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aγορά αυτοκινήτου

Χαρακτηριστικά, το 2010 πουλήθηκαν 141.499 μονά-

δες, όταν ο μέσος όρος τις χρονιές 2004-2009 ήταν

265.796 μονάδες. Το 2012 ήταν η χρονιά αρνητικό ορό-

σημο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς

έφθασε στο ναδίρ με 58.482 μονάδες.

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, τη δεκαετία

1990-1999, η αγορά είχε πάνω από 160.000 πωλήσεις

(M.O.) ετησίως, φτάνοντας τις 1.605.292 πωλήσεις, ενώ

το 2000 σημειώνεται αύξηση ταξινομήσεων πραγμα-

τοποιώντας 290.225 πωλήσεις την συγκεκριμένη χρο-

νιά. Έχοντας σαν παρακαταθήκη την καλύτερη

επίδοση όλων των εποχών στην ελληνική αγορά αυ-

τοκινήτου, η δεκαετία (2000-2009) ξεκίνησε δυναμικά

και βίωσε απίστευτη ανάπτυξη φτάνοντας το ιστορικό

ρεκόρ των 2.691.078 πωλήσεων, με μέσο όρο ανά

έτος τα 269.000 περίπου αυτοκίνητα. Δυστυχώς, το

2010 ήρθαν οι πρώτες ενδείξεις για την ύφεση που θα

επακολουθούσε τις επόμενες χρονιές στον κλάδο του

αυτοκινήτου, λόγω της οικονομικής ύφεσης και κρί-

σης που θα βίωνε η χώρα μας.

Στην τελευταία δεκαετία (2010-2019) είχαμε 7 συνε-

χόμενες χρονιές κάτω από το ψυχολογικό φράγμα

των 100.000 πωλήσεων, επιστρέφοντας σε εποχές της

δεκαετίας του 1970. Μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών η

αγορά είχε μια εντυπωσιακή πτώση -58,6% και από το

2013 και μετά η αγορά ανέκαμψε επιδεικνύοντας

■ Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία (2009-2019)

■ Η δεκαετία 2010-2019 είναι συνυφασμένη με την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της Ελλάδας μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτή την κρίση, κανένας κλάδος δεν έμεινε ανεπηρέαστος, όπως ακρι-

βώς συνέβη και με τον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου η οικονομική κρίση και η ύφεση επηρέασαν τις
πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, οι οποίες βρέθηκαν στο ναδίρ.
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άνοδο της τάξης του 95,1%. To 2018 επιστρέψαμε σε

εξαψήφια νούμερα πωλήσεων και το 2019 αυξήθη-

καν περαιτέρω οι πωλήσεις κατά 10.678 μονάδες

(+10,3%). Πάντως, οι συνολικές πωλήσεις αυτή την

δεκαετία δεν ξεπέρασαν το φράγμα του 1.000.000,

μένοντας στις 887.876 πωλήσεις. 

Η διαφοροποίηση των πωλήσεων των αυτοκινήτων

μέσα στην δεκαετία δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά

και ποιοτική, αντανακλώντας τις αλλαγές που επήλ-

θαν στις καταναλωτικές συνήθειες των αγοραστών,

λόγω της κρίσης. Το 2019 το μεγαλύτερο μερίδιο αγο-

ράς στα επιβατικά αυτοκίνητα κατέλαβε η κατηγορία

Β (σούπερ μίνι) με 32,9%. Το αντίστοιχο μερίδιο της

κατηγορίας αυτής το 2009 ήταν 25,4%, με την κατη-

γορία C (μικρά οικογενειακά), να είναι στο 28,3%.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις στις πιο ακρι-

βές κατηγορίες. Το 2019 το μερίδιο της κατηγορίας D

(μεγάλα οικογενειακά) ήταν μόλις 1,5% έναντι 12% το

2009. 

Χαρακτηριστικά, το 2010 το Opel Insignia πούλησε

2.419 μονάδες, ενώ ακολούθησε το Toyota Avensis

με 1.303 αυτοκίνητα. Τώρα, το 2019, το πρώτο σε πω-

λήσεις είναι η Skoda Octavia με 603 μονάδες και

ακολουθεί η Mercedes C-Class με 284 μονάδες. Στα

MPV το Fiat 500L που είναι πρώτο στην κατηγορία

του, πουλά 144 μονάδες και το VW Touran που είναι

δεύτερο, μόλις 51. Πιθανόν, αυτή η κατηγορία πρό-

κειται να εξαφανιστεί, όπως και αυτή των Coupe, που

πλέον έχουν γίνει sports κατηγορία. Η νέα τάση στα

αμαξώματα πλέον, είναι η κατηγορία των SUV –

Crossover, που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να

αναδειχθεί σε κυρίαρχη της αγοράς.

Πρωταθλήτρια πωλήσεων την τελευταία δεκαετία

αναδεικνύεται η Toyota κάνοντας μάλιστα και το dou-

ble-double, μιας και κορυφαίο αυτοκίνητο σε πωλή-

σεις την ίδια περίοδο, είναι το Toyota Yaris με 50.733

μονάδες. Η Toyota έχει πραγματοποιήσει 88.299 πω-

λήσεις αυτή την περίοδο και το μερίδιο που της ανα-

λογεί είναι στο 9,94% (η μοναδική εταιρεία που είναι

κοντά σε διψήφιο αριθμό market share). Οι θέσεις

που έχει καταλάβει η εταιρεία περιλαμβάνουν 9

πρωτιές και μια 3η θέση (1η 2013-2019 & 2010-2011

και 3η το 2012). Βέβαια οι πωλήσεις της στο τέλος της

δεκαετίας έχουν πτώση -24,53% σε σχέση με το 2010. 

■ Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία
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■ Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία

Top 20 εταιρειών σε σύνολο ταξινομήσεων την τελευταία δεκαετία στην Ελληνική Αγορά

1.  TOYOTA 88.299 9,94%

2.  VOLKSWAGEN 69.576 7,84%

3.  OPEL 68.979 7,77%

4.  NISSAN 53.493 6,02%

5.  FIAT 47.597 5,36%

6.  FORD 40.951 4,61%

7.  PEUGEOT 38.892 4,38%

8.  HYUNDAI 38.220 4,30%

9.  CITROEN 37.591 4,23%

10.SUZUKI 36.551 4,12%

11. SKODA 31.001 3,49%

12. MERCEDES 26.698 3,01%

13. BMW 23.686 2,67%

14. RENAULT 22.672 2,55%

15. AUDI 22.542 2,54%

16. SEAT 19.820 2,23%

17. KIA 14.639 1,65%

18. VOLVO 13.464 1,52%

19. MINI 9.722 1,09%

20. HONDA 8.006 0,90%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΑΓΟΡΑΣ
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■ Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία

H κατάταξη των Top 20 εταιρειών την τελευταία δεκαετία (2010-2019) στην Ελληνική Αγορά

TOYOTA 1η 1η 3η 1η 1η 1η 1η 1η 1η 1η

PEUGEOT 11η 10η 10η 16η 16η 5η 5η 5η 3η 2η

VOLKSWAGEN 3η 3η 2η 2η 2η 2η 4η 3η 2η 3η

HYUNDAI 5η 7η 9η 4η 6η 11η 18η 9η 8η 4η

OPEL 2η 2η 1η 3η 3η 4η 3η 4η 6η 5η

FIAT 6η 5η 5η 5η 5η 8η 6η 6η 5η 6η

CITROEN 10η 9η 4η 7η 8η 7η 10η 8η 9η 7η

SUZUKI 9η 11η 11η 10η 9η 6η 8η 7η 7η 8η

NISSAN 8η 6η 6η 6η 4η 3η 2η 2η 4η 9η

MERCEDES 13η 15η 16η 13η 11η 9η 7η 10η 12η 10η

RENAULT 20η 19η 18η 17η 13η 13η 12η 12η 10η 11η

AUDI 14η 13η 12η 12η 14η 14η 13η 15η 17η 12η

SKODA 7η 8η 8η 8η 10η 15η 17η 14η 13η 13η

FORD 4η 4η 7η 9η 7η 10η 11η 11η 11η 14η

BMW 17η 16η 15η 14η 12η 12η 9η 13η 14η 15η

KIA 19η 14η 13η 18η 18η 18η 19η 19η 15η 16η

SEAT 12η 12η 17η 11η 15η 17η 14η 16η 16η 17η

VOLVO 25η 21η 14η 15η 17η 16η 16η 18η 18η 18η

MINI 26η 24η 19η 19η 19η 19η 15η 17η 19η 20η

HONDA 18η 23η 20η 20η 20η 20η 20η 20η 20η 22η

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Στην 2η θέση είναι η VW με 69.576 πωλήσεις και με-

ρίδιο αγοράς 7,84%, έχοντας και αυτή καταγράψει

απώλειες στις πωλήσεις της κατά -26,72% (2019 vs

2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι

μια 3η το 2010 & 2011, τέσσερις συνεχόμενες δεύ-

τερες θέσεις το 2012-2015, μια 4η θέση το 2016, μια

3η το 2017, μια 2η θέση το 2018 και τέλος, μια 3η

θέση το 2019.  

Η Opel με 68.979 πωλήσεις και 7,77% μερίδιο αγο-

ράς καταλαμβάνει την 3η θέση, έχοντας απώλειες

στις πωλήσεις της κατά -42,97 % (2019 vs 2010). Οι

θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 2η

θέση το 2010 & 2011, μια 1η θέση (η καλύτερη μέσα

στην δεκαετία) το 2012, μια 3η θέση το 2013 & 2014,

μια 4η θέση το 2015, μια 3η θέση το 2016, μια 4η

θέση το 2017, μια 6η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην

δεκαετία) το 2018, και μια 5η θέση το 2019.  

H Nissan βρίσκεται στην 4η θέση με 53.493 πωλή-

σεις και 6,02% μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας μι-

κρές απώλειες στις πωλήσεις της κατά -5,09% (2019

vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία

είναι μια 8η θέση το 2010, μια 6η θέση τις χρονιές

2011-2013, μια 4η το 2014, μια 3η το 2015, μια 2η το

2016 & 2017, μια 4η το 2018 και μια 9η θέση (η χα-

μηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2019. 

Στην 5η θέση βρίσκεται η Fiat με 47.597 πωλήσεις

και 5,36% μερίδιο αγοράς. Οι πωλήσεις της μειωθή-

καν κατά -20,68% (2019 vs 2010), ενώ οι θέσεις που

έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 6η θέση το 2010,

μια 5η θέση το 2011-2014, μια 8η (η χαμηλότερη

μέσα στην δεκαετία) το 2015, μια 6η το 2016 και 2017,

μια 5η το 2018 και μια 6η το 2019. 

Στην 6η θέση βρίσκεται η Ford με 40.951 πωλήσεις

και μερίδιο αγοράς 4,61%, ενώ οι απώλειες της

έφτασαν στο -61,32% (2019 vs 2010). Από τις υψηλές

θέσεις του 2010 και του 2011 (4η και τις 2 χρονιές), η

Ford ακολούθησε καθοδική πορεία κατά την διάρ-

κεια του 2010. Το 2012 κατέλαβε την 7η θέση, το 2013

πήρε την 9η θέση, το 2014 την 7η θέση, το 2015 πήρε

την 10η θέση (ήταν και η τελευταία χρονιά μέσα στο

τοπ 10), το 2016-2018 έπεσε στην 11η θέση και το

2019 κατέλαβε την 14η θέση (η χαμηλότερη μέσα

στην δεκαετία). 

Στην 7η θέση βρίσκεται η Peugeot με 38.892 πωλή-

σεις και 4,38% μερίδιο αγοράς. Είναι η μοναδική

εταιρεία του τοπ 10 που είδε τις πωλήσεις της να ση-

μειώνουν εκπληκτική άνοδο της τάξεως του 94,06 %

από το 2010 στο 2019.  Η ανοδική πορεία της την τε-

λευταία 10ετία είναι αξιοθαύμαστη μιας και το 2010

βρισκόταν στην 11η θέση, και στο τέλος του 2019 φι-

γουράρει στην 2η θέση. Το 2011 & 2012 κατέλαβε την

10η θέση, το 2013 έπεσε στην 16η θέση όπου έμεινε

και την επόμενη χρονιά (2014), από όπου ξεκίνησε

μετά την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στην

5η θέση για 3 συνεχόμενες χρονιές (2015-2017). Το

2018 ανέβηκε άλλες 2 θέσεις, καταλαμβάνοντας την

3η θέση και το 2019 πήρε την 2η θέση (η καλύτερη

μέσα στην δεκαετία).  

Η Hyundai βρίσκεται στην 8η θέση για την δεκαετία

που μας πέρασε σε όγκο πωλήσεων, πραγματοποι-

ώντας 38.220 πωλήσεις και αποκτώντας ένα μερίδιο

αγοράς της τάξης του 4,30 %. Η κρίση επηρέασε τις

πωλήσεις της, μειώνοντας κατά 14,53 % τις ταξινο-

μήσεις της (2019 vs 2019). Οι θέσεις που κατέβαλε η

εταιρεία είναι μια 5η θέση το 2010, μια 7η θέση το

2011, μια 9η  θέση το 2012, μια 4η  το 2013, μια 6η το

2014, μια 11η το 2015, μια 18η (η χαμηλότερη μέσα

στην δεκαετία) το 2016, μια 9η το 2017, μια 8η το 2018

και μια 4η το 2019 (η καλύτερη θέση μέσα στην δε-

καετία μαζί με εκείνη του 2013). 

Στην 9η θέση βρίσκεται η Citroen με 37.591 πωλή-

σεις και 4,23 % μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία πραγμα-

τοποίησε αύξηση των πωλήσεων της κατά 25,55%

συγκρίνοντας τις πωλήσεις της το 2019 με αυτές του

■ Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία
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2010. Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι

μια 10η θέση το 2010, μια 9η το 2011, μια 4η  θέση το

2012 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 7η  το

2013, μια 8η  το 2014, μια 7η το 2015, μια 10η το 2016,

μια 8η θέση το 2017, μια 9η θέση το 2018, και μια 7η

θέση το 2019.  

Την δεκάδα με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα

στην δεκαετία κλείνει η Suzuki με 36.551 πωλήσεις

και 4,12% μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία δεν βίωσε σχε-

δόν καμιά απώλεια στις πωλήσεις της, πραγματο-

ποιώντας μια πολύ μικρή άνοδο της τάξης του 0,76%

(2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εται-

ρεία είναι μια 9η θέση το 2010, μια 11η θέση το 2011

& 2012, μια 10η το 2013, μια 9η το 2014, μια 6η το

2015 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 8η  το

2016, μια 7η  το 2017 & 2018 και μια 8η το 2019.

Συνοπτικά, μόνο 6 εταιρείες έχουν συνεχόμενη πα-

ρουσία στο τοπ 10 των ταξινομήσεων στην ελληνική

αγορά την τελευταία δεκαετία: η Toyota, η Opel, η

Nissan, η VW, η Fiat και η Citroen. Τέλος, αξιοπρό-

σεκτες είναι οι αυξήσεις που πέτυχαν μέσα στην δε-

καετία, μάρκες όπως η Land Rover (με ποσοστό

ανάπτυξης 513,46 % το 2019 σε σχέση με το 2010), η

Dacia που κατέγραψε αύξηση κατά 189,67% στις πω-

λήσεις της (2019 vs 2010), η Mini που κατέγραψε αύ-

ξηση κατά 116,51% (2019 vs 2010) και η Mercedes,

που είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 81,68

% (2019 vs 2010). Αντίθετα, εταιρείες όπως η Skoda,

η Subaru και η Alfa Romeo κατέγραψαν σημαντικές

απώλειες μέσα στην δεκαετία, καταγράφοντας μει-

ωμένες πωλήσεις κατά -42,78% για την Skoda, -

80,57% για την Alfa Romeo και -88,26% για την

Subaru (2019 vs 2010). 

Όσον αφορά τα κορυφαία μοντέλα με τις περισσότε-

ρες πωλήσεις την τελευταία 10ετία, το Τoyota Yaris

κατέχει την πρωτιά με 50.733 πωλήσεις, ακολουθεί

το Opel Corsa με 40.168 πωλήσεις, 3ο σε πωλήσεις

είναι το VW Polo με 32.000 πωλήσεις, 4ο είναι το Fiat

Panda με 26.879 ταξινομήσεις, ενώ 5ο είναι το Ford

Fiesta με 23.107 πωλήσεις. Στην 6η θέση βρίσκεται

το Nissan Micra με 22.311 πωλήσεις, στην 7η θέση

βρίσκεται το Nissan Qashqai με 21.987 ταξινομή-

σεις, στην 8η θέση είναι το Citroen C3 με 21.624 πω-

λήσεις, στην 9η θέση είναι το Opel Astra με 20.787

πωλήσεις, ενώ την δεκάδα κλείνει το μικρομεσαίο

μοντέλο της Hyundai το i20 με 19.518 πωλήσεις. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η Nissan και η

Opel είναι οι μόνες εταιρίες που κατάφεραν να εμ-

φανίσουν 2 μοντέλα τους στο τοπ 10 των πωλήσεων

αυτή την δεκαετία. Η Nissan το κατάφερε με το

Micra και το Qashqai, ενώ η Opel, με το Corsa και

το Astra.
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■ Έχουν μέλλον τα αυτοκίνητα υδρογόνου; 

ενημέρωση

■ Εξελίσσονται σε τεχνολογία, όμως, το πανάκριβο κόστος κτήσης και η έλλειψη σταθμών
φόρτισης τα στέλνουν προς το παρόν στα …αποδυτήρια. 

aυτοκίνητο & μέλλον

Σε πρόσφατη δήλωση του, ο Γιούνκερ Γκούλντερ, υπεύθυνος ανάπτυξης των οχημάτων με κυψέλες

καυσίμου υδρογόνου, της BMW αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα «πανάκριβα» σήμερα, αυτοκίνητα

υδρογόνου θα είναι το ίδιο προσιτά, όσο και τα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης

Και μάλιστα, αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί, αφού,

το 2025 , η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει διευ-

ρυνθεί κάτω από τα καπό πολλών νέων μοντέλων.

Σαφώς, η ΒΜW έχει κάθε λόγο να υποστηρίζει μια

τέτοια άποψη, όντας μια φίρμα που επενδύει ακα-

τάπαυστα, εκτός από την ηλεκτροκίνηση, και στα

μοντέλα υδρογόνου. Τεχνικά, τα αυτοκίνητα με κυ-

ψέλες καυσίμου έχουν ως βασικό καύσιμο το

υδρογόνο, που μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και

εκπέμπει από την εξάτμιση υδρατμούς ( με μηδε-
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ενημέρωση aυτοκίνητο & μέλλον

νικές εκπομπές ρύπων και το ελάχιστο περιβαλ-

λοντικό αποτύπωμα). Σήμερα, η πρώτη εταιρεία

σε οχήματα με κυψέλες καυσίμου είναι η Τoyota,

που ήδη λανσάρει την δεύτερη γενιά του Μirai,

μοντέλο που κινείται αποκλειστικά με βασικό

καύσιμο το υδρογόνο.  Ιστορικά, η ΒΜW είναι σή-

μερα πρωτοπόρος στην εξέλιξη της συγκεκριμέ-

νης τεχνολογίας, χάρη στην συνεργασία της που

σύναψε το 2015 με την Τoyota.  Το 2022 η γερμα-

νική εταιρία θα παρουσιάσει την Χ5 FCEV (υδρο-

γονοκίνητο) που θα βασίζεται στο πρωτότυπο που

είχε παρουσιάσει στην έκθεση της Φρανκφούρ-

της, το i Hydrogen Next FCEV. Στη νέα γενιά οχη-

μάτων υδρογόνου έχει επιτευχθεί η αύξηση στην

αυτονομία τους – μετά από ένα φουλάρισμα μπο-

ρούν να διανύσουν κατά μέσο όρο έως και 500 χι-

λιόμετρα. Eκτός από την ΒΜW και την Τoyota, η

Ηyundai είναι άλλη μια εταιρεία που έχει επενδύ-

σει εντατικά στα μοντέλα με κυψέλες καυσίμου.

Πρόσφατο δείγμα γραφής το Hyundai Nexo, που

είναι και το πρώτο SUV της κορεατικής φίρμας

που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και έχει ως βα-

σικό καύσιμο το υδρογόνο. Μάλιστα, η εταιρεία,

ανέφερε, πρόσφατα, ότι το μοντέλο της πέτυχε και

ένα ρεκόρ αυτονομίας: Διένυσε 778 χιλιόμετρα

χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό, σε μια διαδρομή

στην Κεντρική Ευρώπη. Φλερτ με τα μοντέλα

υδρογόνου έχει και η Mercedes-Benz, που πριν

από δύο χρόνια λάνσαρε το πρώτο υδρογονοκί-

νητο όχημα της , τη νέα GLC F-CELL Το νέο μον-

τέλο μπορεί να διανύσει έως και 478 χιλιόμετρα

μετά από ένα φουλάρισμα, ενώ, ο εφοδιασμός του

διαρκεί 3 λεπτά – όπως και στα υπόλοιπα μον-

τέλα. Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στην ταχεία εξέ-

λιξη τους και την εμπορική ανέλιξη τους, το

πανάκριβο κόστος αγοράς τους, αλλά, και η έλ-

λειψη σταθμών εφοδιασμού, που απαιτεί τερά-

στιες επενδύσεις ( ακόμη και στην Γερμανία, οι

σταθμοί εφοδιασμού δεν ξεπερνούν τα 100 πρα-

τήρια). Προς το παρόν, οι ευρωπαίοι καταναλωτές

αδιαφορούν παντελώς για την συγκεκριμένη κα-

τηγορία οχημάτων ενώ, οι πωλήσεις τους είναι

μετρημένες στα δάχτυλα έως ανύπαρκες. Οπότε,

είναι αμφίβολο, αν τα μοντέλα υδρογόνου κατα-

φέρουν να επιβιώσουν σε μια αγορά, που θα κα-

τακλυστεί από ηλεκτροκίνητα οχήματα και

υβριδικές προτάσεις, που θα προσφέρουν σχεδόν

όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες. 
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Tεχνική ανάλυση στις μπαταρίες 

για τα ηλετρικά του Volkswagen Group

Μέχρι και 550 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρ-

τιση της μπαταρίας! Το ολοκαίνουργιο, πρω-

τοποριακό, πλήρως ηλεκτρικό ID.3 της

Volkswagen έχει εντυπωσιακά δυναμικά χα-

ρακτηριστικά και μεγάλη αυτονομία. Είναι το

πρώτο μιας σειράς μοντέλων που θα βασί-

ζονται στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Group, ει-

δικά εξελιγμένη για την ηλεκτροκίνηση. Η

ικανότητα της γρήγορης φόρτισης επιτρέπει

την επαναφόρτιση του ID.3 με ενέργεια 100

kW μέσα σε μόλις 30 λεπτά της ώρας, εξα-

σφαλίζοντας δυνατότητα κίνησης για περίπου

290 χιλιόμετρα (κατά WLTP). Αυτό γίνεται

εφικτό χάρη στην καρδιά του ηλεκτρικού

οχήματος: την προηγμένη μπαταρία του. 

Το ID.3 είναι εφοδιασμένο με σύ-

στημα μπαταρίας υψηλής τάσης το

οποίο μοιάζει με μια μπάρα σοκολά-

τας. Μέχρι και δώδεκα συστοιχίες

(modules) μπαταριών μπορούν να

τοποθετηθούν και να είναι συνδεδε-

μένες μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύ-

στημα. Το εργοστάσιο του

Volkswagen Group Components στο

Brunswick είναι σε θέση να κατα-

σκευάζει στο άμεσο μέλλον μέχρι και

500.000 από αυτές τις μονάδες απο-

θήκευσης ενέργειας ετησίως. Πώς

όμως λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα

μπαταρίας;

Η παραγωγή στο εργοστάσιο στο Brunswick έχει ήδη ξεκινήσει και 

η δυναμικότητα προβλέπεται να είναι άνω των 500.000 μονάδων ετησίως
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Ένα στοιχείο (cell) είναι η μικρότερη μονάδα στο

σύστημα μπαταριών και έχει τη δυνατότητα να

αποθηκεύσει ενέργεια και να την αποδώσει,

ενώ ενώνοντας 24 στοιχεία δημιουργείται μια

συστοιχία (module). Ο αριθμός των συστοιχιών

που ενώνονται για να δημιουργηθεί ένα σύ-

στημα μπαταρίας είναι μεταβλητός. Αυτή η με-

ταβλητή δομή εξασφαλίζει και τη μέγιστη δυνατή

ευελιξία: εάν ο πελάτης ζητήσει μεγαλύτερη αυ-

τονομία τότε θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες

συστοιχίες. Η βασική δομή πάντως παραμένει

η ίδια. Στο ID.3, μέχρι και δώδεκα συστοιχίες

συνδέονται μεταξύ τους προκειμένου να δημι-

ουργήσουν ένα σύστημα μπαταρίας. Έτσι στο

σύστημα προκύπτει μια τάση μέχρι και 408 Volt,

η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή

μιας οικιακής πρίζας, η οποία παρέχει μόνο 230

Volt.

Τα ηλεκτρονικά ισχύος ελέγχουν τη ροή ενέρ-

γειας υψηλής τάσης μεταξύ της μπαταρίας και

του ηλεκτροκινητήρα, μετατρέποντας το συνεχές

ρεύμα (DC) που είναι αποθηκευμένο στη μπα-

ταρία σε εναλλασσόμενο (AC) για τον κινητήρα.

Ταυτόχρονα, εξυπηρετείται και το ηλεκτρικό κύ-

κλωμα συνεχούς ρεύματος των 12 Volt, τροφο-

δοτούμενο με χαμηλή τάση με τη χρήση ενός

μετατροπέα DC/DC. Σε ένα συνηθισμένο δίκτυο

εναλλασσόμενου ρεύματος το ID.3 φορτίζεται με

ισχύ φόρτισης 11 kW ενώ σε συνεχές ρεύμα η

ισχύς φόρτισης φτάνει μέχρι και τα 125 kW.

Η δομή μιας μπαταρίας: στοιχείο - συστοιχία - σύστημα

Tεχνική ανάλυση στις μπαταρίες 

για τα ηλετρικά του Volkswagen GroupVo
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Το σύστημα μπαταριών υψηλής τάσης χρησιμοποιεί στοιχεία ιόντων λιθίου, τα οποία

χρησιμοποιούνται επίσης σε κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. 
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Το ηλεκτρικό όχημα μπορεί πρακτικά να εξελιχ-

θεί γύρω από την μπαταρία, προκειμένου να

υπάρχει επαρκής χώρος για τη μονάδα αποθή-

κευσης ενέργειας. Αυτή η δομική προσέγγιση

εξασφαλίζει μεγάλα πλεονεκτήματα για την το-

ποθέτηση του κινητήριου συστήματος αλλά και

των βοηθητικών εξαρτημάτων. 

Η επίπεδη δομή της μπαταρίας και η τοποθέτησή

της στο δάπεδο του αυτοκινήτου επιτρέπει τη

δημιουργία ενός ευρύχωρου εσωτερικού, που

εκτείνεται μεταξύ των δύο αξόνων. Το αλουμι-

νένιο κάλυμμα με το ειδικό πλαίσιο προστατεύει

τη μπαταρία σε περίπτωση σύγκρουσης και πα-

ρέχει βέλτιστη σταθερότητα καθώς και σημαν-

τική μείωση του βάρους. Η αεροδυναμική στο

κάτω μέρος του αυτοκινήτου βελτιστοποιείται

από τα σταθερά στοιχεία της προστασίας σύγ-

κρουσης του συστήματος της μπαταρίας, τα

οποία είναι επίσης κατασκευασμένα από αλου-

μίνιο.

Στο εργοστάσιο του Volkswagen Group στο Brunswick, όπου συστήματα μπαταριών για ηλεκτρικά

οχήματα κατασκευάζονται ήδη από το 2013, αναπτύχθηκε ολόκληρο το σύστημα μπαταριών για την

MEB, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και του λογισμικού. Σε μια έκταση που αντιστοιχεί

σε εννέα γήπεδα ποδοσφαίρου κατασκευάστηκε ένα καινούργιο εργοστάσιο με τις πιο σύγχρονες

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής. Η δυναμικότητα του εργοστάσιου του Volkswagen Group

στο Brunswick είναι περίπου 500.000 συστήματα μπαταριών ετησίως.

Κεντρικό σημείο διανομής ενέργειας

Νέο κέντρο ανάπτυξης μπαταριών

Tεχνική ανάλυση στις μπαταρίες 

για τα ηλετρικά του Volkswagen Group
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Η MEB εκμεταλλεύεται πλήρως τις τεχνολογικές δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης. 
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Kia e-Nero
Bραβεύτηκε ως το ‘Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο’ 

Το Kia e-Niro διακρίθηκε ως το ‘Καλύτερο Ηλεκτρικό

Αυτοκίνητο’ στη διοργάνωση  Global Mobi Awards 2019.

Tα Global Mobi Awards, που πραγματοποιούνται κάθε

χρόνο στην Πορτογαλία, επιβεβαιώνουν την προηγμένη

τεχνολογία της Kia στην ηλεκτροκίνηση και απέναντι σε

ένα συνεχώς αυξανόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό

σύνολο άλλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα βραβεία

Global Mobi Awards ανακοινώθηκαν την προηγούμενη

εβδομάδα στην Λισαβόνα μεταξύ και άλλων βραβεύ-

σεων σχετικά με την έξυπνη κινητικότητα.

"Η βράβευση του Kia e-Niro από την κριτική επιτροπή

του Global Mobi Awards αποτελεί μια σαφή αναγνώ-

ριση του ρόλου που διαδραματίζει το αυτοκίνητο,

καθώς η Kia συνεχίζει να προωθεί τα ηλεκτροκίνητα

αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη", δήλωσε ο João

Seabra, Γενικός Διευθυντής της Kia Motors Πορτογα-

λίας. "Το πλήρως ηλεκτρικό crossover ξεχωρίζει για την

πολύ μεγάλη αυτονομία του, τις επιδόσεις του στο

δρόμο και τον άψογο συνδυασμό σχεδιασμού/ πρακτι-

κότητας. Η πρόσφατη βράβευση αποδεικνύει την πρό-

οδο της Kia στα οχήματα με χαμηλές εκπομπές

ρύπων».

>> Το πλήρως ηλεκτρικό crossover διέπρεψε 
στην πορτογαλική διοργάνωση για την προηγμένη κινητικότητα
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Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Kia, το e-Niro, προσφέρει αυτονο-

μία έως 455 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση και έως 615 χιλιόμετρα ηλεκτρο-

κίνησης στην πόλη. Διατίθεται ήδη σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης

προσφέροντας τη μεγαλύτερη αυτονομία από τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτο-

κίνητα και ακόμη από αρκετά συμβατικά βενζινοκίνητα. Ο μοναδικός συνδυα-

σμός στυλ και πρακτικότητας συνοδεύεται με την ασυναγώνιστη 7ετή εγγύηση

των 150.000 χιλιομέτρων της Kia, η οποία καλύπτει τόσο την μπαταρία όσο και

τον ηλεκτροκινητήρα.

Ανάλογα με την αγορά, το e-Niro προσφέρεται με την μεγάλη μπαταρία λιθίου-

ιόντων πολυμερών χωρητικότητας 64 kWh, καθώς και με την μικρότερη των

39,2 kWh που διασφαλίζει αυτονομία έως 289 χιλιόμετρα. Σε ταχυφορτιστή 100

kW απαιτούνται μόλις 42 λεπτά ώστε η μπαταρία των 64 kWh του e-Niro να

φορτίσει από το 20% έως το 80% του περιεχομένου της.

Τα Global Mobi Awards αναγνωρί-
ζουν τις καλύτερες επιδόσεις στον
τομέα της καθαρής κινητικότητας στην
Πορτογαλία. Η κριτική επιτροπή απο-
τελείται από δημοσιογράφους, ακαδη-
μαϊκούς, ειδικούς στην κινητικότητα
και στις μεταφορές και σχετικούς εκ-
προσώπους διαφόρων εταιρειών και
ενώσεων. Οι ετήσιες βραβεύσεις
αφορούν σε διάφορους τομείς, συμ-
περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων
με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές,
των οργανισμών και πρωτοβουλιών
αστικής κινητικότητας, καθώς και των
προηγμένων τεχνολογιών γύρω από
την «πράσινη» κινητικότητα.

>> ηλεκτροκίνηση

>> Μηδενικές εκπομπές ρύπων έως 455 χιλιόμετρα αυτονομίας >> βραβεία Global Mobi
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Πέντε πόλεις θα αποκτήσουν δίκτυο 

ταχυφορτιστών με την αρωγή της Τesla, παρόλο 

που ακόμη δεν διαθέτει αντιπροσωπεία 

στην χώρα μας. 
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Στην επίσημη ιστοσελίδα της στην

Ευρώπη, η Τesla, που έχει εισέλθει

με δυναμικό τρόπο χάρη στην ταχύ-

τατη εμπορική επιτυχία του ηλε-

κτρικού Μοdel3, αναφέρει, ότι

προτίθεται να εγκαταστήσει σύν-

τομα, στην Ελλάδα, πέντε σταθμούς

φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκί-

νητα της. Και όλα αυτά, χωρίς

ακόμη να έχει ανακοινωθεί αν και

πότε η αμερικανική φίρμα θα εγκα-

ταστήσει την αντιπροσωπεία της

στην χώρα μας. Οι πέντε πόλεις που

θα αποκτήσουν δημόσιο ταχυφορ-

τιστή για τα μοντέλα της Τesla είναι

η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θεσσαλονίκη,

η Λαμία και τα Ιωάννινα. Να σημει-

ωθεί, ότι, σήμερα, στην χώρα μας

το δίκτυο φόρτισης παραμένει

ακόμη στα σπάργανα, με τους δη-

μόσια προσβάσιμους ταχυφορτι-

στές να είναι σε μετρημένοι στα

δάχτυλα. Μόνο στην Αθήνα, δεν ξε-

περνούν τους 50- 60, ενώ, το δίκτυο

ενισχύεται από πρωτοβουλίες αντι-

προσωπειών αυτοκινήτων που

έχουν ήδη εγκαταστήσεις φορτιστές

ηλεκτρικών οχημάτων στους χώ-

ρους στάθμευσης πελατών.

Σαφώς, η εταιρεία επιθυμεί σε όλη

την Ευρώπη, οι πελάτες της να

έχουν δικό τους δίκτυο υποστήρι-

ξης, με δεδομένο ότι, η αυτονομία

των μοντέλων της είναι σε υψηλά

επίπεδα, όπως του νέου Μοdel 3

που σαρώνει στην γηραιά ήπειρο,

τους τελευταίους μήνες. Σε αριθ-

μούς, το …μικρότερο ηλεκτρικό της

μοντέλο – ανήκει στην ίδια κατηγο-

ρία με το VW Passat – κατάφερε, να

ανέβει στην τρίτη θέση των πωλή-

σεων, στην λίστα με όλα τα μοντέλα

( και πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό

στην Ευρώπη!), με 22.118 μονάδες,

τον τελευταίο μήνα του 2019. Είναι

το μοντέλο που σημειώνει την με-

γαλύτερη άνοδο σε πωλήσεις, με το

πρώτο ( VW Golf) και το δεύτερο (

Renault Clio) να διατηρούν την δυ-

ναμική τους. Άξιο αναφοράς, ότι η

VW είχε δηλώσει πριν από λίγο διά-

στημα, ότι, επιθυμεί να «προσπερά-

σει» σε πωλήσεις ηλεκτρικών

αυτοκινήτων της αμερικανική

φίρμα, που εξειδικεύεται μόνο στην

κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Model 3 προσφέρεται σε εκδό-

σεις με αυτονομία από 400 έως 560

χιλιόμετρα, με επιδόσεις άκρως

σπορτίβ, όπως η τελική του ταχύ-

τητα που ξεπερνάει τα 200χλμ/ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας της βασικής

έκδοσης αποδίδει 306 ίππους, ενώ

η πιο ισχυρή αγγίζει τους 482 ίπ-

πους. Σε μήκος, το ηλεκτρικό μον-

τέλο του Ελον Μασκ αγγίζει τα 4,6

μέτρα, έχει άνετο σαλόνι και οι μπα-

ταρίες του προσφέρονται με οκτώ

χρόνια εγγύηση, ενώ, τα λοιπά μη-

χανικά μέρη με 4 χρόνια. 

T
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Το εξ-ηλεκτρισμένο

κύμα της BMW

τεχνολογία

Η BMW ενισχύει την παρουσία των plug-in

υβριδικών συστημάτων κίνησης στην 

πολυτελή, μεσαία κατηγορία με τον ερχομό

μιας ολοκληρωμένης γκάμας μοντέλων. 
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Με αυτό τον τρόπο, το BMW Group συνεχίζει

ακάθεκτο την προϊοντική επέλαση ηλεκτροκί-

νητων μοντέλων το 2020. Ως πρωτοπόρος στον

τομέα της ηλεκτροκίνησης, η εταιρεία είχε ήδη

πουλήσει μισό εκατομμύριο οχήματα με αμι-

γώς ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά συστήματα

κίνησης σε όλο τον κόσμο μέχρι το τέλος του

2019. Μέχρι τα τέλη του 2021, το BMW Group

στοχεύει να έχει πάνω από ένα εκατομμύριο

οχήματα με ηλεκτρικά/plug-in υβριδικά συστή-

ματα κίνησης στο δρόμο. Το ένα στα τέσσερα

οχήματα που θα πωλούνται από το BMW

Group στην Ευρώπη μέχρι το 2021 θα είναι

ηλεκτροκίνητο: το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο

ένα τρίτο μέχρι το 2025 και στο 50% μέχρι το

2030. Το BMW Group σχεδιάζει να επεκτείνει

τη γκάμα του για να συμπεριλάβει 25 ηλεκτρικά

/ plug-in υβριδικά μοντέλα μέχρι το 2023.

Στις νέες plug-in υβριδικές εκδόσεις της BMW Σειράς 3, η τελευταία γενιά της τεχνολογίας

BMW eDrive προσφέρει αυξημένη απόδοση και ηλεκτρική αυτονομία σε συνδυασμό με τη

διάσημη οδηγική απόλαυση BMW. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται αισθητή

κατά την εκκίνηση και επιτάχυνση, επιτείνοντας τον ενθουσιώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Χάρη στο υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο των μπαταριών ιόντων λιθίου με υπερσύγχρονη

τεχνολογία κυψελών, οι plug-in υβριδικές εκδόσεις της νέας BMW Σειράς 3 μπορούν να λει-

τουργούν μόνο με ηλεκτρική ενέργεια – συνεπώς με μηδενικές εκπομπές ρύπων – με μέγιστη

αυτονομία από 55 έως 68 km (προκαταρκτικές τιμές).

Προσεχώς, η οικογένεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων της BMW Σειράς 3 θα περιλαμβάνει

συνολικά τέσσερα μοντέλα. Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της νέας BMW 330e Sedan,

η νέα BMW 330e Touring αναμένεται από το καλοκαίρι του 2020 . Επιπλέον, και τα δύο

μοντέλα θα διατίθενται από το καλοκαίρι του 2020 τόσο με κλασική πίσω κίνηση (RWD)

όσο και με το ευφυές σύστημα τετρακίνησης (AWD) BMW xDrive.

H οικογένεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων της BMW Σειράς 3 
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Με τη στρατηγική “Power of Choice” (Η Δύναμη της

Επιλογής), το BMW Group ικανοποιεί τις απαιτήσεις

των πελατών του ανά τον κόσμο. Ένα ευρύ φάσμα τε-

χνολογιών κίνησης – που εκτός από πολύ αποδοτι-

κούς κινητήρες βενζίνης και diesel, περιλαμβάνει και

αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά συστήματα κί-

νησης – διαμορφώνει μία ποικίλη γκάμα προσαρμο-

σμένη σε νομικές απαιτήσεις και προσωπικές

προτιμήσεις. Η ποικιλία ηλεκτροκίνητων μοντέλων

αυξάνεται επίσης συνεχώς. Με τις νέες plug-in υβρι-

δικές εκδόσεις της BMW Σειράς 3, οι πελάτες έχουν

περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους όταν θέλουν

να συνδυάζουν τη βιώσιμη μετακίνηση με τις προσω-

πικές ανάγκες και προτιμήσεις τους. Τα ηλεκτροκίνητα

μοντέλα Touring προσφέρουν μέγιστη απόδοση και

ευρυχωρία εσωτερικού χάρη σε μία ευέλικτη φιλο-

σοφία αμαξώματος. Ο συνδυασμός plug-in υβριδικής

τεχνολογίας και ευφυούς τετρακίνησης είναι κατάλ-

ληλος κυρίως για οδήγηση στο χιόνι, σε ορεινές πε-

ριοχές και σε συνθήκες off-road.

“Power of Choice”: ποικίλη γκάμα plug-in υβριδικών μοντέλων

Από το καλοκαίρι του 2020, τα πλεονεκτήματα ενός

συστήματος ηλεκτροκίνησης θα διατίθενται με δύο

μοντέλα BMW Touring για πρώτη φορά. Αυτά συν-

δυάζουν τον προηγμένο χαρακτήρα του συστήματος

ηλεκτροκίνησης με τις αρετές μιας αυτοκινητιστικής

φιλοσοφίας που συνδυάζει μοναδικά την οδηγική

απόλαυση με τη λειτουργικότητα. Στη δυναμική τους

σχεδίαση ξεχωρίζει η επιμήκης οροφή, οι ακριβείς

γραμμές και οι ισχυρές επιφάνειες. Στο ευπροσάρμο-

στο εσωτερικό τους, τα μοντέλα Touring με plug-in

υβριδική κίνηση και πέντε καθίσματα προσφέρουν το

ίδιο επίπεδο άνεσης με τις αντίστοιχες συμβατικές εκ-

δόσεις. Από την άλλη, ο χώρος αποσκευών είναι ελά-

χιστα μικρότερος, χάρη στην έξυπνη διάταξη της

μπαταρίας υψηλής τάσης, η οποία τοποθετείται χωρίς

να καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από το πίσω κά-

θισμα. Αναδιπλώνοντας τη διαιρούμενη (40: 20) πλάτη

των πίσω καθισμάτων, ο χώρος φόρτωσης μπορεί να

αυξηθεί στα 1.420 λίτρα.

Το plug-in υβριδικό σύστημα της νέας BMW 330e

Touring αποτελείται από ένα δίλιτρο, 4-κύλινδρο κι-

νητήρα τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo που απο-

Πρεμιέρα για μοντέλα Touring με plug-in υβριδική κίνηση
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δίδει 135 kW/184 hp σε συνδυασμό με έναν ηλεκτρο-

κινητήρα ενσωματωμένο στο 8-τάχυτο κιβώτιο Step-

tronic που παράγει μέγιστη ισχύ 83 kW/113 hp. Η

ισχύς των 185 kW/252 hp από τους δύο κινητήρες,

μπορεί να αυξηθεί κατά +30 kW/40 hp για διάστημα

10 δευτερολέπτων υπό ιδιαίτερα υψηλά φορτία. Αυτή

η στάνταρ λειτουργία XtraBoost διατίθεται στο SPORT

mode, που μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του δια-

κόπτη Driving Experience Control. Η ισχύς του συ-

στήματος αυξάνεται μέχρι τα 215 kW/292 hp και το

αυτοκίνητο αποκτά τα χαρακτηριστικά επιδόσεων

που αρμόζουν σε μια BMW Σειρά 3 Sedan. Η μέγιστη

ροπή του plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης της

νέας BMW 330e Touring είναι 420 Nm.

Το XtraBoost λειτουργεί επίσης στο kickdown και με

τον επιλογέα σχέσεων στη θέση M ή S. Τα σπορ χα-

ρακτηριστικά της νέας BMW 330e Touring υπογραμ-

μίζονται με μία ειδική για το μοντέλο χροιά ήχου,

χαρτογράφηση πεντάλ γκαζιού για άμεσο αλλά

ακριβή έλεγχο και ένα ειδικό πρόγραμμα αλλαγών

στο πλαίσιο του 8-τάχυτου κιβωτίου Steptronic που

περιλαμβάνει κατέβασμα σχέσεων για αυξημένο

φρενάρισμα.

Με συνδυασμένη ισχύ από τους δύο κινητήρες, η νέα

BMW 330e Touring επιταχύνει από 0 στα 100 km/h

σε 6,1 δευτερόλεπτα (προκαταρκτική τιμή). Η τελική

της ταχύτητα είναι 220 km/h (προκαταρκτική τιμή). Σε

Hybrid mode, η νέα BMW 330e Sedan μπορεί να επι-

ταχύνει μέχρι τα 110 km/h αποκλειστικά με χρήση

ηλεκτρικής ενέργειας – με μηδενικές εκπομπές

ρύπων. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ενεργοποι-

είται μόνο σε υψηλότερες ταχύτητες ή σε ιδιαίτερα

υψηλές απαιτήσεις φορτίου. Όταν ενεργοποιείται το

Electric mode με το μπουτόν eDrive, το όχημα μπορεί

να επιταχύνει μέχρι τα 140 km/h μόνο με την ισχύ του

eDrive. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία κυψελών,

η μπαταρία ιόντων λιθίου της νέας BMW 330e Tour-

ing έχει ηλεκτρική αυτονομία 65 km. 

Πρεμιέρα για μοντέλα Touring με plug-in υβριδική κίνηση

τεχνολογία



AUDI

Traffic Light Information

Tα μοντέλα της Audi ...μυρίζονται

το πράσινο στα φανάρια! 

Η Audi κάνει ένα βήμα στο μέλλον, ως ο πρώτος κατασκευαστής 

αυτοκινήτων παγκοσμίως που υλοποίησε την επικοινωνία-δικτύωση 

των μοντέλων παραγωγής της με τα φανάρια κυκλοφορίας. 

Το Ντίσελντορφ είναι η δεύτερη πόλη στην
Ευρώπη (μετά το Ίνγκολσταντ), στην οποία

η Audi εισάγει το Traffic Light Information,
σε ελεύθερη απόδοση την υπηρεσία πληρο-

φόρησης για το πράσινα φανάρια κυκλοφορίας.
Ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, οι οδηγοί μοντέλων

της Audi βλέπουν στο κόκπιτ τους πληροφόρηση
από το επόμενο φανάρι κυκλοφορίας στην πορεία

τους, αυξάνοντας την πιθανότητα να πιάσουν ένα
«πράσινο κύμα». Σήμερα στο δίκτυο συμμετέχουν 150

φανάρια κυκλοφορίας. Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού,
οι περισσότερες από τις διασταυρώσεις στο Ντίσελντορφ,

450 από τις συνολικά περίπου 600 εγκαταστάσεις, θα συν-
δεθούν στο δίκτυο. Οι υπηρεσίες Όχημα-προς-Υποδομή
(Vehicle-2-Infrastructure, V2I) όπως το Traffic Light Infor-
mation  της Audi, αυξάνουν την ευκολία, την ασφάλεια και

την εξοικονόμηση καυσίμου στους δρόμους των πόλεων.
Το Traffic Light Information της Audi περιλαμβάνει δύο λει-
τουργίες: Προτεινόμενη Ταχύτητα με στόχο τα Συνεχόμενα
Πράσινα Φανάρια (Green Light Optimized Speed Advisory
- GLOSA) και Χρόνο-μέχρι-το-Πράσινο (Time-to-Green).
Το GLOSA υπολογίζει την ιδανική ταχύτητα για να επωφε-
ληθεί ο οδηγός από ένα "πράσινο κύμα". Για παράδειγμα,
αν ο οδηγός ακολουθήσει την προτεινόμενη από το σύ-
στημα ταχύτητα, στο επόμενο φανάρι θα φτάσει μόλις αυτό
ανάψει πράσινο. 
Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να επιταχύνουν άσκοπα, δεν αγ-
χώνονται και οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το GLOSA
μπορεί επίσης να προτείνει τη σταδιακή μείωση της ταχύ-
τητας περίπου 250 μέτρα πριν από τα φανάρια, ώστε ο οδη-
γός και τα αυτοκίνητα που τον ακολουθούν να φτάσουν στη
διασταύρωση όταν το φανάρι γίνει πράσινο. Αυτό μειώνει
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το συνεχές «σταμάτα-ξεκίνα» που συντελεί σε άσκοπη κα-
τανάλωση καυσίμου.
Εάν η διακοπή σε κόκκινο φανάρι είναι αναπόφευκτη, αν-
τίστροφη μέτρηση εμφανίζει τα δευτερόλεπτα που απομέ-
νουν μέχρι να ανάψει και πάλι το πράσινο. Οι οδηγοί
μπορούν να χαλαρώσουν, να πάρουν το πόδι τους από το
γκάζι και να εξοικονομήσουν καύσιμο. Μελέτες καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί κινούνται μέσα στις πό-
λεις με καλύτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στην
επικοινωνία του αυτοκινήτου με τα φανάρια κυκλοφορίας.
Σε ένα πιλοτικό έργο, η Audi κατάφερε να μειώσει την κα-
τανάλωση καυσίμου κατά 15%.
Η Audi σε συνεργασία με εταιρείες εξειδικευμένες στο
έλεγχο της κυκλοφορίας έχει αναπτύξει ένα σύνθετο ανα-
λυτικό αλγόριθμο που υπολογίζει ακριβείς προβλέψεις από
τρεις πηγές: από το πρόγραμμα ελέγχου των σημάτων κυ-
κλοφορίας, από τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο της κυ-
κλοφορίας καθώς και από ένα συνδυασμό στοιχείων από
κάμερες κυκλοφορίας, λωρίδες ανίχνευσης στην επιφά-
νεια του δρόμου, δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία λε-
ωφορείων και τραμ και τέλος, των κουμπιών που πιέζουν

οι πεζοί προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία για να
διασχίσουν με ασφάλεια το δρόμο. Ο αλγόριθμος πρόβλε-
ψης είναι σε θέση ακόμα και να αυτοβελτιώνεται συνεχώς,
λαμβάνοντας υπ’ όψη για παράδειγμα τον όγκο της πρωινής
κυκλοφορίας ή τις διαφορετικές ώρες που σχολούν τα παι-
διά από βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Αλλά και
το ίδιο το σύστημα αυτοβελτιώνεται καθώς λαμβάνει σή-
ματα από τα αυτοκίνητα Audi, μόλις το οπίσθιο τμήμα τους
περάσει τη διασταύρωση, ελέγχοντας το ίδιο την ακρίβεια
λειτουργίας του.
Το Traffic Light Information της Audi τέθηκε πιλοτικά σε
εφαρμογή για πρώτη φορά το 2016 στο Λας Βέγåπερισσό-
τερες από 10.000 διασταυρώσεις στις Η.Π.Α., συμπεριλαμ-
βανομένων περίπου 2.000 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.
Το Traffic Light Information λειτουργεί σε όλα τα σύγχρονα
μοντέλα Audi e-tron, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q7 και Q8.
Προαπαιτούμενο είναι το πακέτο Audi connect Navigation
& Infotainment, η προαιρετική αναγνώριση σημάτων κυ-
κλοφορίας μέσω κάμερας και φυσικά, η ύπαρξη κατάλλη-
λης υποδομής στα φανάρια κυκλοφορίας της εκάστοτε
πόλης.
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vw golf
infotainment

Διαισθητικό 
το σύστημα 

Infotainment 
στο νέο Golf
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Η Volkswagen προσφέρει πάντα αυτοκί-

νητα που λειτουργούν διαισθητικά. Το νέο

Golf, ως αυτοκίνητο αναπτύσσει την πιο

στενή σχέση με τον οδηγό από ποτέ. Ένας

ενοποιημένος πίνακας ελέγχου, το Innovi-

sion Cockpit, ανήκει στο βασικό εξοπλισμό

του μοντέλου και περιλαμβάνει τα ψηφιακά

όργανα ελέγχου (Digital Cockpit) με οθόνη

10 ιντσών και το σύστημα Infotainment με

οθόνη αφής 8,25 ιντσών. Η συγχώνευση

του Digital Cockpit με το σύστημα Infotain-

ment δημιουργεί μια νέα, πλήρως ψη-

φιακή αρχιτεκτονική στον ίδιο οπτικό

άξονα, με το Infotainment στο επίκεντρο

του Innovision Cockpit του Golf.

Η αρχική οθόνη του Infotainment, στη λει-

τουργία της μοιάζει με οθόνη smartphone

και στην έκδοση Discover Pro είναι παρα-

μετροποιήσιμη. Ο οδηγός μπορεί να την

διαμορφώσει σύμφωνα με το γούστο, τις

επιθυμίες και τις ανάγκες του, ώστε σε

αυτήν να εμφανίζονται οι λειτουργίες που

χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Η αλλαγή από

τη μία οθόνη στην άλλη μπορεί να γίνει είτε

με την αφή είτε με ανέπαφο χειρισμό, με

απλή κίνηση του χεριού μπροστά από την

οθόνη.

Ο οδηγός μπορεί να χειριστεί τα πάντα δι-

αισθητικά. Ο έλεγχος της έντασης ήχου του

Infotainment, γίνεται είτε με την αφή, επί

της οθόνης, είτε με συρόμενο διακόπτη

αφής (touchslider), αντί των παραδοσιακών

διακοπτών, στην έκδοση Discover Pro.

Εκτός του Infotainment, με τον ίδιο συρό-

μενο διακόπτη αφής γίνεται ο έλεγχος του

συστήματος πλοήγησης και του συστήμα-

τος κλιματισμού ενώ με συρόμενο διακό-

πτη αφής, στην κονσόλα στο πάνω μέρος

του παρμπρίζ, ελέγχεται και η πανοραμική

ηλιοροφή.

Η λέξη κλειδί στο χειρισμό του νέου Golf

είναι η «εξατομίκευση». Οι προσαρμοσμέ-

νες ρυθμίσεις του οδηγού αποθηκεύονται

απευθείας στο αυτοκίνητο ή προαιρετικά

αποθηκεύονται στο cloud, γεγονός που ση-

μαίνει ότι είναι και πάλι διαθέσιμες ακόμα

και μετά την αλλαγή του οδηγού ή του οχή-

ματος. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του μον-

τέλου, συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις

του Innovision Cockpit, η θέση των καθι-

σμάτων, η θέση των εξωτερικών καθρε-

φτών και το σύστημα κλιματισμού, ο

φωτισμός ambient και ο φωτισμός com-

ing/leaving home.

• Το νέο Golf εισάγει την κατηγορία των πεντάθυρων χάτσμπακ στην πλήρως ψηφιακή εποχή
•   Το σύστημα Infotainment είναι στο επίκεντρο του στάνταρ Innovision Cockpit στο νέο Golf
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Η Hyundai Motor ενισχύει τη δημοφιλή και βραβευμένη
γκάμα του Kona με το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid. 

 

 

Ως η φυσική και λογική επέκταση της

οικογένειας Kona, το Kona Hybrid

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των

ευρωπαίων πελατών για πιο πολλά SUV με

φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά. 

Hyundai Κona Ηybrid

“

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid κινείται από τον 1.6 GDI της γενιάς Kappa,

έναν τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης με άμεσο ψεκασμό και μέγιστη από-

δοση 105 PS και 147 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη απο-

δίδει 43,5 PS (32 kW) και μέγιστη ροπή 170 Nm. Παράλληλα, η μπαταρία

ιόντων λιθίου των 1,56 kWh προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά φόρτισης

και εκφόρτισης, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και επιτρέποντας την τα-

χεία ανάκτηση ενέργειας. Η συνδυαστική ισχύς των 103,6 kW (141 PS) και

των έως και 265 Nm ροπής, εξασφαλίζει ότι το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid

προσφέρει μια δυναμική εμπειρία οδήγησης. 

■ Το ολοκαίνουριο Kona Hybrid είναι μια φυσική επέκταση 

της δημοφιλούς γκάμας της Hyundai
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Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid διαθέτει Blue Link®,

ένα διασυνδεδεμένο σύστημα που χρησιμοποιεί εν-

σωματωμένη τηλεματική προκειμένου να επιτρέπει

στους οδηγούς να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν

από απόσταση το αυτοκίνητό τους μέσω μιας εφαρ-

μογής smartphone.

Το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης Audio Video

(AVN) παρέχει ένα μεγάλο εύρος χρήσιμων πληρο-

φοριών στην οθόνη αφής 10,25 ιντσών και διαθέτει

φωνητική αναγνώριση βασισμένη σε Cloud σε έξι

γλώσσες (μόνο σε συνδυασμό με Blue Link). Η εμ-

φάνιση της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί καθώς

υπάρχουν δύο εκδοχές αρχικής οθόνης και η δυνα-

τότητα επεξεργασίας των εμφανιζόμενων γραφικών

στοιχείων και εικονιδίων.

Στο στάνταρ σύστημα διασύνδεσης οι πελάτες επω-

φελούνται από το Display Audio προκειμένου να κά-

νουν mirroring (αναπαραγωγή του περιεχομένου

οθόνης του smartphone τους) στην οθόνη 7 ιντσών

μέσω του Android Auto και του Apple CarPlay.

Επιπρόσθετα, το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid, όταν οι

πελάτες επιλέγουν την πλοήγηση, διαθέτει και τις

υπηρεσίες Hyundai LIVE. Οι οδηγοί λαμβάνουν μια

πενταετή δωρεάν συνδρομή για τη συγκεκριμένη

λειτουργία, η οποία παρέχει ενημερωμένες στο

λεπτό πληροφορίες σχετικά με τον καιρό, την κυκλο-

φορία, την ύπαρξη καμερών ελέγχου ταχύτητας

(όπου επιτρέπεται νόμιμα), τα πιο κοντινά πρατήρια

καυσίμων με ενημέρωση σχετικά με την τοποθεσία

και τις τιμές τους, τις δυνατότητες στάθμευσης στο

δρόμο ή σε πάρκινγκ, ζωντανή ενημέρωση για τους

πιο κοντινούς αντιπροσώπους της μάρκας και ζων-

τανή αναζήτηση POI.

Η δυνατότητα διασύνδεσης ολοκληρώνεται με το

προαιρετικό head up display τύπου combiner, που

προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την οδήγηση στο

οπτικό πεδίο του οδηγού. Αυτό επιτρέπει την ταχύ-

τερη επεξεργασία των πληροφοριών από τον τελευ-

ταίο, που παράλληλα διατηρεί την προσοχή του στο

δρόμο.

Για να διασφαλιστεί ότι τα τηλέφωνα των επιβατών

είναι πάντα φορτισμένα, το ολοκαίνουργιο Kona Hy-

brid παρέχει προαιρετικά ασύρματη φόρτιση smart-

phones (σύμφωνα με το πρότυπο Qi).

 

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid διαθέτει 

Blue Link®, ένα διασυνδεδεμένο σύστημα 

που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη τηλεματική

προκειμένου να επιτρέπει στους οδηγούς 

να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν από

απόσταση το αυτοκίνητό τους μέσω μιας

εφαρμογής smartphone“

■ Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid προσφέρει τεχνολογικές εξελίξεις, 

όπως το Blue Link®
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Για μια άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης, το ολο-
καίνουργιο Kona Hybrid είναι εξοπλισμένο με το ολο-
κληρωμένο πακέτο τεχνολογίας SmartSense της
Hyundai. Αυτό το κορυφαίο σύστημα υποβοήθησης
παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω από το
αυτοκίνητο προκειμένου να προστατεύσει τους οδη-
γούς από πιθανούς κινδύνους ενώ κινούνται στο
δρόμο.
Το πρωτοποριακό πακέτο ασφάλειας του ολοκαίνου-
ριου Kona Hybrid περιλαμβάνει Προειδοποίηση Με-
τωπικής Σύγκρουσης και Βοήθεια Αποφυγής με
Δυνατότητα Ανίχνευσης Πεζών και Ποδηλάτων (Front

Collision Warning and Avoidance Assist with pedes-
trian and cyclist detection ability). 
Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το
προαιρετικό Smart Cruise Control (SCC) με Stop &
Go. Αυτό είναι πολύ πιο εξελιγμένο σε σχέση με τα
στάνταρ συστήματα διατήρησης σταθερής ταχύτητας,
καθώς ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά
ασφαλείας όπως το αυτόματο φρενάρισμα. Χρησιμο-
ποιεί αισθητήρες ραντάρ τοποθετημένους μπροστά
προκειμένου να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα και
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα με αυτόματη
επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Το προαιρετικό Lane Following Assist λειτουργεί παράλληλα με

το SCC με το Stop & Go για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση

του οδηγού. Έτσι διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο μιας λωρί-

δας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής με-

τακίνηση και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των ωρών

αιχμής. Εν τω μεταξύ το προαιρετικό και έξυπνο Speed Limit

Warning (Προειδοποίηση Ορίου Ταχύτητας) χρησιμοποιεί την

εμπρός κάμερα και τις πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης

για την αναγνώριση των πινακίδων ορίου ταχύτητας και την

απεικόνιση αυτών των ορίων αλλά και της απαγόρευσης προ-

σπέρασης σε πραγματικό χρόνο. Οι πρόσθετες επιλογές περι-

λαμβάνουν Blind-Spot Collision Warning (Προειδοποίηση

Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου) και Rear Cross-Traffic Collision

Warning (Προειδοποίηση Πίσω Σύγκρουσης Κάθετης Κίνησης),

ενώ είναι στάνταρ τα Driver Attention Warning (Προειδοποίηση

Συγκέντρωσης Οδηγού), Lane Keeping Assist (Υποβοήθηση

Διατήρησης Λωρίδας) και High Beam Assist (Υποβοήθηση Λει-

τουργίας Προβολέων).

Το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid διαθέτει επίσης Electronic Park-

ing Brake (EPB ή Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενο Χειρόφρενο) που

ενεργοποιείται από διακόπτη.

 
Για μια άνετη και ασφαλή εμπειρία οδήγησης, 

το ολοκαίνουργιο Kona Hybrid είναι εξοπλισμένο 

με το ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας

SmartSense της Hyundai
“

auto news Hyundai Κona Ηybrid

 

■ Αναβαθμισμένο πακέτο ασφάλειας
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Nτεμπούτο του πρώτου CUPRA Leon

Φέτος η CUPRA σκοπεύει να επιδείξει τις

δυνατότητες της στην αγορά, διευρύνοντας

την γκάμα της και επεκτείνοντας την δρα-

στηριότητά της σε διεθνές επίπεδο. Εκτός

από την επιτυχία του CUPRA Ateca, η

μάρκα πρόκειται να ενισχύσει το χαρτοφυ-

λάκιο των προϊόντων της με το πρώτο

CUPRA Leon στις εκδόσεις hatchback και

Sportstourer, καθώς και με το CUPRA

Formentor, το πρώτο μοντέλο που σχεδιά-

στηκε ειδικά για αυτή. 

Tο μοντέλο παραγωγής CUPRA Formentor

θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο φε-

τινό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, ενώ

θα είναι διαθέσιμο στις αγορές στο 2ο εξά-

μηνο του έτους. Το πρώτο μέλος της οικο-

γένειας, η  CUPRA με αφορμή τα επίσημα

εγκαίνια των κεντρικών της γραφείων, πα-

ρουσιάζει τη νέα οικογένεια του CUPRA

Leon, του μοντέλου με τις καλύτερες πω-

λήσεις, του οποίου η τελευταία γενιά κατέ-

γραψε 44.000 πωλήσεις μέσα σε τέσσερα

χρόνια. 

Για να ενισχύσει περαιτέρω την εταιρεία, η

CUPRA παρουσίασε τις εκδόσεις hatch-

back και Sportstourer με ένα ευρύ φάσμα

κινητήρων υψηλής απόδοσης, από τον

βενζινοκινητήρα μέχρι το plug-in υβρι-

δικό, με τρεις επιλογές ιπποδύναμης 245,

300 και 310 ίππων. Το CUPRA Leon, που

θα κυκλοφορήσει στην αγορά το τελευταίο

τρίμηνο του έτους, θεωρείται ο «βασιλιάς

των Leon». Το πρώτο CUPRA Leon με το

λογότυπο της μάρκας χαρακτηρίζει τη σχε-

δίαση, την άνεση και την τελευταία τεχνο-

λογία για τους λάτρεις των αυτοκινήτων

που είναι ανοικτοί στην ηλεκτροκίνηση και

αναζητούν την οδηγική απόλαυση και από-

δοση. 

Το CUPRA παρουσίασε επίσης τη νέα έκ-

δοση του CUPRA e-Racer, του πρώτου

πλήρως ηλεκτρικού αγωνιστικού αυτοκι-

νήτου τουρισμού στον κόσμο. Ο CUPRA

CEO, Wayne Griffiths επιβεβαίωσε τη συμ-

μετοχή της CUPRA στο νέο PURE ETCR, το

πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων

τουρισμού, που θα ξεκινήσει φέτος με τους

Mattias Ekström και Jordi Gené στο τιμόνι. 

Μετά το κλείσιμο του 2019 με αύξηση 71,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν

24.700 πωλήσεις, η CUPRA ξεκίνησε το 2020 με ένα πλήρες πρόγραμμα καινοτομίας. Εκτός

από το άνοιγμα των νέων κεντρικών της γραφείων, ένα κτίριο οικολογικής απόδοσης 2.400

τετραγωνικών μέτρων, του οποίου η σχεδίαση θυμίζει αγωνιστικό ιστιοφόρο, η μάρκα ανα-

διαμορφώνει το εργαστήρι των αγωνιστικών της αυτοκινήτων, το CUPRA Racing Factory. 

 

 

Η CUPRA παρουσίασε τη γκάμα 

του πρώτου CUPRA Leon, των νέων 

αγωνιστικών της μοντέλων καθώς και την

έναρξη του ταξιδιού προς τον εξηλεκτρισμό

της με το πρώτο υβριδικό μοντέλο.
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 Με τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία του (έως και 58 χιλιόμετρα αυ-

τονομία με μηδενικές εκπομπές ρύπων, 30g/km CO2 και 1,3 lt/100 km καυ-

σίμου (WLTP), με 300 ίππους και τετρακίνηση), το DS 7 CROSSBACK E-TENSE

4x4 Plug-In Hybrid τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας των C-SUV,

αλλά και της Γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 

 

Παραμένοντας πιστή στις αξίες της, η DS Automobiles, προσφέρει υψηλότατου

επιπέδου φινέτσα και άνεση, με διάφορες εκδοχές επεξεργασίας 

της επιφάνειας των επενδύσεων από δέρμα Nappa ή Alcantara, καθώς επίσης

και προηγμένη τεχνολογία όπως είναι το DS CONNECTED PILOT, 

η αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, αλλά και η ενεργητική 

ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. 

“

auto news

Στην ελληνική αγορά το υβριδικό SUV
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 To DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

έχει σχεδιαστεί για να είναι “μπροστά”

από την εποχή του και να καλύπτει τις

νόρμες περί εκπομπών ρύπων που

θα ισχύσουν τα επόμενα χρόνια. Είναι

ήδη διαθέσιμο και προσφέρει τη δυ-

νατότητα στους οδηγούς που θα το

επιλέξουν, να επωφεληθούν από τη

μεγάλη ποικιλία των εκδόσεων και

των λύσεων για τις μετακινήσεις

τους.

Με τη νέας γενιάς επαναφορτιζόμενη

υβριδική τεχνολογία E-TENSE 4x4,

θα αλλάξει τα δεδομένα των πολυτε-

λών SUV. Πιο συγκεκριμένα, η νέα

έκδοση του DS 7 Crossback E-

TENSE 4X4 διαθέτει δύο ηλεκτροκι-

νητήρες 80kW (εμπρός/πίσω), έναν

κινητήρα εσωτερικής καύσης 200hp

και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία

ιόντων λιθίου χωρητικότητας 13,2kW. 

Αποδίδει συνδυαστικά 300hp με μέ-

γιστη ροπή 520Nm, ενώ παράλληλα

διαθέτει τετρακίνηση και ένα drive-

by-wire αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων

(ΕΑΤ8). 

Συνολικά επιτυγχάνει μέση αυτονο-

μία της τάξεως των 58χλμ (μέτρηση

WLTP) σε λειτουργία μηδενικών εκ-

πομπών, δηλαδή κινούμενο αποκλει-

στικά με τη χρήση της ηλεκτρικής

ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις

καθημερινές ανάγκες αστικής μετα-

κίνησης με μόλις 1 φόρτιση (σε 1 ώρα

και 45 λεπτά, με τη χρήση wall box

7,4kW), ενώ εκπέμπει μόλις 31g/km

CO2 σε υβριδική χρήση με μέση κα-

τανάλωση 1,3lt/km. 
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To DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 Plug-In Hy-

brid, παρέχεται με υπηρεσίες τηλεματικής, χωρίς

καμία απολύτως χρέωση και εφ’ όρου ζωής, οι

οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να

ελέγχουν και να διαχειρίζονται εξ’ αποστάσεως το

αυτοκίνητό τους. Πιο συγκεκριμένα, με την υπη-

ρεσία E-TENSE Remote Control, η οποία προσφέ-

ρεται μέσω της εφαρμογής MyDS, ο κάτοχος έχει

πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες

σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης του αυτοκινή-

του του: το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την

αυτονομία και το χρόνο που χρειάζεται έως ότου

το DS 7 CROSSBACK E-Tense 4x4 Plug-In Hybrid

φορτιστεί πλήρως. Παράλληλα μπορεί να ρυθμίσει

την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της

καμπίνας κατά τη διάρκεια της φόρτισής του (λαμ-

βάνοντας ενέργεια από την πηγή και όχι από την

μπαταρία, ώστε να μην επηρεαστεί η αυτονομία) ή

να προγραμματίσει τη φόρτιση στο σπίτι του, ώστε

να επωφεληθεί από τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλε-

κτρικής ενέργειας. Οι ίδιες δυνατότητες παρέχον-

ται μέσω της οθόνης του αυτοκινήτου. 

DS 7 crossback e-tense 4x4 plug-in

■ E-TENSE REMOTE CONTROL 

 

   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη

διάταξη δεν επηρεάζει τόσο τους χώ-

ρους στο εσωτερικό της καμπίνας, όσο

και τον χώρο αποσκευών που παραμέ-

νουν οι κορυφαίοι στην κατηγορία,

απόρροια της ειδικής σχεδίασης της

πλατφόρμας EMP2. 

Η ειδίκευση και η τεχνογνωσία που

αποκτήθηκε από τους μηχανικούς της

DS Automobiles με τη πολύχρονη συμ-

μετοχή τους και την κατάκτηση του

Πρωταθλήματος στη Formula E (Οδη-

γών & Ομάδων) μεταβιβάστηκε και στην

plug-in υβριδική έκδοση του DS 7

Crossback. 

Αδιαμφισβήτητα, οι μηχανικοί της DS

Automobiles, δημιούργησαν ένα εξαι-

ρετικά ευφυές μοντέλο με μοναδική

σχεδιαστική αρχιτεκτονική, καθώς το

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-In

Hybrid με την προηγμένη τεχνολογία

στην αποδοτικότητα και την διαχείριση

της ενέργειας, χαράζει νέα πρότυπα

στην πολυτελή κατηγορία των μοντέλων

SUV με τα best-in-class χαρακτηριστικά

όπως η ηλεκτρική αυτονομία.  
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Το DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-In Hybrid  

με την προηγμένη τεχνολογία στην αποδοτικότητα και την 

διαχείριση της ενέργειας, χαράζει νέα πρότυπα 

στην πολυτελή κατηγορία των μοντέλων SUV
“  

Επιδόσεις: 0 – 100 χλμ σε 5,9”

Κατανάλωση/εκπομπές ρύπων (WLTP): 

1.3l/100km (μικτή κατανάλωση)/30g CO2 ανά km (εκπομπές μικτού κύκλου)

153 Wh/km (μικτή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)

■ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το Plug-in Υβριδικό DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, διατίθεται σε 3 εκδόσεις: 

Be Chic, So Chic & Performance Line

Λαμβάνοντας υπόψη τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και το πλούσιο επίπεδο εξοπλι-

σμού, η τιμολογιακή πολιτική τοποθετεί το αυτοκίνητο ως την κορυφαία πρόταση στα Premium Μεσαία SUV. 

■ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΤΙΜΕΣ
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Mustang Mach-E: 
Με αυτονομία 600 χιλιόμετρα
Η Mustang Mach-E προσεδαφίστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το σπορ ηλεκτρικό μοντέλο, πλαισιωμένο από την τελευταία

λέξη της τεχνολογίας – ηλεκτροκίνησης, αποτελεί ένα από τα

18 εξηλεκτρισμένα μοντέλα, όπου οι πελάτες της Ford στην Ευ-

ρώπη θα μπορούν έως τα τέλη του 2021 να επιλέξουν  - τα 14

από αυτά να διατίθενται κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Η Mustang Mach-E είναι ένα πλήρως εξηλεκτρισμένο μοντέλο

με κίνηση στους πίσω τροχούς, και είναι εξοπλισμένη με  την

μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία (extended-range), με

αυτονομία έως 600 χιλιόμετρα. Η φόρτιση σε σταθμό ταχυφόρ-

τισης, μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα: Η Mustang Mach-E θα

μπορεί να αυξήσει την αυτονομία της έως και για 93 χλμ. με

φόρτιση που θα διαρκεί μόλις 10 λεπτά ενώ από το 10% έως

και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας της απαιτούνται περί-

που 38 λεπτά. 

Πρώτη σε πωλήσεις 
η FIAT στα βαν

Η FIAT κατάφερε το 2019 να στεφθεί

πρωταθλήτρια στις πωλήσεις ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων. Πέρσι, η

αγορά επαγγελματικών οχημάτων κα-

τάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της

κατά 9% σε σχέση με το 2018 . Συγκε-

κριμένα, η ιταλική φίρμα παρουσίασε

αύξηση κατά 24% κυρίως στην δημο-

φιλή κατηγορία των βαν. Τα μοντέλα

που συνετέλεσαν στην επιτυχία αυτή

είναι το Doblo Cargo και Fiorino Van

καθώς και τα  Panda Van, Talento Van

και Ducato Van.

Maserati: 800 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικά 

Tα ηλεκτρικά πλάνα ανακοίνωσε η Maserati που θέλει στο εγγύς μέλλον

όλα τα μοντέλα της να φέρουν υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις. Πρε-

μιέρα στο εξηλεκτρισμένο πλάνο της θα κάνει η νέα υβριδική Ghibli, που

προς το παρόν δεν γνωρίζουμε το μοτέρ ( βενζίνης και ηλεκτρικό) που

θα κρύβει κάτω από το καπό. Πάντως, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θα

παρουσιαστούν μετά το 2021, με τις  Gran Turismo και GranCabrio. Και

τα δύο μοντέλα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της φίρμας στο Μι-

ραφιόρι, με την Maserati να επενδύει 800 εκ. ευρώ για τις ανάγκες πα-

ραγωγής των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων. 
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Υβριδικό το Honda Jazz από το καλο-
καίρι

Το καλοκαίρι αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά η υβρι-
δική εκδοχή του νέου Honda Jazz. Το νέο μοντέλο θα προσφέ-
ρεται τόσο στην «απλή» εκδοχή από πλευράς αμαξώματος, όσο
και σε έκδοση crossover. Το νέο υβριδικό σύνολο αποτελείται
από κινητήρα βενζίνης και έναν ηλεκτρικό μοτέρ που αποδίδει
109 ίππους. Θα μπορεί να πιάνει τα 0-100 χλμ.ώρα σε 9,4΄΄ με
την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 175 χλμ/ώρα . Η μέση κατα-
νάλωση καυσίμου αγγίζει τα 4,5 χλμ/ώρα.  

Στην ελληνική αγορά
το Kona Hybrid

Στην ελληνική αγορά πρσοφέρεται το

νέο, υβριδικό  Kona Hybrid. Το νέο

μοντέλο συνδυάζει έναν κινητήρα βεν-

ζίνης,   1.6 GDI με μέγιστη απόδοση 105

ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα  43,5

ίππων (32 kW) και μέγιστη ροπή 170

Nm. Η συνδυαστική ισχύς των 103,6

kW (141 ίππων) εξασφαλίζει επιτά-

χυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 11,2 δλ.,

τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, μεικτή

κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ

Ο Τερ Στέγκεν πρεσβευτής της Cupra

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα , Μαρκ Τερ Στέγκεν, είναι

ο πρεσβευτής του γρήγορου, σπορ μοντέλου της SEAT, Cupra

Leon. To νέο μοντέλο αναμένεται να αποκαλυφθεί στις 20 Φε-

βρουαρίου, με το ισπανικό εργοστάσιο να προσδοκά δυναμική

είσοδο στην κατηγορία των γρήγορων αυτοκινήτων με οικογε-

νειακό «μανδύα». Ο 28χρονος τερματοφύλακας θα έχει ως βα-

σικό του μοντέλο για τις μετακινήσεις του ένα συλλεκτικό Cupra

Ateca Limited Edition. 

νέα αγοράς
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VAN SYSTEM-MODULAR VAN STORAGE 
Συστήματα οργάνωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων 
επαγγελματικών οχημάτων

Το κάθε σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του επαγγελ-

ματία, και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, με

χρήση software τελευταίας τεχνολογίας. Δίνοντας ο πελάτης

τις διαστάσεις του οχήματος, και την χρήση για την οποία το

προορίζει, ο τεχνικός σχεδιάζει και προσαρμόζει ακριβώς το

σύστημα στις ανάγκες του. 

Η βασική στήριξη είναι μεταλλική, ενώ τα συρτάρια και τα

ράφια κατασκευάζονται από αλουμίνιο. Διαθέτουν υψηλή αν-

θεκτικότητα, και χαμηλό βάρος. 

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνει προσφέρουν σε

κάθε επαγγελματία εξοικονόμηση χώρου, χρόνου, εργονομία

και οργάνωση.

Μεταξύ άλλων  η VAN SYSTEM  μία μεγάλη γκάμα εξαρτη-

μάτων που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε επαγ-

γελματικό όχημα όπως: 

• Μεγάλη ποικιλία  συρταριών και ραφιών με διαχωριστικά

και κουτιά αποθήκευσης

• Μηχανισμούς συγκράτησης εργαλειοθηκών και βαλιτσών

• Εργαλειοθήκες και εργαλειοβαλίτσες με ή χωρίς τα απα-

ραίτητα εξαρτήματα

• Συστήματα συγκράτησης φιαλών 

Η συναρμολόγηση των συστημάτων γίνεται από έμπειρο τε-

χνικό προσωπικό στην εταιρία μας κατ’ επιλογή του πελάτη.

Ο σχεδιασμός των συστημάτων δεν προϋποθέτει την φυσική

παρουσία του πελάτη καθώς με τις προδιαγραφές του οχή-

ματος μπορούμε να παρουσιάσουμε την αντίστοιχη πρόταση

ηλεκτρονικά, να γίνει η παραγγελία και να  αποσταλούν  σε

όλη την Ελλάδα.

Όλα τα συστήματα, προσφέρουν την υψηλότερη παθητική

ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης του αυτοκινήτου ενώ η

εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό Crash Test.

Η εταιρία ΕΡΣΚΑ Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ , αντιπροσωπεύει την εται-

ρία VAN SYSTEM  στην Ελληνική αγορά και έχει αναλάβει την

προώθηση, το σχεδιασμό και την τοποθέτηση των συστημά-

των της.

www.vansystem.gr

Η Ολλανδική εταιρία VAN SYSTEM-MODULAR VAN STORAGE ήρθε στην Ελλάδα το 2015 και διαθέτει

συστήματα οργάνωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων επαγγελματικών οχημάτων.
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Η Novitron εξουσιοδοτημένος διανομέας των λιπαντικών Mobil για την Ελλάδα, φέρνει και πάλι στην

ελληνική αγορά τις μπαταρίες Berga. 

Οι μπαταρίες Berga, επιστρέφουν στην
ελληνική αγορά, από τη Novitron

Η Berga είναι μία Γερμανική μάρκα μπαταριών, η

ιστορία της οποίας ξεκίνησε το 1927, μεταβάλλοντας

σημαντικά τα δεδομένα της τότε ανθρώπινης μετακί-

νησης. Μέχρι σήμερα, παραμένει πιστή στην 80ετή

παράδοση της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων της,

με την υψηλή ισχύ και την αξιοπιστία να αποτελούν τα

κύρια χαρακτηριστικά της.

Είναι μάρκα της Clarios, η οποία κατέχει παγκοσμίως

ηγετική θέση στην κατασκευή μπαταριών. Η διεθνής

πείρα της, επιτρέπει στη Berga να εφαρμόζει στα προ-

ϊόντα της τις νέες τεχνολογίες. Σε συνεργασία με

όλους τους ηγέτες κατασκευαστές, εξελίσσει τις μελ-

λοντικές τάσεις, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν την

προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών

πόρων.  

Οι μπαταρίες Berga διαφέρουν, καθώς κατασκευά-

ζονται με την τεχνολογία Stamped Grid, η οποία προ-

σφέρει σταθερά υψηλή απόδοση. Συγκεκριμένα, η

μοναδική αυτή τεχνολογία παράγει πλέγματα που είναι

ανθεκτικότερα στη διάβρωση και προσφέρει μεγαλύ-

τερη ισχύ εκκίνησης. 

Η σειρά Berga διαθέτει μία πλήρη γκάμα μπαταριών

για όλες τις ενεργειακές απαιτήσεις σύγχρονων και

παλαιότερων οχημάτων επιβατικών και βαρέων. 

Οι τελευταίας τεχνολογίας μπαταρίες Berga Power-

Block AGM δημιουργήθηκαν για οχήματα, όπου οι

συμβατικές μπαταρίες φτάσουν στα όριά τους. Συγκε-

κριμένα, πρόκειται για οχήματα με προηγμένο σύ-

στημα Start-Stop, αλλά και για οχήματα μεσαίας και

ανώτερης κατηγορίας με ύψιστες ενεργειακές απαι-

τήσεις. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων

διαθέτει τις μπαταρίες AGM στον του αρχικό εξοπλι-

σμό. Σε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει να

πραγματοποιηθεί μόνο με μια νέα μπαταρία AGM.

Οι μπαταρίες Berga Power-Block EFB (Enhanced

Flooded Battery) είναι κατάλληλες για επιβατικά οχή-

ματα με απλό εξοπλισμό Start-Stop και υψηλές ενερ-

γειακές απαιτήσεις, ενώ για τα φορτηγά καλύπτει όχι

μόνο τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις της καθημερινό-

τητας, αλλά και τις ενεργειακές ανάγκες σε περίπτωση

διανυκτέρευσης με στάνταρ λειτουργία hotel.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο novitron.gr.






