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ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

■ Hλεκτροκίνηση,
αυτόνομη οδήγηση 

και τεχνολογία 
φουλάρουν 

τη νέα δεκαετία

■ Το αυτοκίνητο, το πιο χρήσιμο προϊόν σε όλο τον
κόσμο, που μέσα σε 100 και πλέον χρόνια έχει 

κατακτήσει δισεκατομμύρια οδηγούς σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της γης, βρίσκεται σήμερα, στο πιο

κομβικό του σημείο «μετάλλαξης», με την 
ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία και την αυτόνομη

οδήγηση να αποτελούν τα νέα συστατικά, στα οποία
ποντάρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες το μέλλον τους.

Το μενού περιλαμβάνει μπαράζ νέων ηλεκτρικών
μοντέλων, με αυτονομίες που θα ξεπερνούν τα 500,
600, 700 χιλιόμετρα και τις φορτίσεις τους να πραγ-

ματοποιούνται σε χρόνο ντε – τε!  Όσο για τις
τεχνολογίες; Ο οδηγός θα μπορεί  στις επόμενες

γενιές αυτοκινήτων να απολαμβάνει τον καφέ του,
από το πίσω κάθισμα, μιας και η αυτόνομη οδήγηση
θα τα αναλάβει όλα. Προς το παρόν, τα νέα μοντέλα

θυμίζουν στο εσωτερικό τους ένα πλήρως 
ψηφιοποιημένο δωμάτιο, με τα ταμπλό να έχουν 

καλυφθεί από ταμπλέτες και τα πολυμέσα ψυχαγω-
γίας και ενημέρωσης να έχουν τον πρώτο λόγο! 





Η ηλεκτροκίνηση φουλάρει, γεμίζει με …βολτ τα αυτο-

κίνητα της επόμενης δεκαετίας, τρέχει με «χίλια» τις αυ-

τονομίες των επόμενων EV μοντέλων. Πριν από λίγα

χρόνια, η ηλεκτροκίνηση έμοιαζε με ένα ωραίο «παρα-

μύθι». Σήμερα, ο τετράτροχος εξηλεκτρισμός έχει μπει

για τα καλά στη ζωή των προηγμένων ευρωπαϊκών

χωρών, συνοδευόμενη από τις υποδομές με χιλιάδες

σταθμούς φόρτισης στις πόλεις, τα αεροδρόμια, τους αυ-

τοκινητόδρομους. 

Τα ηλεκτρικά μοντέλα έχουν μεγαλεπήβολα σχέδια (

πολλοί πιστεύουν ότι αυτό ίσως να μην συνέβαινε με

τόση ιλιγγιώδη ταχύτητα αν δεν «έσκαγε» το σκάνδαλο

με τα ντίζελ!) και η επόμενη δεκαετία θα κάνει τις μελ-

λοντικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να θυμίζουν μια

… ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Σχεδόν, όλες οι αυτοκι-

νητοβιομηχανίες θέλουν τα επόμενα χρόνια, και συγκε-

κριμένα, το μεγαλύτερο κομμάτι των πωλήσεων τους

να προέρχεται μόνο από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή και

τα plug – in ( επαναφορτιζόμενα) υβριδικά. Σήμερα, τόσο

τα μικρά όσο και τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά υπόσχονται

μεγάλες αυτονομίες , με τις αυτοκινητοβιομηχανίες στο

πλαίσιο του ευρύτερου εξηλεκτρισμού των μοντέλων

τους να προσφέρουν πιο ισχυρές μπαταρίες, με αυτο-

νομίες έως και 700 χιλιόμετρα.

Πλέον, το μεγαλύτερο τμήμα των αυτοκινητοβιομηχα-

νιών επιθυμεί να εξηλεκτρίσει όλα τα μοντέλα της, κυ-

ρίως με υβριδικές,plug in εκδόσεις ή αμιγώς

ηλεκτρικές προτάσεις. Μεταξύ αυτών και τα ηλεκτρικά

crossover που θα αγγίζουν σε αυτονομία τα 500 χιλιό-

μετρα, τα σπορ που θα εκτοξεύονται σε χρόνο ρεκόρ ,

πάντα με κοινό παρονομαστή τις μηδενικές εκπομπές

ρύπων και την απολύτως αθόρυβη λειτουργία. 
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η
ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

εξηλεκτρισμός
Μια «ατμόσφαιρα» ηλεκτρισμένη!

Το μέλλον θέλει την αυτοκινητοβιομηχανία  να μπαίνει στην πρίζα και τα ηλεκτρικά μοντέλα 

να αποτελούν την πρώτη επιλογή των μελλοντικών αγορατών έως το 2030! 
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ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

εξηλεκτρισμός

Όπως αναφέρει και η BMW οι παρουσιάσεις νέων ηλε-

κτροκίνητων μοντέλων θα συνεχιστούν αδιάκοπα και

στα επόμενα χρόνια και έως το 2023 (δύο χρόνια νωρί-

τερα από το αρχικό πλάνο) θα διαθέτουμε συνολικά πε-

ρισσότερα από 25 μοντέλα. Σε ηλεκτρικό «κλοιό»

βρίσκεται και η Mercedes-Benz, που θέλει τα μοντέλα

της να μπαίνουν στην πρίζα με τη νέα φίρμα EQ!  Σε ηλε-

κτρικό «οργασμό» βρίσκεται και ο Όμιλος PSA, ο οποίος

θα ξεκινήσει τις μαζικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκι-

νήτων από το 2020. Έως το 2021 θα έχει λανσάρει όλες

τις ηλεκτρικές εκδόσεις των βαν μοντέλων της, ενώ,

ήδη λανσάρει τις υβριδικές εκδοχές των δημοφιλών

μοντέλων της, τόσο για την Peugeot, όσο και για τη Cit-

roen, DS , αλλά και το νέο της απόκτημα της Opel. Ηλε-

κτρικά μοντέλα έρχονται από τη FIAT, την Volvo – ήδη

παρουσίασε το XC40 και σε ηλεκτρική εκδοχή – την VW

με όλες τις θυγατρικές της να έχουν ήδη στη γκάμα τους

τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα ( η VW λανσάρει τα μον-

τέλα ID προσεχώς, με αμιγώς ηλεκτροκίνητα σύνολα).

Η Mustang Mach-E είναι το πρώτο SUV με ηλεκτροκι-

νητήρα από τη Ford. Είναι το αμιγώς ηλεκτρικό της μον-

τέλο, ένα από τα 14 ηλεκτροκίνητα μοντέλα που

αναμένεται να δούμε στην Ευρώπη, έως τα τέλη του

2020 από τη Ford .Πολύ φιλόδοξος είναι και ο στόχος της

Volvo, που θέλει έως το 2025 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

να αντιπροσωπεύουν το 50% των πωλήσεων της! 

Και αν σήμερα, στην Ευρώπη του 2019, το 60% των ευ-

ρωπαίων αγοραστών επιλέγει ένα μοντέλο βενζίνης, και

το 30% στρέφεται στα ντίζελ μοντέλα, με την αγορά των

ηλεκτρικών οχημάτων να κατέχει το 7,8%, στο μέλλον τα

νούμερα φαίνεται ότι θα αλλάξουν άρδην! Το 2025 οι αυ-

τοκινητοβιομηχανίες θέλουν τα ηλεκτρικά και τα προ-

ηγμένα υβριδικο./ηλεκτρικά τους μοντέλα να έχουν

«προσπεράσει» τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής

καύσης, και πλέον, η Ευρώπη θα έχει σε κάθε της γωνιά

και έναν δημόσιο ταχυφορτιστή! 

Και μπορεί, τώρα, το μεγάλο «αγκάθι» των EV μοντέλων

να είναι οι υψηλές τιμές τους, οι κατασκευαστές αυτο-

κινήτων εκτιμούν ότι, η μαζική παραγωγή των ηλεκτρι-

κών οχημάτων, τα επόμενα χρόνια, θα επιφέρει την

δραστική μείωση του κόστους κτήσης τους. Κάτι που

εξαρτάται και από το υψηλό κόστος των μπαταριών, για

το οποίο η Ασία, και τα εργοστάσια της Κίνας μοιάζουν

με μονόδρομο στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου

και μια «όαση» για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που ήδη

έχουν συνάψει συμφωνίες μακροχρόνιας συνεργασίας

για την κατασκευή φθηνών μπαταριών. 

Πάντως, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στα αμιγώς ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα στράφηκαν 23.200 ευρωπαίοι αγορα-

στές. Πρώτο σε πωλήσεις είναι το Tesla Model 3,

δεύτερο το Renault Zoe και τρίτο το BMW i3.
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ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

Να συνδεθεί με το διαδίκτυο, να ενημερώνεται από το

smartphone για το αν το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο είναι

φορτισμένο, να μαθαίνει τα πάντα για την κυκλοφορία,

να δίνει φωνητικές εντολές κ.α. 

Σαφώς, η αυτόνομη οδήγηση είναι το δεύτερο μεγάλο

πεδίο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Σήμερα, είτε σε

μικρό, είτε σε μεγάλο βαθμό τα σύγχρονα αυτοκίνητα

διαθέτουν πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης, αποτε-

λώντας το δεξί χέρι του οδηγού. Στα πιο δημοφιλή, το

σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, το σύστημα  Σύ-

στημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (forward

collision alert) το σύστημα που αναγνωρίζει και ανι-

χνεύει τον πεζό και όταν υπάρξει κίνδυνος φρενάρει το

αυτοκίνητο, αν δεν αντιδράσει οδηγός, ενώ, χρήσιμο

είναι και το σύστημα για το αυτόματο park assist, που

κάνει την ζωή όσων δυσκολεύονται στο παρκάρισμα πιο

εύκολη. Αυτά είναι ένα μικρό μέρος από την πλειάδα

των συστημάτων υποβοήθησης, που έχουν κατακλύσει

τα νέα μοντέλα. Οι κάμερες, οι αισθητήρες είναι στον βα-

σικό εξοπλισμό, ακόμη και στα πιο μικρά μοντέλα. 

τεχνολογία & αυτόνομη οδήγηση
Το αυτοκίνητο του μέλλοντος είναι εδώ, και η τεχνολογία έχει «πλημμυρίσει» τα ταμπλό 

των αυτοκινήτων, που πλέον, όλα είναι διασυνδεμένα, φέρουν οθόνες πολυμέσων, με ψηφιακά

όργανα, πληθώρα τεχνολογιών, που μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό να κάνει, μέσα

από το αυτοκίνητο, ότι μπορεί να κάνει και στο σπίτι του. 
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ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

τεχνολογία & αυτόνομη οδήγηση

Όλα τα νέα συστήματα αποτελούν το νέο «χωροδι-

κτύωμα» της αυτόνομης οδήγησης, που χωρίζεται

σε πέντε επίπεδα. Το πέμπτο είναι αυτό στο οποίο ο

οδηγός δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο μέσα στο

αυτοκίνητο. Σήμερα, η αυτόνομη οδήγηση βρίσκεται

στο δεύτερο – τρίτο επίπεδο, εκεί, όπου ο ρόλος του

οδηγού παραμένει ενεργός, πρωταγωνιστικός. 

Σήμερα, το δεύτερο στάδιο της αυτόνομης οδήγησης

είναι αυτό στο οποίο τα συστήματα υποβοήθησης

μπορούν να προλαμβάνουν επικίνδυνες καταστάσεις

ή ακόμη και να αποφύγουν μια σύγκρουση με ένα

προπορευόμενο αυτοκίνητο. Οι μεγάλες αλλαγές έρ-

χονται με το τέταρτο στάδιο της αυτοματοποιημένης

οδήγησης. Είναι αυτό στο  οποίο ο οδηγός θα μπορεί

να απολαμβάνει τον καφέ του, χωρίς να έχει κανένα

ενεργό ρόλο πίσω από το τιμόνι, με το σύστημα να τα

βγάζει πέρα μόνο του, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο

κινείται σε πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, ή μέσα

στην πόλη! 

Αυτόνομα θα είναι στο μέλλον και τα φορτηγά. Όπως

η Daimler Trucks που ήδη έχει προχωρήσει σε μια

επένδυση – μαμούθ,  των 500 εκατ. ευρώ για την

ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης στα φορτηγά.  Η

γερμανική φίρμα θέλει να περάσει στην αυτόνομη

οδήγηση επιπέδου 4 στα επαγγελματικά οχήματα,

από το επίπεδο 2, που είναι σήμερα.





16 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● δεκέμβριος 2019

ενημέρωση ταξινομήσεις

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Νοέμβριος 2019

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία

του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις 

καινούργιων οχημάτων 

τον περασμένο μήνα και 

από την αρχή του έτους 

έχουν ως εξής:

Iαν-Νοε 2019 Iαν-Νοε 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 107.512 98.094 +9,6%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 7.693 6.670 +15,3%

Καινούργια λεωφορεία 346 216 +60,2%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 36.918 32.193 +14,7%

Νοέμβριος 2019 Νοέμβριος 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 7.464 6.893 +8,3%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 765 655 +16,8%

Καινούργια λεωφορεία 12 8 +50,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.207 1.896 +16,4%
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ηλεκτρικά Ι.Χ.

Μια απλή και πλέον διαδεδομένη θεωρία της παγκό-

σμιας αυτοκινητοβιομηχανίες – που φαίνεται να βγαί-

νει και στην πράξη – λέει, ότι, όσο θα πέφτουν οι τιμές

των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο πιο

προσιτά θα γίνονται, στο άμεσο μέλλον και συνεπώς,

θα αυξήσουν κατακόρυφα τις πωλήσεις τους. Αυτό

αποτυπώνεται και σε μια νέα έρευνα του

BloombergNEF, που φανερώνει και την φθίνουσα

πορεία των τιμών των μπαταριών ιόντων λιθίου που

«κατακτούν» τα καπό των νέων ηλεκτρικών οχημά-

των. Συγκεκριμένα, ενώ, το 2010 η τιμή της μπαταρίας

ανά κιλοβατώρα άγγιζε τα 1000 ευρώ, σήμερα, βρί-

σκεται λίγο πιο κάτω από τα 150 ευρώ, ενώ, το 2023,

δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ. Κοινώς, από το 2010 και

μέσα σε μια δεκαετία οι τιμές των μπαταριών έχουν

μειωθεί έως 87% και η πορεία τους θα συνεχίσει να

είναι πτωτική, προς όφελος των καταναλωτών αλλά

και των αυτοκινητοβιομηχανιών, που θα δουν την

ηλεκτροκίνηση και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να

«εκτοξεύουν» τις πωλήσεις τους την επόμενη δεκαε-

τία. Σύμφωνα με τους αναλυτές οι μειώσεις στο κό-

στος των μπαταριών οφείλετε στην αύξηση των

παραγγελιών, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, στην

εξέλιξη τους αλλά και στην σύναψη μεγάλων συμμα-

χιών με κινεζικούς Ομίλους στην κατασκευή μπατα-

ριών ιόντων λιθίου. 

■ «Κατρακυλούν» οι τιμές των μπαταριών 

■ Η αλματώδης αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα «παρασύρει» προς τα κάτω τις τιμές των μπαταριών,
κάνοντας ακόμη πιο προσιτή την αγορά τους τα επόμενα χρόνια. 
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■ Σπορ

σχεδια-

ηλεκτρικά Ι.Χ.

«Κατρακυλούν» οι τιμές των μπαταριών 

Όπως ανέφερε ο Τζέιμς Φριτζ, επικεφαλής της έρευ-

νας: « η αγορά των μπαταριών θα αναρριχηθεί, έως

το 2030,  στα 116 δις δολάρια, ετησίως». Οι φθηνότερες

μπαταρίες θα συμβάλλουν στην διάδοση, τόσο των

επιβατικών μοντέλων όσο και των επαγγελματικών

οχημάτων, που ήδη έχουν μπει στην πρίζα (σημαντικά

αυξημένο είναι και το μερίδιο των ηλεκτρικών λεω-

φορείων). Για παράδειγμα, η BMW έχει συνάψει μια

μεγάλη συμμαχία με της Samsung SDI για την προ-

μήθεια μπαταριών στην 5η γενιά ηλεκτρικών συστη-

μάτων. Πρόκειται για μια συμφωνία 2,9 δις ευρώ  που

έχει ισχύ από το 2021 έως το 2031.Ήδη, τα περισσό-

τερα εργοστάσια, λόγω της αυξημένης ζήτησης έχουν

υπερδιπλασιάσει τον  αριθμό των παραγόμενων μπα-

ταριών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη

αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς. Εκτός από την BMW,

Mercedes-Benz, τον όμιλο PSA και άλλες ευρωπαϊ-

κές φίρμες, και η GM είναι πλέον έτοιμη να χτυπήσει

φλέβα χρυσού στην κατασκευή μπαταριών για τα μελ-

λοντικά της ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα έχουν

ως βασικό αντίπαλο τους την πρωτοπόρο στην Αμε-

ρική, Tesla. Έτσι, στα άμεσα σχέδια της General Mo-

tors είναι η άμεση υλοποίηση της κατασκευής ενός

νέου εργοστασίου, που θα παράγει μπαταρίες νέας τε-

χνολογίας για τα ηλεκτρικά της ΙΧ. Στην μείωση του

κόστους των μπαταριών συνηγορεί και η ραγδαία αύ-

ξηση της παρουσίας νέων ηλεκτρικών μοντέλων,

όπου έως το 2023, στην Ευρωπαϊκή αγορά, θα υπάρ-

χουν περισσότερες από 200 επιλογές νέων, αμιγώς

ηλεκτρικών οχημάτων. 
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Oι καλοί και οι μέτριοι 

της ασφάλειας

Δέκα συμβατικά και δύο ηλεκτρικά μοντέλα

πήραν «παράσημα» από τον ανεξάρτητο ορ-

γανισμό EuroNCAP για τις επιδόσεις τους στα

κρας τεστ. Tα περισσότερα μοντέλα κατάφε-

ραν να αποσπάσουν την ανώτερη διάκριση

των πέντε αστέρων, όπως τo νέο Audi Q7, η

ηλεκτρική Porsche Taycan, το νέο Renault

Captur κ.α.. Στα μεσαία οικογενειακά, στην

οποία ανήκει και η νέα Skoda Octavia, το τσέ-

χιμο μοντέλο πέτυχε ιδιαίτερα υψηλές επιδό-

σεις  -  και πέντε αστέρια - με επίδοση 92%

στην Προστασία Ενηλίκων, 88% στην Προστα-

σία Παιδιών, και 79% στον τομέα των Συστη-

μάτων Ασφαλείας.

Αστέρια στην ασφάλεια μοίρασε σε 12 νέα μοντέλα το EuroNCAP,

με τα περισσότερα να παίρνουν εύσημα, ενώ, 

κάποια είχαν τις αδυναμίες τους. 
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12 νέα crash test

To νέο Peugeot 2008 έλαβε πέντε αστέρια στην πλού-

σια έκδοση με τον πιο ενισχυμένο εξοπλισμό σε συ-

στήματα υποβοήθησης , ενώ τέσσερα αστέρια έλαβε

στην πιο απλή – βασική έκδοση.. Ειδικότερα, και χάρη

στα νέα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει στην

πλούσια έκδοση, έλαβε 91% στην προστασία ενήλι-

κων, 84% στην προστασία παιδιών, ενώ στα συστή-

ματα ασφάλειας κυμάνθηκε από 73% έως και 93%,

ανάλογα με τον εξοπλισμό.  Εύσημα για την ασφάλεια

του σε όλους τους τομείς έλαβε το νέο Renault Captur,

που με την ανώτερη διάκριση των πέντε αστέρων, πέ-

τυχε  επίδοση 96% στην Προστασία Ενηλίκων, 83%

στην προστασία παιδιών, 75% στους ευάλωτους χρή-

στες του Δρόμου και 74% στον τομέα των Συστημάτων

Ασφαλείας, τομέας στον οποίο βρίθει το νέο μοντέλο.

Το μοντέλο που απογοήτευσε ήταν το Jeep Renegade

που απέσπασε την βαθμολογία των 3 αστέρων. Το

SUV της αμερικανικής φίρμας «έφυγε» από τα επί-

πονα κρας τεστ με 82% στην Προστασία Ενηλίκων,

84% στην Προστασία Παιδιών, 55% στους ευάλωτους

χρήστες του δρόμου και 58% στον τομέα των Συστη-

μάτων Ασφαλείας. Στην ίδια κατηγορία των SUV, το

Ford Kuga πήρε και αυτό πέντε αστέρια, με επίδοση

92% στην Προστασία Ενηλίκων, 86% στην Προστασία

Παιδιών, 82% στους Ευαίσθητους Χρήστες του Δρό-

μου και 73% στον τομέα των Συστημάτων Ασφαλείας.

Επίσης, το μεγάλο πολυμορφικό Seat Alhambra απέ-

σπασε 4 αστέρια με επίδοση 89% στην Προστασία

Ενηλίκων, 78% στην Προστασία Παιδιών, και 62% στον

τομέα των Συστημάτων Ασφαλείας.  Πέντε αστέρια

έλαβε το Subaru Forester, το Audi Q7 και το Ford

Mondeo ενώ τέσσερα πήρε το Seat Sharan. 

Η ηλεκτρική Porsche Taycan κέρδισε πέντε αστέρια, με τις εξής επιδόσεις: 85% στην Προστασία Ενηλίκων,

83% στην Προστασία Παιδιών, 70% στους Ευαίσθητους Χρήστες του Δρόμου και 73% στον τομέα των Συστη-

μάτων Ασφαλείας. Πέντε αστέρια πήρε και η Tesla Model X , που είναι το μοντέλο με την μεγαλύτερη επίδοση

στην προστασία ενηλίκων - 98% - 94% στην κατηγορία των συστημάτων υποβοήθησης. 

SUV και πολυμορφικά 

Οι δοκιμές στα ηλεκτρικά 
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electric
battery

Βρετανός έφτιαξε μπαταρία που

αντέχει πολλά, πολλά χιλιόμετρα! 

τεχνολογία

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών του μέλ-

λοντος ίσως να φορτίζονται μετά από μια,

δύο ή και ένα μήνα. Όπως, η μπαταρία

ενός τολμηρού εφευρέτη από τη Βρετα-

νία, που μπορεί να καλύψει από-

σταση 2.400 χιλιομέτρων! 
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Συγκεκριμένα, ένας βρετανός υπόσχεται ότι, μια νέα

μπαταρία που αναπτύσσει θα μπορεί να προσφέρει σε
ένα μελλοντικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτονομία έως και
2.400 χιλιόμετρα! Κοινώς, θα φουλάρει μέσα σε λίγες
ώρες και ο οδηγός του μελλοντικού αυτοκινήτου θα
μπορεί να ξεκινάει από την Καλαμάτα, να ανεβαίνει στη
Θεσσαλονίκη και να επιστρέφει στην Αθήνα, από τα
Ιωάννινα χωρίς ενδιάμεσο εφοδιασμό με ρεύμα. Ο Τρέ-
βορ Τζάκσον αναφέρει ότι η νέα μπαταρία – που πατάει
σε μια νέα τεχνολογική …συνταγή δεν θα «επιβαρύνει»
με περισσότερο χώρο το πάτωμα του αυτοκινήτου, ενώ,
θα είναι και ελαφρύτερη! Η νέα μπαταρία δεν είναι ιόν-
των λιθίου, αλλά, αλουμινίου – αέρα. Η μικρού μεγέθους
μπαταρία, όπως φαίνεται στην φωτογραφία, θα μπορεί
να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να είναι και πιο φθηνή, μιας
και το αλουμίνιο – που είναι το βασικό υλικό της, είναι
πιο φθηνό μέταλλο από ότι οι μπαταρίες λιθίου, ενώ θα
μπορεί να ανακυκλωθεί και να παραχθεί πιο εύκολα. Το
μεγάλο τους μειονέκτημα,  ότι οι μπαταρίες αλουμινίου
– αέρα δεν επαναφορτίζονται, οπότε προς το παρόν η
συγκεκριμένη μπαταρία στοχεύει προς το παρόν να το-
ποθετηθεί σε ηλεκτρικά πατίνια κ.α. Ο εφευρέτης της

συγκεκριμένης μπαταρίας αναφέρει, ότι, ήδη έχει έτοιμο

ένα σύστημα αντικατάστασης των μη επαναφορτιζόμε-
νων υλικών, μέσα σε λίγα λεπτά. Σαφώς, το κόστος δεν
το γνωρίζουμε, όμως, το μεγάλο ατού της αυτονομία
τους είναι εντυπωσιακό και ας μείνει η ιδέα του τολμη-
ρού επιστήμονα στα χαρτιά. Σήμερα, οι περισσότερες
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει δυναμικές κοι-
νοπραξίες με κινεζικούς, κυρίως, ομίλους, για την ανά-
πτυξη μπαταριών τόσο αυτών που χρησιμοποιούν τα
αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όσο και plug-in υβριδικά.
Όπως αναφέρουν τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχα-
νιών οι μπαταρίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη

ταχύτερη μετάβαση στον πλήρη εξηλεκτρισμό των μον-
τέλων τους, την επόμενη δεκαετία, φιλοδοξώντας έως
το 2040, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών να έχουν υπερκε-
ράσει αυτές των μοντέλων βενζίνης. Η ανάγκη στην πα-
ραγωγή των μπαταριών που προορίζονται για τα

ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει, έως το 2025, να έχουν
αυξηθεί έως και 12 φορές, σε σχέση με τις σημερινές
ανάγκες. Η παγκόσμια αγορά μπαταριών στα ηλεκτρικά

οχήματα θα αγγίζει τα 100 δις δολάρια, τα επόμενα χρό-
νια με πολλές συμμαχίες να είναι ακόμη προ των
πυλών. 

Σήμερα, τα ηλεκτρικά μοντέλα υπόσχονται αυτονομία από 200 έως και 700 χιλιόμετρα, στις πιο μεγάλες

εκδόσεις. Το μέλλον, όμως, επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στον χώρο των μπαταριών ηλεκτρικών οχη-

μάτων και δεν είναι κινεζικής προέλευσης. 
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Τα κλασικά κουμπιά είναι είδος προς εξαφάνιση

από τα σύγχρονα αυτοκίνητα και πλέον, οι φωνη-

τικές εντολές και οι οθόνες που θα εκτελούν εντο-

λές απλά με τις κινήσεις των χεριών είναι γεγονός. 

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

Κουμπιά

στο ταμπλό;

Άντε γειά!
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Κουμπιά εναντίον οθονών αφής, ψη-

φιακά κόκπιτ εναντίον αναλογικών ορ-

γάνων και συστήματα πολυμέσων με

διαισθητικά ταμπλό νικητές όλων! 

Η νέα, ψηφιακή εποχή στα αυτοκίνητα προ-

στάζει ταμπλό από τα οποία θα απουσιάζουν

πλήρως τα αναλογικά κουμπιά, με οθόνες

που θυμίζουν ταμπλέτες και ότι απομείνει

θα είναι συμβατό με τα κινητά μας τηλέ-

φωνα. Για παράδειγμα, η VW, η Audi, η

BMW, η Mercedes-Benz, τα μοντέλα Peu-

geot, Citroen κ.α. αποτάσσουν κάθε αναλο-

γικό όργανο, προτάσσοντας λύσεις που

βρίθουν σε τεχνολογικά καλούδια, με συ-

στήματα infotainment που ενσωματώνουν

τα πάντα. Τελευταία τάση, τα κουμπιά να λι-

γοστεύουν ( έως ότου εξαφανιστούν από τα

ταμπλό) και πλέον, οι φωνητικές εντολές να

κερδίζουν έδαφος. Πλέον οι επιφάνειες

αφής ( που παραμένουν δύσκολες στη

χρήση τους και αποσπούν την προσοχή των

οδηγών κατά τη διάρκεια της οδήγησης) αν-

τικαθιστούν τους κλασικούς διακόπτες,

ενώ, ολοένα και περισσότερες αυτοκινητο-

βιομηχανίες θέλουν στο μέλλον, τα ταμπλό

των μοντέλων τους να μην έχουν κανένα

διακόπτη! 
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Και αν οι ψηφιακές οθόνες και οι οθόνες

αφής δημιουργούν προβλήματα – με τους

περισσότερους νέους οδηγούς να μην μπο-

ρούν να εξοικειωθούν με την ταχεία χρήση

τους – το Head Up Display, το σύστημα προ-

βολής των πληροφοριών ( ταχύτητας, συ-

στήματος πλοήγησης κ.α.) είναι πλέον

διαδεδομένα και στον στάνταρ εξοπλισμό

των περισσότερων σύγχρονων μοντέλων.

Και αν κάποια μοντέλα έχουν ακόμη δύο

οθόνες αφής, αυτές στο μέλλον τείνουν να

συρρικνώνονται σε μια που θα τα έχει όλα!

Ενημέρωση για τις εφαρμογές ψυχαγωγίας,

ενημέρωση της κατάστασης του αυτοκίνη-

του, το σύστημα πλοήγησης που θα δίνει

επαυξημένες πληροφορίες εν κινήσει κ.α.

Πλέον, οι περισσότερες λειτουργίες ελέγ-

χονται με τις κινήσεις του χεριού, ούτε καν

με το άγγιγμα της οθόνης, ενώ, οι φωνητι-

κές εντολές, αλλά και το σύστημα βοήθειας

με κλήση εκτάκτου ανάγκης ή πληροφο-

ριών είναι γεγονός με τη χρήση προσωπι-

κού βοηθού! Η νέα γενιά φωνητικών

εντολών δεν βασίζεται σε τυποποιημένες

φράσεις, αλλά, το σύστημα μπορεί να διαι-

σθάνεται τις ανάγκες του οδηγού. Αν για πα-

ράδειγμα, ο οδηγός πει «κάνει κρύο» τότε

το σύστημα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να

αυξήσει τη θερμοκρασία του κλιματισμού

και ακόμη και να ενεργοποιήσει την θέρ-

μανση στα καθίσματα! Η συνδεσιμότητα

κάνει …πάρτι, με τους κατασκευαστές να

θέλουν οι οδηγοί των μελλοντικών αυτοκι-

νήτων τους – ακόμη και στα πιο μικρά μον-

τέλα τους – να είναι ενήμεροι για το τι

συμβαίνει γύρω τους. Να έχουν γνώση για

την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, προ-

σφέροντας υπηρεσίες πλοήγησης για βέλ-

τιστη αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος

και προορισμών. 

τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

Κουμπιά στο ταμπλό;
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Η έκδοση «55 quattro», 

μετά από μια πλήρη φόρτιση,

μπορεί να διανύει απόσταση 436 χιλιόμετρα,  

σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP
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To αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Αudi ,το e-tron

που ήδη προσφέρεται στην αγορά – μεταξύ αυτών

και η χώρα μας – προσφέρεται με ακόμη πιο με-

γάλη αυτονομία, αυξημένη κατά 25 χιλιόμετρα.

Έτσι, η έκδοση «55 quattro», μετά από μια πλήρη

φόρτιση , μπορεί να διανύει απόσταση 436 χιλιό-

μετρα,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Η συγ-

κεκριμένη απόδοση οφείλεται τόσο με την

καλύτερη απόδοση των ηλεκτροκινητήρων, όσο

και με την βελτίωση στο σύστημα ανάκτησης της

ενέργειας κατά την πέδηση.  Nα σημειωθεί ότι, το

e-tron 50 quattro φέρει μπαταρία 71 kWh . Το γερ-

μανικό μοντέλο κινείται αποκλειστικά από δύο

ισχυρά μοτέρ, με την ισχύ να αγγίζει τους 308 ίπ-

πους ενώ, η ροπή ορίζεται στα 540 Nm.  Σε επιδό-

σεις, το Audi e-tron 50 quattro πιάνει τα 0-100

χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύ-

τητα είναι στα 190 χλμ. Σήμερα, η Audi πιστεύει ότι

το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό, και

αυτός είναι και ο λόγος που επενδύσει ταχύτατα

στην ηλεκτροκίνηση. Άξιο αναφοράς, ότι το  Audi

e-tron Sportback 55 quattro είναι το μόνο – μαζί

με το e-tron – που μπορεί να φορτίζει με συνεχές

ρεύμα (DC) σε σταθμούς ταχείας φόρτισης έως και

150 kW. Σε λιγότερο από μισή ώρα, η μπαταρία

φτάνει στο 80% της χωρητικότητάς της. 
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>> Audi e-tron “55 quatro”



VW T-Roc Cabriolet

Δύο σε ένα!

Toπολλά υποσχόμενο VW T-Roc Cabriolet είναι

το πρώτο κόμπακτ SUV κάμπριο, που αναμέ-

νεται να κερδίσει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές

που θα μπορούν να συνδυάσουν σε ένα αυτοκίνητο

τα χαρακτηριστικά δύο κατηγοριών! Αποτελεί ένα

από τα δεκάδες νέα μοντέλα που θα δούμε να λαν-

σάρονται από την γερμανική φίρμα το 2020 – μεταξύ

αυτών και οι ηλεκτρικές εκδοχές.που θα δούμε με

τη νέα χρονιά .Το νέο μοντέλο είναι το πρώτο κάμ-

πριο μοντέλο στην κατηγορία των μικρών SUV.  Σε

διαστάσεις αγγίζει σε μήκος τα 4,2 μέτρα, πλάτος

1.81 μέτρα ύψος 1.52 μέτρα και μεταξόνιο 2.63

μέτρα.  Σαφώς, η ειδοποιός διαφορά στο νέο T-Roc

Cabriolet  είναι η οροφή του, με ύφασμα υψηλής

ποιότητας που με το πάτημα ενός μπουτοόν αναδι-

πλώνεται μέσα σε εννέα δευτερόλεπτα. Μάλιστα, η

διαδικασία της αναδίπλωση μπορεί να επιτευχθεί

ακόμη και με ταχύτητες έως και 30 χλμ./ώρα. Το νέο

μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα ευρύχωρο, μπορεί να

φιλοξενήσει έως πέντε επιβάτες, ενώ, ο χώρος των

αποσκευών δεν επηρεάζεται από την αναδιπλού-

μενη οροφή. Το κάμπριο μοντέλο προσφέρεται στην

βασική έκδοση του με τον 1.0 TSI κινητήρα των 115

ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Το γερμανικό μοντέλο παντρεύει 

με επιτυχία δύο κατηγορίες: 

SUV και κάμπριο!
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τ ε χ ν ο λ ο γ ί α

Σήμερα στην γερμανική αγορά κοστίζει από

27.495 ευρώ. Η επόμενη έκδοση βενζίνης στη-

ρίζεται στον επίσης αποδοτικό κινητήρα 1.5 TSI

κινητήρα των 150 ίππων με την τεχνολογία απε-

νεργοποίησης των κυλίνδρων (ACT) . Επίσης, υπάρ-

χει και η πιο «βολιική» έκδοση με το  αυτόματο

κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων . Οι απλές

εκδόσεις έχουν τα πάντα στο τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ

η πιο σπορ «πινελιά» έρχεται με το πακέτο R-Line.  Και

αυτό το μοντέλο πατάει στην πλατφόρμα MQB. Το νέο μοντέλο

φέρει όλα τα τεχνολογικά καλούδια, τα συστήματα υποβοήθη-

σης ενώ, σε περίπτωση ανατροπής οι επιβάτες μπορούν να νιώ-

θουν απόλυτα προστατευμένοι χάρη στο σύστημα που

προφυλάσσει στην περίπτωση αυτή. Ακόμη και σε περίπτωση

υπέρβασης συγκεκριμένης τιμής πλευρικής επιτάχυνσης ή κλίσης

του αυτοκινήτου, το σύστημα προστασίας ανατροπής του T-Roc Cabri-

olet αναπτύσσεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου προς τα πάνω

και στο ύψος των πίσω προσκέφαλων. Ο οδηγός ενημερώνεται από πλει-

άδα εφαρμογών, που όλα προβάλλονται στο σύστημα πολυμέσων. Το γερ-

μανικό μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά την άνοιξη,

χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι τιμές του.
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   κτικότη-

    είναι δια-

     θέσεις.



 

Για τους φαν της ευρυχωρίας 
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Τα πολυμορφικά «ζουν» και συνεχίζουν 
με «αποδεκατισμένες» τις πωλήσεις τους 
να ποντάρουν στους φανατικούς των απλόχερων χώρων. 

 

 

Σε διαστάσεις, το νέο Espace αγγίζει τα 4,85 μέτρα,

με ανανεωμένη εμφάνιση, στην οποία 

διακρίνεται η πιο επιβλητική μάσκα,

τα νέα LED Matrix εμπρός φωτιστικά σώματα, 

τα ανασχεδιασμένα πίσω φώτα LED, 

οι επανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες και οι νέες

ζάντες αλουμινίου με διάμετρο έως 20 ίντσες

Renault  Espace

“
Η κατηγορία των πολυμορφικών

μπορεί να μην είναι πλέον στις δόξες

της, όμως, δεν παύει να απασχολεί

και να ενδιαφέρει τους αγοραστές

που συνεχίζουν να ποντάρουν τις με-

ταφορικές ανάγκες τους ( κυρίως πο-

λύτεκνοι κ.α.) στα MPV μοντέλα.  Είναι

μια κατηγορία που πάντα είχε ως

ατού τους μεγάλους, μεταβαλλόμε-

νους χώρους – εξαιτίας των αναδι-

πλούμενων και αφαιρούμενων

καθισμάτων – με τον χώρο απο-

σκευών να παίξει ενίοτε τον ρόλο

ενός μικρού μεταφορέα. Σε αυτό το

δόγμα συνεχίζει να κινείται ο πρωτο-

πόρος της κατηγορίας, το Renault Es-

pace, μοντέλο που κερδίζει τις εντυ-

πώσεις με τους τεράστιους χώρους,

τις τρεις σειρές καθισμάτων και πλέον

το πλούσιο τεχνολογικό επίπεδο. Σε

διαστάσεις, το νέο Espace αγγίζει τα

4,85 μέτρα, με ανανεωμένη εμφάνιση,

στην οποία διακρίνεται η πιο επιβλη-

τική μάσκα, τα 

νέα LED Matrix εμπρός φωτιστικά

σώματα (πρώτη φορά για την Re-

nault), τα ανασχεδιασμένα πίσω φώτα

LED, οι επανασχεδιασμένοι προφυλα-

κτήρες και οι νέες ζάντες αλουμινίου

με διάμετρο έως 20 ίντσες. Στο εσω-

τερικό του, η πολυτέλεια έχει γίνει πιο

αισθητή, τα καθίσματα είναι πιο άνετα. 
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Στον τομέα της πρακτικότητας, το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο με 5 ή 7 θέσεις. Επίσης, τα τρία καθί-

σματα της μεσαίας σειράς είναι ανεξάρτητα και με πολλές ρυθμίσεις. Τα πίσω καθίσματα είναι αυτά

που αναδιπλώνονται πλήρως, διαμορφώνοντας και επεκτείνοντας τον χώρο αποσκευών που στην

συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να προσφέρουν ωφέλιμο όγκο έως 2.101 λτ.). Kαι σε αυτό το μον-

τέλο η τεχνολογία έχει κάνει επιδρομή, με τον οδηγό να πληροφορείται για όλες τις λειτουργίες μέσω

μιας κάθετα τοποθετημένης οθόνης 9,3 ιντσών, με το σύστημα πολυμέσων να προσφέρει πολλαπλές

εφαρμογές. 

Επίσης, φέρει ένα νέο ψηφιακό πίνακα οργά-

νων που αγγίζει τις 10,2 ίντσες με την δυνατό-

τητα της λειτουργίας head-up display – της

απεικόνισης της ταχύτητας, του συστήματος

πλοήγησης κ.α. στο παρμπρίζ. Το νέο Renault

Espace προσφέρεται με κινητήρα 1.8 λτ., TCe

των 225 ίππων που συνδυάζεται με 7τάχυτο

EDC. Σε επιδόσεις, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται

σε 7,9 δλ., ή τελική ταχύτητα φτάνει τα 224

χλμ./ώρα, ενώ, η κατανάλωση καυσίμου αγγί-

ζει τα 8 λίτρα/100χλμ. Η πετρελαιοκίνητη έκ-

δοση φέρει μοτέρ 2.0 λτ. Blue dCi με 160

ίππους ή στην πιο ισχυρή έκδοση 200 ίππους

με 6τάχυτο EDC.  Η μέση κατανάλωση καυσί-

μου για την έκδοση των 160 ίππων ορίζεται

από το εργοστάσιο στα 6,6 λτ./100 χλμ. και οι

εκπομπές CO2 είναι 168 γρ./χλμ. 

 

Kαι σε αυτό το μοντέλο η τεχνολογία 

έχει κάνει επιδρομή, με τον οδηγό 

να πληροφορείται για όλες τις λειτουργίες μέσω

μιας κάθετα τοποθετημένης οθόνης 9,3 ιντσών, 

με το σύστημα πολυμέσων να προσφέρει

πολλαπλές εφαρμογές.
“
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1.2 PureTech 100PS

Το Peugeot 208 , το πιο κομψό μικρό

που έκανε την είσοδο του πριν από

λίγες εβδομάδες στην ελληνική αγορά,

δεν έχει εύκολους ανταγωνιστές. Απέ-

ναντι του έχει αντιμέτωπα το Ford Fi-

esta, το Opel Corsa, το Toyota Yaris, το

νεοφερμένο στην ελληνική αγορά Re-

nault Clio, το εμπορικά επιτυχημένο

VW Pοlo κ.α. Το μικρό γαλλικό μοντέλο,

με την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση

– την εμφατική μάσκα, τα πιο «φου-

σκωμένα» πλαϊνά τμήματα κ.α – πατάει

στο τρίπτυχο της επιτυχίας που αποτε-

λείται από τις τεχνολογικές καινοτο-

μίες, τη νέα γενιά κινητήρων και το

πληθωρικό πακέτο συστημάτων υπο-

βοήθησης που πλέον έχουν πρωταγω-

νιστικό και καθοριστικό ρόλο στην

τελική επιλογή. Στο «στόχαστρο» της

δοκιμή μας, η έκδοση με τον αποδοτικό

κινητήρα βενζίνης 1.2 PureTech που

αποδίδει 100 ίππους . Αν και τρικύλιν-

δρος, η χροιά του περνάει απαρατή-

ρητη, ενώ, οι πρώτες εντυπώσεις είναι

μόνο θετικές. Το τράβηγμά του, από τις

χαμηλές στροφές, είναι ικανοποιητικό,

ενώ, σε αυτό συμβάλει και το εξάρι κι-

βώτιο, με τα ακριβή κουμπώματα που

συμβάλλει στις καλές επιδόσεις τους,

εντός και εκτός πόλης. Με «πιεσμένο»

το γκάζι, και σε πιο νευρικές διαδρο-

μές, η κατανάλωση καυσίμου «σκαρ-

φάλωσε» στα 6 – 6,5 λίτρα/100χλμ. Το

νέο πάτωμα CMP έχει καταφέρει να

κινεί με άνεση τους επιβάτες, ενώ, οι

αναρτήσεις προσφέρουν τα μέγιστα,

εξαφανίζοντας με τον καλύτερο τρόπο

τις ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων.

Σε κάθε περίπτωση το νέο Peugeot 208

έχει φτιαχτεί για τις άνετες διαδρομές,

ενώ, στον αυτοκινητόδρομο, το αμά-

ξωμα ποτέ δεν πλέει, παραμένει «ατά-

ραχο» ακόμη και στις μεγάλες

ταχύτητες. 

Δοκιμάζουμε το νέο Peugeot 208 με τον 1.200αρη κινητήρα βενζίνης

των 100 ίππων που μας «αιφνιδιάζει» ευχάριστα. 

 

 

Σε επιδόσεις, το γαλλικό μοντέλο 

των 100 ίππων και τον 1.200αρη κινητήρα

πιάνει την τελική των 188χλμ/ώρα ενώ, 

τα 0-100χλμ/ώρα έρχονται σε 9,9΄΄. 
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Σε επιδόσεις, το γαλλικό μοντέλο των 100

ίππων και τον 1.200αρη κινητήρα πιάνει την τε-

λική των 188χλμ/ώρα ενώ, τα 0-100χλμ/ώρα

έρχονται σε 9,9΄΄. Το τιμόνι του ακριβές, με τον

οδηγό να έχει στη διάθεση του ένα 3D ταμπλό,

και ένα σύστημα πολυμέσων που πληροφορεί

τον οδηγό με τον πιο ιδανικό τρόπο. Ουσια-

στικά, και σε αυτό το μοντέλο κάνει την εμφά-

νιση του το πιο σύγχρονο ταμπλό, το Peugeot i-

cockpit σε συνδυασμό με την οθόνη touch-

screen 10 ιντσών ( αφής) που είναι

τοποθετημένη διαγώνια.  (στάνταρ είναι η

7άρα). H εργονομία είναι η αναμενόμενη, το

σύστημα πολυμέσων είναι εύχρηστο με πολλα-

πλές δυνατότητες συνδεσιμότητας, ενώ, οι μι-

κροθήκες αρκετές και πρακτικές.

Η θέση οδήγησης δέχεται πολλές ρυθμί-

σεις, ενώ, το σημαντικό μειονέκτημα της

περιορισμένης ορατότητας προς τα πίσω

το «μαζεύουν» τα ραντάρ παρκαρίσμα-

τος.  Η άνεση είναι επαρκής και για τους

πίσω επιβάτες, ενώ, τα ποιοτικά στάνταρ

έχουν ανέβει αρκετά ψηλά σε σχέση με

το παρελθόν, φανερώνοντας την τάση –

και σε αυτό το μοντέλο – της Peugeot

που θέλει ( και το έχει πετύχει) να δημι-

ουργήσει ένα μοντέλο με πιο premium

χαρακτηριστικά.  Ο χώρος των απο-

σκευών στα 309 λίτρα. Συνολικά, το

μικρό γαλλικό διαπρέπει στην κατηγορία

του, όντας μια αξιοζήλευτη πρόταση με

πολλά θετικά στοιχεία. 

 

H εργονομία είναι η αναμενόμενη, 

το σύστημα πολυμέσων είναι εύχρηστο 

με πολλαπλές δυνατότητες συνδεσιμότητας, 

ενώ, οι μικροθήκες αρκετές και πρακτικές.“

auto news Peugeot 208
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Η νέα GLA είναι το όγδοο μοντέλο που προστίθεται στην τρέχουσα γενιά

compact αυτοκινήτων Mercedes-Benz και έρχεται να την ολοκληρώσει. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο 

της επιτυχημένης οικογένειας SUV της εταιρείας. 

 

 

Με πανίσχυρους και αποδοτικούς τετρακύλινδρους κινητήρες,

τα πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, το

σύστημα infotainment MBUX με διαισθητικό χειρισμό, καθώς

και το σύστημα ελέγχου ανέσεων ENERGIZING, η νέα GLA

συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα της οικογένειας των

compact αυτοκινήτων της Mercedes-Benz.

“

auto news

SUV χαρακτήρας, μεγαλύτεροι χώροι, 

περισσότερη ασφάλεια!
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Η νέα GLA απέκτησε ακόμη πιο επιβλητικό παρά-

στημα από το προηγούμενο μοντέλο με το ύψος

της να φτάνει πλέον τα 1611 χιλιοστά (1616 με τις

ράγες οροφής), δηλαδή τουλάχιστον δέκα εκατο-

στά υψηλότερη. Η επίσης υψηλότερη θέση καθί-

σματος που χαρακτηρίζει το SUV συνοδεύεται από

μεγαλύτερο εσωτερικό ύψος στην μπροστινή

σειρά. Ο χώρος ποδιών για τους πίσω επιβάτες

είναι πολύ πιο γενναιόδωρος παρόλο που το

μήκος της νέας GLA έχει μειωθεί κατά ενάμισι

εκατοστό. Στα αδιαμφισβήτητα off-road χαρακτη-

ριστικά της συγκαταλέγονται το κάθετο μπροστινό

τμήμα, οι κοντοί πρόβολοι μπροστά και πίσω και

οι περιμετρικές, προστατευτικές επενδύσεις. Τα

μοντέλα 4MATIC περιλαμβάνουν το πακέτο μηχα-

νικού εξοπλισμού Off-road στον βασικό εξοπλι-

σμό, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρόσθετο

πρόγραμμα οδήγησης, λειτουργία υποβοήθησης

οδήγησης σε κατηφόρα και μία off-road προβολή

κινούμενων εικόνων στην οθόνη πολυμέσων,

καθώς και μία ειδική λειτουργία φωτισμού για

εκτός δρόμου οδήγηση σε συνδυασμό με τους

προβολείς MULTIBEAM LED. 

Η νέα GLA κάνει ακόμη ένα βήμα ως προς την

ασφάλεια που παρέχουν τα συστήματα υποβοή-

θησης οδήγησης. Οι διευρυμένες λειτουργίες του

πακέτου υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνουν,

ενδεικτικά, τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης,

τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη λει-

τουργίας προειδοποίησης αποβίβασης, που ειδο-

ποιεί τον οδηγό όταν προσεγγίζουν ποδηλάτες ή

οχήματα, και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν

ανιχνεύονται πεζοί κοντά σε διαβάσεις. Η GLA έχει

τη δυνατότητα να αντιδρά όταν αδρανεί ο οδηγός.

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης αναλαμβάνει σε

πολλές περιπτώσεις να πραγματοποιεί αυτόνομο

φρενάρισμα, προκειμένου να αποτραπεί μια σύγ-

κρουση ή να μειωθεί η σφοδρότητά της. Με ταχύ-

τητα έως περ. 60 km/h, το σύστημα μπορεί να

επιβραδύνει όταν ανιχνεύει σταματημένα οχήματα

και πεζούς να διασχίζουν τον δρόμο μπροστά από

το αυτοκίνητο. Έτσι, ανάλογα με την κατάσταση,

είναι δυνατό να προλαμβάνονται ακόμη και συγ-

κρούσεις με ταχύτητα έως 50 km/h. 
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Το κεντρικό ταμπλό είναι ενιαίο, με οπτι-

κές κυρτώσεις στο χώρο του οδηγού και

του συνοδηγού. Η εσοχή στην πλευρά

του οδηγού φιλοξενεί την εντελώς ανε-

ξάρτητη μονάδα οθονών, η οποία διατί-

θεται σε τρεις παραλλαγές: δύο οθόνες 7

ιντσών (17,78 cm), μία οθόνη 7 και μία

10,25 ιντσών (26 cm) και στην έκδοση

ευρείας οθόνης με δύο οθόνες 10,25 ιν-

τσών. Στην πλευρά του συνοδηγού, η

εσοχή καλύπτεται από διακοσμητική

επένδυση.

Επίσης, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμ-

βάνεται το σύστημα infotainment MBUX

(Mercedes-Benz User Experience) που

προσφέρει διαισθητικό χειρισμό. Το

MBUX μπορεί να διαμορφώνεται εξατο-

μικευμένα χάρη σε μια ευρεία γκάμα

επιλογών. Ο πανίσχυρος υπολογιστής, οι

λαμπερές οθόνες και τα άψογα γραφικά,

η προσαρμόσιμη προβολή, η έγχρωμη

οθόνη Head-up, η πλοήγηση με επαυ-

ξημένη πραγματικότητα, το λογισμικό

που  μαθαίνει και το σύστημα φωνητι-

κών εντολών που ενεργοποιείται με τη

φράση «Hey Mercedes» αποτελούν τα

βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος. 

 

Η βασική έκδοση του βενζινοκινητήρα είναι ο M 282 

με κυβισμό1,33 λίτρων GLA 200 (μικτή κατανάλωση καυσίμου

5.9-5.6 l/100 km, μικτές εκπομπές CO2 135-129 g/km). 

Αυτός ο κινητήρας διαθέτει σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων για

αποδοτική λειτουργία υπό μερικό φορτίο.

“

auto news

«Το λανσάρισμα της νέας GLA σηματοδοτεί την

κορύφωση της πλήρους ανανέωσης της οικογέ-

νειας compact αυτοκινήτων μας», λέει η Britta

Seeger, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

της Daimler AG, υπεύθυνη Μάρκετινγκ & Πω-

λήσεων Mercedes-Benz Cars. «Η μεγάλη ζή-

τηση για τα SUV μας καταδεικνύει ότι μπορούμε

να προσφέρουμε το κατάλληλο μοντέλο για κάθε

πελάτη μας. Ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση των

πελατών, προσφέρουμε δύο off-road μοντέλα,

την GLB και την GLA, τα οποία αλληλοσυμπλη-

ρώνονται τέλεια: η GLB είναι το πιο λειτουργικό

και το πιο ευρύχωρο compact αυτοκίνητο της

οικογένειας, ενώ η νέα GLA είναι ένα σπορτίφ

SUV με έμφαση στο lifestyle.»

Η νέα GLA θα κάνει το ντεμπούτο της στην Ευ-

ρώπη την άνοιξη του 2020 και θα είναι διαθέσιμη

στις εκθέσεις των διανομέων στις ΗΠΑ και την

Κίνα στις αρχές του καλοκαιριού του 2020. Χάρη

στην παγκόσμια κάλυψη του δικτύου πωλή-

σεων, η Mercedes-Benz προσδοκά ότι, λαμβά-

νοντας υπόψη τον συνολικό κύκλο ζωής, η GLA

θα αποτελέσει ένα από τα πλέον δημοφιλή μον-

τέλα της compact κατηγορίας της, ακολουθών-

τας την A-Class. 

Η νέα GLA συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηρι-

στικά των αυτοκινήτων compact και SUV, δη-

λαδή των δύο δημοφιλέστερων κατηγοριών. Τα

μοντέλα SUV αποτελούν σημαντικό πυλώνα του

χαρτοφυλακίου προϊόντων Mercedes-Benz, αν-

τιπροσωπεύοντας σήμερα την κατηγορία με τις

υψηλότερες πωλήσεις για τη Mercedes-Benz.

Περισσότεροι από εξίμισι εκατομμύρια πελάτες

έχουν επιλέξει έως σήμερα κάποιο SUV της

Mercedes-Benz.

Η GLA παράγεται στο Rastatt (Γερμανία), στο

Hambach (Γαλλία) και στο Πεκίνο για την τοπική

αγορά της Κίνας.

■ Σύγχρονος και ποιοτικός εσωτερικός χώρος
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■Ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες

Η νέα GLA εξοπλίζεται με τους τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, οι οποίοι εξελίχθηκαν

εξολοκλήρου για τη νέα έκδοση της σειράς compact μοντέλων. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, διαθέτουν

σαφώς μεγαλύτερη απόδοση ισχύος, υψηλότερη αποδοτικότητα και βελτιωμένες εκπομπές ρύπων. Ετοιμάζεται ήδη

ένα μοντέλο με plug-in hybrid σύστημα κίνησης τρίτης γενιάς για οδήγηση χωρίς ρύπους.

Η βασική έκδοση του βενζινοκινητήρα είναι ο M 282 με κυβισμό 1,33 λίτρων GLA 200 (μικτή κατανάλωση καυσίμου

5.9-5.6 l/100 km, μικτές εκπομπές CO2 135-129 g/km). Αυτός ο κινητήρας διαθέτει σύστημα απενεργοποίησης κυ-

λίνδρων για αποδοτική λειτουργία υπό μερικό φορτίο.

Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας είναι η Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

(μικτή κατανάλωση καυσίμου 7.5-7.4 l/100 km, μικτές εκπομπές CO2 171-

170 g/km)1 Ο δίλιτρος, τετρακύλινδρος τούρμπο κινητήρας ανταποκρίνεται

άμεσα στις εντολές του πεντάλ γκαζιού, έχει υψηλή ισχύ (μεγ. ροπή 400

Nm από τις 3000 σαλ), μία ιδιαίτερα ζωντανή απόκριση και έναν πολύ συ-

ναισθηματικό ήχο. To μπλοκ κινητήρα είναι κατασκευασμένο από υψηλής

αντοχής, ελαφρό κράμα αλουμίνιου, το οποίο μειώνει το βάρος του οχή-

ματος γεγονός που βελτιώνει τη δυναμική οδήγηση. Χρησιμποιείται ένας

υπερσυμπιεστής καυσαερίων δύο σταδίων, ο οποίος συνδυάζει τη βέλτι-

στη ανταπόκριση σε χαμηλές ταχύτητες κινητήρα με ισχυρή αύξηση της

ισχύος σε υψηλότερες ταχύτητες.
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Ferrari: Φουλ ηλεκτρικό το 2025 

Ο Λούις Καμιλέρι, πρόεδρος της Ferrari,  ανακοίνωσε ότι η ιτα-

λική φίρμα θα έχει έτοιμο το πρώτο ηλεκτρικό της μοντέλο το

2025. Μάλιστα, εξήγησε, ότι, η καθυστέρηση αυτή – σε σχέση

με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν ήδη στη γκάμα

τους ηλεκτρικά μοντέλα – οφείλετε στο γεγονός ότι η τεχνολογία

των μπαταριών βρίσκεται ακόμη σε βρεφικό στάδιο, ενώ επε-

σήμανε ότι, η αυτονομία και η ταχύτητα φόρτισης χρίζουν βελ-

τίωσης. Για αυτό το λόγο, έως το 2025 η Ferrari θα δώσει

μεγαλύτερη βαρύτητα στις υβριδικές εκδόσεις των μοντέλων

της που ήδη βρίσκονται σε στάδιο παραγωγής. 

Κόντρες για τις 
πωλήσεις ηλεκτρικών! 

H Γερμανία κατάφερε τον προηγού-

μενη μήνα να προσπεράσει σε όγκο

πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

την Νορβηγία, που κατείχε τα σκήπτρα.

Συγκεκριμένα, η γερμανική αγορά

είναι πλέον, η νούμερο ένα στην Ευ-

ρώπη χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο

σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

αγγίζοντας τα 57.553 οχήματα, έναντι

των 56.893 που πουλήθηκαν στη Νορ-

βηγία. 

Υβριδικό το μέλλον για το 
Nissan Qashqai 

Υβριδικό θα είναι το μέλλον της Nissan. Πρώτο μοντέλο

που θα φέρει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της

ιαπωνικής φίρμα – και εκμεταλλευόμενη τη συνεργασία

της με τη Mitsubishi – θα είναι το νέο Qashqai. Μάλιστα,

το δημοφιλές εμπορικά SUV θα προσφέρεται σε δύο

υβριδικές εκδόσεις, που πιθανόν να προέρχεται από το

Outlander PHEV. To τελευταίο φέρει υβριδικό σύνολο,

αποτελούμενο από έναν βενζινοκινητήρα 2,4 λίτρων που

συνδυάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες.
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νέα αγοράς

Έρχεται και η EQA 
μετά την Mercedes EQC

Μετά την EQC, την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Mercedes-
Benz, η γερμανική φίρμα ετοιμάζεται να λανσάρει και την EQA.
Θα είναι ουσιαστικά η ηλεκτρική εκδοχή της GLA, ένα κόμπακτ
μοντέλο που θα κινείται αμιγώς από έναν ισχυρό ηλεκτροκι-
νητήρα. Σήμερα, στην αγορά – όπως και στην ελληνική – δια-
τίθεται η EQC, που χάρη στον ηλεκτροκινητήρα αποδίδει 402
ίππους και κοστίζει από τα 79.360 ευρώ ( για την έκδοση Mer-
cedes-Benz EQC 400 4MATIC ). .

CITROEN: 6 ηλεκτρικά
– υβριδικά το 2020
Με πολλά, υβριδικά και ηλεκτρικά γκά-

ζια θα μπει το 2020 για την Citroen,

μέλος του ομίλου PSA. Συγκεκριμένα,

ο γάλλος κατασκευαστής αναμένεται

να λανσάρει τα πρώτα, έξι εξηλεκτρι-

σμένα μοντέλα που αναμένεται να ενι-

σχύσουν εμπορικά τις πωλήσεις των

υπαρχόντων εκδόσεων. Ανάμεσα σε

αυτά το επαναφορτιζόμενο υβριδικό

SUV της, το C5 Aicross, που θα είναι

διαθέσιμο προς παραγγελία από τις

αρχές του έτους. Επίσης, θα δούμε, με-

ταξύ άλλων, σε ηλεκτρικές εκδόσεις τα

ελαφρά επαγγελματικά της, τόσο το

Jumper όσο και το Berlingo! 

Tesla: Με εργοστάσιο 
έκτασης 420 γηπέδων! 

Η Tesla Motors, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, θα

μπορεί να κατασκευάζει έως και 500.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα

στο μεγάλο της εργοστάσιο , «Gigafactory» στο Βερολίνο. Το νέο

εργοστάσιο θα είναι έτοιμο το 2020, και η έκταση του θα είναι

ισοδύναμη με 420 γήπεδα ποδοσφαίρου! Σαφώς, το μοντέλο που

θα απασχολεί πολύ περισσότερο τις γραμμές παραγωγής θα

είναι το Model 3, που ήδη είναι best seller στην Ευρώπη. 
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Το βασικό θέμα του σεμιναρίου αφορούσε την

επένδυση που έχει γίνει στο θέμα της ποιότητας

καθώς επίσης και την μεθοδολογία που ακολου-

θείται για την διασφάλιση της  ποιότητας σε όλη

την σειρά των προϊόντων του προμηθευτή. 

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά από

τον εμπορικό αντιπρόσωπο της εταιρίας Metal-

cuacho κ. Γεωργίου Κωττά με ταυτόχρονη τεχνική

υποστήριξη από τον υπεύθυνο της εταιρίας Met-

alcuacho για την ελληνική αγορά κ. Clement

Guichard. Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες είχαν

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική

παρουσίαση του νέου καταλόγου MC, οποίος απο-

τελείται πλέον από 3 έντυπους τόμους στα ελλη-

νικά, μία καινοτομία της εταιρίας για την αγορά

μας που έχει ήδη διατεθεί και στο παρελθόν επί-

σης στα ελληνικά στις δύο προηγούμενες εκδό-

σεις. 

Σε ειδική αίθουσα σεμιναρίων, η γνωστή εταιρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, που ειδικεύεται σε ανταλλα-

κτικά αυτοκινήτων από μέταλλο και λάστιχο και εδρεύει στον Βοτανικό, σε συνεργασία με την γνω-

στή Ισπανική εταιρία διάθεσής ανταλλακτικών Metalcaucho και παρουσία 40 και πλέον

διακεκριμένων πελατών από την Αθήνα, πραγματοποίησαν με επιτυχία σεμινάριο στο θέμα της ποι-

ότητας, της έρευνας και της ανάπτυξης προϊόντων . 

Σεμινάριο 
Λιακόπουλος ΑΕΒΕ - Metalcuacho 
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Σήμερα, οι βαλβίδες EGR τοποθετούνται σχεδόν σε κάθε νέο αυτοκίνητο και μαζί με την τουρμπίνα, η νέα

κατηγορία προϊόντων βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα τεχνολογικό αν-

ταλλακτικό που απαιτεί βαθιές γνώσεις και ιδέες, που ταιριάζουν με την προσέγγιση των προϊόντων της

γκάμας της Nissens. Για το λόγο αυτό, η Nissens Automotive εργάζεται έντονα για την προετοιμασία της

ένταξης των βαλβίδων EGR στην αγορά, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας επιθετικής προσέγγισης

προϊόντων από την εταιρεία. Ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος της Nissens Automotive, Klavs T. Pedersen εξηγεί:  

“Είναι σημαντικό για τη Nissens να είναι ένας στρατηγικός και πο-

λύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες μας και να ακούσει τις ανάγ-

κες τους. Με την εμπειρία μας στην προώθηση προηγμένων

προϊόντων, πολλοί μας έχουν προσεγγίσει σχετικά με τις βαλβίδες

EGR και τις τουρμπίνες, ενώ η αγορά για τα προϊόντα “Efficiency

& Emissions” θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχει ανάγκη για προϊόντα και ιδέες υψηλής ποιότητας, που ται-

ριάζουν με τα παραδοσιακά ανταλλακτικά μας και ως έμπειρος

προμηθευτής στο aftermarket, μπορούμε να προσφέρουμε ποι-

οτικές λύσεις και τώρα με τις βαλβίδες EGR σε γνήσια ποιότητα

Nissens”, λέει και συνεχίζει:

“Τα τελευταία δύο χρόνια, οι μηχανικοί μας στη Δανία και στο Τε-

χνολογικό μας Κέντρο στη Γερμανία δουλεύουν έντονα για το προ-

ϊόν, διασφαλίζοντας ότι όλα είναι έτοιμα ώστε να παρουσιάσουν τις

βαλβίδες EGR στην αγορά. Οι εκτεταμένες δοκιμές και οι ποιοτικές

μας διαδικασίες είναι σημαντικές και θέλουμε να απελευθερώ-

σουμε μόνο προϊόντα που μπορούν να ταιριάξουν με τα υψηλότερα

επίπεδα ποιότητας. Ταυτόχρονα, όλα τα μέρη που σχετίζονται με

το προϊόν πρέπει να είναι έτοιμα, όπως τα δεδομένα προϊόντων

και καταλόγων, το προωθητικό και εκπαιδευτικό υλικό, όλα πρέπει

να είναι έτοιμα για την ομάδα πωλήσεων και τους πελάτες μας

ώστε να αρχίσουν να δουλεύουν με το προϊόν”.

• Ο Δανός κατασκευαστής εξαρτημάτων Nissens ξεκίνησε να λανσάρει την τελευταία προσθήκη

ομάδας προϊόντων στη δευτερογενή αγορά (aftermarket). Οι βαλβίδες EGR αποτελούν μέρος

της κατηγορίας Nissens “Efficiency & Emissions” (Αποτελεσματικότητα & Εκπομπές Καυσα-

ερίων) που παρουσίασε στην έκθεση Automechanika 2018 και στην ίδια ομάδα περιλαμβά-

νονται επίσης τα ψυγεία αέρος (Intercooler) και οι τουρμπίνες (turbo chargers).

Η Nissens Automotive λανσάρει 
τις βαλβίδες EGR 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το αρχικό μας πρόγραμμα με τις Nissens βαλβίδες EGR καλύπτει περισσότερους από 30 κωδικούς.

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί για να καλύψει 70 μοντέλα το 2020. Η συνολική ποιότητα των προϊόντων,

συμπεριλαμβανομένου του φινιρίσματος, του υλικού και των δοκιμών, έχει αναπτυχθεί ώστε να ται-

ριάζει με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που συνήθως παρατηρούνται από τη Nissens. Οι βαλβίδες

EGR αποτελούν μέρος της ιδέας Nissens “First Fit” (Πρώτη τοποθέτηση), που σημαίνει ότι ταιριάζουν

πάντα με τη διάταξη του κινητήρα και εφαρμόζουν ακριβώς στις σχετικές συνδέσεις. 

Πλήρης προετοιμασία

Το πρόγραμμα βαλβίδων EGR της Nissens έχει ήδη ξεκινήσει και από τότε που παρουσιάσαμε το

νέο προϊόν στην έκθεση Automechanika το 2018, η εταιρεία έχει επικεντρωθεί εντατικά στην προ-

ετοιμασία για την πραγματική εκτόξευση αυτό το φθινόπωρο. 

“Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που εισάγουμε στην αγορά, έχουμε ως στόχο να μην κάνουμε

συμβιβασμούς σε καμία πτυχή των βαλβίδων EGR. Από την αρχή, γνωρίζουμε πολύ πόσο χρειάζεται

για να αποκτήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας για την ανάπτυξη βαλβίδων EGR στα εργοστάσιά

μας. Έτσι, από τότε που αποκαλύψαμε το επόμενο λανσάρισμα στην αγορά των βαλβίδων EGR, έχουμε

επικεντρωθεί εντατικά στην επίτευξη του επιπέδου ποιότητας που θέλαμε, για παράδειγμα μέσω ολο-

κληρωμένων δοκιμών προϊόντων. Μέσα από τη διαδικασία δοκιμών, έχουμε αποκτήσει πολύτιμες

γνώσεις για το προϊόν και αποδεικνύεται ότι έχουμε κάτι μοναδικό να προσφέρουμε στην αγορά”,

λέει, καταλήγοντας:

“Είναι ένα νέο project για εμάς, αλλά με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πωλητών, συλλέγοντας πολύτιμες

πληροφορίες από την αγορά και τους μηχανικούς μας, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να παρουσιά-

σουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν για την aftermarket αγορά, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε

το πρόγραμμά μας με τις βαλβίδες EGR.”
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Η Bosch θέτει τις βάσεις της καινοτομίας στον τομέα της αυτοκίνησης και κάνει την αρχή

στην αγορά του Αftermarket, παρέχοντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση γύρω από τη λει-

τουργία των υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο
τεχνικό σεμινάριο για  ηλεκτρικά 
και υβριδικά οχήματα

Το πακέτο εκπαίδευσης περιλάμβανε 3 ενότητες τις οποίες

έπρεπε να ολοκληρώσει ο εκάστοτε τεχνικός για την από-

κτηση του τίτλου “Εξειδικευμένος Τεχνικός Bosch σε οχή-

ματα υψηλής τάσης”:

• Τεχνικός Υψηλής Τάσης 

Βασική γνώση σε εξαρτήματα & συστήματα υψηλής τάσης

• Εξειδικευμένος Τεχνικός Υψηλής Τάσης 

Ασφαλή εργασία σε ανενεργά συστήματα

• Εξειδικευμένος Τεχνικός Υψηλής Τάσης 

Ασφαλή εργασία σε ενεργά συστήματα

Τον Ιούνιο του 2019, μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διε-

ξήχθη το πρώτο τεχνικό σεμινάριο σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα στην έδρα της εταιρείας στο

Κορωπί το οποίο απευθυνόταν αποκλειστικά στο δίκτυο συνεργείων Bosch Car Service, το μεγα-

λύτερο δίκτυο ανεξάρτητων συνεργείων αυτοκινήτων παγκοσμίως, που αριθμεί 16.000 μέλη σε 150

χώρες. Για να ενισχύσει την υπάρχουσα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του δικτύου, παρείχε εξειδι-

κευμένη εκπαίδευση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

Τον Ιούνιο καθώς και τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η 1η ενό-

τητα του Τεχνικού Yψηλής Τάσης. Η 2η και 3η ενότητα έλαβε χώρα

τον Νοέμβριο. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο όσοι συνεργάτες

είχαν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η ενότητα. 

25 άτομα ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις των τριών ενοτή-

των 

Σε όλες τις ενότητες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες

ασφαλείας που πρέπει να τηρεί ο τεχνικός κατά τη διάρκεια εργα-

σιών σε εξαρτήματα υψηλής τάσης, προκειμένου να διασφαλιστεί

η σωματική ακεραιότητα του ιδίου και των γύρω του. 

Ο τομέας της αυτοκίνησης μεταβάλλεται συνεχώς και η Bosch

οδηγεί τις εξελίξεις. Ένας τεχνικός πρέπει να έχει τις απαραίτητες

γνώσεις, για να χαίρει της εμπιστοσύνης των πελατών και των συ-

νεργατών του και να προσφέρει υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας,

με ασφάλεια. 

Η Bosch έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυ-

ναμικό, στηρίζει όλους τους τεχνικούς παρέχοντάς τους τη γνώση

ως απαραίτητο εργαλείο που θα χρειαστούν στη δουλειά τους. 






