ευρωπαϊκές φίρμες ακολουθούν την πρώτη σε

πωλήσεις Tesla, που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, χάρη στο Model 3, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που

δεν είναι φθηνό – κοστίζει 45.000 ευρώ – αλλά έχει κλέψει τις καρδιές των φανατικών της ηλεκτροκίνησης.

Στη δεύτερη θέση ο όμιλος BMW , που διαθέτει την πιο πλούσια γκάμα σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πιο καλο-

πουλημένο μοντέλο της το BMW i3 ενώ την τριάδα κλείνει η Renault, με το μικρό Zoe. 

Οι τρεις καλύτεροι σε πωλήσεις6

Οι περισσότερες φίρμες λένε ναι. Μεταξύ αυτών και η Ford που εκτιμά ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματά της θα

καταφέρουν να κατακτήσουν έναντι των συμβατικών μία αναλογία επί των συνολικών πωλήσεων της μάρκας

άνω του 50% μέχρι το τέλος του 2022. Αυτή η χρονιά θα αλλάξει τις ισορροπίες στις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων

και συμβατικών οχημάτων της Ford. Μέχρι τότε, η εταιρεία εκτιμά, επίσης, ότι θα έχει πουλήσει πάνω από

ένα εκατομμύριο ηλεκτροκίνητα επιβατικά οχήματα.

Θα καταφέρουν οι πωλήσεις 
των ηλεκτρικών να «καπελώσουν» τα συμβατικά; 

7
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nissan IMk EV

ΗNissan δίνει μια πρώτη γεύση για το

αυτοκίνητο πόλης του μέλλοντος. Ποια

είναι τα βασικά συστατικά του; Η ηλεκτρο-

κίνηση, η αυτόνομη οδήγηση και ο κομψός

σχεδιασμός του σε συνδυασμό με την

υψηλή τεχνολογία που πλέον «προσπερ-

νάει» κάθε μοντέλο της κατηγορία του που

θα δούμε να κυκλοφορεί την επόμενη δε-

καετία. Όπως αναφέρει, η ιαπωνική φίρμα,

το IMk EV, είναι το «απόλυτο αστικό όχημα»,

φέροντας μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία,

που θα δούμε να υιοθετείται και στα μελ-

λοντικά οχήματα του ιαπωνικού κολοσσού.

Με το συγκεκριμένο μοντελάκι, που αγγίζει

σε μήκος τα 3,4 μέτρα, η ιαπωνική φίρμα

φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με

τον οποίο στο μέλλον θα οδηγούμε, θα τα

τροφοδοτούμε με ενέργεια ( στην συγκεκρι-

μένη περίπτωση ηλεκτρική) και θα μπο-

ρούν να είναι on – line κάθε στιγμή, σε κάθε

διαδρομή, μιας και θα είναι πλήρως συν-

δεδεμένα. 

concept models

Aυτοκίνητο του μέλλοντος για την πόλη! 

■ Σπορ



σχεδιασμός
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nissan IMk EV

Πρόκειται για ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με σχε-

δίαση, που όπως αναφέρει η Nissan ξεχωρίζει από

οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο πόλης. Υπόσχεται να μει-

ώνει το άγχος του οδηγού, τόσο με τις λιλιπούτειες δια-

στάσεις του, όσο και με το εσωτερικό του περιβάλλον

που θα είναι πρωτίστως «χαλαρωτικό». Όλες οι πλη-

ροφορίες – για την ταχύτητα, την αυτονομία κ.α.  – θα

εμφανίζονται μέσω μιας οθόνης χωρίς πρίσμα, όπως

στις 3D οθόνες. Εκτός από την προηγμένη αυτόνομη

οδήγηση, θα φέρει μια πλειάδα συστημάτων υποβοή-

θησης, όπως η δυνατότητα να κάνει κράτηση χώρου

στάθμευσης, χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να είναι

μέσα σε αυτό. Όταν, ο οδηγός ενεργοποιεί την συγκε-

κριμένη λειτουργία από το smartphone, και όταν θελή-

σει να επιβιβαστεί εκ νέου, απλά, με το πάτημα ενός

κουμπιού το αυτοκίνητο έρχεται  σε αυτόν, εκεί που τον

είχε αφήσει πριν παρκάρει. Το  IMk κρατά τους επιβαί-

νοντες  συνεχώς online,  με την τελευταία τεχνολογία

συνδεσιμότητας, όντας ένα αυτοκίνητο που θυμίζει πε-

ρισσότερο ένα τεχνολογικό δωμάτιο. Ακόμη και οι πίσω

επιβάτες, μπορούν να απολαμβάνουν μέσω διαδραστι-

κών οθονών, το περιβάλλον που υπάρχει γύρω τους ή

και πίσω από αυτό. Εμπνευσμένη είναι και η σχεδίαση

του. Για παράδειγμα, ο προφυλακτήρας, οι τροχοί, τα

ελαστικά, τα παράθυρα, οι πίσω προβολείς, η οροφή

και άλλα στοιχεία  είναι εμπνευσμένα από ένα λεπτό

σπάγκο,  φτιαγμένο από Ιαπωνικό ρύζι. 

Η πρωτοποριακή του μάσκα, η οποία αντικαθιστά τις

γρίλιες που συναντάμε σε βενζινοκίνητα οχήματα, αν-

τιπροσωπεύει ένα νέο στοιχείο υπογραφής στην επα-

ναπροσδιορισμένη γλώσσα σχεδιασμού που θα φέρει

στο μέλλον η φίρμα. Η Nissan  αναφέρει, ότι το νέο της

κόνσεπτ μοντέλο είναι ηλεκτρικό, όντας μια φίρμα,

πρωτοπόρος στην τεχνολογία ηλεκτροκίνητων οχημά-

των,  για περισσότερα από 10 χρόνια με "όπλο" στη συγ-

κεκριμένη κατηγορία το νέο Nissan LEAF, το πρώτο

ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής και εξακο-

λουθεί να είναι το πρώτο σε πωλήσεις παγκοσμίως,

μέχρι και σήμερα.  Το νέο Nissan IMk EV αποτελεί ένα

από τα 14 νέα μοντέλα που θα προβάλλει στο επερχό-

μενο σαλόνι αυτοκινήτου στο Τόκιο, στα τέλη Οκτω-

βρίου.

concept models
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πλήρως ηλεκτροκίνητο μοντέλο 

με SUV χαρακτηριστικά

H Ford αποκάλυψε στο κοινό το νέο, πλή-

ρως ηλεκτροκίνητο μοντέλο της, με SUV

χαρακτηριστικά,  που με σήμα το θρυλικό

έμβλημα του Pony θα φέρει το όνομα

Mustang Mach-E. Το νέο μοντέλο έκανε

την επίσημη πρεμιέρα του την Δευτέρα,

στο Λος Αντζελες . Όσοι προπαραγγέλνουν

ένα όχημα θα μπορούν να οριστικοποι-

ήσουν την τελική παραγγελία τους του

χρόνου, όταν ανοίξει το σχετικό παράθυρο

παραγγελιών. Εκτός από την εντυπωσιακή

εμφάνιση του, το νέο μοντέλο, μέρος του

εξηλεκτρισμού της φίρμας που θα ακο-

λουθήσει και σε άλλα μοντέλα, διαθέτει

όλη την τεχνολογική υπεροχή της φίρμας

στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με προηγ-

μένες τεχνολογίες, που αφορούν τα συστή-

ματα υποβοήθησης κ.α. 

Η Mustang Mach-E αποτελεί το πρώτο από τα 14 ηλεκτρικά μοντέλα

της Ford, που θα δούμε στην Ευρώπη έως τα τέλη του 2020. 

τεχνολογία
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το νέο μοντέλο θα προσφέρεται σε εκδόσεις με κίνηση τόσο

στους εμπρός όσο και στους πίσω τροχούς

Το νέο μοντέλο είναι εξελιγμένο και κατα-

σκευσμένο αφουγκραζόμενο τους ευρω-

παίους αγοραστές. Επίσης, η νέα Mustang

Mach-E δεν είναι ένα «απλό» ηλεκτρικό

αυτοκίνητο, αλλά μία ευφυής σε σύλληψη

και καινοτόμα σε εκτέλεση πρόταση στην

κατηγορία των οχημάτων μηδενικών εκ-

πομπών. Ειδικότερα, θα προσφέρεται σε

δύο εκδόσεις, μια …μικρή με την μπατα-

ρία των 75,7 kW (η βασική έκδοση ) και η

πιο ισχυρή, με την μπαταρία των  98,8 kW

(η πιο ενισχυμένη). Όπως ανέφερε στην

πρώτη παγκόσμια παρουσίαση η Ford το

νέο μοντέλο θα προσφέρεται σε εκδόσεις

με κίνηση τόσο στους εμπρός όσο και

στους πίσω τροχούς. Η Mustang Mach-E

εκτός από την άνεση, την τεχνολογική υπε-

ροχή κ.α. θα προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα

αποθέματα αυτονομίας μετά από μια

πλήρη φόρτιση, που σε αριθμούς σημαίνει

600 χιλιόμετρα - σύμφωνα με το πρωτό-

κολλο WTLP. Η φίρμα έδωσε και αρκετές

λεπτομέρειες για τις επιδόσεις του μοντέ-

λου. Έτσι, η έκδοση Mach-E GT θα επιτυγ-

χάνει σε επιτάχυνση τα  0-100 χλμ./ώρα σε

χρόνο μικρότερο των 5 δλ. αποδίδοντας

ισχύ 465 ίππους και ροπή 860 Nm, ενώ

διαθέσιμη θα είναι και μια τετρακίνητη έκ-

δοση με ισχύ 337 ίππων και ροπή 565 Nm.

Θα φέρει πλειάδα τεχνολογιών και στο



εσωτερικό του, με πλήρη συνδεσιμότητα,

ενώ, για πρώτη φορά στο νέο μοντέλο κάνει

πρεμιέρα το νέο σύστημα πολυμέσων SYNC

της Ford. Το νέο μοντέλο δεν θα είναι μόνο

άρτιο τεχνολογικά, αλλά, θα είναι – εκτός

των άλλων – και ένα άνετο μοντέλο για

πέντε επιβάτες, με χώρο φόρτωσης από 400

έως και 1.400 λίτρα, στον χώρο αποσκευών

και στο πίσω τμήμα και έναν επιπλέον χώρο

100 λίτρων στο εμπρός τμήμα. Και όλα αυτά

για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό της μοντέλο,

που αποτελεί ένα από τα 14 ηλεκτροκίνητα

μοντέλα που αναμένεται να δούμε στην Ευ-

ρώπη, έως τα τέλη του 2020    
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PORSCHE 
Οδήγηση ή …ριλάξ! 

τεχνολογία

H πατέντα της Porsche θέλει στο μέλλον τα καθίσματα

των πλήρως αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων 

να γίνονται καναπές και το τιμόνι να 

εξαφανίζεται από το ταμπλό. 
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Είναι το στάδιο, στο οποίο ο οδηγός δεν κάνει σχεδόν

τίποτα, και μπορεί απλά, να επιβλέπει ή ακόμη και

ασχολείται με άλλες δραστηριότητες ( όπως να χαζεύει

το τάμπλετ του, να συζητά με τους πίσω επιβάτες όπως

στον καναπέ του σπιτιού του κ.α.). Πρόσφατα, η Porsche

κατοχύρωσε μια πατέντα για ένα πρωτοποριακό κάθι-

σμα, που είναι κομμένο και ραμμένο για τα πλήρως αυ-

τοματοποιημένα αυτοκίνητα, τα οποία είναι προ των

πυλών για πολλές φίρμες μέσω των συστημάτων υπο-

βοήθησης. Όπως φαίνεται και από το σχέδιο -πατέντα,

που έχει ήδη κατοχυρώσει η γερμανική, σπορ εταιρεία,

στην πρώτη περίπτωση ( steering), ο οδηγός οδηγεί και

χειρίζεται το αυτοκίνητο, όπως θα έκανε και με ένα ση-

μερινό αυτοκίνητο ( που φέρει όλο τα συστήματα υπο-

βοήθησης τα οποία επεμβαίνουν όταν διαπιστώνεται ότι

οδηγεί επικίνδυνα κ.α.) . Σαφώς, η καινούργια θέση που

εξιτάρει τους σημερινούς οδηγούς είναι η θέση relax-

ation ( της ξεκούρασης στα ελληνικά). Στη συγκεκρι-

μένη θέση ο οδηγός , μπορεί να ξαπλώνει, όπως σε

έναν καναπέ. Ο οδηγός με το πάτημα ενός μπουτόν θα

ρίχνει την πλάτη του πίσω καθίσματος ( κάτι που επι-

τυγχάνεται και σήμερα) όμως το καινούργιο στοιχείο

είναι ότι, αναδιπλώνεται και το τιμόνι, το οποίο ουσια-

στικά «χάνεται» από το ταμπλό, εξοικονομώντας περισ-

σότερο χώρο!   Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός θα έχει

στη διάθεση του άπλετο χρόνο για να κλείσει λίγο τα

μάτια του, να εργαστεί ή και να απολαύσει μια ταινία.

Και αυτό χάρη στην αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 5, που

απαλλάσσει τον οδηγό από τον ρόλο του να κρατάει το

τιμόνι, έως και να επιβλέπει τον δρόμο. Σαφώς, αυτή τη

εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την προ δύο ετών

άποψη της Porsche που ανέφερε ότι βλέπει με «κακό

μάτι» την αυτοματοποιημένη οδήγηση, κυρίως για τα

μοντέλα της που κατασκευάζονται για να οδηγούνται και

να προσφέρουν οδηγική, σπορ απόλαυση στους οδη-

γούς της και απευθύνονται σε ιδιοκτήτες που συμμετέ-

χουν ενεργά πίσω από το τιμόνι – όντα λάτρεις της

καθαρόαιμης σπορ οδήγησης. Προς το παρόν η πατέντα

είναι στα χαρτιά, αλλά, σίγουρα, αναμένεται να πονοκε-

φαλιάσει τους επικεφαλής της φίρμας, μόλις, η αυτο-

ματοποιημένη οδήγηση πατήσει γκάζι για τις

περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες.

H αυτόνομη οδήγηση, μπορεί να εισβάλλει με αργά αλλά σταθερά βήματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως,

οι αυτοκινητοβιομηχανίες, φαίνεται ότι γύρω από αυτή χτίζουν και την εργονομία των μοντέλων τους, όταν

θα φέρουν το τελευταίο και πιο εξελιγμένο στάδιο της αυτοματοποιημένης οδήγησης (επίπεδο 5).
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Βάσει σχετικής έρευνας που αποκαλύπτει ότι οι δυνητικοί 

αγοραστές θέλουν να γνωρίζουν ότι έχει ληφθεί μέριμνα για τη φόρ-

τιση πριν προχωρήσουν στην αγορά ενός ηλεκτρικού 

οχήματος, η στρατηγική της Ford στον τομέα της φόρτισης είναι διττή.
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Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι,

όπου οι περισσότεροι ιδιοκτήτες συνήθως φορτί-

ζουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα. Κάθε plug-in

ηλεκτρικό όχημα της Ford θα διατίθεται στο βασικό

του εξοπλισμό με ένα καλώδιο Ford Home Charge

Cable, που υποστηρίζει τη φόρτιση ανεξάρτητα από

την ισχύ της οικιακής παροχής ρεύματος.

Με τον τρόπο αυτό η φόρτιση στο σπίτι καθίσταται

εύκολη όσο η αντίστοιχη ενός κινητού τηλεφώνου.

Τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα της Ford μπορούν

να φορτίζονται μέσω μιας οικιακής ηλεκτρικής

πρίζας ή ενός επιτοίχιου φορτιστή Ford Connected

Wallbox, που προσφέρει μέχρι και πέντε φορές

μεγαλύτερη ισχύ φόρτισης συγκριτικά με μία στάν-

ταρ οικιακή ηλεκτρική παροχή. Αυτό σημαίνει ότι

οι πελάτες έχουν δυνατότητα να φορτίζουν πλή-

ρως το αυτοκίνητό τους κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας.

Σε συνεργασία με τη NewMotion και μέσω της

συνδεσιμότητα που προσφέρει το ενσωματωμένο

modem FordPass Connect, η εφαρμογή FordPass

θα προσφέρει στους ιδιοκτήτες πρόσβαση στο με-

γαλύτερο – και ραγδαία αναπτυσσόμενο - δίκτυο

δημόσιων σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη. Έτσι,

οι αγοραστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν εύ-

κολα τα σημεία φόρτισης σε διάφορες περιοχές και

να πληρώνουν για τις υπηρεσίες φόρτισης μέσα

από ένα λογαριασμό, γεγονός που αναμένεται να

αναβαθμίσει την εμπειρία ιδιοκτησίας ενός ηλε-

κτρικού οχήματος.

Την ίδια στιγμή, η Ford αποτελεί ιδρυτικό μέλος και

μέτοχος της κοινοπραξίας IONITY που έχει στόχο

τη δημιουργία 400 σταθμών ταχείας φόρτισης σε

βασικές Ευρωπαϊκές περιοχές μέχρι το 2020. Αυτό

θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους φόρτισης των

πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων συγκριτικά με τα

υπάρχοντα συστήματα.

Με ισχύ φόρτισης έως 150 kW σε σταθμό της κοι-

νοπραξίας IONITY, το νέο, πλήρως ηλεκτρικό SUV

της Ford, το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από τη

Mustang, θα ανακτά ενέργεια για την κάλυψη μιας

απόστασης μήκους μέχρι και 93 km με 10 λεπτά

φόρτισης.

Η FordPass mobile app επιτρέπει στους οδηγούς

να παρακολουθούν από απόσταση την κατάσταση

φόρτισης του αυτοκινήτου τους. Ένα ακόμα σημαν-

τικό στοιχείο της εφαρμογής FordPass είναι το

FordPass Power My Trip. Πρόκειται για έναν προ-

γραμματιστή ταξιδιού (trip planner) που λαμβάνει

υπόψιν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης του

οχήματος έχοντας τη δυνατότητα να εντοπίζει τα

κατάλληλα σημεία φόρτισης κατά μήκος της δια-

δρομής, προς όφελος της απόδοσης. Η εφαρμογή

FordPass αναγνωρίζει επίσης σημεία ενδιαφέρον-

τος (POI), όπως εστιατόρια και εμπορικά κέντρα,

ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο ο χρό-

νος του ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος, όσο

διαρκεί η φόρτιση του αυτοκινήτου του.

Επιπλέον, η λειτουργία συνδεδεμένης πλοήγησης

που προσφέρει το FordPass Connect θα δίνει τη

δυνατότητα στους κατόχους Ford σε όλη την Ευ-

ρώπη να προωθούν ασύρματα (over-the-air) τις

προγραμματισμένες διαδρομές τους από τα κινητά

τηλέφωνα ή τα tablet τους απευθείας στα ηλε-

κτρικά τους οχήματα. Έτσι, τα ταξίδια που έχουν

σχεδιαστεί στο σπίτι, στο γραφείο ή χαλαρά σε ένα

καφέ, θα μπορούν να αποστέλλονται στο σύστημα

πλοήγησης του αυτοκινήτου, κάτι που σημαίνει ότι

οι οδηγοί απλά θα κάθονται πίσω από το τιμόνι και

θα ενεργοποιούν την επιλεγμένη διαδρομή.

Για να το θέσουμε απλά: Η Ford έχει μεριμνήσει εκ

των προτέρων. Οι πελάτες θα μπορούν να φορτί-

ζουν στο σπίτι και να ξεκινούν το ταξίδι με όλη τους

την άνεση, χάρη την εφαρμογή FordPass.
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>> Ford Home Charge Cable



KIA

Futuron Concept
Όλα στον αυτόματο! 

Τον προπομπό των μελλοντικών ηλεκτρικών, SUV με

κουπέ ...φυσιογνωμία αποκαλύπτει η KIA, μέσω του Fu-

turon Concept που κλέβει αυτή την εβδομάδα τα φώτα της

δημοσιότητας, τόσο με την φουτουριστική εμφάνιση, όσο και

με την τεχνολογική του αρτιότητα.

Το Futuron (που το όνομα του προ-

έρχεται από δύο λέξεις, Future που

σημαίνει μέλλον και on (ανοιχτό)  πραγ-

ματοποιεί το ντεμπούτο του στη Διεθνή Έκ-

θεση Εισαγωγών Κίνας στη Σαγκάη. Εκτός από

τις δυναμικές γραμμές του, το σπορτίβ SUV

Coupe ενσωματώνει ένα πλήρως ηλεκτρικό σύ-

στημα με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Η κορε-

ατική φίρμα αναφέρει ότι, στο συγκεκριμένο μον-

τέλο έχει επιτευχθεί η μέγιστη οικονομία στο

βάρος του οχήματος, με την δίαιτα να έχει αγγίξει

σχεδόν όλα τα μηχανικά του μέρη χάρη στην

χρήση πανάλαφρων υλικών. Το χαμηλό προφίλ

του αυτοκινήτου στο εμπρός τμήμα, οι μεγάλες

Το κόνσεπτ Futuron Concept προαναγγέλει το μέλλον της 

αυτοκίνησης, μέσω ενός SUV που θα κινείται ηλεκτρικά 

& θα έχει θέσεις business class όπως στα αεροπλάνα.
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του διαστάσεις – με το μήκος να αγγίζει τα 4,85

μέτρα – και το μεγάλο μεταξόνιο των 3 μέτρων

αποκαλύπτει τις σχεδιαστικές ...ορέξεις για την

σχεδιαστική «φόρμα» που θα υιοθετήσουν τα μελ-

λοντικά της μοντέλα στο μέλλον. Επίσης, η φίρμα

αναφέρει, ότι, έχει επιτευχθεί το καλύτερο μέγιστο

ύψος απόστασης του οχήματος από το έδαφος,

ώστε να μπορεί να κινείται με άνεση και σε εκτός

δρόμου διαδρομές.  

Φυσικά, οι μεγάλες διαστάσεις του ευνοούν την

τοποθέτηση στο πάτωμα του αυτοκινήτου μιας με-

γάλης μπαταρίας που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκι-

νητήρα, ενώ, η τοποθέτηση στο πιο χαμηλό σημείο

, βελτιώνει το κέντρο βάρους του οχήματος και την

επίτευξη της καλύτερης οδικής συμπεριφοράς

του. Το πιο σημαντικό στοιχείο, ότι το αυτοκίνητο

είναι …ζωσμένο από συστήματα υποβοήθησης

του οδηγού, κάμερες, ραντάρ και άλλα, όλα στην

υπηρεσία της αυτόνομης οδήγησης , του τέταρτου

και του προτελευταίου επιπέδου, σε αυτό δηλαδή,

όπου επιτρέπεται η κίνηση του οχήματος δίχως ο

οδηγός να κρατά το τιμόνι ή να έχει το βλέμμα του

στον δρόμο. 

Για αυτό το λόγο και τα καθίσματα , ακόμη και του

οδηγού, μπορούν να πάρουν θέση ανάπαυσης,

όπως στους επιβάτες της πρώτης θέσης των αε-

ροπλάνων! Εργονομικό και κυρίως οδηγοκεντρικό

είναι και το ταμπλό του, που είναι «χτισμένο» γύρω

από τον οδηγό, όπως των πιλοτηρίων των αερο-

σκαφών, ενώ, το νέο μοντέλο φέρει πλήρη σύν-

δεση με το διαδίκτυο, πληροφορώντας τον οδηγό

για ότι χρειαστεί κατά την διάρκεια της οδήγησης.
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Πάτησε πόδι στην Ελλάδα 

Περισσότερα από δέκα νέα ηλεκτρικά

μοντέλα αναμένονται στην χώρα μας το

2020, με τα πρώτα μοντέλα να είναι προ

των πυλών. Όπως η νέο Corsa-e, για

το οποίο η ελληνική αντιπροσωπεία

ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της έκ-

θεσης αυτοκινήτου, την τιμή του. Συγ-

κεκριμένα, το αμιγώς ηλεκτροκίνητο

αυτοκίνητο κοστίζει από  29.890 ευρώ

στην έκδοση Corsa-e Selection. Οι πιο

αρκιβές εκδόσεις αφορούν την έκδοση

Corsa-e Edition που κοστίζει 31.900

ευρώ και η πιο πλούσια εξοπλιστικά,

αυτή του Corsa-e Elegance τιμάται στα

32.900 ευρώ. Το νέο Corsa-e έχει κάτω

από το καπό του έναν ηλεκτροκινητήρα

που αποδίδει 136 ίππους ενώ, η ροπή

του αγγίζει τα 260 Nm.  Σε επιδόσεις,

το νέο μοντέλο μπορεί να επιταχύνει

από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δλ. ενώ

η τελική του τερματίζει στα 150

χλμ./ώρα. Οσόν αφορά την κατανά-

λωση του σε ηλεκτρική ενέργεια, σύμ-

φωνα με το εργοστάσιο,   είναι 17,0

kWh/100 χλμ.. Φυσικά, το μεγάλο του

πλεονέκτημα ότι οι εκπομπές CO2 είναι

μηδενικές. Το γερμανικό μοντέλο απο-

θηκεύει την ηλεκτρική του ενέργεια σε

μια μπαταρία  ιόντων λιθίου χωρητικό-

τητας 50 kWh. Μετά από μια πλήρη

φόρτιση το νέο Corsa-e μπορεί να προ-

σφέρει την εξαιρετική αυτονομία των

330 χλμ. Η εγγύηση της μπαταρίας

είναι για οκτώ χρόνια. Για την φόρτιση

του υπάρχουν οι εξής λύσεις. Στην

πρώτη περίπτωση, και εφόσον το αυ-

τοκίνητο φορτίζεται στο σπίτι, υπάρχει

ο επιτοίχιος πίνακας, ο οποίος μπορεί

να φορτίσει το Corsa-e φορτίζεται σε

μόλις 5 ώρες. 

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό κοστίζει λίγο κάτω από τα 30 χιλιάδες ευρώ. 

 

 

Σε επιδόσεις, το νέο μοντέλο 

μπορεί να επιταχύνει από τα 0-100 χλμ./ώρα

σε 8,1 δλ. ενώ η τελική του τερματίζει 

στα 150 χλμ./ώρα

O
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Αν, ο οδηγός βρίσκεται και σε ταξίδι, τότε, υπάρ-

χει και η λύση με το καλώδιο τύπου «mode 3»

που επιτρέπει τη φόρτιση σε έναν συμβατικό φορ-

τιστή AC (εναλλασσόμενο ρεύμα). Σε αυτή την πε-

ρίπτωση, και μέσα σε μια ώρα μπορεί να του

εξασφαλίσει αυτονομία 100 επιπλέον χιλιομέ-

τρων.

Οι σταθμοί φόρτισης DC (συνεχές ρεύμα), που θα

αποκτήσουν στο μέλλον με μεγαλύτερη πυκνότητα

στους δρόμους και τους δήμους είναι η πιο ταχύ-

τερη λύση. Εδώ, το Corsa-e μπορεί να φορτίσει το

80% της χωρητικότητάς της σε λιγότερο από 30

λεπτά.

Το Corsa-e Selection είναι ένα πλήρως εξοπλι-

σμένο μοντέλο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φι-

λοξενήσει τέσσερις επιβάτες. 

Ο εξοπλισμός του είναι πληρέστατος, και

εκτός από τα υποχρεωτικά συστήματα

ασφαλείας – όπως οι έξι αερόσακοι – πε-

ριλαμβάνει πληθώρα συστημάτων υπο-

βοήθησης, όπως είναι το  σύστημα

αυτόνομης πέδησης με αναγνώριση

πεζών, τιν αισθητήρα αναγνώρισης ση-

μάτων κυκλοφορίας, την  αυτόματη λει-

τουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων

κ.α. Ο οδηγός ενημερώνεται από το σύ-

στημα πολυμέσων μέσω μιας οθόνης

αφής 7 ιντσών, ενώ, φέρει όλες τις ηλε-

κτρικές ευκολίες που έχουμε γνωρίσει

και στην συμβατική έκδοση. 

  

 
Το νέο Corsa-e έχει κάτω από το καπό του 

έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 136 ίππους 

ενώ η ροπή του αγγίζει τα 260 Nm“

auto news Opel Corsa-e
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Σε αριθμούς, το νέο μοντέλο από το 2013,  που πρωτολανσαρίστηκε,  έχει πετύχει να είναι

το πιο καλοπουλημένο μοντέλο στην κατηγορία των μικρών SUV ( Β- SUV) στην Ευρώπη,

με πωλήσεις άνω των 1,5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων ενώ μόνο το 2018, η γαλλική εταιρία

παρέδωσε πάνω από 310.000 αυτοκίνητα.  

 

Η Renault επέλεξε την Ελλάδα για την παγκόσμια πρεμιέρα του

νέου Captur, που έρχεται στη νέα του γενιά πιο σύγχρονο

τεχνολογικά, αναβαθμισμένο ποιοτικά με τα πλεονεκτήματα του

προηγούμενου και με σύμμαχο την εμπορική του επιτυχία σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο.

“

auto news

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Γάλλων

Σε επίπεδο εμφάνισης το νέο μοντέλο αποτελεί φυσική εξέλιξή της προηγούμενης
γενιάς, με πολλά στοιχεία να προέρχονται από τό νέο Clio. 

 

Renault Captur

Σε επίπεδο εμφάνισης το νέο μοντέλο αποτε-

λεί φυσική εξέλιξή της προηγούμενης γενιάς,

με πολλά στοιχεία να προέρχονται από τό νέο

Clio. Το εμπρός τμήμα του δείχνει πιο δυνα-

μικό και ογκώδες, ενώ, η εμφάνιση του παρα-

πέμπει σε πιο μεγάλο SUV, και παρόλο που σε

διαστάσεις είναι στα ίδια περίπου δεδομένα με

το προηγούμενο.  Ειδικότερα, σε διαστάσεις το

Captur έχει  κατά 11 εκατοστά μεγαλύτερο

μήκος από τον προκάτοχό του, φτάνοντας τα

4.22 μέτρα, με θετικό αντίκτυπο στην ευρυχω-

ρία της καμπίνας, ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται

στα 2.639 χλστ., όντας μεγαλύτερο κατά σχε-

δόν 20 χλστ. 

■ Σχεδιασμός
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Renault Captur
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Εκτός από την αναβαθμισμένη σε άνεση καμπίνα  - μεταξύ άλλων υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος χω-

ρητικότητας 27 λίτρων  - ο χώρο αποσκευών φτάνει τα 536 λίτρα (+81 λίτρα από την προηγούμενη γενιά), μέγεθος

που τον καθιστά τον μεγαλύτερο στην κατηγορία. Πληθώρα και τα συστήματα υποβοήθησης, όπου στα πιο και-

νούργια ξεχωρίζει  το σύστημα υποβοήθησης κίνησης σε αυτοκινητόδρομο και μποτιλιάρισμα (Highway & Traffic

Jam Companion), που συνδυάζει τη λειτουργία του ενεργού cruise control και του συστήματος υποβοήθησης

διατήρησης πορείας στο κέντρο της επιλεγμένης λωρίδας κυκλοφορίας.

 

Σε διαστάσεις το Captur 

έχει  κατά 11 εκατοστά μεγαλύτερο μήκος από τον

προκάτοχό του, φτάνοντας τα 4.22 μέτρα, με θετικό

αντίκτυπο στην ευρυχωρία της καμπίνας
“

auto news

 

Ανασχεδιασμένο και με έμφαση στις τεχνολογίες, τις μεγαλύτερες οθόνες και την εργονομία

είναι και το εσωτερικό, όπου δεσπόζουσα θέση έχει η οθόνη αφής 9,3 ιντσών (7 ιντσών στον

βασικό εξοπλισμό) του συστήματος multimedia. Οι νέες οθόνες είναι συμβατές με λειτουργικό

Android Auto και Apple CarPlay, με την μεγάλη να είναι κάθετα τοποθετημένη. Επίσης, για

πρώτη φορά φέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ περιλαμβάνει και βάση ασύρματης φόρτι-

σης smartphone. 

■ Tεχνολογία
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To νέο Captur προσφέρεται με ευρεία γκάμα κινητήρων

βενζίνης απόδοσης από 100 έως 155 ίππους, και πετρε-

λαίου απόδοσης 95 έως 115 ίππους.  Επίσης, για πρώτη

φορά είναι διαθέσιμο και με υβριδικό κινητήρα, με τα χα-

ρακτηριστικά E-Tech. Το τελευταίο αποτελείται από έναν

κινητήρα 1,6 λίτρων ατμοσφαιρικό βενζίνης, απόδοσης

90 ίππων, ενώ σε συνδυασμό με τους ηλεκτροκινητήρες,

η ισχύ συνδυαστικά αγγίζει τα 160 άλογα. Το νέο υβριδικό

δίνει ηλεκτρική αυτονομία 45 χλμ. με ταχύτητες μέχρι

135 χλμ/ώρα .

■Κινητήρες
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ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ■ Xημικά και πρόσθετα


MENGIA AE■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων

AUTOTEC EXPO
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! 

>> έκθεση ανταλλακτικών & εξοπλισμού συνεργείων

B’
 Μ

ΕΡ
ΟΣ
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ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Κ. & Σ. ΕΠΕ ■ Εργαλεία Χειρός - Προϊόντα Συνεργείου


MIZOΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ■ Μίζες - Δυναμό



NGP ΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕ ■ Ρουλεμάν - Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ

>> παρουσίαση εκθετώνB’ ΜΕΡΟΣ
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ΝΟRMA GROUP ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων και προϊόντα συγκράτησης σωλήνων


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ ΑΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΤ. & ΣΙΑ ΟΕ MANDO ■ Ανταλλακτικά ΚΙΑ-ΗYUNDAI


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΙΔΕΕΑ ΙΚΕ■ Περιοδικά για τα συνεργεία αυτοκινήτων
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ INFOSERVICE ■ Περιοδικά για τα συνεργεία αυτοκινήτων


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ AUTOTRITI■ Περιοδικό για το αυτοκίνητο



ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ SHELL ■ Λιπαντικά


ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων
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PROTEC HELLAS ■ Χημικά


ΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ ΕΠΕ■ Φίλτρα - Λιπαντικά



ΡΑΣΚΟΣ ΑΓ. ΑΕ ■ Ανταλλακτικά Οχημάτων


ΡΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ■ Φίλτρα - Λιπαντικά
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ΣΙΓΑΛΟΣ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων


ΣΙΑΜΠΑΝ ΕΡΔΑΛ■ Μπαταρίες



S & S ΕΠΕ RECOR BATTERIES ■ Μπαταρίες


ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΕ■ Ανταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά
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ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ


ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων



ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΕ ■ Ανταλλακτικά BMW-Mini-Mercedes


ΣΦΑΝΤΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ ΟΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



νοέμβριος 2019 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 47



ΤΕΧΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά Οχημάτων


TECNOPNEUMATIC AE■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



ΤΖΑΒΑΡΑΣ Γ ΜΟΝ ΕΠΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων -  Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά


ΤΕΧΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ■ Ανταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά
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ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ■ Λιπαντικά


ΤΡΑΝΤΑΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελμαστικών οχημάτων



ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων
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VAGTECH I&K KOYTΡΑ ΟΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων VW Group


ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΓ ΟΕ■ Aνταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά



VOULIS CHEMICALS ■ Χημικά- Καθαριστικά- ADBLUE


VECTOR BRANDS ΜΟΝ ΙΚΕ■ Προϊόντα αυτοκινήτου - συνεργείου
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VSA LTD ■ Διαγνωστικά Μηχανήματα


ΧΑΜΠΗΣ Κ. AE MOTUL■ Λιπαντικά



WURTH HELLAS SA ■ Εργαλεία - Εξοπλισμός - Αναλώσιμα


ZCR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ■ Λιπαντικά - Μπαταρίες
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Η τάση για τη χρήση χαλύβδινων εμβόλων σε κι-

νητήρες επιβατικών οχημάτων που ξεκίνησε από

τη δεκαετία του 2010 έχει τεκμηριωθεί εδώ και

καιρό. Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων βα-

σίζονται σε αυτήν την καινοτομία. Εν τέλει, οι αυ-

ξημένες πιέσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες

θέτουν υψηλότερες απαιτήσεις στους σύγχρο-

νους κινητήρες. Απαιτήσεις στις οποίες μπορούν

να αντεπεξέλθουν πιο αξιόπιστα τα μικρότερα και

πιο ελαφριά έμβολα από χάλυβα. Η Motorservice

αντιδρά έγκαιρα σε αυτήν την εξέλιξη και προ-

σφέρει χαλύβδινα έμβολα για τους κινητήρες

Mercedes-Benz OM 642.855, OM 642.873, OM

654.920 και OM 656.929 στην αγορά Aftermarket

– και συνεπώς ανταλλακτικά σε ποιότητα κατα-

σκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού. 

Πλεονεκτήματα χαλύβδινων εμβόλων

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των χαλύβδινων εμβόλων

οφείλεται στα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε

σχέση με τα έμβολα αλουμινίου: Με αυτόν τον τρόπο, με τα χα-

λύβδινα έμβολα είναι δυνατές πιέσεις ανάφλεξης πολύ μεγα-

λύτερες από τα 200 bar και μέγιστες θερμοκρασίες που

υπερβαίνουν τους 400 °C. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται

μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις ανά λίτρο και έτσι μπο-

ρεί να γίνει πραγματικότητα μια ακόμα μείωση του μεγέθους

των κινητήρων. Επιπλέον, η θερμική διαστολή του χάλυβα

είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη του αλουμινίου: Το χα-

λύβδινο έμβολο είναι ήδη πιο κοντά στη βέλτιστη μορφή σε

κρύα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μια

πολύ μικρότερη ανοχή που απαιτείται για την κίνηση και ότι τα

μέρη ολίσθησης για τη μείωση της τριβής μπορούν να συνερ-

γάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Οι επιστρώσεις επιφανειών

που αναπτύχθηκαν από την Kolbenschmidt ειδικά για χαλύ-

βδινα έμβολα ενισχύουν περισσότερο αυτό το φαινόμενο, με

αποτέλεσμα τη βελτίωση και πάλι της αθόρυβης λειτουργίας

και των ιδιοτήτων ψυχρής εκκίνησης των χαλύβδινων εμβό-

λων.

• Η Kolbenschmidt GmbH που ανήκει στη Rheinmetall Automotive είναι πρωτοπόρος

στην ανάπτυξη χαλύβδινων εμβόλων για χρήση σε κινητήρες επιβατικών οχημάτων – μια

τεχνολογία που έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό στη σύγχρονη κατασκευή κινητήρων. Άλ-

λωστε τα χαλύβδινα έμβολα διαθέτουν πλεονεκτήματα έναντι των εμβόλων αλουμινίου,

όπως μείωση τριβής, βάρους και κατανάλωσης. Η MS Motorservice International GmbH

φέρνει τώρα αυτήν την τεχνολογία της αδελφής εταιρείας στην αγορά ανταλλακτικών.

H Motorservice διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της

Τα πρώτα χαλύβδινα έμβολα επιβατικών
οχημάτων στην αγορά Aftermarket
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Πλεονεκτήματα χαλύβδινων εμβόλων

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των χαλύβδινων εμβόλων οφείλεται στα πολλαπλά πλεονεκτήματα

που προσφέρουν σε σχέση με τα έμβολα αλουμινίου: Με αυτόν τον τρόπο, με τα χαλύβδινα έμβολα

είναι δυνατές πιέσεις ανάφλεξης πολύ μεγαλύτερες από τα 200 bar και μέγιστες θερμοκρασίες που

υπερβαίνουν τους 400 °C. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις

ανά λίτρο και έτσι μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια ακόμα μείωση του μεγέθους των κινητήρων.

Επιπλέον, η θερμική διαστολή του χάλυβα είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη του αλουμινίου: Το

χαλύβδινο έμβολο είναι ήδη πιο κοντά στη βέλτιστη μορφή σε κρύα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι

μπορεί να υπάρξει μια πολύ μικρότερη ανοχή που απαιτείται για την κίνηση και ότι τα μέρη ολίσθησης

για τη μείωση της τριβής μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους. Οι επιστρώσεις επιφα-

νειών που αναπτύχθηκαν από την Kolbenschmidt ειδικά για χαλύβδινα έμβολα ενισχύουν περισσό-

τερο αυτό το φαινόμενο, με αποτέλεσμα τη βελτίωση και πάλι της αθόρυβης λειτουργίας και των

ιδιοτήτων ψυχρής εκκίνησης των χαλύβδινων εμβόλων.

Μικρότερος, ελαφρύτερος, αποδοτικότερος χαλύβδινων εμβόλων

Χάρη στη μικρότερη ανοχή ή τη στενότερη διάσταση διακένου περιορίζονται ομοίως η κατανάλωση

λαδιού και τα αέρια Blow-by. Επιπλέον, αυξάνεται η ασφάλεια λειτουργίας τόσο στη φάση κρύας εκ-

κίνησης όσο και στο μέγιστο φορτίο στην ανώτερη περιοχή θερμοκρασίας. Η μεγαλύτερη ανθεκτι-

κότητα και αντοχή στη θερμοκρασία του χάλυβα επιτρέπουν, επιπλέον, κατασκευές με πολύ λεπτά

τοιχώματα. Έτσι, τα χαλύβδινα έμβολα μπορούν να κατασκευαστούν και να είναι ελαφρύτερα από τα

έμβολα αλουμινίου. Μπορεί να μειωθεί το ύψος συμπίεσης του εμβόλου, καθώς και το συνολικό

μήκος του. Σε νέες κατασκευές, είναι δυνατές εξοικονομήσεις περ. 30 τοις εκατό σε σχέση το αλου-

μίνιο. Η μεγαλύτερη διάμετρος των πείρων των εμβόλων σε σχέση με το αλουμίνιο καθιστούν εφικτές

μεγαλύτερες μεταδόσεις δύναμης. Τελικά, με τη χρήση χαλύβδινων εμβόλων, ολόκληρος ο κινητήρας

μπορεί να κατασκευάζεται και να είναι μικρότερος, ελαφρύτερος και αποδοτικότερος. 
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Η εμπορική – εισαγωγική εταιρεία Στεφανάκης Δημήτριος

ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί τη συνέχεια της επιχειρημα-

τικής ανάπτυξης του ιδιοκτήτη της ο οποίος δραστηριοποι-

είται στο χώρο των ανταλλακτικών του αυτοκινήτου από το

1996.

Στην εταιρεία λειτουργούν ταυτοχρόνως δύο τμήματα. Στο

πρώτο, θα βρείτε πλήρη γκάμα στις σημαντικότερες κατη-

γορίες ανταλλακτικών για ευρωπαϊκά, ασιατικά και αμερι-

κάνικα οχήματα.  Στο δεύτερο θα βρείτε πλήρη γκάμα σε

όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα FORD. 

Το όραμά μας είναι η καλλιέργεια μιας ισχυρής σχέσης εμ-

πιστοσύνης με τους συνεργάτες μας. Σκοπός μας η ποιοτι-

κότερη εξυπηρέτηση αυτών των συνεργατών που μας

εμπιστεύονται. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι και

η απευθείας συνεργασία με τους σημαντικότερους οίκους

του εξωτερικού και το εξειδικευμένο και πρόθυμο ανθρώ-

πινο δυναμικό μας. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί επι-

χειρηματική ανάπτυξη που να έχει αξία. 

Η εταιρεία Στεφανάκης Δημήτρης συμμετείχε στην μεγαλύτερη εγχώρια έκθεση στον

κλάδο του aftermarket του επιβατικού και φορτηγού αυτοκινήτου «AUTOTEC EXPO».  

τα ανταλλακτικά αλλάζουν, 
η εμπιστοσύνη μένει. 

Προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε για  δύο λόγους: 

Ο πρώτος λόγος εστιάζει στη σχέση με τους ανθρώπους που

εξυπηρετούμε:

1. Εμπιστοσύνη στην σχέση 

2. Εντιμότητα στη συναλλαγή

3. Συνέπεια στη παράδοση του προϊόντος

Ο δεύτερος λόγος αφορά στα ίδια τα προϊόντα:

1. Καλές τιμές 

2. Πληρότητα κωδικών 

3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς 

Δεσμευόμαστε:

Σε όλους εσάς, οι οποίοι ήδη συνεργάζεστε μαζί μας και μας

γνωρίζετε αλλά και στους νέους συνεργάτες, οι οποίοι σκέ-

φτεστε να έρθετε σ’ εμάς και θέλετε να συνεργαστούμε πως,

επί 23 χρόνια, έτσι και στο μέλλον, με την ίδια προθυμία, θα

εργαστούμε για την υγιή ανάπτυξη και της δικής μας αλλά και

της δικής σας επιχείρησης.  






