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Ο ΣΙΣΕΜΑ στο Πολυτεχνείο

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Μόφορης και η Διοί-

κηση του ΣΙΣΕΜΑ κατέθεσαν στεφάνι στο Πο-

λυτεχνείο. Τα συνθήματα «Έξω αι ΗΠΑ - Έξω το

ΝΑΤΟ» κοσμούν και πάλι την πύλη του Ιδρύμα-

τος, αναδεικνύοντας τα ιδιαιτέρως επίκαιρα

συνθήματα του Πολυτεχνείου στον αγώνα

ενάντια στην πολιτική που οδηγεί το λαό στη

φτώχεια, στην ανεργία, στην ανασφάλεια, ενάν-

τια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπερια-

λιστικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ,

ενάντια στην καταστολή και τον αυταρχισμό.  .

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην απεργιακή 

κινητοποίηση της 30ης Noεμβρίου

Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η υγεία δεν είναι

εμπόρευμα. Αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν ασφάλιση.

Το προεδρείο του συλλόγου συμμετείχε στην κινητοποίηση

που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου.

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην κινητοποίηση 

για τον προϋπολογισμό

Το προεδρείου του συλλόγου συμμετείχε στην κινητοποίηση

που πραγματοποιήθηκε για τον προϋπολογισμό την Τετάρτη

18 Δεκεμβρίου.





8 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιανουάριος 2020

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

Σεμινάρια από τον ΣΙΣΕΜΑ

Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογος μας το επό-

μενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει μια σειρά σεμινα-

ρίων με κόστος 15€ το άτομο. Για να δηλώσετε συμμετοχή

καλέστε στα τηλέφωνα του συλλόγου 2105225233 - 6936670388.

Τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

1. Βλάβες ALPHA ROMEO - FIAT

2. Βλάβες OPEL

3. Βλάβες RENAULT

4. Βλάβες PEUGEOT

5. Βλάβες VW

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται, λόγω συνταξιοδότησης, συνεργείο 100τμ,  στα Πετράλωνα Aττικής με πελατεία 40 χρόνων. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 210 34.66.038.  

Τακτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε

το τακτικό μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του

συλλόγου. 

O χορός του ΣΙΣΕΜΑ στον Θέμη Αδαμαντίδη

Ο Σύλλογος σας προσκαλεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην ετήσια 

συνεστίαση που διοργανώνει στο κέντρο “Can Can”, Λεωφ. Κηφισού 110 Αιγάλεω 

με τους  Θέμη Αδαμαντίδη, Γιώτα Γρίβα και Γιάννη Καψάλη.

Ώρα προσέλευσης 23:00.
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Και υδρογόνο από την BMW

Δύο εκδόσεις με υδρογόνο θα λανσάρει η BMW για τα πολυ-

τελή μοντέλα της BMW X6 και X7. Nα σημειωθεί, ότι, η BMW

συνεργάζεται με την Toyota, εταιρεία που διαθέτει ήδη στον

στόλο της, για περισσότερο από πέντε χρόνια υδρογονοκίνητο

μοντέλο. Σαφώς, τα συγκεκριμένα υδρογονοκίνητα μοντέλα θα

αργήσουν να παρουσιαστούν, μιας και δεν αναμένονται νωρί-

τερα από το 2025. Το κόστος παραγωγής ενός υδρογονοκίνητου

μοντέλου είναι σχεδόν 10 φορές πιο ακριβό από έναν ηλεκτρο-

κινητήρα.

Με 230 ίππους 
το Opel Insignia

Μια ακόμη πιο γρήγορη έκδοση πα-

ρουσίασε η Opel για το οικογενειακό

της Insignia. Πρόκειται για το Insignis

GSi που χάρη στο δίλιτρο μοτέρ βενζί-

νης 230 ίππων και με ροπή 350 Nm,

αποτελεί την πιο υψηλή έκδοση από

πλευράς ισχύος. Το νέο μοντέλο, σύμ-

φωνα με το εργοστάσιο, παρουσιάζει

κατανάλωση 8,3-8,5 λτ./100 χλμ. ενώ οι

εκπομπές CO2 είναι 193-198 γρ./χλμ.

Toyota: Στην πρώτη θέση 
με την μεγαλύτερη αξία

Mε κεφαλοποίηση στα 228 δισεκατομμύρια δολάρια, η

Toyota βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των αυτοκι-

νητοβιομηχανιών σε αξία – και σύμφωνα με τις τιμές

των μετοχών. Απο τις εταιρείες που έχουν σημειώσει

σημαντική άνοδο είναι η Tesla , που είναι και η πιο πο-

λύτιμη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, σχεδόν ίδια

με της General Motors και Ford.  Σήμερα, η αξία της

Tesla αγγίζει τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια.

νέα αγοράς
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Fiat 500X: 
Σε εκδόσεις βενζίνης και ντίζελ

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 ). .

BMW: Ρεκόρ 
πωλήσεων το 2019

Νέο ρεκόρ στις πωλήσεις της σημεί-

ωσει η  BMW, πέρσι , με συνολικές πα-

ραδόσεις 2.168.516 (+2,0%) οχημάτων

σε όλο τον κόσμο.  Στην θετική εξέλιξη

αλλά και στην επίτευξη του νέου ρεκόρ

συνέβαλαν κυρίως τα ανανεωμένα της

SUV, BMW X όπου οι πωλήσεις τους

αυξήθηκαν κατά 21,0% φτάνοντας τα

958.732 οχήματα. Ανοδο σημείωσαν

και τα πολυτελή μοντέλα, όπως η BMW

Σειρά 8, BMW Σειρά 7 και BMW X7, ση-

μειώνοντας άνοδο 66,0% από την προ-

ηγούμενη χρονιά (105.331 οχήματα). 

Μετοχικό «ντου» της Geely 
στην Aston Martin

H Geely, η μεγάλη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, που ήδη κα-

τέχει την Volvo και συνεργάζεται και με άλλες ευρωπαϊκές αυ-

τοκινητοβιομηχανίες, ετοιμάζεται να κάνει ...ντου και στις

μετοχές της Aston Martin. Aυτός ήταν και ο λόγος που πριν τις

γιορτές μια ομάδα επικεφαλών της βρετανικής φίρμας είχε ήδη

έτοιμη μια προσφορά για την εξαγορά των μετοχών της από την

Geely .

νέα αγοράς
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Η αγορά ηλεκτρικών μοντέλων

αναμένεται να εμπλουτιστεί στην

χώρα μας, τόσο με μικρές προτά-

σεις που θα φουλάρουν με ρεύμα,

όσο και με μοντέλα που θα ανή-

κουν στην κατηγορία των μικρών,

μικρομεσαίων αλλά και των πιο

πολυτελών SUV που θα κινούνται

αθόρυβα χάρη στην κίνηση τους

που θα βασίζεται αποκλειστικά

στους ηλεκτροκινητήρες. Από τα

μοντέλα που θα κερδίσουν την

συμπάθεια των νέων αγοραστών

με ηλεκτρικές …συνήθειες, θα

είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo

XC40 Recharge. Το πρώτο 100%

ηλεκτρικό μοντέλο της, που αναμέ-

νεται να κυκλοφορήσει στην αγορά

το 2020 θα αποδίδει 407 «ηλεκτρι-

κούς» ίππους, ενώ, η αυτονομία

του θα αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα,

μετά από μια πλήρη φόρτιση. Θα

κινείται από δύο ηλεκτροκινητή-

ρες, ενώ, υπολογίζεται ότι, στο

εξωτερικό θα κοστίζει περίπου 40

χιλιάδες ευρώ. Στην ελληνική

αγορά θα δούμε κατά πάσα πιθα-

νότητα και το Volkswagen ID

Crozz. Συνδυάζει τις χάρες ενός μι-

κρού crossover, με τις αρετές ενός

ηλεκτρικού μοντέλου. Θα προσφέ-

ρεται με ηλεκτρικά μοτέρ που υπό-

σχονται συνδυαστική ισχύ 306

ίππους.

ηλεκτρικά SUV 
για το 2020

ε
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6+1

Επτά νέα, επερχόμενα ηλεκτρικά SUV υπόσχονται να καλύπτουν 

την πιο δημοφιλή διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη 

χωρίς ενδιάμεση στάση για ανεφοδιασμό με ρεύμα. 
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Θα είναι τετρακίνητο, ενώ, η αυτονομία του

αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα! Την άνοιξη στην Γε-

νεύη θα δούμε για πρώτη φορά το αμιγώς

ηλεκτρικό Mazda MX-30. Θα φέρει ηλεκτρο-

κινητήρα και μια μικρή σε χωρητικότητα

μπαταρία η οποία θα δίνει αυτονομία έως και

200 χιλιόμετρα – οπότε, ταιριάζει απόλυτα με

τις αστικές μετακινήσεις. Το νέο μοντέλο θα

λανσαριστεί το καλοκαίρι και υπολογίζεται να

κοστίζει περίπου 40 χιλιάδες ευρώ.  Από τις

πιο δυναμικές παρουσίες στην αγορά των

ηλεκτρικών SUV που θα δούμε και στην ελ-

ληνική αγορά είναι του Κia e-Niro. Το κομψό

κορεάτικο μοντέλο κινείται από έναν ηλε-

κτροκινητήρα απόδοσης 204 ίππων. Είναι

από τα μοντέλα που κλέβουν τις εντυπώσεις

κυρίως με την μεγάλη τους αυτονομία, αφού,

μετά από μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας

του, εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κίνηση για

τουλάχιστον 485 χιλιόμετρα. Kαι το DS 3

Crossback E-Tense κατατάσσεται στα ηλε-

κτρικά μοντέλα που θα δούμε να κυκλοφο-

ρούν στην χώρα μας, προσεχώς. Φέρει πο-

λυτελή εμφάνιση, ακόμη πιο χλιδάτο εσωτε-

ρικό, ενώ, για την κίνηση του διαθέτει

ηλεκτροκινητήρα, που στην συγκεκριμένη

περίπτωση αποδίδει 136 ίππους. Μια μπατα-

ρία ιόντων λιθίου ισχύος 50 kW, παρέχει την

απαραίτητη ενέργεια, ενώ διαθέτει και σύ-

στημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση.

Μετά από μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας

που απαιτούνται περίπου 5 ώρες , η αυτονο-

μία του ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άλλα

δύο ηλεκτρικά μοντέλα στην κατηγορία των

πολυτελών SUV περιμένουμε στην χώρα μας

και προέρχονται από την γερμανική αυτοκι-

νητοβιομηχανία. Το πρώτο είναι το Audi e-

tron Sportback, με αυτονομία 450

χιλιομέτρων, ενώ, και το BMW iX3, που είναι

το πρώτο ηλεκτρικό SUV της βαυαρικής φίρ-

μας, θα φέρει ηλεκτροκινητήρα που θα απο-

δίδει 272 ίππους , ενώ, η αυτονομία του

αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα, μετά από μια πλήρη

φόρτιση. 

ηλεκτρικά SUV για το 20206+1
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Hyundai Kona Hybrid
Hεπερχόμενη επέλαση ηλεκτρικών και

υβριδικών μοντέλων απασχολεί και την
Ηyundai, φίρμα, που θέλει να εξηλεκτρίσει όλα
τα μοντέλα της τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα,
ένα από τα πιο εμπορικά της μοντέλα, το
Hyundai Kona αναμένεται να εμπλουτιστεί
τόσο με υβριδική εκδοχή, όσο και με ηλε-
κτρική. Η πιο «κοντινή» χρονικά, είναι η plug-
in υβριδική, που θα δούμε να κυκλοφορεί και
στην χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης άνοι-
ξης. Το νέο μοντέλο, το Hyundai Kona Hybrid
θα έχει μήκος 4,16 μέτρα, θα είναι ένα άνετο
μοντέλο, για μια οικογένεια με όλα τα τεχνολο-
γικά στοιχεία που διέπουν και τις εκδόσεις
βενζίνης. Σημείο αναφοράς το νέο υβριδικό
σύνολο, που θα αποτελείται από έναν ατμο-
σφαιρικό 1.6 GDI ισχύος 105 ίππων που θα συ-
νεργάζεται με έναν ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης
43,5 ίππων. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται
από μια μπαταρία ιόντων λιθίου , η οποία φορ-
τίζεται τόσο από εξωτερική πηγή – πρίζα – ενώ
διαθέτει και σύστημα ανάκτησης ενέργειας,
από το φρενάρισμα. Το υβριδικό σύνολο αγγί-
ζει σε ισχύ τους 141 ίππους με τη ροπή να είναι
στα 265 Νm. Θα είναι προσθιοκίνητο, ενώ, η
μέση κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με το
εργοστάσιο θα είναι στα 3,9 λίτρα. Όσο για τις
επιδόσεις του, το υβριδικό Kona υπόσχεται τε-
λική ταχύτητα 160χλμ/ώρα, ενώ, από στάση θα
πιάνει τα 100χλμ/ώρα σε 11΄΄.

ηλεκτροκίνηση

Την άνοιξη στην Ελλάδα το υβριδικό SUV  
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Smart EQ fortwo/forfour

Τις τιμές και τις εκδόσεις των νέων ηλεκτρικών μοντέλων

της ανακοίνωσε η smart, που, όπως είχε γίνει γνωστό,

η γκάμα της πλαισιώνεται πλέον, μόνο από ηλεκτρικά μον-

τέλα.  Ειδικότετα, τα ανανεωμένα EQ fortwo coupé και

cabrio και EQ forfour μοντέλα υιοθετούν τη νέα σχεδιαστική

γλώσσα της smart, που εστιάζονται στην μάσκα, το νέο ρύγ-

χος, τα φωτιστικά σώματα κ.α. Το σημείο αισχής για τα νέα

μοντέλα είναι οι ηλεκτροκινητήρες. Έτσι, όλα πλέον τα smart

κινούνται από ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 82 PS (60 kW)

και 160 Nm ροπής και μπαταρία ιόντων λιθίου 17,6 kWh.

Μετά από μια πλήρη φόρτιση η αυτονομία τους αγγίζει τα

145 – 159 χλμ. Με τη βοήθεια του προαιρετικού φορητού τα-

χυφορτιστή 22 kW, η φόρτιση από το 10% στο 80% της ενέρ-

γειας γίνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. Επίσης, χάρη σε μια

εφαρμογή ο οδηγός μέσω του smartphone μπορεί να ορ-

γανώνει τις διαδρομές του, ενώ, ταυτόχρονα μπορεί να γνω-

ρίζει, ανάλογα με τα αποθέματα της μπαταρίας, να του βρει

και σταθμό φόρτισης. 

Στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά smart

ηλεκτροκίνηση
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δύο κινητήριες μονάδες που προσφέρουν

άμεση απόκριση και οικονομία

Προέρχονται από το πρωτότυπο EOLAB, που παρουσιά-

στηκε για πρώτη φορά στη έκθεση του Παρισιού το 2014

και ενσωματώνουν όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνογνω-

σίας της μάρκας στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από τη Συμμα-

χία, όπως ο νέας γενιάς βενζινοκινητήρας των 1,6 λίτρων

ο οποίος έχει τροποποιηθεί κατάλληλα για την περίπτωση.

Ο συγκεκριμένος κινητήρας πλαισιώνεται από δύο ηλε-

κτροκινητήρες – ο ένας είναι τύπου HSG (High-Voltage

Starter Generator) – και ένα καινοτόμο κιβώτιο ταχυτήτων

χωρίς συμπλέκτη. Η συνεργασία των ηλεκτροκινητήρων

και του κιβωτίου ταχυτήτων εξασφαλίζει την ομαλή λει-

τουργία των αλλαγών (τύπος σχεδίασης που είναι γνωστός

για την καλύτερη οικονομία και προέρχεται κατευθείαν

από την τεράστια εμπειρία της αγωνιστικής ομάδας της

Renault F1).

Η ισχύς της μπαταρίας ποικίλλει ανά-

λογα με τον τύπο του υβριδικού κινη-

τήρα:

• Το Νέο Clio E-TECH διαθέτει μία

μπαταρία ισχύος 1,2 kWh (230V) που

του εξασφαλίζει σημαντική εξοικονό-

μηση καυσίμου, μείωση εκπομπών

του CO2, με δυνατότητα 80% αμιγούς

ηλεκτροκίνησης σε αστικό περιβάλλον.

• Το Νέο Captur E-TECH Plug-in δια-

θέτει μπαταρία ισχύος 9,8 kWh (400V)

που εξασφαλίζει αυτονομία έως και 65

χλμ. με 100% ηλεκτροκίνηση σε αστικό

περιβάλλον.

Οι κινητήρες Renault E-TECH hybrid και plug-in hybrid έχουν εξελιχθεί

και κατοχυρωθεί σαν πατέντα της Renault Engineering. 
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• 100% ηλεκτρική εκκίνηση: καθώς το κιβώτιο

ταχυτήτων δε διαθέτει συμπλέκτη, ο κινητήρας

εσωτερικής καύσης δεν χρειάζεται να χρησιμο-

ποιηθεί κατά την εκκίνηση. Επομένως τα μοντέλα

E-TECH hybrid χρησιμοποιούν πάντα τον ηλε-

κτροκινητήρα τους για να ξεκινήσουν. Πρόκειται

για μία μοντέρνα επιλογή, που εξασφαλίζει την

άμεση παροχή της μέγιστης τιμής της ροπής για

άμεση απόκριση στην εκκίνηση.

• Αυτόματη προσαρμογή σε όλες τις συνθήκες

οδήγησης: Η τεχνολογία E-TECH του Groupe Re-

nault βασίζεται σε μία σειριακή-παράλληλη (se-

ries-parallel) αρχιτεκτονική λειτουργίας που δίνει

τη δυνατότητα συνδυασμού των πλεονεκτημάτων

της υβριδικής κίνησης (σε σειρά, παράλληλα, ή

σειριακά-παράλληλα). Οι κινητήρες μπορούν να

λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό διοχε-

τεύοντας την ισχύ τους στους τροχούς. Το σύ-

στημα κίνησης διαχειρίζεται τη λειτουργία των κι-

νητήρων και την παροχή ισχύος, ανάλογα με τις

απαιτήσεις ισχύος καθώς και ανάλογα με τις ευ-

καιρίες ανάκτησης ενεργείας, για τη φόρτιση της

μπαταρίας. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης πραγμα-

τοποιείται βάσει 15 συνδυασμών λειτουργίας των

κινητήρων και της επιλεγμένης ταχύτητας στο κι-

βώτιο.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης, η εναλλαγή μεταξύ

των προγραμμάτων κίνησης είναι σχεδόν ανεπαί-

σθητη και δεν χρειάζεται καμία απολύτως παρέμ-

βαση από τον οδηγό. Το σύστημα E-TECH

επιλέγει αυτόματα το καταλληλότερο, για την πε-

ρίσταση, πρόγραμμα ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη

κατανάλωση και τις μικρότερες δυνατές εκπομ-

πές ρύπων, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, τις ιδα-

νικές συνθήκες απόκρισης και οδηγικής

απόλαυσης. 

Άμεση απόκριση και βέλτιστη διαχείριση ενεργείας

δύο κινητήριες μονάδες που προσφέρουν

άμεση απόκριση και οικονομία
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Ο συνδυασμός των δύο ηλεκτροκινητήρων, το multi-mode κιβώτιο ταχυτήτων και ο κινητήρας

εσωτερικής καύσης προσφέρουν μία πληθώρα επιλογών οδήγησης:
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•  Ανάκτηση ενεργείας μπαταρίας, κατά την επι-

βράδυνση: Μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι του

από το γκάζι και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται

στη θέση ‘Drive’, ο βασικός ηλεκτροκινητήρας

λειτουργεί σαν γεννήτρια, μετατρέποντας την κι-

νητική ενέργεια που παράγεται κατά την επιβρά-

δυνση, σε ηλεκτρική ώστε να φορτίζει την

μπαταρία. Για την ανάκτηση ακόμα περισσότερης

ενέργειας, ο μοχλός μπορεί να τοποθετηθεί στη

θέση ‘Brake’ (B). Σε αυτή την περίπτωση το αυτο-

κίνητο επιβραδύνει ακόμα πιο γρήγορα.

• Ανάκτηση ενεργείας κατά το φρενάρισμα: όταν

ο οδηγός πατήσει το φρένο, η διαδικασία πέδη-

σης ενεργοποιείται ηλεκτρικά, και το σύστημα

αποκτά μεγαλύτερη δύναμη χάρη και στην

υδραυλική υποβοήθηση που χρησιμοποιείται

όταν είναι απαραίτητη. Και σε αυτή την περί-

πτωση ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει επιπλέον δύ-

ναμη πέδησης, ανακτώντας ταυτόχρονα και το

ποσοστό της επιπλέον κινητικής ενέργειας που το

επιστρέφει στη μπαταρία – τόσο όσο επιτρέπει η

χωρητικότητα της μπαταρίας.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σημαίνουν ότι

τα μοντέλα Renault E-TECH και E-TECH Plug-in

ανταποκρίνονται ιδανικά, εξασφαλίζουν οδηγική

απόλαυση, βελτιστοποιούν την ενεργειακή εκμε-

τάλλευση και παρέχουν τα ιδανικά χαρακτηρι-

στικά φόρτισης της μπαταρίας κατά την

επιβράδυνση ή το φρενάρισμα, γεγονός που εξα-

σφαλίζει στον οδηγό άριστες επιδόσεις στην οδή-

γηση.

Εκτός από την γκάμα των 100% ηλεκτροκίνητων

μοντέλων της Renault στο segment B, οι υβριδι-

κοί κινητήρες του νέου Clio E-TECH και του νέου

Captur E-TECH Plug-in καλύπτουν μία ευρεία

γκάμα χρήσεων. Η διαθεσιμότητά τους σε ευέλι-

κτα μοντέλα σημαίνει ότι η εμπειρία της ηλεκτρο-

κίνησης είναι πλέον προσβάσιμη από όλους, όσο

ποτέ άλλοτε. Ακολουθούν πολλά ακόμα υβριδικά

μοντέλα.

Ανάκτηση ενεργείας κατά την επιβράδυνση 

και το φρενάρισμα

δύο κινητήριες μονάδες που προσφέρουν

άμεση απόκριση και οικονομία

Re
na

ul
t E

-T
EC

H

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία E-TECH βελτιστοποιεί την ενεργειακή εκμετάλλευση 

στη φάση της επιβράδυνσης και του φρεναρίσματος.
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Το νέο Clio ενσαρκώνει το όραμα του Groupe Renault

για το μέλλον της αυτοκίνησης, το οποίο επικεντρώ-

νεται σε 3 τομείς: αυτόνομη, ηλεκτρική, και δικτυω-

μένη  οδήγηση. Για παράδειγμα, διαθέτει ένα από τα

πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα υπο-

βοήθησης οδήγησης στην αγορά, που περιλαμβάνει

το Σύστημα Υποβοήθησης Κίνησης σε Αυτοκινητό-

δρομο και Πόλη – ένα πρώτο βήμα προς την αυτόνομη

οδήγηση. Διαθέτει οθόνη 9.3” που συνδυάζεται με το

καινούργιο σύστημα Renault EASY CONNECT, και πα-

ρέχει επιπλέον δυνατότητες χρήσης πολυμέσων.

Για πρώτη φορά, επίσης, η γκάμα του Clio διατίθεται

και με ‘full hybrid’ E-TECH κινητήρα. Εκτός αυτού, το

Clio ενσωματώνει ιδανικά το αποτέλεσμα της συνέρ-

γειας μεταξύ του Groupe Renault – πρωτοπόρου και

ηγέτη της ευρωπαϊκής αγοράς στην ηλεκτροκίνηση –

και των συνεργατών της Συμμαχίας. Χάρη στην ακα-

ριαία απόκριση κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση,

το αυτοκίνητο προσφέρει ασύγκριτη οδηγική από-

λαυση και εμπειρία, σε σχέση με τα υπόλοιπα υβρι-

δικά αυτοκίνητα πόλης της αγοράς.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης του νέου Clio E-TECH

140hp προσφέρει μέγιστη οικονομία και απαράμιλλη

δυναμική απόκριση κατά την οδήγηση. Ένα «success

story» που υποδηλώνεται με το εκπληκτικό νούμερο

των 6,9 δλ. στην επιτάχυνση 80 – 120 χλμ.

Η ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα – όπως και

σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – σε συνδυασμό με την

μεγάλη ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας και τον

υψηλό βαθμό οικονομίας του συστήματος E-TECH

συμβάλλουν στη επίτευξη της βέλτιστης εκμετάλλευ-

σης της ενέργειας. Το 80% του χρόνου κυκλοφορίας

σε αστικούς δρόμους γίνεται αμιγώς ηλεκτροκίνητα,

προσφέροντας πλεονέκτημα στην κατανάλωση σε πο-

σοστό έως και 40% στον κύκλο πόλης σε σύγκριση με

μοντέλα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσεως.

Αμιγώς ηλεκτρικά, το νέο Clio E-TECH μπορεί να κι-

νηθεί με ταχύτητες έως 75-80 χλμ.

δύο κινητήριες μονάδες που προσφέρουν

άμεση απόκριση και οικονομία
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mercedes-benz

vision AVTR

Απο τον κινηματογράφο 

στον δρόμο!

τεχνολογία

Το  Vision AVTR που παρουσιάζει η

Mercedes στη CES (έκθεση τεχνολογίας)

δεν είναι μόνο εμπνευσμένο από τη με-

γάλη επιτυχία του Avatar, αλλά ουσιαστικά

δίνει μια γεύση από το πραγματικό αυτοκί-

νητο που θα βλέπουμε ή θα οδηγούμε

στους δρόμους στο μακρινό μέλλον.
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Μοντέλα για τα οποία μας έχουν προετοιμάσει

οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε,

η αυτόνομη οδήγηση, τα φουτουριστικά σχή-

ματα, οι τεχνολογίες συνδεσιμότητας κ.α.

αποτελούν πλέον, την ραχοκοκαλιά των σύγ-

χρονων αυτοκινήτων, με πολλά από αυτά τα

συστήματα να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος

στα ταμπλό των επόμενων αυτοκινήτων μα-

ζικότερης παραγωγής. Η ψηφιακή πολυτε-

λεία είναι το «σύνθημα» του νέου Vision

AVTR. H επωνυμία AVTR προέρχεται από το

AVATAR χωρίς τα ενδιάμεσα. Η είσοδος του

οδηγού στο αυτοκίνητου δεν γίνεται με κα-

νένα κλειδί. Απλά, ο οδηγός, όταν πλησιάσει

μπορεί να εισέλθει σε αυτό μόνο όταν η προ-

ηγμένη τεχνολογία που διαθέτει αναγνωρίσει

τους παλμούς της καρδιάς του ιδιοκτήτη και

την αναπνοή του. Μάλιστα, με τον ίδιο τρόπο

ενεργοποιείται και ο ηλεκτροκινητήρας του.

Μέσα από μια οθόνη προβάλλονται όλες οι

λειτουργίες του οχήματος. 

Απο τα πιο εντυπωσιακά στοχεία είναι η δυ-

νατότητα που δίνουν οι άξονες και τροχοί του

αυτοκινήτου, όπου το Vision AVTR μπορεί να

κινείται ακόμη και πλάγια, υπό γωνία 30 μοι-

ρών, όπως δηλαδή, οι  κάβουρες.

Το  Vision AVTR που παρουσιάζει η Mercedes στη CES ( έκθεση τεχνολογίας) δεν είναι μόνο

εμπνευσμένο από τη μεγάλη επιτυχία του Avatar, αλλά ουσιαστικά δίνει μια γεύση από το

πραγματικό αυτοκίνητο που θα βλέπουμε ή θα οδηγούμε στους δρόμους στο μακρινό μέλλον. 

Ποιος να το πίστευε ότι, μια μέρα, ο διάσημος ηθοποιός Ντέιβιντ Κάμερον και η ομάδα

του θα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός μελλοντικού αυτοκινήτου της Mercedes-Benz. 

Η ψηφιακή πολυτελεία είναι το «σύνθημα» του νέου Vision AVTR
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Εξίσου φουτουριστικό είναι και το εσωτερικό του,

εκεί, όπου ο οδηγός μπορεί να επιβλέπει για το τι

συμβαίνει γύρω από το όχημα, με γραφικά που πα-

ρουσιάζονται μέσω της τεχνολογίας 3D, ενώ, ο χρω-

ματισμός στο σαλόνι αλλάζει ανάλογα με τις

επιθυμίες του οδηγού.  Η τεχνολογική ...υπερβολή

δεν σταματάει εδώ, μιας και η τεχνολογία της μπα-

ταρίας του ηλεκτρικού αυτοκινήτου βασίζεται στην

οργανική κυτταρική χημεία. Η ισχύς της μπαταρίας

αγγίζει τα 110 kWH, φορτίζεται ασύρματα, ενώ, η

φόρτιση της διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Συνολικά, το νέο

μοντέλο διαθέτει για την κίνηση του τέσσερις ηλε-

κτροκινητήρες,  ενώ η συνδυαστική του ισχύς φτά-

νει τα 350 kW. Όσο για την αυτονομία ξεπερνά τα 700

χιλιόμετρα, όντας ότι πιο εξελιγμένο υπάρχει και σε

αυτόν τον τομέα. Τα περισσότερα υλικά που χρησι-

μοποιούνται στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ανα-

κυκλώσιμα, ενώ, από το πολυτελές, μινιμαλιστικό

εσωτερικό του δεν λείπουν και σπάνια υλικά, όπως

το ξύλο του δαπέδου που ονομάζεται Karuun. Πρό-

κειται για ένα φυτό από το οποίο προέρχεται μεγα-

λώνει πολύ γρήγορα στην Ινδονησία και η

συγκομιδή του γίνεται με το χέρι.   Το μελλοντικό αυ-

τοκίνητο της Mercedes-benz παρουσιάστηκε στο

Λας Βέγκας, στην Έκθεση Ηλεκτρονικών CES, εκεί

όπου όλες οι εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή, πα-

ρουσιάζοντας όντως, τις πιο προηγμένες τεχνολο-

γίες τους γύρω από την αυτοκινητοβιομηχανία.

mercedes-benz vision AVTR



τεχνολογία
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Το πρώτο ηλιακό αυτοκίνητο θα πάρει 

σάρκα και οστά χάρη στην βοήθεια του κοινού, 

που θέλει να το δει σύντομα στους δρόμους. 
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! Ένας 26χρονος, που είχε παρουσιά-

σει το πρώτο ηλιακό – ηλεκτρικό αυ-

τοκίνητο πριν από δύο περίπου

χρόνια, αδυνατώντας να χρηματοδο-

τήσει την εξέλιξη και κυρίως την μα-

ζική παραγωγή του μοντέλου,

αποφάσισε να προβεί σε κάτι πρωτό-

γνωρο για τα δεδομένα της σύγχρο-

νης βιομηχανίας αυτοκινήτου: Να

ζητήσει από τον κόσμο να τον ενισχύ-

σει με το ποσό των 50 εκατομμυρίων

ευρώ για να στήσει την δική του αυ-

τοκινητοβιομηχανία, αποδεικνύοντας

με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη

τους στο πρωτότυπο όχημα του που

θα γεμίζει τις μπαταρίες του από τον

ήλιο. Όπως φαίνεται τα κατάφερε, και

μάλιστα, μάζεψε το διόλου ευκατα-

φρόνητο ποσό σε λιγότερο χρόνο από

το όριο των 50 ημερών που είχε ζη-

τήσει ο ίδιος ο κατασκευαστής, ώστε

να μαζευτεί τα χρήματα που απαι-

τούνται για την κατασκευή του Ιon. H

νέα εταιρεία ονομάζεται Sono Mo-

tors, ανήκει στον τολμηρό 26χρονο

Λόρεν Χαν, που έχει στο πλευρό του

άλλους δύο, νέους συνιδρυτές. Η

εταιρεία έχει έδρα το Μόναχο της

Γερμανίας. Η ιδέα τους να κατα-

σκευάσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκί-

νητο που θα αντλούσε την ενέργεια

του από τον ήλιο ξεκίνησε μέσα σε

ένα γκαράζ, όπου οι τρεις εφευρέτες

ξεκίνησαν να το φτιάχνουν από λευκό

χαρτί.  Το Sono Sion είναι ένα πλή-

ρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και δια-

θέτει στο αμάξωμα του 330 φωτο-

βολταϊκά στοιχεία. Όπως αναφέρει o

κατασκευαστής του, η συστάδα φω-

τοβολταϊκών θα χαρίζει στο μικρό

Sion αυτονομία 30 χιλιομέτρων. Πάν-

τως, θα υπάρχει και η δυνατότητα

φόρτισης από οικιακό ρεύμα, η οποία

επεκτείνει την αυτονομία στα 160 χι-

λιόμετρα.  Θα προσφέρεται σε δύο

εκδόσεις, μια την αστική – που ονο-

μάζεται Urban – με μια μικρή μπατα-

ρία 14.4 kWh ενώ θα υπάρχει και η

ισχυρότερη, η Extender, που θα προ-

σφέρει ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία

( με αυτονομία 220 χιλιόμετρα). Από

το νέο μοντέλο δεν θα λείπει η ευρυ-

χωρία. Αντιθέτως, οι χώροι του πα-

ραπέμπουν σε ένα μικρό,

πολυμορφικό αυτοκίνητο, που θα

μπορεί άνετα να παίξει και τον ρόλο

του οικογενειακού αυτοκινήτου.  Θα

διαθέτει χώρους έξι θέσεων, τρεις

εμπρός και τρεις στην πίσω σειρά. Θα

κοστίζει από 16.000 ευρώ ενώ η τε-

λική τιμή διαμορφώνεται με βάση την

μπαταρία που θα επιλέξει ο υποψή-

φιος αγοραστής. Πλούσιο εξοπλι-

στικά θα είναι και το εσωτερικό του,

με πλειάδα ηλεκτρονικών συστημά-

των, τόσο για την ασφάλεια των επι-

βατών όσο και την άνεση τους σε

ψυχαγωγικό επίπεδο. Προς το

παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό πότε το

νέο μοντέλο θα μπει στην παραγωγή

και ποια θα είναι τα σημεία πώλησης

του. 
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>> SONO MOTORS
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Η όλη διαδικασία ξεκινά είτε με ενεργοποίηση μέσω

εφαρμογής (app) σε smartphone είτε με V2X (vehicle to

everything – όχημα με οτιδήποτε) επικοινωνία. Ακολού-

θως, το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ πλησιάζει το όχημα

που χρειάζεται φόρτιση και επικοινωνεί μαζί του. Από το

άνοιγμα του πλαισίου υποδοχής φόρτισης για τη σύνδεση

του σχετικού βύσματος μέχρι και την τελική αποσύνδεση,

η όλη διαδικασία φόρτισης πραγματοποιείται χωρίς αν-

θρώπινη παρέμβαση. 

Το ρομπότ είναι συνδεμένο με μία συσκευή αποθήκευσης

ενέργειας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και  ως ένα

όχημα μπαταρίας, το οποίο ρυμουλκεί, το φέρνει κοντά στο

αυτοκίνητο και στη συνέχεια συνδέει αυτοκίνητο και

όχημα μπαταρίας, ώστε να ξεκινήσει η φόρτιση.

Το όχημα μπαταρίας παραμένει συνδεμένο με το αυτοκί-

νητο κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας φόρτισης. Το

ρομπότ, εν τω μεταξύ, μπορεί να αποχωρήσει και να προ-

χωρήσει σε αντίστοιχη άλλη φόρτιση, άλλου αυτοκινήτου,

καθώς μπορεί να μεταφέρει πολλά οχήματα μπαταρίας

ταυτόχρονα. Μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία φόρτισης, το

ρομπότ συλλέγει το όχημα μπαταρίας και το επαναφέρει

σε ένα κεντρικό σταθμό φόρτισης.

Το κάθε όχημα μπαταρίας έχει ενεργειακό περιεχόμενο

περίπου 25 kWh. Με τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συ-

στήματα φόρτισης, είναι εφικτή ταχεία φόρτιση DC έως και

50 kW για το κάθε αυτοκίνητο. Το ρομπότ, είναι εξοπλι-

σμένο με κάμερες, σαρωτές λέιζερ και αισθητήρες υπε-

ρήχων. Ο συνδυασμός όλων αυτών όχι μόνο επιτρέπει στο

>> φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το Volkswagen Group Components παρουσίασε αυτόνομα κινούμενο ρομπότ φόρτισης που φροντίζει
για την επαναφόρτιση των μπαταριών οποιουδήποτε ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενώ το τελευταίο βρί-
σκεται σε μία κοινή θέση στάθμευσης.
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>> Η Volkswagen δίνει λύση στο πρόβλημα 
της  αναζήτησης σταθμών φόρτισης 

για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Volkswagen

Αυτόνομα ρομπότ φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

ρομπότ να πραγματοποιεί πλήρως τη διαδικασία φόρτισης,

αλλά και να κυκλοφορεί ελεύθερα στο χώρο στάθμευσης,

να αναγνωρίζει πιθανά εμπόδια και να αντιδρά σε αυτά.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου στάθμευσης, μπορούν

να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα διάφορα ρομπότ φόρτι-

σης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλά αυτοκί-

νητα.

«Το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ φόρτισης θα φέρει επα-

νάσταση στη φόρτιση σε διαφορετικές εγκαταστάσεις στάθ-

μευσης, όπως πολυώροφοι ή υπόγειοι χώροι στάθμευσης

αυτοκινήτων αλλά και κοινές θέσεις στάθμευσης, καθώς

φέρνει την υποδομή φόρτισης στο αυτοκίνητο και όχι το αν-

τίστροφο. Το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ φόρτισης δεν

είναι απλώς ένας βραχίονας ρομπότ που συνδέει ένα αυ-

τοκίνητο με ένα σταθερό σταθμό φόρτισης. Με αυτό, κά-

νουμε σχεδόν κάθε χώρο στάθμευσης εν δυνάμει σημείο

φόρτισης αυτοκινήτων, χωρίς κανένα περίπλοκο μέτρο

υποδομής», τονίζει ο Mark Möller, Διευθυντής Ανάπτυξης

του Volkswagen Group Components. 

Το Volkswagen Group Components διερευνά διαφορετι-

κές προσεγγίσεις όσον αφορά στην υποδομή φόρτισης και

έχει ήδη αναπτύξει αρκετά επιτυχημένα προϊόντα. Ο ευέ-

λικτος σταθμός γρήγορης φόρτισης και τα DC wallboxes

είναι ήδη πρακτικές λύσεις φόρτισης ενώ πολλές άλλες

είναι σε στάδιο εξέλιξης. Το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ

φόρτισης αποτελεί μία από αυτές, χωρίς να έχει οριστεί πι-

θανή ημερομηνία για την κυκλοφορία του στην αγορά.

Η Volkswagen αναλαμβάνει πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες

για τη δημιουργία μιας υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά

αυτοκίνητα. Η εταιρεία προγραμματίζει την εγκατάσταση

συνολικά 36.000 σημείων φόρτισης σε ολόκληρη την Ευ-

ρώπη έως το 2025, με μεγάλο μέρος αυτών διαθέσιμων

στο κοινό. Η Volkswagen έχει παρουσιάσει επίσης το δικό

της wallbox για οικιακή φόρτιση, με την ονομασία

ID.Charger. Και ως συνιδρυτής της κοινοπραξίας IONITY,

η Volkswagen συμμετέχει στην εγκατάσταση 400 πάρκων

ταχείας φόρτισης σε μεγάλους ευρωπαϊκούς αυτοκινητό-

δρομους. Μεσοπρόθεσμα, η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυ-

τοκινήτου θα είναι τόσο εύκολη όσο η φόρτιση ενός

smartphone.
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Στην καρδιά των SUV
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Το νέο Peugeot 2008 εισέρχεται στην ελληνική αγορά 
με όλα τα εφόδια στον τομέα της άνεσης, της τεχνολογίας 
και με κινητήρες για όλες τις ανάγκες.

 

 

Το νέο μοντέλο προσφέρεται με

υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες

PureTech, στα 1.2 και τον 1.500άρη HDi. 

Ο 1.2 PureTech διατίθεται σε δυο εκδόσεις: 100,

130 και 155 ίππων.

Peugeot  2008

“

Ποδαρικό με ένα σημαντικό μοντέλο

κάνει η Peugeot το 2020, με το 2008,

που εισέρχεται στην καρδιά των

SUV και μάλιστα, στα μικρομεσαία,

εκεί, που υπάρχει και η μεγαλύτερη

ζήτηση. Το μοντέλο μοντέλο προ-

σφέρεται με κινητήρες βενζίνης και

ντίζελ, ενώ, αργότερα θα προστεθεί

και έκδοση με κινητήρα ηλεκτρικό.

Η εξωτερική του εμφάνιση συρρι-

κνώνει όλη την σχεδιαστική εξέλιξη

του γαλλικού εργοστασίου, με πολ-

λές σχεδιαστικές πινελιές να προέρ-

χονται από το νέο 508. Επίσης, το νέο

2008 είναι μεγαλύτερο σε σχέση με

το προγενέστερο. Συγκεκριμένα, το

μήκος του αυξήθηκε κατά 14 ολό-

κληρα εκατοστά,  αγγίζοντας τα 4,3

μέτραΤο πλάτος εκτείνεται στα 1,7

μέτρα, με το ύψος να βρίσκεται στα

1,54 μέτρα. Στο εσωτερικό του οι

χώροι είναι ακόμη πιο άνετοι, μεγα-

λύτεροι για τους πίσω επιβάτες,

τόσο για τα κεφάλια όσο και για τα

πόδια τους,  ενώ ο χώρος απο-

σκευών πλέον διαθέτει 360 λίτρα
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Στο επίκεντρο της τεχνολογικής του εξέλιξης , το ταμπλό, εκεί όπου φιλοξενείται το Peugeot 3d i-

Cockpit με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, αλλά και την οθόνη αφής των 10 ιντσών στο κέντρο του

ταμπλό, φροντίζει για τον έλεγχο των πολυμέσων – τα οποία ενσωματώνουν σύστημα πλοήγησης

TomTom και λειτουργίες MirrorScreen, MirrorLink, Apple CarPlay και Android Auto. 

Το νέο μοντέλο προσφέρεται με υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες PureTech, στα 1.2 και τον

1.500άρη HDi. Ο 1.2 PureTech διατίθεται σε δυο εκδόσεις: 100, 130 και 155 ίππων . Εξίσου σημαντικό

ότι τα νέα μοτέρ συνδυάζονται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ή προαιρετικά με 8άρι αυτόματο. Ο

1500αρης κινητήρας βενζίνης αποδίδει 155 ίππους, συνδυάζεται αποκλειστικά με το 8άρι αυτόματο

- στην έκδοση 2008 GT. Ο ντίζελ κινητήρας 1.5 HDi  αποδίδει 100 ίππους.

Τα επίπεδα εξοπλισμού είναι τέσσερα (Active,

Allure και GT Line και GT) και οι τιμές ξεκινούν

από 19.900 ευρώ για το 1.2 PureTech 100, από

21.400 το 130 και από 26.400 ευρώ το 155, ενώ

το 2008 με τον κινητήρα πετρελαίου κοστίζει

από 21.400 ευρώ. Στην βασική έκδοση την Ac-

tive υπάρχουν όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες, για

την άνεση, αλλά και την ασφάλεια, όπως με

συστήματα υποβοήθησης μεταξύ αυτών το σύ-

στημα αυτόματου φρεναρίσματος σε περί-

πτωση κινδύνου η επερχόμενης σύγκρουσης,

σύστημα αναγνώρισης πεζών προειδοποίηση

ακούσιας αλλαγής πορείας, , αισθητήρες παρ-

καρίσματος πίσω κ.α.Στο μέλλον θα δούμε και

το ηλεκτρικό e-2008 που θα φέρει ηλεκτρικό

κινητήρα 136 ίππων, όπου χάρη στην μπαταρία

των 50kWh η αυτονομία του θα αγγίζει τα 310

χιλιόμετρα.

 

Στο εσωτερικό του οι χώροι είναι ακόμη πιο

άνετοι, μεγαλύτεροι για τους πίσω επιβάτες, τόσο

για τα κεφάλια όσο και για τα πόδια τους,  ενώ ο

χώρος αποσκευών πλέον διαθέτει 360 λίτρα“
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Ερχεται την άνοιξη

Το νέο μοντέλο  θα κυκλοφορήσει στην

παγκόσμια αγορά το Μάρτιο του 2020.

Ιδιαίτερη είναι και η σχεδίαση του: Οι

εξωτερικοί χρωματισμοί, η σχεδίαση του

soft top, τα σχέδια των ζαντών και τα

στοιχεία εσωτερικού, σε συνδυασμό με

πολυάριθμες ακόμα αποκλειστικές σχε-

διαστικές πινελιές, προσδίδουν στο νέο

μοντέλο μια ιδιαίτερη γοητεία. 

Σύμφωνα με την φίρμα, το MINI Yours

Softtop Sidewalk προσφέρει προστασία

από τις καιρικές συνθήκες όλες τις επο-

χές του χρόνου. Το πλήρως αυτόματο

υφασμάτινο soft top, ειδικά σχεδιασμένο

για την έκδοση, που ανοίγει και κλείνει

ηλεκτρικά και σχεδόν αθόρυβα σε 18

δευτερόλεπτα, φέρει ένα υψηλής ποι-

ότητας περίτεχνα αποτυπωμένο γραφικό

σε σχήμα βέλους - κλασικό για MINI

Yours. Η ειδική έκδοση διαθέτει μαρσπιέ

από βουρτσισμένο αλουμίνιο διακοσμη-

μένων με το λογότυπο "Sidewalk". Τα

καθίσματα έχουν αποκλειστική δερμά-

τινη επένδυση MINI Yours Leather

Lounge Sidewalk. Οι ανθρακί δερμάτι-

νες επιφάνειες συνδυάζονται με ραφές

σε Petrol και Energetic Yellow για τη δη-

μιουργία μιας εντυπωσιακής αντίθεσης.

Επιπλέον, διακοσμητικές μπορντούρες

σε Petrol και το λογότυπο "Sidewalk"

αποτελούν μερικές ακόμα εξατομικευ-

μένες πινελιές. Τα πατάκια έχουν ασορτί

πλαίσια σε σκούρο Petrol και ραφές En-

ergetic Yellow.

Η MINI εμπλουτίζει τη γκάμα της με μια νέα έκδοση στην κατηγόρια των

κάμπριο, με το νέο Cabrio Sidewalk, που εκτός από τις γνώριμες ανοιχτές

…διαθέσεις της, φέρει τις γνώριμες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως συμ-

βαίνει με τα περισσότερα μοντέλα της βρετανικής φίρμας. 

 

 

Η γκάμα μηχανικών συνόλων 

του νέου MINI Cabrio Sidewalk αποτελείται

από τρεις βενζινοκινητήρες τεχνολογίας

MINI TwinPower Turbo
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Η γκάμα μηχανικών συνόλων του νέου MINI

Cabrio Sidewalk αποτελείται από τρεις βενζι-

νοκινητήρες τεχνολογίας MINI TwinPower

Turbo. Το νέο MINI One Cabrio Sidewalk απο-

δίδει 102 hp από ένα 3κύλινδρο κινητήρα 1.5L.

Το νέο MINI Cooper Cabrio Sidewalk χρησιμο-

ποιεί επίσης τον 3κύλινδρο 1.5L κινητήρα που

αποδίδει 136 hp. Ο 4κύλινδρος κινητήρας 192

hp του νέου MINI Cooper S Cabrio Sidewalk

προσφέρει την πιο σπορ εμπειρία . Όλοι οι κι-

νητήρες συνδυάζονται με 6-τάχυτο μηχανικό

κιβώτιο, στάνταρ. Ένα 7τάχυτο αυτόματο κιβώ-

τιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται

προαιρετικά για το νέο MINI Cooper Cabrio

Sidewalk και το νέο MINI Cooper S Cabrio

Sidewalk. 

Εναλλακτικά, το νέο MINI Cooper

S Cabrio Sidewalk διατίθεται με

7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Step-

tronic Sport με διπλό συμπλέκτη,

που προσφέρει ακόμα ταχύτερες

αλλαγές σχέσεων ενώ ελέγχεται

και μέσω των χειριστηρίων (pad-

dles) στο τιμόνι. Μία ευρεία γκάμα

προαιρετικού εξοπλισμού διατίθε-

ται, στάνταρ, για όλες τις εκδόσεις

κινητήρων της ειδικής έκδοσης

αναβαθμίζοντας τα επίπεδα άνε-

σης, διασκεδαστικής οδήγησης

και αυθόρμητης ‘ανοιχτής’ από-

λαυσης.

 
Η ειδική έκδοση διαθέτει μαρσπιέ 

από βουρτσισμένο αλουμίνιο διακοσμημένων 

με το λογότυπο "Sidewalk"“

auto news MINI Cabrio Sidewalk

 

■Διασκεδαστική οδήγηση ‘στα μέτρα σας’: επιλογή από τρεις κινητήρες.
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Τα νέα 500 Hybrid και Panda Hybrid, τα οποία θα ξεκινήσουν

να είναι διαθέσιμα το 1ο τρίμηνο του έτους, θα φέρουν επανάσταση 
για ακόμα μία φορά στις αστικές μετακινήσεις, 

κάνοντας προσιτή την υβριδική τεχνολογία σε όλους.

 

 

Παράλληλα με την ευελιξία και την πρακτικότητα,

η υβριδική τεχνολογία θα ολοκληρώσει με τον καλύτερο

τρόπο τις δύο δημοφιλείς προτάσεις της Fiat.

“

auto news

Υβριδική πρεμιέρα! 
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Το 2020 σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην ιστορία

της Fiat που αριθμεί ήδη 120 χρόνια ζωής. Με την

παρουσίαση των νέων εκδόσεων των Fiat 500 και

Panda ξεκινά ο εξηλεκτρισμός της γκάμας της

μάρκας που θα συνεχιστεί με την παρουσίαση του

νέου ηλεκτρικού Fiat 500e.  Το νέο μοντέλο θα

χρησιμοποιεί για την κίνηση του αμιγώς ηλε-

κτρική ενέργεια και θα παίξει κομβικό ρόλο στη

στρατηγική της FCA. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το

2020 θα παρουσιαστούν μια σειρά προϊόντων και

υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους κατανα-

λωτές μια νέα προσέγγιση όσον αφορά στις φιλι-

κές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Παράλληλα με την παρουσίαση των νέων εκδό-

σεων για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα 500

και Panda θα προσφέρονται με μία κοινή ειδική

σειρά, την "Launch Edition". Κίνηση και στις δύο

περιπτώσεις θα δίνει το νέο Mild Hybrid σύστημα

που συνδυάζει τον τελευταίας γενιάς 3κυλινδρο

βενζινοκινητήρα της οικογένειας FireFly χωρητι-

κότητας 1.000κ.εκ. με ένα ηλεκτροκινητήρα 12V

BSG (Belt-intergrated Starter Generator) που

τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου. Το νέο σύ-

νολο αποδίδει συνολικά 70 ίππους, ενώ σε σχέση

με τον κινητήρα 1.2 69hp προσφέρει μειωμένη

κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές

ρύπων κατά μέσο όρο 20% (έως  και 30% ανάλογα

με τις συνθήκες). Παράλληλα το νέο σύνολο προ-

σφέρει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα άνεσης χάρη

στο σύστημα BSG που επιτρέπει την αθόρυβη και

χωρίς κανένα κραδασμό ενεργοποίηση και απε-

νεργοποίηση του κινητήρα μέσω του συστήματος

Stop&Start.  Παράλληλα οι χρήστες επωφελούν-

ται από το γεγονός ότι το κινητήριο σύνολο υπερ-

καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 6D Final,

στοιχείο που ανάλογα με τη χώρα χρήσης προ-

σφέρει προνόμια όσον αφορά στο κόστος χρήσης

και τη δυνατότητα ελευθερίας κίνησης στο κέντρο

των πόλεων.

Η ειδική σειρά με την οποία λανσάρονται τα δύο

μοντέλα είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από το τοπο-

θετημένο στο πίσω μέρος λογότυπο "Hybrid",

αλλά και το χαρακτηριστικό λογότυπο "H" στις με-

σαίες κολόνες ο σχεδιασμός του οποίου συμβο-

λίζει την αυγή μιας νέας εποχής για τα δύο

μοντέλα.
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Το νέο Mild Hybrid υβριδικό σύνολο συ-

νεχίζει την παράδοση για πρωτοπορία

και προσιτό χαρακτήρα  που δημιούρ-

γησε ο θρυλικός κινητήρας Fire, του

οποίου η παραγωγή ξεπέρασε τα 30

εκατομμύρια μονάδες. Το υβριδικό σύ-

νολο χρησιμοποιεί ένα νέο 3κυλινδρο

βενζινοκινητήρα 1.000κ.εκ. με συνολική

απόδοση 70 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και

92Nm ροπής. Ο κινητήρας χρησιμο-

ποιεί σύστημα συνεχώς μεταβαλλόμε-

νου χρονισμού, ενώ ο χρονισμός

πραγματοποιείται μέσω καδένας. Ο

σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα συμπαγή

θάλαμο καύσης, εξωτερική μονάδα

EGR (ανακύκλωση καυσαερίων) και

υψηλή συμπίεση (12:1) για τη βέλτιστη

θερμοδυναμική απόδοση. Ο στροφαλο-

φόρος που εξελίχθηκε σε συνεργασία

με την Teksid (εταιρεία του Ομίλου FCA)

είναι κατασκευασμένος από κράμα

αλουμινίου και διαθέτει χιτώνια από χυ-

τοσίδηρο με στόχο τη βέλτιστη αντοχή

με το ελάχιστο δυνατό βάρος. Αποτέλε-

σμα είναι το νέο κινητήριο σύνολο να

ζυγίζει μόλις 77 κιλά.

Το σύστημα BSG είναι τοποθετημένο

απευθείας πάνω στον κινητήρα και κι-

νείται από τον ίδιο ιμάντα που κινεί και

τα βοηθητικά περιφερειακά συστήματα.

Κατά την επιβράδυνση το BSG αποθη-

κεύει ενέργεια σε μία προηγμένη μπα-

ταρία λιθίου χωρητικότητας 11 Ah, την

οποία αξιοποιεί με μέγιστη ισχύ 3.600

W, τόσο κατά την εκκίνηση του κινητήρα

μέσω του συστήματος Stop&Start, όσο

 

auto news

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον ενισχύεται από

μια πρωτοποριακή ιδέα που συνδυάζεται ιδα-

νικά με την τεχνολογία FCA Mild Hybrid και το

διαχρονικά πρωτοποριακό χαρακτήρα των Fiat

Panda και Fiat 500. Για πρώτη φορά στο χώρο

της αυτοκινητοβιομηχανίας οι επενδύσεις των

καθισμάτων είναι κατασκευασμένες από

"SEAQUAL® YARN" ένα συνθετικό ύφασμα πι-

στοποιημένο από την SEAQUAL INITIATIVE που

κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο πλαστικό,

το οποίο προέρχεται κατά 10% από τη θάλασσα

και 90% από τη στεριά. Το SEAQUAL YARN κα-

τασκευάζεται μετατρέποντας τα πλαστικά που

συλλέγονται από τη θάλασσα σε νήμα και στη

συνέχεια σε ύφασμα. Κατά τη φάση δημιουργίας

του υφάσματος το πλαστικό από τις θάλασσες

συνδυάζεται με ίνες φυσικής προέλευσης και

από άλλα ανακυκλωμένα υλικά. H Fiat συνεργά-

ζεται με την SEAQUAL INITIATIVE με στόχο τον

καθαρισμό των θαλασσών και την ανάληψη

πρωτοβουλιών που θα αποτρέπουν την περαι-

τέρω ρύπανση. Η «πράσινη» διαδικασία παρα-

γωγής ολοκληρώνεται με την εφαρμογή φιλικών

προς το περιβάλλον βαφών που ελαχιστοποιούν

τη χρήση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Με

αυτό τον τρόπο η Hybrid Launch Edition των Fiat

500 και Fiat Panda καλύπτει με σφαιρικό τρόπο

την ανάγκη για μια όσο το δυνατόν φιλικότερη

προς το περιβάλλον μετακίνηση.

Με περίπου 400.000 πωλήσεις ανά έτος, τα Fiat

500 και Fiat Panda αποτελούν το σημείο αναφο-

ράς των αυτοκινήτων πόλης στην Ευρώπη.

Τώρα με την εφαρμογή της νέας Mild Hybrid τε-

χνολογίας, τα δύο μοντέλα θα συμβάλουν ση-

μαντικά προς μία πιο φιλική προς το περιβάλλον

μετακίνηση στα αστικά κέντρα.

■ Πως λειτουργεί η τεχνολογία FCA Mild Hybrid
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■Μια νέα έκφραση της φιλικότητας προς το περιβάλλον 

στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας
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Η φιλικότητα προς το περιβάλλον ενισχύεται 

από μια πρωτοποριακή ιδέα που συνδυάζεται ιδανικά 

με την τεχνολογία FCA Mild Hybrid και το διαχρονικά πρωτοποριακό

χαρακτήρα των Fiat Panda και Fiat 500
“

 

■Fiat 500 και Panda. Δύο ορόσημα της αυτοκίνησης

Fiat 500 + Panta

και κατά την επιτάχυνση.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στον κινητήρα εσω-

τερικής καύσης να απενεργοποιείται ακόμα και στα

30χλμ./ώρα απλά με την επιλογή της «νεκράς» στο κιβώ-

τιο. Μέσω σχετικής ένδειξης στον πίνακα οργάνων το σύ-

στημα ενημερώνει τον οδηγό, ενώ κατά τη διάρκεια που

το αυτοκίνητο κινείται με απενεργοποιημένο τον κινητήρα

η μπαταρία λιθίου αναλαμβάνει να τροφοδοτεί όλα τα υπο-

συστήματα του αυτοκινήτου εξασφαλίζοντας τα επίπεδο

άνεσης και ασφάλειας με μηδενική κατανάλωση καυσί-

μου.

Η νέα Mild Hybrid μονάδα κίνησης συνεργάζεται με ένα

επίσης νέο σύστημα μετάδοσης που περιλαμβάνει το 6τα-

χυτο μηχανικό κιβώτιο C514. Το συγκεκριμένο κιβώτιο

εστιάζει στην αθόρυβη λειτουργία και την αποδοτικότητα

διαθέτοντας ειδικά γρανάζια χαμηλής τριβής, αλλά και ένα

νέο λιπαντικό που βελτιώνει περαιτέρω την οικονομία

καυσίμου σε κάθε είδους διαδρομή. Το νέο σύστημα με-

τάδοσης έδωσε τη δυνατότητα το μηχανικό σύνολο κινη-

τήρας-κιβώτιο να τοποθετηθούν χαμηλότερα κατά 45χλστ.

βελτιώνοντας τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου λόγω του

χαμηλότερου κέντρου βάρους.

Η ειδική έκδοση Hybrid Launch Edition τοποθετεί για

ακόμα μια φορά τα δημοφιλή μοντέλα της Fiat, τα οποία

αποτελούν διαχρονικά τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες

στην κατηγορία των οχημάτων πόλης στην Ευρώπη, στο

προσκήνιο. Η παρουσίαση του Fiat 500 το 1957 δημιούρ-

γησε ένα θρύλο, ο οποίος αναβίωσε με το νέο 500 το 2007.

Με το 500 Hybrid Launch Edition το μοντέλο θα ενισχύσει

περεταίρω τη δυναμική του.

Από την πλευρά του το όνομα "Panda" με περισσότερα

από 40 χρόνια ιστορίας έχει γίνει συνώνυμο της ελευθε-

ρίας, της πρακτικότητας και του έξυπνου σχεδιασμού. Οι

συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις  του μοντέλου κρύβουν

άπλετους χώρους στο εσωτερικό και μια σειρά πρακτικών

λύσεων. Με περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια Panda να

έχουν περάσει τη γραμμή παραγωγής, το μοντέλο εκτός

από εξαιρετικά δημοφιλές αποτελεί και πρωτοπόρο για το

χώρο του αυτοκινήτου αποτελώντας το πρώτο 4x4 μον-

τέλο της κατηγορίας (1983), αλλά και το πρώτο αυτοκίνητο

πόλης μαζικής παραγωγής που χρησιμοποιεί για την κί-

νηση του φυσικό αέριο - CNG (2006). Σήμερα, η  διάθεση

του Fiat Panda Hybrid Launch Edition θα φέρει και πάλι

επανάσταση στην κατηγορία με τη διάθεση ενός προηγ-

μένου υβριδικού συνόλου σε ένα προσιτό αυτοκίνητο

πόλης.
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Για σχεδόν 90 χρόνια, η Bridgestone παρέχει

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους

κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές αρχι-

κού εξοπλισμού (OEM). Το 2019, η Bridgestone

παρέμεινε η νούμερο ένα επιλογή για τις BMW,

Audi, SEAT και Toyota, ενώ παράλληλα συνέχισε

να λειτουργεί ως κύριος προμηθευτής για κατα-

σκευαστές όπως η Volkswagen, η Skoda και η

Mercedes. 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναζήτησαν την

εμπειρία και την αφοσίωση της Bridgestone, ως

της μεγαλύτερης εταιρείας ελαστικών και καου-

τσούκ στον κόσμο και κορυφαίου επενδυτή στον

τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, μέσα από διά-

φορες συνεργασίες καθ 'όλη τη διάρκεια του

χρόνου - από πρωτοποριακά έργα CASE (αυτό-

νομα, ηλεκτρικά, συνδεδεμένα οχήματα πολλα-

πλών χρηστών) έως τα σημαντικά οφέλη των

επιδόσεων των νέων τεχνολογιών ελαστικών και

λύσεων, όπως η καινοτόμος τεχνολογία Enliten.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ισχυρών εταιρικών

σχέσεων, η Bridgestone κατάφερε να παράσχει

περίπου 100 νέες πρωτότυπες εφαρμογές στην

περιοχή της EMEA, που τοποθετήθηκαν σε πε-

ρισσότερα από 50 διαφορετικά μοντέλα από 14

διαφορετικούς κατασκευαστές. Επιπλέον, η εται-

ρεία είδε τις τοποθετήσεις ελαστικών με διάμε-

τρο ζάντας 18" ή και μεγαλύτερη (HDR +) να

αυξάνονται περισσότερο από 10% σε σχέση με το

2018.

• Η καινοτόμος τεχνολογία Enliten, που παρουσιάστηκε το 2019 και καθιστά δυνατή τη χρήση λι-

γότερων υλικών για την παραγωγή ελαστικών, βελτιώνοντας την απόδοση καυσίμων των ελαστι-

κών, δημιουργήθηκε για μία περισσότερο βιώσιμη κινητικότητα 

• Η Bridgestone επελέγη για να προμηθεύσει τουλάχιστον 100 νέες αρχικές τοποθετήσεις στην

περιοχή της EMEA, σε περισσότερα από 50 διαφορετικά μοντέλα από 14 διαφορετικούς κατα-

σκευαστές το 2019, με ετήσια αύξηση 10% σε εφαρμογές  HRD+.

Το 2019 η Bridgestone EMEA συνεργάστηκε με τους
κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ισχυρο-
ποιώντας τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον 
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Συστήνοντας την τεχνολογία Enliten

Το 2019, η Bridgestone εισήγαγε μια νέα τεχνολογία ελαφριών ελαστικών, την Enliten, για να βοηθήσει στη διαχείριση των

προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κινητικότητα στον τομέα της βιωσιμότητας.

Σχεδιασμένη με γνώμονα το περιβάλλον, η Enliten επιτρέπει στα ελαστικά να έχουν εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση κύλισης -

βασικός παράγοντας στην απόδοση καυσίμου και τη χρήση της μπαταρίας - απαιτώντας παράλληλα λιγότερα υλικά [1] – μει-

ώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ελαστικού και βελτιώνοντας την απόδοση καυσίμου ή το εύρος χρήσης της μπα-

ταρίας. Το 2019, η Enliten ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο ID.3 της Volkswagen και το Audi RS Q3. Το

2020 η Bridgestone θα δουλέψει για να εφαρμόσει τα οφέλη της Enliten σε ακόμα περισσότερα μοντέλα και κατασκευαστές.

Μία συνεργασία για ρεκόρ

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση, η Bridgestone έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τους συνεργάτες του Αρχικού

Εξοπλισμού να επιτύχουν τους στόχους τους. Παρόμοια και αυτό το έτος, η εταιρεία εξέλιξε πρωτοποριακά ελαστικά σύμφωνα

με τις προδιαγραφές της Volkswagen και της Renault. 

Η μακρόχρονη συνεργασία της Bridgestone με τη Volkswagen δοκιμάστηκε μέσα στην πίστα το 2019. Ειδικά σχεδιασμένα

ελαστικά Bridgestone Potenza εξελίχθηκαν μόνο για το ID.R, το ηλεκτρικό supercar της Volkswagen. Τα ελαστικά εξασφά-

λισαν την εμπιστοσύνη και την απόδοση που βοήθησε τη Volkswagen να σπάσει το παγκοσμίως γνωστό ρεκόρ EV του Nür-

burgring-Nordschleife κατά 40,56 δευτερόλεπτα.

Το Renault Mégane R.S. Trophy-R έσπασε επίσης ένα ακόμα ρεκόρ στο Nürburgring με τα ελαστικά υψηλής απόδοσης

Potenza S007, επιδεικνύοντας την αντοχή των ελαστικών Bridgestone και την αφοσίωση της εταιρείας στους συνεργάτες

της.
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Είχε ζέστη, χιόνια, βράχια, άμμο... ναι, τόσο πολλή άμμο, με τη μορφή τεράστιων αμμόλοφων αλλά και τεράστιων επίπε-

δων εδαφών, είχε δράμα, θλίψη και ένταση και - στο τέλος του Ντακάρ 2020 - νίκη για τους αναβάτες και τους οδηγούς

που υποστήριζε η Motul! Για 12 ημέρες, για πάνω από 10 διαδρομές, καλύπτοντας 7.800 απίστευτα όμορφα χιλιόμετρα

στη Σαουδική Αραβία, σε κάθε στροφή, ήταν πάντα στο πλευρό των συνεργατών της. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά επι-

τυχημένο για τις ομάδες της Motul από πλευράς αποτελεσμάτων, με νίκες σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες και αρκετά

προσωπικά ρεκόρ μεταξύ των 49 συμμετεχόντων που έλαβαν την εξειδικευμένη μας βοήθεια.

Η MOTUL παρουσίασε στο DAKAR 2020
μια φόρμουλα που κερδίζει

Πολλά συγχαρητήρια από όλους μας στον Ricky Brabec της εργο-

στασιακής ομάδας της Monster Energy Honda, τον μεγάλο νικητή

της εξαιρετικά επίπονης κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Από την

αρχή μέχρι το τέλος, οδήγησε τον αγώνα και έγινε ο πρώτος Αμε-

ρικανός οδηγός που κερδίζει το Ντακάρ, χαρίζοντας στην Honda

την πρώτη της νίκη σε 31 χρόνια συμμετοχών στο Ντακάρ. Είναι,

επίσης, η πρώτη φορά που κέρδισε μια μοτοσυκλέτα υποστηριζό-

μενη από την Motul, από το 1989 και τη νίκη του Gilles Lalay. Δύο

άλλοι αναβάτες της Honda, ο Jose Ignacio Cornejo Florimo και ο

Joan Barreda Bort, τερμάτισαν 4ος και 7ος αντίστοιχα. 

Μαζί με τη χαρά της νίκης, οι σκέψεις όλων των φίλων της μοτο-

συκλέτας πηγαίνουν στον διάσημο Πορτογάλο οδηγό Paulo

Gonçalves της ομάδας Hero Motorsports που έχασε τη ζωή του

στο Ντακάρ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Paulo. 

Σε αυτό το Ντακάρ οι συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ αποδείχτηκαν

πολύ δυνατοί καθώς τα συγχαρητήριά μας πηγαίνουν και στο ζευ-

γάρι των Casey Currie και Sean Berriman με το Can-Am Maverick

της ομάδας South Racing που -επίσης- υποστήριξε η Motul. Το

αμερικανικό δίδυμο ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν

αρχικά και κέρδισαν την κατηγορία SSV, στην δεύτερη μόλις προ-

σπάθεια του Currie στο Dakar και την πρώτη του φορά σε συνερ-

γασία με την Motul. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον «πρωτάρη»

Axel Allétru, ο οποίος τερμάτισε στην 7η θέση των SSV με την

ομάδα #JePeux2020, παρότι παραπληγικός.

Η νίκη πήγε επίσης στους Christian Lavieille και τον Jean Pierre

Garcin της Toyota Auto Body, που κέρδισαν στην κατηγορία T2 των

αυτοκινήτων. Ο Simon Vitse της ομάδας #JePeux2020 - BBR

Mercier Racing τερμάτισε δεύτερος στην κατηγορία των τετράτρο-

χων μοτοσυκλετών (quads), ωστόσο, πολλοί οδηγοί ήταν ευχαρι-

στημένοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτόν τον πολύ

δύσκολο αγώνα. 

Η δέσμευση της Motul είναι να παραμείνει δίπλα στους συνεργάτες

της αυξάνοντας τις επιδόσεις των προϊόντων της ώστε να διαχει-

ρίζονται κατάλληλα ακόμη και τις πιο σκληρές συνθήκες. Είμαστε

εξαιρετικά υπερήφανοι να τους βλέπουμε να τερματίζουν στην 1η

θέση του πιο δύσκολου αγώνα στον κόσμο.

Οι ήρωες της κατηγορίας Original by Motul!

Η κατηγορία Original by Motul είναι για τους αναβάτες που συμ-

μετέχουν μόνοι τους, χωρίς να λαμβάνουν απολύτως καμία τεχνική

βοήθεια· αληθινοί πολεμιστές της ερήμου, αυτοί οι άνδρες και γυ-

ναίκες ενσωματώνουν το πνεύμα του Ντακάρ και τις βασικές αξίες

της Motul. Ο Emanuel Gyenes από την Ρουμανία κατάφερε να πε-

ράσει πρώτος τον τερματισμό με την Autonet KTM και να νικήσει

σε αυτή τη σκληρότερη κατηγορία όλων, στη 10η προσπάθειά του

στο Dakar! Οι Γάλλοι Benjamin Melot και Florent Vayssade ολο-

κλήρωσαν το βάθρο, αλλά κάθε αναβάτης στην κατηγορία Original

by Motul που πήρε την καρό σημαία είναι ένας ήρωας!

Το κεφάλαιο 3 του Ντακάρ ξεπέρασε τις προσδοκίες πολλών που

δεν είχαν προετοιμαστεί για την τεράστια ποικιλία ζωνών και θερ-

μοκρασιών, δημιούργησε απίστευτες αναμνήσεις για το πνεύμα

και την ανθρωπιά του Ντακάρ, τον ηρωισμό και την αποφασιστι-

κότητα όλων των ανταγωνιστών που έφτασαν στο τέλος αυτού του

επικού αγώνα. Μπράβο σε όλους τους, και ειδικά στους νικητές

της Motul.






