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Σύνταξη 
Νίκος Λιβανός

Υπεύθυνος Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων 
Ευθύμιος Λυμπερόπουλος 

Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις 
Εύη Γκέργκη

Σελιδοποίηση 
Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

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

Εκδότης 
Χρυσοσπάθη Αναστασία

36

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

Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής - ΣΙΣΕΜΑ

Αλαμάνας 7 - 104 41 - Αθήνα  

Τηλ. 210 5225233, Fax 210 5248060

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πρόεδρος: 
Μόφορης Γρηγόρης, 210 4614076

Α΄ Αντιπρόεδρος:
Καμαδέλης Δημήτρης, 210 3469193

Β΄ Αντιπρόεδρος: 
Ντάλιος Γιώργος, 210 7257488

Γ. Γραμματέας: 
Φραγκιουδάκης Τάσος, 210 7627500

Αναπλ. Γ. Γραμ:
Mαρής Ελευθέριος, 210 2840379

Ταμίας: 
Καφεντζής Φώτιος, 210 9020745

Αναπλ. Ταμίας: 
Μαλιώρας Βασίλειος, 210 4810115

Έφορος: 
Γιαννακάκης Αθανάσιος, 210 3461604

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΣΕΜΑ

32

44

40

Ενημέρωση ΣΙΣΕΜΑ

●Πραγματοποιήθηκε 

ο ετήσιος χορός

●Δελτίο Τύπου

14
06

Tεχνολογία

●Οpel Insignia με το προηγμένο 

σύστημα τετρακίνησης Twinster

28
Tεχνολογία

●Hyundai ICT- Νέο έξυπνο 

σύστημα αυτόματου κιβωτίου

●e-FIAT 500 Bulgari

24

Tεχνολογία

●VOLVO

Ασφάλεια για άντρα & γυναίκα

36
Autonews

●Bentley Mulsanne

●Citroen AMI

●Skoda Octavia 

32

● Mικρά νέα αγοράς

● Nέα επιχειρήσεων51

Ενημέρωση

●Αύξηση πωλήσεων προ κορονοϊού

●Καθαριότητα αυτοκινήτου
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Σύσκεψη για ασφαλιστικό

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία του συλλόγου σύσκεψη για την

ενημέρωση των μελών για τον νέο ασφαλιστικό

νόμο.

Σύσκεψη ΟΒΣΑ 

για το ασφαλιστικό

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε από την ομο-

σπονδία ΟΒΣΑ σύσκεψη με θέμα το ασφαλιστικό. 

Τακτικό Διοικητικό 
Συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου πραγματοποι-

ήθηκε το πρώτο μηνιαίο τακτικό Διοικη-

τικό Συμβούλιο του Συλλόγου για το 2020.
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Πραγματοποιήθηκε ο χορός του ΣΙΣΕΜΑ

Και φέτος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια 

συνεστίαση του συλλόγου μας την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου.

Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους και τις εταιρίες που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και διασκεδάσαμε όλοι μαζί.  

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Ευχαριστούμε τις εταιρείες που υποστηρίζουν τον Σύλλογο μας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλους μας.  Η

βοήθεια σας είναι πολύτιμη για να συνεχίσουμε το έργο μας.  Καλούμε τους συναδέλφους και τους φίλους μας

να στηρίζουν αυτούς που μας συμπαραστέκονται και βιοπορίζουν μαζί μας.
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AUTOFLAN
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                                
Κάρπου 20 Αθήνα ΤΚ 11631 2106020370 
info@autofla.gr -  www.autofla.gr   

TOP SYSTEM
ΤΟΨΗΣ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
& ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                                                               
Αγίας Τριάδος & Λάμπρου Πορφύρα 1
Αχαρναί τκ 13671 2102801206 φαξ
2102403515
Email: info2@top-system.gr Site:
www.top-system.gr

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                                
17 Χιλ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη
2106669402
Email: info@iaponiki.gr Site:
www.iaponiki.gr

WURTH HELLAS
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                     
23 Χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας
ΤΚ 14568 Κρυονέρι 210629088-
2106290890
Email: info@wurth.gr Site:
www.wurth.gr

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ – ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ                                                          
Φραγκοπούλου 9-13 Κατεχάκη ΤΚ 11525
2106982995
Email: alexopoulos.ltd@gmail.com 
Site: www.alexopoulos-auto.gr

ANIP
ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ                           
Λάμπρου Κατσώνη 63 Καλλιθέα
2109422891
Email: info@anip.gr Site
www.anip.com.gr 

Γ.Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                        
2 Χιλ. Κορωπίου - Βάρης  Κορωπί

2106628810
Email: info@georgakopoulos.gr  
Site: www.georgakopoulos.gr

Α. Γ. ΡΑΣΚΟΣ ΑΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΛΑΤΖΕΣ                                 
Λ. Αθηνών & Καστοριάς 19 Βοτανικός ΤΚ
10447 2103469706 2103452739 fax
Email: conant@raskos.gr  Site:
www.raskos.gr

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Καλλιρόης 107 Καλλιθέα ΤΚ 17671
2109215814
Email: georgre.tzavaras@otenet.gr 

ΠΑΡΤΣΙΚΛΙΔΗΣ-ΡΟΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                               
Αγ. Φανουρίου 11 Ίλιον 2105775770
Email: info@synergeia-auto.gr

MOREAS Δ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ                                          
Λ. Αθηνών 265 Χαϊδάρι 2105822840 fax
2105822991
Email: moreas@dmoraitis.gr Site:
www.moreas.info

ΜΕΤΠΛΑΣΤ
ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Ι. – ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ          
Θέση Χαραϊντίνη Θήβα ΤΚ 32200
2262025121
Email: metplast@otenet.gr Site:
www.metplast.gr

Κ.Ο.Α.Ν.Ο. ΑΕ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                   
Λάκκα Κατσάρη Ασπρόπυργος ΤΚ 50042
2105596355-64-71-81
Email: info@koano.gr Site:
www.koano.gr

ΕΜΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                
Γαλήνης 17 Κηφισιά 2106290290
Email: info@ema.gr Site: www.ema.gr 

ΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΜΗΧΑΝΩΝ                                                     
Αναξάρχου 25-27 Άγιος Αρτέμιος Γούβα
ΤΚ11631 Αθήνα 2107517573

MANOIL
ΜΑΝΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ                                 
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Σπάρτης 145 Πειραιάς  2104633791-
6934633791
Email: info@manoil.gr Site:
www.manoil.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                                  
Μυκηνών 9 & Αβέρωφ 25 Δάφνη
2109703522

AUTOPARTS KIOURAS 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
Φραντζή 43 Ν. Κόσμος 2109010070
Email: parts@kiouras.gr Site:
www.kiourasparts.gr 

POWER  CHARGE ΓΑΤΣΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Ναζλίου 5 Ν. Σμύρνη 2117705105
Email: info@powercharge.gr Site:
www.powercharge.gr  

ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΨΥΓΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                             
Εσπερίδων 43 & Ατθιδών Καλλιθέα
2109530400
Email: kirkinezisiraklis@gmail.com
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Απεργιακή κινητοποίηση

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου πραγματοποι-

ήθηκε η απεργιακή κινητοποίηση για τον

νέο ασφαλιστικό νόμο με μεγάλη συμμετοχή

κόσμου.  Το προεδρείου του συλλόγου

έδωσε αγωνιστικό παρόν. 

Ο ΣΙΣΕΜΑ 
στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλίμου

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου το

προεδρείο του ΣΙΣΕΜΑ παρευρί-

σκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Αλίμου για το θέμα της

απομάκρυνσης των συνεργείων

αυτοκινήτων από το Δήμο Αλίμου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι διαθέσιμες προς συμ-

πλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος 2019.

Η συμπλήρωση της ΕΑ κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου.

https://wrm.ypeka.gr/
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Κατόπιν εορτής η ΕΟΒΕΑΜΜ με ένα δελτίο τύπου κάνει ανα-

φορά στο νέο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τέτοιου είδους τακτικές που δεν βγά-

ζουν άχνα για την απεργία προσπαθώντας να δημιουργήσουν

απεργοσπαστικό κλίμα, μόνο που οι μεγαλειώδεις κινητοποι-

ήσεις τους διαψεύσανε. Δεν πέρασε η σιγή ιχθύος που θέλει

να επιβάλει η κυβέρνηση και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστι-

κές ηγεσίες ΕΟΒΕΑΜΜ-ΓΣΕΒΕΕ. Να το βάλουν καλά στο

μυαλό τους το κίνημα δεν μπαίνει στο γύψο.

Εμφανίζονται τώρα, μια μέρα μετά τις μαζικές πανελλαδικές κι-

νητοποιήσεις και ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους συνα-

δέλφους με χρέη προς το ταμείο. Που ήταν όμως αυτά τα

τελευταία χρόνια για τα προβλήματα του κλάδου και των συνα-

δέλφων; Μα φυσικά μαζί με τους ομοϊδεάτες τους, να συνδια-

λέγονται  μέσα στα υπουργεία μακριά από τα πραγματικά

προβλήματα των συναδέλφων και φυσικά να οργανώνουν

΄΄πανηγυράκια΄΄ ανά την Ελλάδα. Σαν πρωτοκλασάτο στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος της ΕΟΒΕΑΜΜ και γραμματέας της

ΓΣΕΒΕΕ Α. Νικολόπουλος έχει ευθύνη που η πλειοψηφία της

ομοσπονδίας σιγοντάριζε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αγνοώντας

τις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης. Τώρα θέλει κάτι να ψελ-

λίσει λόγο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, φρόντισε

όμως ο ίδιος ο υπουργός να μας πει πως δεν θα μπορούσε να

προχωρήσει το νέο νομοσχέδιο αν δεν υπήρχε ήδη ο νόμος

Κατρούγκαλου.

Προκαλείτε κύριοι της πλειοψηφίας την ημέρα της απεργίας να

βγάζετε ανακοίνωση για το φορολογικό, αλλού γίνεται ο γάμος

αλλού βαράν τα όργανα που λέει και η λαϊκή παροιμία. 

Καλούμε τους συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη στις συμ-

βιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΕΟΒΕΑΜΜ και ΓΣΕ-

ΒΕΕ, μαχητικά να συσπειρωθούν σε αντιμονοπωλιακή

κατεύθυνση ενάντια στα μονοπώλια και τις κυβερνήσεις τους,

διεκδικώντας σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για τους ίδιους και τις

οικογένειες τους.

Διεκδικούμε:
1. Δημόσιο, υποχρεωτικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στη

βάση των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση του ν. Κατρούγ-

καλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρης απο-

κατάσταση των απωλειών, αυξήσεις σε συντάξεις και

προνοιακά επιδόματα. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Άμεση καταβολή του δώρου Χριστουγέννων

2. Δημόσιο και δωρεάν, καθολικό Σύστημα Υγείας-Πρόνοιας,

επαρκώς χρηματοδοτούμενο από το κράτος με βάση τις πραγ-

ματικές ανάγκες. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, παροχές και

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Κατάργηση της εισφοράς

υγείας. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον

τομέα υγείας-πρόνοιας και φαρμάκου.

3. Κατώτερη σύνταξη που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθή-

κες διαβίωσης π.χ. στα 600 ευρώ σήμερα, εγγυημένη στο σύ-

νολό της από το κράτος. Διπλασιασμός των σημερινών

συντελεστών αναπλήρωσης,

4. Πλήρης σύνταξη στα 30 έτη εργασίας. Θεμελίωση συνταξιο-

δοτικού δικαιώματος στα 60 έτη για τους άντρες και στα 55 για

τις γυναίκες, στη βάση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν

καταβληθεί.

5. Όχι στην αύξηση της κατώτερης εισφοράς. Ασφαλιστική ει-

σφορά διαμορφωμένη στο 13% του καθαρά φορολογητέου ει-

σοδήματος, χωρίς τον συνυπολογισμό των ασφαλιστικών

εισφορών σε αυτό. Αποσύνδεση της κατώτερης ασφαλιστικής

εισφοράς από το βασικό μισθό.

6. Διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% του χρέους σε τρά-

πεζες και εφορία για επαγγελματίες μέχρι 12000 εισόδημα.

Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για όλους τους

επαγγελματίες. Κατάργηση των χρεώσεων στις ηλεκτρονικές

συναλλαγές.

7. Διαγραφή χρεών για την προσωπική ασφάλιση των α/α, των

τόκων και των προστίμων, του ποσού που αντιστοιχεί στην ει-

σφορά υγείας. Κατάργηση του πλαφόν χρέους για όσους πλη-

ρούν προϋποθέσεις σύνταξης. Άμεση έκδοση της σύνταξης και

ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους χρωστούν στο 5% του πραγματι-

κού τους εισοδήματος

8. Προστασία της μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες γυναίκες,

το ίδιο για τις αυτοαπασχολούμενες. Επίδομα μητρότητας για τις

α/α γυναίκες, ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ενημερότητας, στο

ύψος του βασικού μισθού για δύο μήνες πριν και έξι μετά τον

τοκετό. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 50% για τον

πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό. Τα παιδιά των α/α να πηγαίνουν

δωρεάν σε σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς

χωρίς όρους και προϋποθέσεις (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα)

9. Στους κλάδους που υπάρχουν βαρέα ανθυγιεινά, πέραν των

μισθωτών, να εντάσσονται και οι αυτοαπασχολούμενοι. Σε αυτή

την περίπτωση, σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας και δυνατότητα

συνταξιοδότησης στα 55 για τους άντρες και στα 50 για τις γυ-

ναίκες. Βελτίωση κατά 20% στους συντελεστές αναπλήρωσης

με προσαύξηση του ασφαλίστρου κατά 10%.

10. Επίδομα ασθενείας ή εργατικού ατυχήματος για όλο το διά-

στημα που υποχρεώνεται ο ασφαλισμένος να μην εργάζεται.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 50% για το ίδιο διά-

στημα

11. Επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο 80%

του βασικού μισθού. Ο χρόνος αυτός να θεωρείται συντάξιμος.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας 
Μόφορης Γρηγρόριος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος

Δελτίο Τύπου
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aγορά αυτοκινήτου

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σημείωσαν τον περασμένο μήνα αύξηση 4% , 

σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Σε αριθμούς, τον Φεβρουάριο οι έλληνες αγόρασαν 7.862 καινούργια

αυτοκίνητα έναντι 7.561 του αντίστοιχου μήνα του 2019. Πρώτη φίρμα σε πωλήσεις βρέθηκε η Toyota, ακολουθεί

η Peugeot στη δεύτερη θέση και την τριάδα κλείνει η VW. Οι πωλήσεις των SUV έχουν ασύγκριτη διαφορά από

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία με το 43% των πωλήσεων να αφορά μοντέλα SUV και crossovers.Σαφώς, η εικόνα

αυτή αναμένεται να καταβαραθρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου, λόγω του κορονοϊού. 

Στην Ελλάδα τα υβριδικά Peugeot 3008

Αύξηση στις πωλήσεις προ κορονοϊού

Στην ελληνική αγορά προσφέρονται οι υβριδικές εκ-

δόσεις του 3008 Plug-in Hybrid . Συγκεκριμένα, η έκ-

δοση 3008 Hybrid 225 συνδυάζει κινητήρα 1.6

PureTech (180 ίππων),  έναν ηλεκτροκινητήρα (110

ίππων) που είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κι-

βώτιο e-EAT8 και μια μπαταρία 13,2 kWh. Η συνδυα-

στική απόδοση φτάνει τους 225 ίππους. Η πιο ισχυρή

έκδοση είναι η τετρακίνητη Hybrid4 300 που συνδυά-

ζει τον 1.6 PureTech κινητήρα των 180 ίππων και έναν

ηλεκτροκινητήρα 110 ίππων με την συνδυαστική ισχύ

να είναι στους 300 ίππους. Οι τιμές τους ξεκινούν από

τα 50.200 ευρώ. 
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aγορά αυτοκινήτου

Επιστρέφει το Hyundai Elantra 

H Hyundai λανσάρει τις πρώτες εικόνες από το νέο της

Elantra, όνομα που είχαμε δει και στο παρελθόν, μόνο

που η φρέσκια γενιά δεν θα έχει καμία σχέση με το πα-

ρελθόν. Σαφώς, θα πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μον-

τέρνο σχεδιαστικά αυτοκίνητο, ενώ, στο εσωτερικό του

ο οδηγός θα έει ένα πλούσιο τεχνολογικά κόκπιτ.  Προς

το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της φίρ-

μας, αν θα κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά κ.α.

BMW: Μειωμένα κέρδη λόγω επενδύσεων 

Η BMW ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 17% και από τα 8,93 δισ.

ευρώ του 2018 κατρακύλυσαν στα 7,41 δισ. ευρώ το 2019. Ο λόγος ήταν ένας. Η βαυαρική φίρμα είδε τα κέρδη

της να μειώνονται λόγω των σημαντικών επενδύσεων της σε μοντέλα ηλεκτρικά, υβριδικά και αυτόνομα οχήματα.

Πάντως, την ...χασούρα αναμένετα να την εισπράξει πίσω αφού αναμένει η ζήτηση για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

(υβριδικά, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά), να διπλασιαστεί το 2021. 
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aγορά αυτοκινήτου

Ειδικό αυτοκινητάκι για παιδιά με παράλυση

H Lexus σε συνεργασία με το ίδρυμα εγκεφαλικής πα-

ράλυσης CPF δημιούργησαν ένα παιδικό LX αμαξάκι

για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Είναι ειδικά σχε-

διασμένο, όπως ότι φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα, περισ-

σότερα σημεία στήριξης κ.α που δίνουν τη δυνατότητα

στα συγκεκριμένα παιδιά να το χρησιμοποιούν. Επίσης,

αντί για τιμόνι, διαθέτει χειριστήριο τύπου joystick για

να μπορούν να το στρίβουν. 

Για ...κάψιμο 1.800 ελαστικά μονοθεσίων

Η ακύρωση του γκραν πρι της Αυστραλίας έχει και τις επιπτώσεις της. Όπως η Pirelli που λόγω του ότι τα συγκε-

κριμένα ελαστικά δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλο γκραν πρι, θα καταστραφούν. Πρόκειται για

1.800 ελαστικά, που θα μεταφερθούν σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου στην Αγγλία για να καούν. Από αυτά, όπως

αναφέρει η φίρμα, παράγεται ενέργεια και όχι ρύπανση. Σαφώς, είναι κάτι που μάλλον θα πρέπει να εξετάσει η

Pirelli, αφού, δεν νοείται σήμερα, με τον τομέα της ανακύκλωσης να έχει κάνει τόσο σπουδαία άλματα, τα ελαστικά

της να μην ανακυκλώνονται και να πηγαίνουν στην πυρά. 
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Απολύμανση του αυτοκινήτου τώρα!

■ Tα σημεία που πρέπει να καθαρίσουμε!

■ Η απολύμανση των επίμαχων σημείων μοιάζει να είναι πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά,
ιδίως, για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση. 

Aρκετές έρευνες των τελευταίων ετών βγάζουν πρωταθλητή ...βρωμιάς το τιμόνι του αυτοκινήτου!

Μάλιστα, μια πρόσφατη αμερικανική έρευνα που έγινε για λογαριασμό εταιρείας ενοικιάσεων αυ-

τοκινήτων στις ΗΠΑ, απέδειξε ότι, το τιμόνι του αυτοκινήτου συγκεντρώνει τέσσερις φορές περισ-

σότερα βακτήρια από ότι στην λεκάνη της τουαλέτας!

Τα αποτελέσματα από άλλες έρευνες είναι σοκα-

ριστικά: στην στεφάνη του τιμονιού έχουν ανιχνευ-

θεί 700 διαφορετικά είδη βακτηρίων ανά

τετραγωνική ίντσα, όταν στα καπάκια των δημό-

σιων τουαλετών βρήκαν λιγότερα από 80.

Και το τιμόνι δεν είναι το μόνο σημείο που μπορεί

να συγκεντρώνει τις περισσότερες μολυσμένες

περιοχές. Τα χερούλια στις πόρτες, οι οθόνες στο

ταμπλό, τα κουμπιά των χειριστηρίων ( πολύ πε-

ρισσότερο οι λεβιέδες των φλας , φωτιστικών

κ.α.), το χειρόφρενο και άλλα σημεία είναι τα πιο

…hot spot για τη συγκέντρωση των περισσότερων

βακτηρίων. Με γνώμονα, ότι, οι περισσότεροι οδη-

γοί εστιάζουν την προσοχή τους στο πλύσιμο του
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Απολύμανση του αυτοκινήτου τώρα!

■ Tα σημεία που πρέπει να καθαρίσουμε!

αυτοκινήτου τους μόνο εξωτερικά ( και σπάνια

καθαρίζεται το εσωτερικό), είναι μια ευκαιρία,

λόγω των προληπτητικών μέτρων, και εφόσον η

χρήση του αυτοκινήτου είναι επιτακτική, να λά-

βετε τα μέτρα σας και να προχωρήστε μόνοι σας

στον καθαρισμό των σημείων που θεωρούνται

ότι, μπορούν να διατηρούν τον κορονοϊό! Το

πρώτο και πιο σημαντικό, να καθαρίσουμε την

στεφάνη του τιμοινού μας με αντισηπτικά πανά-

κια. Επίσης, οι ποτηροθήκες, το χειρόφρενο και

άλλα σημείαι χρήζουν μιας εξονυχιστικής καθα-

ριότητας. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί ίσως να μην

ξεπερνάει τα 10 λεπτά, ώστε να καθαρίσουμε τις

επιφάνειες που αγγίζουμε με τα χέρια μας μέσα

στο αυτοκίνητο, αλλά, σίγουρα, θα έχουμε δημι-

ουργήσει ένα πιο υγιεινό περιβάλλον για εμάς και

την οικογένεια μας.  Σημαντικό, ότι, ακόμη και κά-

ποια καθαριστικά που χρησιμοποιούμε στο σπίτι

μας και σκοτώνουν τον κορονοίό, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν και στο αυτοκίνητο χωρίς να

δημιουργήσουν πρόβλημα σε κάποιες επιφάνειες

( όπως είναι τα χερούλια στις πόρτες κ.α.) Εξίσου

σημαντικό, να προχωρήσουμε στον καθαρισμό

του φίλτρου καμπίνας. Οι τεχνικοί αναφέρουν ότι

τα φίλτρα καμπίνας θα πρέπει να αντικαθίσταται

κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή μία φορά το χρόνο. Έτσι,

με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες

προστατεύονται από βακτήρια, που μπορεί να

επηρεάζουν την αναπνοή των ευαίσθητων επιβα-

τών. Ένα παλιό φίλτρο καμπίνας είναι πιθανό να

μειώνει την απόδοση του κλιματισμού, ενώ όπως

είναι φυσικό επιβαρύνει και τον αέρα της καμπί-

νας με ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως την με-

ταφορά βακτηρίων κ.α. 





Op
el

 In
sig

ni
a G

Si

Με το προηγμένο σύστημα 

τετρακίνησης Twinster  

Το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης ελέγ-

χει την κατανομή ροπής σε χιλιοστά του

δευτερολέπτου, διασφαλίζοντας ότι το αυ-

τοκίνητο ακολουθεί τις εντολές του οδηγού

για βέλτιστη ελκτική πρόσφυση και μία συ-

ναρπαστική οδηγική εμπειρία σε όλες τις

συνθήκες, ακόμα και στο χιόνι και τον

πάγο.

Σε συνδυασμό με το ηλεκτροϋδραυλικό

σύστημα υποβοήθησης πέδησης και την

ανάρτηση FlexRide mechatronic, το σύ-

στημα κίνησης καθιστά το Insignia GSi ένα

από τα πιο δυναμικά αυτοκίνητα στην κα-

τηγορία του – δύσκολα βρίσκεις κάτι πιο

ασφαλές, πιο ακριβές και πιο απολαυστικό.

Το νέο Insignia GSi διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα τετρα-

κίνησης με πίσω μονάδα κίνησης που χρησιμοποιεί ένα σύ-

στημα με δύο συμπλέκτες χωρίς διαφορικό. Αυτοί

κατανέμουν την ιδανική ποσότητα ροπής σε κάθε τροχό χω-

ριστά, ανάλογα με τις απαιτήσεις, σε όλα τα σενάρια οδήγησης.

Όταν το όχημα στρίβει, περισσότερη ροπή κατανέμεται στον

εξωτερικό πίσω τροχό. Οι μηχανικοί εξέλιξαν περαιτέρω το

σύστημα – επομένως, το νέο GSi στρίβει με μεγαλύτερη ακρί-

βεια, αντιδρώντας πιο αυθόρμητα στις εντολές του οδηγού.

Επίσης, οι μηχανικοί βελτίωσαν τον τρόπο με τον οποίο το νέο

Insignia GSi εκκινεί από στάση σε βρεγμένους ή ολισθηρούς

δρόμους.

Το κορυφαίο μοντέλο της οικογένειας Insignia διατίθεται σε εκδόσεις sedan και station wagon,

με έναν ακόμα πιο εξελιγμένο, υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2.0L 169kW (230hp),

νέο αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης Twinster με έλεγχο κατανομής

ροπής (torque vectoring) (κατανάλωση καυσίμου NEDC1: στην πόλη 8,9 l/100 km, εκτός πόλης

5,9-5,8 l/100 km, μικτός κύκλος 7,0-6,9 l/100 km, 163-161 g/km CO2, κατανάλωση καυσίμου

WLTP2: μικτός κύκλος 8,8-8,3 l/100 km, 205-193 g/km CO2). 
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Τετρακίνηση για βέλτιστη ελκτική πρόσφυση

στο χιόνι και τον πάγο
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Με το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα υπο-

βοήθησης πέδησης, μία τεχνολογία απα-

ραίτητη για την αυτόνομη οδήγηση του

μέλλοντος, το Insignia GSi γίνεται πρωτο-

πόρος της βιομηχανίας, ανοίγοντας νέους

ορίζοντες. Το ενσωματωμένο σύστημα

“eBoost” είναι ένα στοιχείο του ηλεκτρο-

νικού συστήματος πέδησης (“braking by

wire”), το οποίο καταργεί την ανάγκη για

ανεξάρτητες μονάδες ABS/ESP, σωληνώ-

σεις, αντλίες υποπίεσης κλπ. Η πίεση πα-

ράγεται ταχύτερα και η αίσθηση του

φρένου είναι σταθερή σε όλες τις συνθή-

κες. Χάρη στην αυτοματοποιημένη παρα-

γωγή πίεσης, το σύστημα πέδησης λει-

τουργεί σχεδόν αθόρυβα, κυρίως όταν το

Adaptive Cruise Control είναι ενεργό και

σε συχνά ‘σταμάτα-ξεκίνα’ (stop-and-go).

Με το προηγμένο σύστημα τετρακίνησης

Twinster, το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα

υποβοήθησης πέδησης και την προσαρ-

μοζόμενη ανάρτηση FlexRide adaptive, το

νέο Insignia GSi κινείται με την ίδια άνεση

στη θρυλική πίστα του Nürburgring

“Nordschleife”, σε ορεινούς δρόμους κα-

λυμμένους με χιόνι, στην κυκλοφορία της

πόλης και σε ταξίδια μεγάλων αποστά-

σεων.

Τέσσερα προγράμματα οδήγησης 

(drive modes) για μέγιστη οδηγική απόλαυση

Σημείο αναφοράς: ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα υποβοήθησης πέδησης

Με το προηγμένο σύστημα                           τετρακίνησης Twinster  
Op

el
 In

sig
ni

a G
Si



Το Insignia GSi διατίθεται στάνταρ με ανάρτηση FlexRide

mechatronic, που προσαρμόζει τα αμορτισέρ και το σύ-

στημα διεύθυνσης σε κλάσματα δευτερολέπτου. Επι-

πλέον, το FlexRide μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του

γκαζιού και τα σημεία αλλαγών σχέσεων του 9-τάχυτου

αυτόματου κιβωτίου. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ

των προγραμμάτων οδήγησης “Standard”, “Tour”, “Sport”

και – αποκλειστικά για το GSi – “Competition”.

Με διπλό πάτημα του διακόπτη “ESP off”, οι πολύ ικανοί

οδηγοί μπορούν να εξερευνούν τα όρια των δυνατοτήτων

της δυναμικής συμπεριφοράς του Insignia GSi, χωρίς την

υποστήριξη του ESP. Για ακόμα μεγαλύτερες οδηγικές

συγκινήσεις, το νέο 9-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο μπορεί

να ελέγχεται από χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι.

Τέσσερα προγράμματα οδήγησης 

(drive modes) για μέγιστη οδηγική απόλαυση

Με το προηγμένο σύστημα                           τετρακίνησης Twinster  
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>> HYUNDAI

Η Hyundai Πρωτοπορεί με Νέο έξυπνο Σύστημα 

Αυτόματου Κιβωτίου που χρησιμοποιεί αλγόριθμο 

τεχνικής νοημοσύνης
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Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε

πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο τη δημιουργία

νέου συστήματος αυτόματης αλλαγής ταχυτή-

των Information and Communication Tech-

noloogy (ICT) Connected Shift System, το

οποίο επιλέγει αυτόματα τις βέλτιστες αλλαγές

σχέσεων με βάση τις οδικές και κυκλοφορια-

κές συνθήκες. Η Hyundai σχεδιάζει την εφαρ-

μογή της τεχνολογίας στα μελλοντικά της

οχήματα. 

Ενώ οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για

την αυτόματη αλλαγή σχέσεων εξαρτώνται

από τις προτιμήσεις των οδηγών, όπως το

Smart Drive Mode - που διατίθεται στα περισ-

σότερα μοντέλα Hyundai, το ICT Connected

Shift System είναι το πρώτο ICT που αλλάζει

αυτόματα τις ταχύτητες ανάλογα με τις οδικές

και κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρα-

τούν.

Το σύστημα ICT Connected Shift System χρη-

σιμοποιεί Transmission Control Unit (TCU)

που συλλέγει και ερμηνεύει σε πραγματικό

χρόνο την μετάβαση από τις βασικές τεχνολο-

γίες. Το TCU προβλέπει σενάριο βέλτιστης με-

τατόπισης για καταστάσεις οδήγησης σε

πραγματικό χρόνο μέσω ενός αλγόριθμου τε-

χνητής νοημοσύνης και μετατοπίζει αντίστοιχα

τις σχέσεις. Για παράδειγμα, όταν αναμένεται

σχετικά μεγάλη επιβράδυνση και το ραντάρ

δεν ανιχνεύει παρατυπίες ταχύτητας από το

εμπρός αυτοκίνητο, ο συμπλέκτης μετάδοσης

επιλέγει προσωρινά ουδέτερη σχέση για να

βελτιώσει την απόδοση καυσίμου. Στοιχεία

επίσης συλλέγονται από ένα 3D σύστημα

πλοήγησης σε συνεργασία με το cruise control

του οχήματος.

Σύμφωνα με την Hyundai με το νέο κιβώτιο, η

συχνότητα των αλλαγών στις στροφές μει-

ώθηκε περίπου κατά 43% σε σύγκριση με τα

οχήματα χωρίς το νέο σύστημα. Κατά συνέ-

πεια, το σύστημα μείωσε επίσης τη χρήση των

φρένων κατά περίπου 11%, ελαχιστοποιώντας

έτσι την οδηγική κόπωση και τη φθορά των

φρένων.

Όταν απαιτείται γρήγορη επιτάχυνση για την εί-

σοδο του οχήματος σε αυτοκινητόδρομο, το

νέο κιβώτιο μεταβαίνει αυτόματα σε Sport

Mode, ώστε το όχημα να φθάσει γρήγορα στα

όρια ταχύτητας του αυτοκινητοδρόμου. Μόλις

συμβαδίσει με την κυκλοφορία, το όχημα επι-

στρέφει αυτόματα στον αρχικό τρόπο οδήγη-

σης, επιτρέποντας την ασφαλή και

αποτελεσματική οδήγηση.

Το νέο σύστημα ICT Connected Shift System

θα προσφέρει τόσο βελτιωμένη απόδοση καυ-

σίμου όσο και σταθερή οδηγική εμπειρία στην

επερχόμενη εποχή των αυτόνομων οχημά-

των, παρέχοντας βελτιωμένες επιδόσεις αντα-

ποκρινόμενες στις οδικές και κυκλοφοριακές

συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Η Hyundai σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη

του ICT Connected Shift System σε μια ακόμη

πιο έξυπνη τεχνολογία μετάδοσης που μπορεί

να επικοινωνεί με σήματα κυκλοφορίας βασι-

σμένα σε LTE ή δίκτυο 5G και να εντοπίζει τις

προτιμήσεις των οδηγών, με αποτέλεσμα την

περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου αλλαγής τα-

χυτήτων.

Το νέο σύστημα αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων (ICT) επιλέγει αυτόματα 

τις βέλτιστες αλλαγές  σχέσεων με βάση τις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.
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>> HYUNDAI
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FIAT 500

Ένα ηλεκτρικό FIAT 500 – κόσμημα! 

>> Τι και αν παρουσιάστηκε και σε ηλεκτρική έκδοση το μικρό 500αρακι. 
Η Fiat φαίνεται, ότι, θέλει πάντα  να βάζει τις πινελιές της

και γι αυτό το λόγο παρουσίασε ένα μοντέλο 
που πραγματικά είναι ένα τετράτροχο κόσμημα. 



Ολόγος για τις πινελιές που έβαλε ο διάσημος οίκος

Bulgari. Συγκεκριμένα, η πασίγνωστη φίρμα που

ιδρύθηκε το 1884 από τον Σωτήριο Βούλγαρη, συνερ-

γάστηκε με τη Fiat, για τη δημιουργία ενός μοναδικού

500e. Στο νέο μοντέλο ξεχωρίζει το πορτοκαλί του

χρώμα, ενώ, στα πιο εκκεντρικά του στοιχεία είναι οι

επίχρυσες λεπτομέρειες στο σήμα και τις ζάντες, συνο-

δευόμενες από το έμβλημα «Bvlgari». Ακόμη πιο ...φαν-

τασμαγορικό είναι το εσωτερικό του, αλλά και το ταμπλό,

όπου θυμίζει ένα έργο τέχνης. Κυριαρχεί το χρυσαφί

χρώμα, οι ειδικά σχεδιασμένες γι αυτό το μοντέλο δερ-

μάτινες επενδύσεις ενώ, όλοι οι διακόπτες, το περί-

γραμμα του ταμπλό και το τιμόνι, είναι καλυμμένα από

επίχρυσες και χρυσαφί πινελιές. Φυσικά, το νέο μοντέλο

είναι ηλεκτρικό. Κινείται από έναν ισχυρό ηλεκτροκινη-

τήρα απόδοσης 118 ίππων, που παίρνει ενέργεια από

μια συστοιχία ιόντων-λιθίου 42 kWh. Ατού θεωρείται και

η αυτονομία του, όπου μετά από μια πλήρη φόρτιση το

ιταλικό μοντέλο μπορεί να διανύει 320 χιλιόμετρα. Όσο

για την τελική του αγγίζει τα 150 χλμ/ώρα, ενώ, τα 0-

100χλμ. έρχονται σε 9΄΄. Πάντως, μην σπεύσετε να το

παραγγείλετε, διότι, θα κατασκευαστεί ένα και μοναδικό

500e Bulgari  και μάλιστα, θα δωριστεί σε περιβαλλον-

τική οργάνωση του Λεονάρτο ντι Κάπριο. 
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>> τεχνολογία
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VOLVO
Η ασφάλεια είναι ίδια 
για άντρα και γυναίκα!

τεχνολογία

Η έρευνα και η καινοτομία της Volvo

επικεντρώνονται σε όλους τους

επιβάτες,  αναβαθμίζοντας συνολικά

την οδική ασφάλεια 
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Αυτή η νοοτροπία διατρέχει επίσης την προσέγ-

γιση της εταιρείας στην ασφάλεια και είναι ένας

σημαντικός λόγος για την ηγετική θέση της

Volvo Cars στον τομέα της ασφάλειας. Όταν οι

μηχανικοί ασφάλειας της εταιρείας εργάζονται

για να εξελίξουν τα ασφαλέστερα δυνατά αυτο-

κίνητα, στοχεύουν πάντοτε στο να κάνουν τα αυ-

τοκίνητά μας εξίσου ασφαλή για τον καθένα,

γυναίκα ή άνδρα, και εστιάζουν σε εκείνες τις

ομάδες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αυτό δεν είναι τόσο προφανές όσο ακούγεται.

Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να

τραυματιστούν σε ατυχήματα με αυτοκίνητο. Ο

λόγος είναι ότι ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρ-

χουν εγγενείς διαφορές στην ανατομία και τη

δύναμη, αλλά και διότι οι άνδρες έχουν ιστορικά

– όπως και σε πολλά άλλα πεδία –, αποτελέσει

τη νόρμα στις δοκιμές σύγκρουσης, παρέχοντας

τα πρότυπα για την πλειοψηφία των ανδρεικέ-

λων που χρησιμοποιούνται στα crash test.

Όμως αυτό δεν συμβαίνει στη Volvo Cars.

Στη Volvo Cars, η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση αποτελούν ουσιώδες τμήμα

της εταιρικής μας κουλτούρας. Αυτές οι αξίες διατρέχουν όλη την εταιρεία και τρο-

φοδοτούν οτιδήποτε κάνει. Η επιτυχία της Volvo Cars βασίζεται στη δύναμη και

τη γνώση που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, προοπτικές και εμπειρίες.

H ασφάλεια είναι ίδια για άντρα και για γυναίκα!
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Επωφελούμενη από την έρευνα στην ασφάλεια

που κάνει εδώ και μισό αιώνα και βασίζεται σε

πραγματικά ατυχήματα, η Volvo Cars είναι σε θέση

να αναγνωρίσει ποιοι τραυματισμοί παρουσιάζονται

σε διαφορετικές συγκρούσεις για τους άνδρες, τις

γυναίκες και τα παιδιά και να μεταφέρει αυτή τη

γνώση στους μηχανικούς της που είναι επιφορτι-

σμένοι με την ασφάλεια.

Η εταιρεία μοιράζεται επίσης τη γνώση και τις πλη-

ροφορίες της με άλλους, έχοντας μακρά παράδοση

στη στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, νομοθέτες

και ερευνητές, με στόχο να γίνει η οδική κυκλοφο-

ρία ασφαλέστερη για όλους.

“Γνωρίζουμε ότι το φύλο, η ηλικία, το μέγεθος και

το σχήμα του σώματος χρειάζεται να ληφθούν

υπόψη ώστε να προστατεύεται κάθε σώμα”, δή-

λωσε η καθηγήτρια Lotta Jakobsson, μία από τις

πιο πεπειραμένες μηχανικούς Ασφάλειας της Volvo

Cars. “Επομένως, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για

να κατανοήσουμε τους υποκείμενους παράγοντες

και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για την

εξέλιξη της ασφάλειας στα αυτοκίνητά μας, όπως

αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου από τις πολλές

καινοτομίες που βοηθούν στο να είναι ασφαλέστε-

ροι άνδρες και γυναίκες μέσα σε ένα Volvo”.

Το 1970 ιδρύθηκε η Ομάδα Έρευνας Οδικών Ατυ-

χημάτων της Volvo. Έκτοτε, η ομάδα έχει συγκεν-

τρώσει και αναλύσει δεδομένα από περισσότερα

από 40.000 αυτοκίνητα και 70.000 επιβάτες. Αυτό

οδήγησε σε πολλά από τα καινοτόμα συστήματα

που υπάρχουν στα αυτοκίνητα της Volvo σήμερα.

Καινοτομίες όπως το WHIPS (το σύστημα προστα-

σίας από τραυματισμό τύπου "whiplash”), το σύ-

στημα προστασίας από πλευρική σύγκρουση (SIPS)

και οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας περιγράφονται

παρακάτω:

•  Οι γυναίκες γενικά διατρέχουν μεγαλύτερο κίν-

δυνο τραυματισμού του αυχένα και της σπονδυλι-

κής στήλης από τους άνδρες, λόγω διαφορών στην

ανατομία. Όχι όμως όταν κάθονται σε ένα κάθισμα

της Volvo, χάρη στο σύστημα προστασίας από τραυ-

ματισμό τύπου "whiplash” (WHIPS), που συνδυάζει

ένα μοναδικό στιβαρό προσκέφαλο με έξυπνη σχε-

δίαση καθίσματος για να υποστηρίζει τόσο το κε-

φάλι όσο και τη σπονδυλική στήλη, προστατεύοντας

το λαιμό. Ύστερα από μία σχετικά μεγαλύτερη

πτώση των αριθμών των τραυματισμών ανάμεσα

σε γυναίκες μέσα σε ένα Volvo με WHIPS, η τεχνο-

λογία τώρα παρέχει συγκρίσιμο κίνδυνο τραυματι-

σμού του αυχένα και της σπονδυλικής στήλης για

τους άνδρες και για τις γυναίκες και έχει ελαττώσει

κατά το ήμισυ το μακροπρόθεσμο κίνδυνο τραυμα-

τισμού, σε σύγκριση με προηγούμενα αυτοκίνητα

της Volvo.

• Σε σχέση με τους άνδρες, οι γυναίκες είναι πιο

πιθανό να τραυματιστούν στο στήθος σε ένα ατύ-

χημα με αυτοκίνητο, λόγω διαφορών στην αντοχή

του σκελετού. Για καλύτερη προστασία, η Volvo

Cars εξελίσσει συνεχώς τη δομή των αυτοκινήτων

της, και λανσάρισε τους πλευρικούς αερόσακους

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες

μιας σύγκρουσης για τους επιβάτες. Η καινοτομία

της Volvo, SIPS (Side Impact Protection System -

Σύστημα Προστασίας από Πλευρικές Συγκρούσεις),

H οδική κυκλοφορία ασφαλέστερη για όλους
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χρησιμοποιεί μια έξυπνη δομή για να αναβαθμίσει

συνολικά την ασφάλεια. Το SIPS, μαζί με τους πλευ-

ρικούς αερόσακους, ελαττώνει τους σοβαρούς

τραυματισμούς στο στήθος κατά περισσότερο από

50% για το σύνολο των επιβατών, σε σχέση με προ-

ηγούμενα μοντέλα της Volvo πριν από την εφαρμογή

του.

• Οι γυναίκες ήταν επίσης στο επίκεντρο της έρευ-

νάς μας για την ανάπτυξη των Πλευρικών Αερόσα-

κων τύπου Κουρτίνας (IC - Inflatable Curtain). Τα

διαφορετικά ύψη των επιβατών καθιστούν τους Αε-

ρόσακους τύπου Κουρτίνας ένα ζωτικό χαρακτηρι-

στικό ασφαλείας, καθώς καλύπτουν ολόκληρη την

επιφάνεια των παραθύρων, προσφέροντας την ανα-

γκαία προστασία στο κεφάλι σε μία πλευρική σύγ-

κρουση. Μαζί με το SIPS και τους πλευρικούς

αερόσακους, οι Αερόσακοι τύπου Κουρτίνας (IC) μει-

ώνουν την πιθανότητα τραυματισμών στο κεφάλι

κατά σχεδόν 75%, σε σχέση με προηγούμενα μον-

τέλα της Volvo πριν από την εφαρμογή τους. Το IC

ήταν το πρώτο σύστημα αερόσακων που προσφέρει

βελτιωμένη προστασία τόσο για τους εμπρός όσο και

για τους πίσω επιβάτες.

• Για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον κίνδυνο

που διατρέχουν οι έγκυες γυναίκες στις συγκρού-

σεις, η Volvo Cars ανέπτυξε το πρώτο στον κόσμο

ψηφιακό ανδρείκελο σύγκρουσης με βάση το μέσο

σωματότυπο μιας εγκύου γυναίκας. Το υπολογιστικό

μοντέλο επιτρέπει τη μελέτη παραμέτρων όπως η

μετακίνηση του επιβάτη και το πώς η ζώνη ασφα-

λείας και ο αερόσακος βοηθούν στην προστασία της

γυναίκας και του εμβρύου.

• Πρόσφατα, τα ερευνητικά δεδομένα της Volvo Cars

ανέδειξαν τη σημασία της προστασίας της σπονδυ-

λικής στήλης και της μέσης για όλους τους ανθρώ-

πους, ανεξάρτητα από το φύλο και το σωματότυπό

τους. Περαιτέρω ανάλυση και μελέτη εστίασαν στην

πολυπλοκότητα των συγκρούσεων με εκτροπή από

το δρόμο και των τραυματισμών που συνεπάγονται.

Η τεχνολογία που προέκυψε και λανσαρίστηκε αρ-

χικά στο XC90 και πλέον σε όλα τα αυτοκίνητα που

βασίζονται στην πλατφόρμα SPA, είναι ένας αποσβε-

στήρας ενέργειας στα καθίσματα που υπερβαίνει

κατά πολύ τα τρέχοντα πρότυπα που επιβάλλουν οι

κανονισμοί για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.inf

H σημασία της προστασίας της σπονδυλικής στήλης και της μέσης

τεχνολογία

VOLVO
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• Η Bentley Mulsanne παρουσιάστηκε το 2009, ως ο καρπός ενός

τετραετούς προγράμματος που στόχο είχε να επαναπροσδιορίσει

το απόλυτο υπερπολυτελές σεντάν. Εσωτερικά στην εταιρεία

προσδιοριζόταν ως Project Kimberley, από το ομώνυμο διαμάντι

Κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευάστηκε σε τρεις εκδόσεις –

τις Mulsanne, Speed και Extended Wheelbase.  Κάθε αυτοκίνητο

απαιτούσε πάνω από 400 ώρες δουλειάς, από την αρχή ως το

τέλος, όλες στο χέρι. Διακεκριμένος σχεδιασμός που φρεσκαρί-

στηκε το 2017.Με ισχύ από τον διάσημο L-series V8 κινητήρα

των 6,75 λίτρων, που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1959

και δεν σταμάτησε να εξελίσσεται έκτοτε.Για μια ολόκληρη δε-

καετία η Mulsanne ήταν η ναυαρχίδα της Bentley και σήμερα

φτάνει στο αποκορύφωμά της, με την “6.75 Edition by

Mulliner.”Πάνω από 7.300 τυχεροί κάτοχοι Mulsanne από το

2009, ανάμεσά τους πολλές διασημότητες. Η παραγωγή της Mul-

sanne - και του μοναδικού της κινητήρα - ολοκληρώνεται τον

Απρίλιο.

Bentley 
Mulsanne

Η ιστορία της
“Μεγάλης Bentley”
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Το πρόγραμμα παρουσίασης της Mulsanne

ξεκίνησε το 2005, με τις πρώτες σχεδιαστι-

κές γραμμές στο Bentley Design Studio. Το

αυτοκίνητο γεννήθηκε στην κυριολεξία από

λευκή κόλλα χαρτί. Εντελώς χειροποίητο,

κατασκευασμένο στην έδρα της Bentley

στο Crew, με μια εξέλιξη του εικονικού

twin-turbocharged 6,75 λίτρων V8 κινη-

τήρα, με ότι πιο σύγχρονο στον τομέα της

ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και ένα εντελώς

νέο πλαίσιο, σε ένα μοντέρνο ντιζάιν μέσα

και έξω, εμπνευσμένο από τις μεγάλες

Bentley του παρελθόντος. 

Όσοι συμμετείχαν στην εξέλιξή της δού-

λευαν για να παρουσιάσουν «The Grand

Bentley» - αλλά εσωτερικά την ήξεραν ως

Project Kimberley. Η Mulsanne παρουσιά-

στηκε το 2009. Η παγκόσμια πρεμιέρα της

έγινε στο Pebble Beach Concours d' Ele-

gance εκείνο το έτος, επιτυγχάνοντας με το

παραπάνω το στόχο: τον επαναπροσδιορι-

σμό του υπερπολυτελούς Grand Touring

σεντάν.

Μυώδες, σαρωτικό design σε χαλύβδινο

μονοκόκ πλαίσιο και πόρτες, φτερά και

καπό από αλουμίνιο. Η κομψή μορφή του

αυτοκινήτου δημιουργήθηκε χρησιμοποι-

ώντας μια προηγμένη διαδικασία γνωστή

ως Superforming, στην οποία τα φύλλα

αλουμινίου θερμαίνονται στους 500° C και

στη συνέχεια παίρνουν το τελικό τους

σχήμα χρησιμοποιώντας την πίεση του

αέρα.

Αποδίδοντας ισχύ 512 ίππων και τη θη-

ριώδη ροπή των 1.020 Nm, ο κινητήρας V8

των 6,75 λίτρων επιτάχυνε το αυτοκίνητο

στα 0-60 μίλια/ώρα σε 5,1 δευτερόλεπτα (0-

100 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα) με την

τελική ταχύτητα στα 294 χλμ./ώρα. Για

πρώτη φορά, ο κινητήρας διέθετε μετα-

βλητό χρονισμό εκκεντροφόρων και απε-

νεργοποίηση κυλίνδρων ενώ η καμπύλη

ροπής του έφτανε στη μέγιστη τιμή της από

τις μόλις 1.750 σ.α.λ. – εκεί που είναι το ρε-

λαντί των πιο σύγχρονων αυτοκινήτων.

Κάθε βασικό στοιχείο - από το σφυρήλατο

στροφαλοφόρο άξονα έως τα έμβολα επα-

νασχεδιάστηκε για να είναι ελαφρύτερο και

ισχυρότερο, μειώνοντας τα ανεπιθύμητα

εσωτερικά φορτία και τις τριβές, για ακόμα

καλύτερη απόκριση του κινητήρα.

Όταν τερματιστεί η παραγωγή της Bentley Mulsanne, τον ερχόμενο Απρίλιο, παραδίδοντας τα

σκήπτρα της ναυαρχίδας της Bentley στην ολοκαίνουργια Flying Spur, μια ένδοξη δεκαετία της

Mulsanne ως το κορυφαίο υπερπολυτελές σεντάν στον κόσμο, θα έχει φτάσει στο τέλος της.
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Η Mulsanne προσφέρεται σε πάνω από 100

χρώματα βαφής, 24 χρώματα εσωτερικής

δερμάτινης επένδυσης και εννέα είδη κα-

πλαμά για να διαλέξει ο τυχερός κάτοχος, προ-

σφέροντας ένα πρωτόγνωρο βαθμό

εξατομίκευσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε όλης της την καριέρα η Mulsanne κατα-

σκευάζεται χειροποίητα στο Crewe, σε χρονικό

διάστημα – από την αρχή έως το τέλος – περί-

που 400 ωρών. Η αρχή γίνεται από το αμά-

ξωμα, όπου εξειδικευμένοι τεχνίτες βασίζονται

στα χέρια και τα μάτια τους, για να ολοκληρώ-

σουν με επιτυχία 5.800 μεμονωμένες συγκολ-

λήσεις. Εκεί όπου η οροφή συναντά το πίσω

μέρος στις κολόνες D, μια άλλη ομάδα ειδικών

επεξεργάζεται σε υψηλή θερμοκρασία  την

ένωση των δύο επιφανειών, πάντα στο χέρι,

μέχρις ότου να είναι εντελώς ανεπαίσθητη.

Μόλις το αυτοκίνητο δεχθεί τα στρώματα

βαφής,  η ένωση είναι πρακτικά αόρατη και η

εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι η Mul-

sanne έχει προκύψει από ένα μονοκόμματο

κομμάτι μετάλλου.

Το αμάξωμα της Mulsanne δε διαφέρει από

ένα γλυπτό, που σημαίνει ότι η βαφή πρέπει να

εφαρμοστεί σε διαφορετικά βάθη για να εμφα-

νιστεί ομοιόμορφα, γι' αυτό και κάθε στρώμα

βαφής ψεκάζεται με το χέρι. Μετά τη λάκα,

κάθε αυτοκίνητο λειαίνεται με λεπτό τρίψιμο

στο χέρι πριν γυαλιστεί με αγνό παρθένο μαλλί

για 12 ώρες για να επιτευχθεί μια εμφάνιση

τόσο γυαλιστερή, που αποτελεί σημείο αναφο-

ράς στην αυτοκινητοβιομηχανία και αποδίδεται

με τον όρο “Bentley Mirror Finish”.

Ανοίγοντας την πόρτα της ναυαρχίδας της

Bentley αποκαλύπτεται ένας κόσμος από μο-

νοκόμματη καρυδιά, κερασιά ή βελανιδιά, σε

μια ποικιλία διαφορετικών καπλαμάδων. Η τε-

λική διαδικασία επιλογής των «νερών» του

ξύλου πραγματοποιείται στο Crewe, όπου ο

καπλαμάς επιλέγεται από τον ίδιο τεχνίτη που

τελικά θα του δώσει ζωή. Επιλέγονται μόνο τα

τμήματα με τις περισσότερο συναρπαστικές

μορφές, κομμάτια με φυσικά διακοσμητικά

μοτίβα - προτού ταιριάξουν σε ζεύγη, έτσι ώστε

τα νερά στην αριστερή πλευρά του αυτοκινή-

του να αποτελούν καθρέφτισμα αυτών της δε-

ξιάς!

Από τις 400 ώρες που χρειάζεται για την κατα-

σκευή μιας Mulsanne, περίπου 150 αφιερώ-

νονται στη δημιουργία του πολυτελούς

δερμάτινου εσωτερικού - προτού καν τοποθε-

τηθούν προαιρετικές επιλογές. Και το εσωτε-

ρικό είναι φυσικά ραμμένο και διαμορφωμένο

εξ ολοκλήρου στο χέρι. Μόνο για το γαζί αντί-

θεσης, απαιτούνται 37 ώρες για την ολοκλή-

ρωσή του!

Απ’ όλες τις Bentley Mulsanne άξιες ιδιαίτερης

αναφοράς είναι δύο, και οι δύο από τον οίκο

Mulliner: η έκδοση Mulsanne W.O., φόρος

τιμής στον ιδρυτή της εταιρείας και η Mul-

sanne 6.75 Edition by Mulliner, το κύκνειο

άσμα του μοντέλου. 

Η Mulsanne W.O., σε κάθε ένα από τα 100 πε-

ριορισμένης έκδοσης αυτοκίνητα, διέθετε ένα

κομμάτι του αρχικού στροφαλοφόρου άξονα

που ελήφθη από το προσωπικό, 8 λίτρων αυ-

τοκίνητο του W.O. Bentley - το τελευταίο μον-

τέλο που είχε σχεδιάσει ο ίδιος για τη Bentley

Motors, το 1930. Και οι 100 πωλήθηκαν εντυ-

πωσιακά γρήγορα.

Η Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner περιορί-

ζεται σε μόλις 30 μοναδικά κομμάτια και αντι-

προσωπεύει αυτό ακριβώς το οποίο

οραματίστηκαν μηχανικοί και τεχνίτες της

Bentley: το κορυφαίο χειροποίητο αριστούρ-

γημα της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το αυτοκίνητο είναι εμπνευσμένο - και παίρνει

το όνομά του - από τη θρυλική μηχανή 6¾-λί-

τρων, η οποία ολοκληρώνει τον κύκλο της στο

60ο έτος συνεχούς παραγωγής της. Οι σχετικές

αναφορές στο V8 κινητήρα είναι εμφανείς παν-

τού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων

αερισμού που καλύπτονται από μια μικροσκο-

πική έκδοση του καλύμματος λαδιού του κινη-

τήρα. Ένα μοναδικό μοτίβο 6.75 Edition είναι

ραμμένο στα καθίσματα, το ίδιο λογότυπο προ-

βάλλεται από τους λαμπτήρες LED υποδοχής

ενώ και η όψη του ρολογιού κοσμείται από

σχέδια εμπνευσμένα από τον κινητήρα.

Bentley Mulsanne
Η ιστορία της “Μεγάλης Bentley”
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Αυτοκίνητο από 19 ευρώ το μήνα! 



 

Αυτοκίνητο από 19 ευρώ το μήνα! 
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Στο “ξημέρωμα” του 101ου έτους της ύπαρξής της, 

η Citroen έκανε μια επικών διαστάσεων αποκάλυψη, 

παρουσιάζοντας το 100% ηλεκτροκίνητο ami. 

 

 

To ami είναι η επαναστατική απάντηση

της καινοτόμου Γαλλικής εταιρείας, 

που έχει αντλήσει έμπνευση 

από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των πελατών της.

Citroen Ami

“

Το ami είναι μια “σφραγίδα” αντικομφορμισμού: 2 θέσεις, 100% ηλεκτρικό,

άνετο και ασφαλές, μικρό, ευέλικτο και απόλυτα προσαρμόσιμο στις εκά-

στοτε ανάγκες.  Είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας που παίρνει τις απο-

στάσεις του από τους κοινότυπους κώδικες.

Το ami είναι προσιτό σε όλους: δεν χρειάζεται δίπλωμα για να οδηγηθεί,

με πολλές και ευέλικτες προσφορές για την απόκτησή του, είτε με τη

μορφή μακροχρόνιας ενοικίασης (από €19,99/ μήνα στη Γαλλία), είτε με

κάποιο πρόγραμμα διαμοιρασμού (car sharing).

■ Η Citroen προσαρμόζεται στις νέες τάσεις & καταναλωτικές
συνήθειες, στις προκλήσεις για την κάλυψη των αναγκών 

σε ότι αφορά τις αστικές μετακινήσεις, αλλά και τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και για άλλη μια φορά τολμά. 
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To ami είναι στην ουσία μια νέα εμπειρία: είναι όσο

γίνεται πιο “κοντά” στις ανάγκες των καταναλωτών.

Το ταξίδι με το ami, ξεκινά από τον υπολογιστή,

καθώς μια σειρά από συνεργασίες, το φέρνει στην

πόρτα του καθενός, δημιουργώντας ένα δίκτυο χρη-

στών μιας υπηρεσίας που θα φέρει τις αστικές μετα-

κινήσεις στη νέα τους εποχή.

Μέσα στο 2020, με το 100% ηλεκτροκίνητο ami, η Cit-

roën με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας, και-

νοτομίας και προτάσεις αντικομφορμιστικών

οχημάτων που με τα χρόνια έγιναν εμβληματικά,

σκοπεύει να λανσάρει την βιώσιμη αστική μετακί-

νηση για όλους!  Το DNA της Citroën έχει να κάνει με

τις ιδιαίτερα τολμηρές καινοτομίες, που σε πολλές

περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια του απροσδόκητου

και δεν είναι μόνο οχήματα, αλλά και υπηρεσίες.

Είναι ένας γνήσιος απόγονος, μια απευθείας εξέλιξη

του πρωτοτύπου AMI ONE που παρουσιάστηκε στο

Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2019. Το ενδια-

φέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο και έντονο, που

έφτασε η έκδοση παραγωγής σε λιγότερο από ένα

χρόνο μετά. Το ami είναι μια χειροπιαστή απόδειξη

της διάθεσης για προσφορά λύσεων για τις αστικές

μετακινήσεις και τις εκδρομές σε μικρές αποστάσεις.

Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους πυρήνες των

αστικών κέντρων, ασφαλή εναλλακτική λύση έναντι

των δικύκλων, των ποδηλάτων, των πατινιών, αλλά

και των αστικών συγκοινωνιών και όλα αυτά, με ένα

ιδιαίτερα λογικό κόστος. 

Το ami – 100% electric δεν μπορεί να συγκριθεί με

κάτι άλλο στον ορίζοντα της κινητικότητας. Η Citroën

αποκαλύπτει ένα πραγματικά διαφορετικό, 100%

ηλεκτρικό όχημα που θα κάνει τις αστικές μετακινή-

σεις, μια τελείως νέα εμπειρία, που γεννήθηκε από

την επιθυμία να δώσει πρόσβαση στις εύκολες και

χαμηλού κόστους μετακινήσεις σε όλους. 

Είναι 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ: οι εκπομπές CO2 είναι μηδενικές και

έτσι εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, έχει εξα-

σφαλισμένη και την καθημερινή πρόσβαση στα αστικά κέντρα,

με ένα εύκολο, τελείως αθόρυβο και ευχάριστο στο χειρισμό

τρόπο. Η μπαταρία του, για πλήρη φόρτιση, χρειάζεται μόλις 3

ώρες σε πρίζα του κοινού οικιακού δικτύου - όπως ακριβώς

ένα smartphone.

Είναι ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ: το εξαιρετικά μικρό του μήκος,

μόλις 2,41m και ο μικρός κύκλος στροφής (με διάμετρο

7,20m), κάνουν τις αστικές μετακινήσεις και το parking, ιδιαί-

τερα εύκολες διαδικασίες. 

 

Η Citroen αποκαλύπτει ένα πραγματικά 

διαφορετικό, 100% ηλεκτρικό όχημα που θα

κάνει τις αστικές μετακινήσεις, μια τελείως

νέα εμπειρία, που γεννήθηκε από την

επιθυμία να δώσει πρόσβαση στις 

εύκολες και χαμηλού κόστους 

μετακινήσεις σε όλους. “

■ Το ami 100% E  LECTRIC με μια ματιά
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Είναι άνετο και προσφέρει προστασία: Μικρές οι
εξωτερικές του διαστάσεις, αλλά πολύ μεγάλοι οι
χώροι στην καμπίνα, κάνουν το ami ιδιαίτερα άνετο
για δύο επιβάτες που κάθονται ο ένας δίπλα στον
άλλο. Η κλειστή καμπίνα του, προσφέρει προστασία
από τα καιρικά φαινόμενα, ενώ με το σύστημα θέρ-
μανσης, προσφέρεται για χρήση και όταν κάνει αρ-
κετό κρύο. 

Ξεχωριστός χαρακτήρας: το αυθεντικό του στυλ, η
συμμετρία στη σχεδίαση και οι απεριόριστες δυνα-
τότητες εξατομίκευσης, κάνουν την εμφάνιση του
ami πραγματικά ξεχωριστή. Τα διαθέσιμα χρώματα
για το αμάξωμα, τα 6 πακέτα χρωματιστών αξεσουάρ
και οι προτάσεις για εξατομίκευση, προκαλούν τους
ενδιαφερόμενους να παίξουν, συνδυάζοντας διαφο-
ρετικά στοιχεία και να φτιάξουν το δικό τους ami. 

Χωρίς δίπλωμα:  Στη Γαλλία, επιτρέπεται η χρήση του από την ηλικία

των 14 ετών, ενώ όσοι είναι από 16 χρονών και πάνω, μπορούν να

το χρησιμοποιήσουν στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών κρατών.

Είτε έχει κάποιος δίπλωμα οδήγησης, είτε όχι, το ami είναι για

όλους! 

Κατά παραγγελία “A LA CARTE”: Το ami είναι προσβάσιμο σε όλους,

κάθε στιγμή, μέσα από τις προσφορές που θα αφορούν στη χρήση

του, είτε για ένα λεπτό της ώρας, είτε για ένα χρόνο αλλά και παρα-

πάνω, για διαμοίρασμα (car-sharing), ενοικίαση ή αγορά. 

Oικονομικό: Οι προσφορές που αφορούν το ami, είναι super αντα-

γωνιστικές και προσαρμόζονται στην εκάστοτε χρήση. Η μακροχρό-

νια μίσθωση, ξεκινά από το μηνιαίο ποσό των €19,99 στη Γαλλία

(πρόγραμμα amiami: με συμβόλαιο διάρκειας 48 μηνών και προ-

καταβολή €2.644).

Free2Move car-sharing (διαμοίρασμα): από €0,26/min (με μηνιαία

συνδρομή στην υπηρεσία που έχει πάγιο €9.90)

Αγορά: από €6.000 (τιμή μετά φόρων για την έκδοση amiami). 

 

Ένα ultra-compact, ευέλικτο και πολύχρωμο όχημα

που έχει πολλά και μεγάλα πλεονεκτήματα, 

με τα οποία ξεφεύγει από τις τυπικές νόρμες 

της κινητικότητας

“

auto news Citroen Ami

 

■ Κινητικότητα για όλους



      
Ενα ταξίδι 100% ONLINE: για να το ανακαλύψεις, να το

διαμορφώσεις και να το αποκτήσεις, 24 ώρες την ημέρα,

7 ημέρες την εβδομάδα.

Νέοι τρόποι διανομής: το ami διαφημίζεται στις αλυσίδες

των καταστημάτων FNAC και DARTY. Το ami θα μπορεί

να “έρχεται” στο ραντεβού με τους υποψήφιους αγορα-

στές του, σε ορισμένα σημεία που θα δίνουν τη δυνατό-

τητα για test drive και πιο εκτεταμένη γνωριμία. 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ: το ami μπορεί να φτάσει απευ-

θείας στο σπίτι για τη μέγιστη άνεση του κάθε ενδιαφε-

ρόμενου. 

■ Νέα εμπειρία

Για τη συντήρηση του ami, η Citroën έχει δημιουργήσει

ένα εξειδικευμένο Δίκτυο από ανεξάρτητους, αλλά εγ-

κεκριμένους επισκευαστές, τα συνεργεία της αλυσίδας

Euro Repar Car Services, αλλά και κάποιους από τους

dealers της Citroën. 

Ένα τηλεφωνικό κέντρο σε κάθε χώρα που έχει ανάμιξη

στην εξέλιξη του προγράμματος, θα λειτουργεί ειδικά για

κάθε ερώτηση που μπορεί να υπάρχει. 

■ Συντήρηση

Η Citroën με το ami εφηύρε την 100% ηλεκτρική κινητι-

κότητα για όλους, από την ηλικία των 14 ετών (για τη Γαλ-

λία). Ένα ultra-compact, ευέλικτο και πολύχρωμο όχημα

που έχει πολλά και μεγάλα πλεονεκτήματα, με τα οποία

ξεφεύγει από τις τυπικές νόρμες της κινητικότητας. Τα

ανταγωνιστικά πακέτα με τα οποία θα προσφέρεται μέσω

της ψηφιακής πλατφόρμας που θα κάνει τις μετακινήσεις

μια τελείως νέα εμπειρία που απευθύνεται σε όλους. 

■ Εν κατακλείδι
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 Η αναγέννηση ενός εικονικού μοντέλου:

η νέα OCTAVIA με συναρπαστικό design 

και καινοτόμες τεχνολογίες

 

 

●Για πρώτη φορά: head-up display, τεχνολογία αλλαγής ταχυτήτων

shift-by-wire και εργονομικά καθίσματα Ergo 

●Κινητήρια συστήματα: plug-in υβριδικά, ήπια υβριδικά (mild hybrid)

και αποδοτικοί κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού αερίου

●Εξωτερικό: μεγαλύτερες διαστάσεις με εκφραστικό, μοντέρνο design

●Εσωτερικό: νέος σχεδιασμός με κορυφαίους χώρους, 

premium αύρα, νέες τεχνολογίες και πολυεπίπεδο ταμπλό “

auto news

Πιο ευρύχωρη, πιο συνδεδεμένη, πιο συναρπαστική!
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Σφαιρικά καλύτερη σε όλους τους τομείς,

πιο ευρύχωρη, πιο ασφαλής, πιο συνδεδε-

μένη και πιο συναρπαστική από ποτέ: με

την κυκλοφορία της τέταρτης γενιάς του

bet-seller της, η SKODA δίνει ένα ηχηρό

μήνυμα του πώς έχει εξελιχθεί ως μάρκα.

Η ολοκαίνουργια SKODA OCTAVIA αποτε-

λεί μία ευχάριστη έκπληξη, συναρπάζοντας

τις αισθήσεις με ένα ξεχωριστό, δυναμικό

design που εκφράζει τη νέα σχεδιαστική

γλώσσα της SKODA. Το νέο εσωτερικό

concept συνδυάζει κορυφαίους χώρους

και εξαιρετική λειτουργικότητα με υλικά

υψηλής ποιότητας και έξυπνες λεπτομέ-

ρειες. Τα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμό-

τητας και υποβοήθησης του οδηγού

ανεβάζουν την άνεση και την ασφάλεια που

προσφέρει το μοντέλο σε ανώτερο επί-

πεδο. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SKODA

AUTO, Bernhard Maier, δήλωσε: "Για τη

SKODA, η OCTAVIA έχει τεράστια σημασία.

Με περισσότερα από επτά εκατομμύρια

αυτοκίνητα από το 1996, όταν κυκλοφό-

ρησε η σύγχρονη OCTAVIA, είναι το best-

seller μας. Η νέα OCTAVIA είναι ένα

εντελώς καινούργιο αυτοκίνητο. Το αποτέ-

λεσμα είναι η καλύτερη OCTAVIA όλων των

εποχών - είναι ακόμα πιο ευρύχωρο,

ακόμα πιο πρακτικό και ακόμα πιο ασφα-

λές αυτοκίνητο από ποτέ. Αποκαλύπτοντας

την τελευταία γενιά της, ακριβώς στην 60η

επέτειο του μοντέλου, κάναμε ένα μεγάλο

βήμα προς τα εμπρός. Η OCTAVIA συνέ-

βαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της μάρκας

τις τελευταίες δεκαετίες. Είμαι πεπεισμένος

ότι η νέα γενιά θα διευρύνει την απήχηση

που έχει η SKODA σε διεθνές επίπεδο".
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auto news Skoda Octavia
■ Μεγαλύτερη και ακόμα πιο εντυπωσιακή

Η νέα OCTAVIA είναι το πρώτο μοντέλο της SKODA που

χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλλαγής ταχυτήτων shift-

by-wire για την λειτουργία του DSG, η οποία μεταδίδει

ηλεκτρονικά την επιλογή της ταχύτητας του οδηγού στο

κιβώτιο ταχυτήτων. Στη θέση του γνωστού μοχλού DSG,

υπάρχει μια νέα μονάδα ελέγχου με μικρό μοχλό για την

επιλογή των τρόπων οδήγησης καθώς και ένα κουμπί

για τη λειτουργία στάθμευσης. Πρωτοποριακοί full LED

Matrix προβολείς διαθέσιμοι ως προαιρετικός εξοπλι-

σμός, επιτρέποντας στον οδηγό να οδηγεί με ενεργοποι-

ημένη συνεχώς τη μεγάλη σκάλα φώτων χωρίς να

ενοχλεί τους άλλους χρήστες του δρόμου. Πίσω φώτα

full LED με κρυσταλλικά στοιχεία, δυναμικά φλας και η

λειτουργία Coming/Leaving Home είναι επίσης διαθέ-

σιμα. 

Ένα ολόκληρο φάσμα νέων συστημάτων ασφαλείας και

υποβοήθησης οδηγού, όπως Collision Avoidance Assist,

Turn Assist, Exit Warning και το Local Traffic Warning,

κάνουν επίσης το ντεμπούτο τους στη SKODA. Άλλα νέα

χαρακτηριστικά για την OCTAVIA περιλαμβάνουν το Area

View, Side Assist και Predictive Cruise Control, τα οποία

μαζί με την ενημερωμένη έκδοση της αναγνώρισης κυ-

κλοφοριακών σημάτων, καθώς και τα συστήματα Adap-

tive Lane Assist, Traffic Jam Assist και Emergency

Assist αποτελούν το ολοκληρωμένο σύστημα Travel As-

sist, ένα από τα πληρέστερα συστήματα υποβοήθησης

οδηγού διαθέσιμα σήμερα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, με τη χρήση της τεχνολογίας Hands-on De-

tect, το σύστημα ελέγχει εάν ο οδηγός αγγίζει σταθερά το

τιμόνι. Έως και εννέα αερόσακοι, συμπεριλαμβανομένου

του αερόσακου γονάτου οδηγού και των πίσω πλευρι-

κών αερόσακων, προστατεύουν τους επιβαίνοντες σε

περίπτωση σύγκρουσης.

■ Κιβώτιο ταχυτήτων DSG με τεχνολογία shift-by-wire και full LED Matrix προβολείς

Η νέα OCTAVIA είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με μήκος 4.689 mm, η Grand Coupe είναι 19 mm ενώ η  Sports-

wagon 22 mm μεγαλύτερη από το μοντέλο τρίτης γενιάς. Το πλάτος έχει αυξηθεί κατά 15 mm. Η χωρητικότητα

του πορτμπαγκάζ της Sportswagon, το μεγαλύτερο στην κατηγορία, έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας στα

640. Η Grand Coupe έχει χωρητικότητα 600 λίτρα - 10 περισσότερα από την προηγούμενη γενιά. Η νέα εμπρό-

σθια ποδιά και οι νέοι προβολείς, πιο στενοί, διαθέτουν τεχνολογία LED στο βασικό εξοπλισμό για τα φώτα

ημέρας, τη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα. Τα πίσω φώτα, τα φώτα φρένων και τα φώτα ομίχλης χρησιμοποιούν

επίσης  τεχνολογία LED. Οι καινούργιες,  χαμηλού προφίλ ράγες οροφής τονίζουν την επιμήκη σιλουέτα της

OCTAVIA Sportswagon, ενώ η Grand Coupe δικαιολογεί με το σχήμα της απόλυτα τον χαρακτηρισμό. Οι ζάντες

αλουμινίου με διάμετρο έως 19 ίντσες τονίζουν την ισχυρή εμφάνιση του μοντέλου. Διαθέσιμα τρία νέα, εντυ-

πωσιακά χρώματα (Crystal Black, Lava Blue και Titan Blue), ένα Dynamic στυλιστικό πακέτο, πλαίσια χρωμίου

για τα παράθυρα καθώς και οι ράγες οροφής Elox.a
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Το νέο εσωτερικό concept συνδυάζει 

κορυφαίους χώρους και εξαιρετική λειτουργικότητα 

με υλικά υψηλής ποιότητας και έξυπνες λεπτομέρειες. 

Τα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του

οδηγού ανεβάζουν την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει

το μοντέλο σε ανώτερο επίπεδο. 

“
      

Στο ολοκαίνουργιο εσωτερικό, η OCTAVIA προ-

σφέρει ένα νέο τιμόνι με δύο ακτίνες, προαιρετικά

θερμαινόμενο. Αν παραγγελθεί ως πολυλειτουρ-

γικό, διαθέτει νέα κουμπιά ελέγχου και κυλιόμε-

νους διακόπτες που επιτρέπουν το χειρισμό

συνολικά 14 διαφορετικών λειτουργιών, με τον

οδηγό να έχει πάντα τα χέρια του στο τιμόνι. Ο επα-

νασχεδιασμένος πίνακας οργάνων είναι αρθρωτός

και υλοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα, με μία με-

γάλη, ελεύθερη κεντρική οθόνη. Η κεντρική κον-

σόλα είναι κομψή, διακοσμημένη με λεπτομέρειες

χρωμίου – χρώμιο διακοσμεί τις πόρτες εσωτε-

ρικά όπως και τις χειρολαβές. Νέα και μαλακά

υλικά προσδίδουν στο εσωτερικό μία premium

αύρα. Ο νέος περιβαλλοντικός -  ambient - φωτι-

σμός LED φωτίζει έμμεσα τις μπροστινές πόρτες,

το ταμπλό και τα πόδια. Ο οδηγός μπορεί να επιλέ-

ξει έως και 30 χρώματα RGB και μπορεί ακόμη να

αντιστοιχίσει στο ταμπλό και τις μπροστινές πόρτες

ένα διαφορετικό χρώμα από αυτό στο χώρο των

ποδιών. Επιπλέον, διαθέσιμα υπάρχουν συντονι-

σμένα σενάρια φωτισμού.

■ Νέο concept εσωτερικών χώρων & πίνακας οργάνων   πολλαπλών επιπέδων

Προαιρετικά και για πρώτη φορά διατίθενται ιδιαίτερα καθίσματα Ergo, τα οποία μεταξύ άλλων προσφέρουν λει-

τουργία ηλεκτρικού μασάζ. Στην κορυφαία έκδοση, μπορούν επίσης να αερίζονται και να φέρουν τη σφραγίδα

της έγκρισης από τη γερμανική υπηρεσία German Campaign for Healthier Backs. Το προαιρετικό head-up dis-

play είναι μια άλλη πρώτη για ένα μοντέλο SKODA. Προβάλλει τις πιο σημαντικές πληροφορίες όπως η ταχύτητα,

η πλοήγηση, τα εντοπισμένα σήματα κυκλοφορίας και τα ενεργοποιημένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού κα-

τευθείαν στο παρμπρίζ. Ντεμπούτο επίσης στη νέα OCTAVIA για τον τριζωνικό κλιματισμό. Χρησιμοποιώντας το

προαιρετικό σύστημα ξεκλειδώματος χωρίς κλειδί (KESSY), οποιαδήποτε από τις τέσσερις πόρτες του αυτοκι-

νήτου μπορεί να ανοίξει πρώτα. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρο-

μηχανικό χειρόφρενο. Η SKODA OCTAVIA είναι τώρα διαθέσιμη και με ακουστικά πλευρικά παράθυρα μπροστά,

τα οποία μειώνουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο εξωτερικού θορύβου στο εσωτερικό. 

■ Head-up display & ιδιαίτερα φιλικά για την πλάτη καθίσματα Ergo για πρώτη φορά
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■ Προηγμένα συστήματα infotainment και αναβαθμισμένο Virtual Cockpit

Ποτέ πριν, η OCTAVIA δεν ήταν τόσο αποδοτική, φιλική

προς το περιβάλλον και διαθέσιμη με όσο το δυνατόν

περισσότερα κινητήρια συστήματα, όπως στην τέταρτη

γενιά της. Για πρώτη φορά, η σειρά περιλαμβάνει ένα

plug in hybrid, την OCTAVIA iV, καθώς και την OC-

TAVIA RS iV. Στην OCTAVIA iV, ένας βενζινοκινητήρας

1.4 TSI και ένας ηλεκτροκινητήρας παρέχουν συνδυα-

σμένη ισχύ 204 PS (150 kW). Με τη χωρητικότητα των

37 Ah που παρέχει ενέργεια 13 kWh, η μπαταρία ιόν-

των λιθίου υψηλής τάσης επιτρέπει μια ηλεκτρική αυ-

τονομία μέχρι 60 χλμ. στον κύκλο WLTP. Μερικοί από

τους βενζινοκινητήρες, οι οποίοι έχουν βελτιστοποι-

ηθεί περαιτέρω, είναι πλέον εξοπλισμένοι με πρωτο-

ποριακή ήπια υβριδική τεχνολογία, ενώ οι

πετρελαιοκινητήρες προέρχονται από την τελευταία

γενιά EVO και εκπέμπουν μέχρι και 80% λιγότερα οξεί-

δια αζώτου. Η ισχύς των κινητήρων κυμαίνεται από

110 PS έως 204 PS. Με τα 17,7 kg φυσικού αερίου

(CNG) στις δεξαμενές της, η OCTAVIA G-TEC έχει αυ-

τονομία έως και 523 χιλιόμετρα με CNG.

Οι εκδόσεις e-TEC που είναι εφοδιασμένες με έναν

από τους τελευταίους βενζινοκινητήρες 1.0 TSI της γε-

νιάς EVO ή 1.5 TSI διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία

όταν είναι εξοπλισμένες με αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-

των DSG. Χρησιμοποιώντας μονάδα εκκίνησης με

ιμάντα 48 Volt και μπαταρία ιόντων λιθίου 48 Volt, είναι

δυνατή η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, η

υποστήριξη του κινητήρα με την παροχή ηλεκτρικής

ώθησης (boost) και ο ελεύθερος τροχασμός με τον κι-

νητήρα εντελώς απενεργοποιημένο.

Οι πετρελαιοκινητήρες 2.0 TDI EVO εφαρμόζουν μια

νέα επεξεργασία καυσαερίων «διπλής δοσολογίας»,

όπου  η έγχυση του AdBlue® γίνεται μπροστά από

τους δύο καταλυτικούς μετατροπείς, οι οποίοι είναι

διατεταγμένοι ο ένας μετά τον άλλο. Ο δυναμικός έλεγ-

χος πλαισίου (dynamic chassis control), συμπεριλαμ-

βανομένου επιλογής στυλ οδήγησης (driving mode

select) ελεγχόμενου από περιστροφικό διακόπτη, που

διατίθενται προαιρετικά, επιτρέπουν στον οδηγό να

ρυθμίζει μεμονωμένες παραμέτρους όπως χαρακτη-

ριστικά ανάρτησης, απόσβεσης και διεύθυνσης ή τη

λειτουργία του DSG ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

■ Νέα αποδοτικά κινητήρια συστήματα κάθε είδους

Η OCTAVIA προσφέρει μια επιλογή από

τέσσερα συστήματα infotainment τελευ-

ταίας γενιάς με οθόνες από 8,25 έως 10

ίντσες. Ορισμένες από αυτές ελέγχονται

με κινήσεις του χεριού ή φωνητικά

μέσω του Laura SKODA digital assis-

tant. Το κορυφαίο σύστημα ψυχαγωγίας

Columbus μπορεί - για πρώτη φορά -

να εμφανίσει τους χάρτες του συστήμα-

τος πλοήγησης σε διαφορετικό επίπεδο

ζουμ από το Virtual Cockpit 10.25 ιντσών

(το οποίο, παρεμπιπτόντως, έχει βελτιω-

θεί περαιτέρω, όντας ακόμα πιο φιλικό

στο χρήστη). Αυτή η νέα λειτουργία μπο-

ρεί να ρυθμιστεί μέσω ενός καινοτόμου

συρόμενου διακόπτη αφής που βρίσκε-

ται κάτω από την οθόνη, το οποίο μπορεί

επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον

έλεγχο της έντασης ήχου.

Η OCTAVIA είναι πάντα συνδεδεμένη

χάρη σε ένα ενσωματωμένο eSIM, που

επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την πρό-

σβαση στις πιο πρόσφατες κινητές ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες της SKODA

Connect. Αυτά περιλαμβάνουν το σύ-

στημα eCall, το οποίο είναι υποχρεωτικό

στην ΕΕ, ολοκληρωμένες απομακρυ-

σμένες πρόσβαση οχημάτων και εφαρ-

μογές ψυχαγωγίας που υποστηρίζονται

από ηλεκτρονικά δεδομένα. Το αυτοκί-

νητο διαθέτει έως και πέντε θύρες USB-

C: δύο στην μπροστινή κεντρική κον-

σόλα για τη φόρτιση ή τη σύνδεση

συσκευών πολυμέσων και USB sticks

και άλλα τρία, εκ των οποίων το ένα

μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά

στην κονσόλα πάνω από τον καθρέφτη

στο άνω μέσο του παρμπρίζ, μόνο για

φόρτισης. Επιπλέον, τα smartphone

μπορούν να φορτιστούν επαγωγικά

χρησιμοποιώντας το προαιρετικό

Phone Box. Τέλος, το ακουστικά βελτι-

στοποιημένο εσωτερικό και το νέο προ-

αιρετικό σύστημα ήχου CANTON

εξασφαλίζουν τέλεια εμπειρία ήχου.
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Το μοντέλο της Hyundai που καταργεί
το τιμόνι

Αλλάζουν οι εποχές για χάρη της τεχνολογίας. Και αυτό απο-
δεικνύεται περίτρανα με την τεχνολογική επανάσταση που συν-
τελείται μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως το νέο, κόνσεπτ της
Hyundai, το Prophecy που μεταξύ άλλων παρουσιάζει τη νέα
εταιρική, σχεδιαστική ταυτότητα της φίρμας , «Sensuous
Sportiness». Στο τεχνολογικό «πάρτι» που συντελετείται μέσα
στο αυτοκίνητο, διακρίνεται και η απουσία του τιμονιού, την
θέση του οποίο έχουν πάρει αριστερά και δεξιά τα γνώριμα από
τα playstation joystic. 

BMW: 
Αλλαξαν λογότυπο
μετά από 103 χρόνια! 

H BMW παρουσίασε το νέο της λογό-

τυπο, το οποίο δείχνει να αλλάζει σε

ορισμένα σημεία μετά από 103 ολό-

κληρα χρόνια! Το νέο σήμερα της

βαυαρικής φίρμας,  που έκανε την εμ-

φάνισή του στο Concept i4 έχει πιο κα-

θαρές γραμμές, σαφώς είναι ποι

μοντέρνο και η σημαντικότερη δαφορά

η απουσίας του μαύρου περιγράμμα-

τος στο οποίο «πατούσαν» τα τρία

γράμματα, κάτι που γίνεται μετά από

103 ολόκληρα χρόνια. Τα γνώρμα χρώ-

ματα, το μπλε και το λευκό είναι τα πα-

ραδοσιακά χρώματα της Βαυαρίας,

οπότε σε αυτά, μάλλον δεν «έπαιζε» να

γίνει καμία ιεροσυλία και διατηρήθη-

καν αναλλοίωτα. 

Το περιπετειώδες Skoda Superb Scout 
H Skoda ενισχύει την γκάμα του μεγάλου της Superb με την ενι-

σχυμένη και πιο περιπετειώδη έκδοση Scout, που παντρεύει τις

ανέσεις ενός μεγάλου οικογενειακού με την εμφάνιση και τις

δυνατότητες ενός οχήματος που μπορεί να κινηθεί και στο χώμα.

Για αυτό το σκοπό το Superb Scout διαθέτει στάνταρ τετρακίνηση

, το πακέτο Rough-Road με την αυξημένη απόσταση από το έδα-

φος κατά 15 χιλιοστά κ.α. Προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης

και πετρελαίου. Ο ντίζελ είναι 2.0 TDI των 190 ενώ, ο βενζίνης

2.0 TSI των 272 ίππων. Και τα δύο συνεργάζονται με αυτόματο

κιβώτιο 7τάχυτο DSG. 

νέα αγοράς
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Διάθεση νέου προϊόντος LM LUBRICANTS 
«JLM BORTEC πρόσθετο για λιπαντικά» 
για την μείωση της τριβής του κινητήρα

Είναι ένα πρόσθετο τελευταίας γενιάς που επιτρέπει στο λιπαντικό του κινη-

τήρα να παρέχει αυξημένη προστασία των κινητήρων εσωτερικής καύσης

και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μειώνοντας την τριβή μέσα στον κι-

νητήρα. Χωρίς στερεά σωματίδια το προϊόν είναι εντελώς ρευστό. Έτσι είναι

πολύ πιο αποτελεσματικό από τα συμβατικά πρόσθεταλιπαντικά κινητήρων

και με τα πρόσθετα μείωσης τριβών ελαχιστοποιεί τη φθορά και την αντί-

σταση τριβής μεταξύ κινητών εξαρτημάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύ-

σης.

Ο Gilbert Groot, ιδρυτής και διευθύ-

νων σύμβουλος της JLM Lubricants

δήλωσε: 

«Το Bortec Oil Additive είναι χημικό

πρόσθετο με βάση το βόριο, με πολ-

λαπλά οφέλη για την προστασία των

μεταλλικών μερών. Τα μακροπρόθε-

σμα πλεονεκτήματα του βορίου στο

λιπαντικό κινητήρα περιλαμβάνουν

τη μείωση της τριβής, την πρόληψη

της διάβρωσης λόγω υγρασίας, τη

σταθεροποίηση της θερμικής οξεί-

δωσης, τη μείωση της ευαισθησίας

στην υγρασία και την πρόληψη της

δημιουργίας λάσπης.

Και επειδή δεν υπάρχουν στερεά

σωματίδια (όπως τέφρες) στο πρό-

σθετο, αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε

περιοχές του κινητήρα που υπόκειν-

ται σε υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις

και τριβές. Εκτός από τη μείωση της

τριβής, το JLM Bortec Oil Additive

έχει ένα ισχυρό καθαριστικό αποτέ-

λεσμα που αποτρέπει την υπερβο-

λική φθορά.»

Το JLM Bortec Oil Additive λειτουρ-

γεί καλά με τα παραδοσιακά αντιτρι-

βικά που περιέχονται στο σύγχρονο

λάδι κινητήρα. Η κεραμική επικά-

λυψη κολλά στα μέρη όταν ο κινητή-

ρας είναι κρύος, έτσι ώστε να

υπάρχει πάντοτε μια μεμβράνη λί-

πανσης πάνω σε αυτά όταν ξεκινάει

ο κινητήρας. Το αντιοξειδωτικό σε

Για την εταιρεία JLM Lubricants με έδρα το Άμστερνταμ, η προϊοντική ανάπτυξη συνεχίζει με αμείωτο
ρυθμό με την κυκλοφορία του JLM BORTEC Oil Additive που προστίθεται στο κατάλογο των αξιόπιστων
προϊόντων της γκάμας της.
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βόριο παρέχει στο λιπαντικό κινητήρα

καλύτερη προστασία κατά της γήρανσης,

που του επιτρέπει να διατηρεί τη βέλτι-

στη απόδοση για μεγάλο χρονικό διά-

στημα.

Χάρη στα μοναδικά συστατικά του JLM

Bortec Oil Additive προσφέρει την από-

λυτη προστασία από τη φθορά και ρωγ-

μές σε κινούμενα μέρη όπως τα έμβολα,

ελατήρια εμβόλων, τα έδρανα και τις

βαλβίδες. Δεδομένου ότι το JLM Bortec

Oil Additive μειώνει σημαντικά την τριβή

μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων,

υπάρχει λιγότερη εσωτερική αντίσταση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η φθορά των

εξαρτημάτων μειώνεται σημαντικά

καθώς και η κατανάλωση καυσίμου.

«Ακόμα και σε παλαιότερους κινητήρες,

το JLM Bortec Oil Additive προσφέρει

μετρήσιμη αξία», λέει ο κος Groot. «Ο

ρυθμός φθοράς θα επιβραδυνθεί και το

αποτέλεσμα καθαρισμού του προσθέτου

σημαίνει ότι η απόδοση του κινητήρα θα

βελτιωθεί πάλι, έτσι ώστε η κατανάλωση

καυσίμου να σταθεροποιηθεί ή και να

μειωθεί. Η ανταπόκριση του παγκόσμιου

δικτύου διανομέων μας σε αυτό το προ-

ϊόν ήταν απίστευτη με πολλές προ-πα-

ραγγελίες πριν από την κυκλοφορία του.

Πιστεύω ακράδαντα, βασιζόμενος στις

υποδείξεις από την ομάδα επαγγελμα-

τιών δοκιμαστών μας, ότι μέσα στους

επόμενους 12 μήνες θα γίνει τακτική

επαναλαμβανόμενη η αγορά του από

τους μηχανικούς και φυσικά από τους

εμπορικούςδιανομείς».

Κωδικός είδους J06050

Περιεχόμενο 250ml
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Η Bridgestone Corporation και η Bridgestone (China) Investment Co., Ltd.

ανακοίνωσαν από κοινού μία δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων RMB (περίπου

430.000 US $ ) στην Ομοσπονδία Φιλανθρωπικών Οργανώσεων της Κίνας

καθώς και σε άλλες επαρχιακές φιλανθρωπικές οργανώσεις για να βοηθήσουν

στις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης από τον COVID- 19 στην Κίνα. 

Η BRIDGESTONE δώρισε 3 εκατομμύρια
RMB σε στήριξη των προσπαθειών 
κατά του COVID-19 

Η δωρεά θα προωθηθεί σε φιλανθρωπι-

κές οργανώσεις σχετικά με την προμήθεια

ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και

σε άλλες δραστηριότητες για την ανά-

καμψη όλης της χώρας. Τα κεφάλαια θα

παρέχουν επίσης άμεση υποστήριξη στο

προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης

που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής

της κρίσης.

"Ορμώμενοι από την παγκόσμια δέσμευση

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της

Bridgestone: "Ο δικός μας τρόπος για να

υπηρετούμε την κοινωνία", δεσμευόμαστε

να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες στις

προσπάθειές τους ενάντια στο COVID-19.

Επιπλέον, εκφράζουμε τη βαθύτερη μας

εκτίμηση προς όλο το προσωπικό της

υγειονομικής περίθαλψης και τους εθε-

λοντές που εργάζονται ακούραστα κατά τη

διάρκεια αυτής της περιόδου ", δήλωσε ο

Yasuhiro Morita, Πρόεδρος και Διευθύ-

νων Σύμβουλος της Bridgestone China.

"Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ει-

λικρινή συμπάθειά μας σε όσους έχουν

επηρεαστεί από το COVID-19, ειδικά σε

εκείνους που έχουν χάσει μέλη της οικο-

γένειας τους και αγαπημένους τους", πρό-

σθεσε ο κ. Morita.

Εκτός από αυτή τη δωρεά, η Bridgestone

παρακολουθώντας στενά την κατάσταση,

έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών

για τη λειτουργία των επιχειρήσεων της,

με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια

των εργαζομένων της.






