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■ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων 
οχημάτων τον περασμένο μήνα, από το 2ο δεκαήμερο του οποίου ξεκίνησε η κρίση του κορωναϊού, έχουν ως εξής:

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Απρίλιο 2020
■ Επαναλειτουργούν οι εκθέσεις αυτοκινήτων

Iαν-Απρ 2020 Iαν-Απρ 2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 23.824 38.592 -38,3%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.192 2.685 -18,4%

Καινούργια λεωφορεία 120 154 -22,1%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 7.008 9.138 -23,3%

Απρίλιος  2020 Απρίλιος  2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 2.434 12.303 -80,2%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 444 662 -32,9%

Καινούργια λεωφορεία 7 40 -82,5%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 922 3.336 -72,4%

>> aγορά αυτοκινήτου

■ Επαναλειτουργούν οι εκθέσεις αυτοκινήτων
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές πως από τη Δευτέρα 4η Μαΐου 2020 οι περισσότερες εκθέσεις αυτοκινήτων θα

είναι σε λειτουργία.

Τα μέλη του ΣΕΑΑ, εθνικοί διανομείς όλων των τύπων οχημάτων, ενθαρρύνουν τους κατά τόπους διανομείς (επισή-

μους εμπόρους) να θέσουν σε λειτουργία τις εκθέσεις τους.

Τα συνεργεία αυτοκινήτων συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, καθώς δεν είχε διακοπεί.
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ενημέρωση mycarnow@kosmocar

Mοναδική για τα ελληνικά δεδομένα 
ψηφιακή υπηρεσία αγοράς αυτοκινήτου 

από την Kosmocar
■Η Kosmocar παρουσιάζει μία νέα, καινοτόμα ψηφιακή υπηρεσία άμεσης κράτησης και αγοράς

ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων 

Η Kosmocar, οδηγός των εξελίξεων στο χώρο του αυτοκινήτου εδώ και 50 χρόνια, καινοτομεί ξανά και πα-

ρουσιάζει το Mycarnow@Kosmocar, την πρώτη πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για αναζήτηση και άμεση κράτηση

και αγορά ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά!

Στη στροφή που πραγματοποιεί η αυτοκινητοβιομη-

χανία προς ένα ψηφιακό μέλλον, που αποτελεί μέρος

και της δικής της στρατηγικής, η Kosmocar πρωτο-

πορεί και δίνει τώρα στους πελάτες των Volkswa-

gen, Audi & Skoda, τη δυνατότητα να αποκτήσουν

εύκολα και γρήγορα το αυτοκίνητο που επιθυμούν

από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, με

το Mycarnow@Kosmocar, τη νέα υπηρεσία ψηφια-

κής κράτησης και αγοράς αυτοκινήτου. 

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Mycarnow@Kosmocar

αναπτύχθηκε από την Kosmocar στα πρότυπα αντί-

στοιχων μεθόδων online πωλήσεων αυτοκινήτων

του  εξωτερικού. Λειτουργεί παράλληλα και σε συ-

νεργασία με το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων

της Kosmocar, με στόχο να προσφέρει μία ολοκλη-

ρωμένη - και στο ψηφιακό πλέον επίπεδο - εμπειρία

στον υποψήφιο πελάτη των Volkswagen, Audi,

Skoda. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της εξ απο-

στάσεως αγοράς αγαθών ενώ προσφέρει τη δυνα-

τότητα και σε υποψήφιους πελάτες που βρίσκονται

σε γεωγραφικές περιοχές που δεν υπάρχει Εξουσιο-

δοτημένος Έμπορος των μαρκών της Kosmocar, να

βρουν το μοντέλο που επιθυμούν, εύκολα και γρή-

γορα.
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ενημέρωση mycarnow@kosmocar

Mοναδική για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακή υπηρεσία αγοράς αυτοκινήτου 
από την Kosmocar

Την ίδια στιγμή, ο υποψήφιος πελάτης μέσα από το

Mycarnow@Kosmocar επωφελείται από προνομια-

κές τιμές και ειδική χρηματοδότηση, η οποία προσφέ-

ρει τη δυνατότητα  καταβολής της πρώτης δόσης έξι

μήνες μετά την αγορά του αυτοκινήτου. Πρόκειται για

τους ίδιους προνομιακούς όρους που ισχύουν άμεσα

και για τους επόμενους δύο μήνες και για όσους υπο-

ψήφιους πελάτες επισκεφθούν το δίκτυο Εξουσιοδο-

τημένων Εμπόρων της Kosmocar σε όλη την Ελλάδα.

Η ειδικά διαμορφωμένη ενότητα Mycarnow@Kos-

mocar, είναι ξεχωριστή για κάθε μάρκα της Kos-

mocar. 

Συγκεκριμένα, στο link mycarnow.kosmocar.gr/vw

για τη Volkswagen, στο mycarnow.kosmocar.gr/audi

για την Audi και στο mycarnow.kosmocar.gr/skoda

για τη Skoda, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα ετοιμοπα-

ράδοτα αυτοκίνητα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για

τον υποψήφιο αγοραστή, όπως εξοπλισμός, τεχνικά

χαρακτηριστικά, τιμή, όφελος πελάτη ενώ παράλληλα

δίνεται η δυνατότητα επιλογής για αγορά μετρητοίς ή

μέσω χρηματοδότησης. Μετά την επιλογή του αυτοκι-

νήτου, ο υποψήφιος πελάτης επιλέγει τον Εξουσιοδο-

τημένο Έμπορο που θα αναλάβει την παράδοση του

αυτοκινήτου. Ειδικά σε αυτό, τονίζεται ότι το δίκτυο της

Kosmocar, τόσο για υπηρεσίες Πωλήσεων όσο και

After Sales επαναλειτουργεί με πολύ αυστηρά πρω-

τόκολλα υγειονομικής προστασίας σε όλες τις διαδι-

κασίες, τηρώντας στο ακέραιο όλες τις οδηγίες της

Πολιτείας για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζο-

μένων και των πελατών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Mycarnow@Kosmo-

car διαφέρει από τους κλασικούς διαμορφωτές (con-

figurators) ή τις πλατφόρμες εκδήλωσης

ενδιαφέροντος-επικοινωνίας ή/και αγοράς αυτοκινή-

του που έχουν παρουσιαστεί από  ανταγωνιστικές

μάρκες, το τελευταίο διάστημα, στην ελληνική αγορά.

Η βασική διαφορά έγκειται στο ό,τι ο υποψήφιος πε-

λάτης έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε ετοιμο-

παράδοτα μοντέλα των Volkswagen, Audi και Skoda,

μπορεί να κάνει άμεση κράτηση και να «κλείσει» το

αυτοκίνητο που επιθυμεί από την ασφάλεια του δικού

του χώρου.

To Mycarnow@Kosmocar βρίσκεται ήδη σε λειτουρ-

γία, προσβάσιμο τόσο από τις επίσημες ιστοσελίδες

των μαρκών, Volkswagen.gr, Audi.gr, Skoda.gr όσο

και από την ιστοσελίδα της Kosmocar.   
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Η Toyota Ελλάς, πιστή στη φιλοσοφία της, εξελίσσει συνεχώς τη σχέση της με τους

πελάτες της, παρέχοντας τους μία ολοκληρωμένη εμπειρία. ‘Ετσι, υλοποίησε πρό-

σφατα με επιτυχία, μια σύγχρονη και εξατομικευμένη ανάγκη του Έλληνα κατανα-

λωτή, για  άμεση online παραγγελία του αυτοκινήτου που επιθυμεί να αγοράσει. 

Η Τoyota έκανε δυνατή την επιλογή της άμεσης και εύ-

κολης παραγγελίας online αυτοκινήτου, χωρίς καμία

φυσική επαφή με το κατάστημα και με απόλυτη ασφά-

λεια.   Ο πελάτης πλέον, αφού μπει στην επίσημη ιστο-

σελίδα της Toyota, ακολουθώντας  απλά βήματα, έχει

την δυνατότητα να επιλέξει και να αγοράσει το αυτοκί-

νητο των ονείρων του.

Η αρχή έγινε τον Δεκέμβριο 2018 στην ελληνική

αγορά, με την πρώτη παρουσίαση οnline διαδικτυακής

πώλησης 65 υβριδικών-ηλεκτρικών Toyota Yaris, της

έκδοσης e-energy.   Διαπιστώθηκε πως η θετική αν-

ταπόκριση, αλλά και η διάθεση των καταναλωτών να

επιλέξουν online το αυτοκίνητο τους, όπως και κάθε

άλλο καταναλωτικό προϊόν, συνεχώς αυξάνεται, πόσο

μάλλον σήμερα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις. 

Η Toyota Ελλάς πραγματοποίησε σήμερα σε πρώτη

διαδικτυακή παρουσίαση στους δημοσιογράφους του

ειδικού τύπου, ένα πρωτοποριακό εργαλείο πωλή-

σεων, με την ασφάλεια και την εγγύηση της μάρκας. Η

νέα εφαρμογή ‘online κράτησης’ είναι ήδη διαθέσιμη

στο επίσημο site της Toyota Ελλάς (www.toyota.gr), εύ-

χρηστη και συμβατή με τον υπολογιστή, το tablet ή το

smartphone, με απόλυτη ασφάλεια χωρίς περίπλοκες

διαδικασίες. 

■ Η on - line παραγγελία αυτοκινήτου! 

ενημέρωση Toyota Ελλάς
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Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται μέσα από  τέσσερα (4) απλά βήματα:

1. Διαμόρφωση του αυτοκινήτου επιλογής με 100% παραμετροποίηση, με τη δυνατότητα  επιλογής μοντέλου,

έκδοσης, χρώματος και αξεσουάρ

2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων, το ποσό της προκαταβολής και της επιλογής του επίσημου αντιπρό-

σωπου από τον οποίο θα γίνει η παραλαβή του αυτοκινήτου 

3. Επιβεβαίωση για την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων 

4. Πληρωμή προκαταβολής με χρήση πιστωτικής κάρτας και δυνατότητα εκτύπωσης παραγγελίας. 

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Εξουσιοδοτη-

μένος Έμπορος του Δικτύου της Toyota Ελλάς, αναλαμ-

βάνει τη διευθέτηση της παραγγελίας και της

ενημέρωσης του πελάτη για την άφιξη του μοντέλου

της επιλογής του, όταν αυτό θα είναι έτοιμο προς πα-

ράδοση από το κατάστημα. 

Μέσα από τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, ο χρήστης

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε

προωθητικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ κατά την πε-

ρίοδο της κράτησης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα

ακύρωσης και επιστροφής όλου του ποσού προκατα-

βολής.

Η εφαρμογή ‘‘Online Reservation’ είναι διαθέσιμη 24

ώρες το 24ωρο και υποστηρίζεται καθημερινά από το

τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μέσω

email και τηλεφώνου, καθημερινά από τις 9:00 π.μ.

έως τις 17:00 μ.μ.  Παράλληλα,, για την καλύτερη κα-

τανόηση του νέου εργαλείου πωλήσεων ‘’Online Κρα-

τήσεων’’ και τυχόν απορίες των χρηστών, υπάρχει

αναρτημένο περιεχόμενο στην επίσημη ιστοσελίδα της

εταιρείας, www.toyota.gr, με Συχνές Ερωτήσεις. 

Για το νέο διαδικτυακό εργαλείο πωλήσεων, η κα Αγ-

γελική Τσενέ, Marketing Director, δήλωσε σχετικά: «H

Toyota Ελλάς για μια ακόμα φορά ‘’αλλάζει τους κανό-

νες’’, πρωτοπορώντας και προσφέροντας στον Έλληνα

καταναλωτή υπηρεσίες τέτοιες που διευκολύνουν τη

ζωή και τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του, ενώ

ταυτόχρονα, φροντίζει συνεχώς να παρέχει στους πε-

λάτες της την μέγιστη ικανοποίηση μέσα από ευχάριστα

αξέχαστες εμπειρίες εξυπηρέτησης».    

ενημέρωση Toyota Ελλάς
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ενημέρωση BMW

Mε δυνατότητα γρήγορης online εύρεσης
καινούργιων αυτοκινήτων 

■Μία νέα καινοτόμα υπηρεσία δημιούργησε η BMW στην ελληνική αγορά προκειμένου 
να διευκολύνει την εύρεση νέων ετοιμοπαράδοτων μοντέλων. 

Μέσω του Online New Cars Special Offers Stock Locator (NSL), οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της BMW

(www.bmw.gr), μπορούν να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα τα Νέα Ετοιμοπαράδοτα Οχήματα της μάρκας και

να επωφεληθούν από τρέχουσες προσφορές.

Η αναζήτηση μοντέλου γίνεται εύκολα και ο εκάστοτε

ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μοντέλο, τεχνικά

χαρακτηριστικά, εξοπλισμό, χρώμα, και άλλα στοιχεία

που επιθυμεί να έχει το αυτοκίνητό του μέσω διαθέ-

σιμων φίλτρων που διευκολύνουν τη διαδικασία. Στη

συνέχεια, η σελίδα του NSL θα εμφανίσει το αυτοκί-

νητο, εφόσον είναι ακόμα διαθέσιμο, και το μέλος του

Δικτύου των Επίσημων Εμπόρων BMW στο οποίο

βρίσκεται. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα

ενδιαφέροντας με τα στοιχεία επικοινωνίας του, εκ-

πρόσωπος της εταιρίας θα επικοινωνήσει μαζί του για

να προχωρήσει η παραγγελία του μοντέλου.

Στη νέα online υπηρεσία διατίθενται δύο κορυφαία

μοντέλα BMW στις κατηγορίες των πολυτελών SAV

και SAC. Η επιβλητική BMW X1 και η εντυπωσιακή

BMW X2 προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διά-

στημα με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού και όφελος

5 χρόνια ή 60.000 χλμ. δωρεάν υπηρεσίες service. 

Επιπλέον παρέχεται το πακέτο BMW Service Inclusive,

που καλύπτει όλες τις εργασίες συντήρησης, συμπε-

ριλαμβανομένων όλων των Γνήσιων Ανταλλακτικών

BMW και του λιπαντικού κινητήρα που απαιτείται.



aγορά αυτοκινήτου
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Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός δεν ησυχάζει ποτέ και οι
οπαδοί της δεν γίνονται ποτέ λιγότερο απαιτητικοί, η ολο-
καίνουργια γενιά της 911 θα πρέπει να επιτύχει δύο
πράγματα: Πρώτον, θα πρέπει να δείχνει επανειλημμένα
σε ολόκληρο τον ανταγωνισμό δυναμική οδήγησης κο-
ρυφαίου επιπέδου και δεύτερον, να αυξήσει σημαντικά
την άνεση.
Για χρόνια, η δυναμική οδήγηση και η υψηλή άνεση ήταν
κριτήρια αντίθετα μεταξύ τους. Αλλά η Porsche αποδει-
κνύει εδώ και χρόνια ότι είναι δυνατόν. Στη νέα Porsche
911 οι μηχανικοί το πήγαν στα άκρα. Ειδικά με την ανάρ-
τηση. Και εδώ επεμβαίνουμε εμείς.

Με την τεχνογνωσία μας στα αμορτισέρ, συνεργαστή-
καμε στενά με την Porsche στην ανάπτυξη του PASM
(Porsche Active Suspension Management). «Όταν η
Porsche παρουσίασε για πρώτη φορά τις απαιτήσεις της
νέας Porsche 992 το 2015, είχαμε ήδη σχεδιασμένο ένα
αμορτισέρ, στο οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί η σύγ-
κρουση μεταξύ της άνεσης και δυναμικής», αποκαλύπτει
ο Δρ. Andreas Rohde, Επικεφαλής Τεχνολογίας & Και-
νοτομίας.
«Ο πελάτης ήθελε ένα μεγαλύτερο εύρος μεταξύ της δυ-
ναμικής και άνεσης για να έχει περισσότερες δυνατότη-
τες που να είναι χαρακτηριστικές του αυτοκινήτου»,

Με κάθε νέα γενιά της Porsche 911, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί: Πώς η

911 καταφέρνει να γίνεται καλύτερη κάθε φορά; Με κάποιον τρόπο το σπορ αυτοκί-

νητο καταφέρνει να αναγνωρίζεται ξεκάθαρα ως μία 911 παρά τον νέο σχεδιασμό –

αφενός και να δημιουργεί νέα πρότυπα δυναμικής οδήγησης από την άλλη. Με την

πιο πρόσφατη Porsche 911, την 992, οι μηχανικοί πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

Πώς η τεχνολογία BILSTEIN DampTronic® X παρέχει ασυναγώνιστη δυναμική οδήγησης στη νέα Porsche 911BI
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αναφέρει ο ειδικός. Αυτό έγινε εφικτό από το ολοκαίνου-
ριο αμορτισέρ DampTronic® X, το οποίο έκανε την πρε-
μιέρα του στην Porsche 992.
«Το αμορτισέρ DampTronic® X είναι εξοπλισμένο με μια
βαλβίδα ρύθμισης γρήγορων εναλλαγών» εξηγεί ο
Rohde. «Τα χαρακτηριστικά της επιτρέπουν την προσαρ-
μογή των απαιτούμενων δυνάμεων απόσβεσης σε με-
ρικά χιλιοστά του δευτερολέπτου που καθορίζονται από
την κεντρική μονάδα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου υπο-
λογίζει και ρυθμίζει την απόσβεση εκατοντάδες φορές
ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης
και κάθε τροχό ξεχωριστά». Ως αποτέλεσμα, τόσο η δυ-
ναμική όσο και η άνεση καθώς και η ασφάλεια μπορούν
να αυξηθούν.
Μαζί με τους μηχανικούς της Porche, εργαστήκαμε για
περίπου τρία χρόνια στην ανάπτυξη του συστήματος.
«Κάναμε συνεχώς δοκιμές για να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, λέει ο An-
dreas Verhoven, Key Account Manager της Porsche. Οι
δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στην διαδρομή υψηλών τα-
χυτήτων στο Nardo και φυσικά στο Nürburgring-Nord-
schleife.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: Σε σύγκριση με την
προκάτοχό της, την Porsche 991, η δύναμη απόσβεσης
στην κανονική ανάρτηση της Porsche 992 έχει μέχρι και
40% μεγαλύτερο εύρος.
Αυτό καθιστά τη νέα Porsche 911 ακόμη πιο άνετη στην
οδήγηση. Αλλά η νέα γενιά 911 δεν έχει χάσει την δυνα-
μική της. Το αντίθετο! Ο Andreas Verhoven παίρνει ένα
περιοδικό αυτοκινήτου και ανοίγει το συγκριτικό τεστ με-
ταξύ της νέας Porsche και του μοντέλου ενός ανταγωνι-
στή.
«Εάν οδηγήσετε των Carrera S στο όριο, επιδεικνύει όλη
την τελειότητα της», ο Verhoven αρχίζει να διαβάζει με
ένα ικανοποιημένο χαμόγελο. «Είναι πιο γρήγορη σε
κάθε σημείο φρεναρίσματος, επιβραδύνει πιο σταθερά,
παίρνει περισσότερη ταχύτητα στην στροφή, ακολουθεί
την ιδανική γραμμή σαν να βρίσκεται στις ράγες και εκτι-
νάσσεται στην ευθεία. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η
Porsche επέλεξε μια ασφαλή ρύθμιση»
Περισσότερη δυναμική, περισσότερη άνεση και περισ-
σότερη ασφάλεια  – σπάνια ένα σπορ αυτοκίνητο είναι
τόσο τέλειο όσο η νέα Porsche 911.

Πώς η τεχνολογία BILSTEIN DampTronic® X παρέχει ασυναγώνιστη δυναμική οδήγησης στη νέα Porsche 911

μάιος 2020 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 19



20 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάιος 2020

DS
 ac

tiv
e s

ca
n s

us
pe

ns
ion

 

Η ανάρτηση του 21ου αιώνα από την

DS AUTOMOBILES

Λίγες δεκαετίες αργότερα, εμ-

πνευσμένη από αυτήν την και-

νοτομία που έδινε το σήμα και έχει

αφήσει μόνιμο στίγμα στην κοινή

γνώμη, οι μηχανικοί της DS Auto-

mobiles ανέπτυξαν ένα ενεργό σύ-

στημα ανάρτησης με ειδική

κάμερα σάρωσης του δρόμου. Το

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

ανιχνεύει τις επικείμενες ανωμα-

λίες του οδοστρώματος στα 5 μέτρα

μπροστά από το αυτοκίνητο και

προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο

τις ρυθμίσεις σε κάθε ένα από τα 4

αμορτισέρ ξεχωριστά. 

Η βασική ιδέα πίσω από το DS ACTIVE SCAN SUSPENSION είναι

η «πρόβλεψη» του δρόμου μπροστά από το αυτοκίνητο. Για το

σκοπό αυτό, μια κάμερα τοποθετημένη πίσω από το παρμπρίζ που

συνδέεται ηλεκτρονικά με τον εμπρός και πίσω άξονα, συνεργά-

ζεται με τέσσερις αισθητήρες ύψους και τρία επιταχυνσιόμετρα για

την ανάλυση των αλλαγών στην επιφάνεια του δρόμου. Με τα δε-

δομένα που συλλέγονται από την κεντρική μονάδα του συστήμα-

τος, προσαρμόζεται ανάλογα η απόκριση της ανάρτησης του DS 7

CROSSBACK. Το σύστημα μεταδίδει αυτά τα δεδομένα σε πραγ-

ματικό χρόνο σε μια ECU (Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου), η οποία

ενεργεί σε κάθε τροχό ανεξάρτητα. Ανάλογα με τις πληροφορίες

που λαμβάνονται, το ECU προσαρμόζει συνεχώς την ανάρτηση,

καθιστώντας την πιο σφιχτή ή πιο μαλακή, ανάλογα. Είναι μια δια-

δικασία που «απογειώνει» την άνεση για τον οδηγό και τους επι-

βάτες, του εξαιρετικού αυτού SUV της DS Automobiles.

Το 1955, η αρχέτυπη DS ενέπνευσε τον κόσμο, τον πλημύρισε με τεράστια έκπληξη και θαυμασμό,

όχι μόνο με τον εκπληκτικό σχεδιασμό της, αλλά και με την πρωτοποριακή τεχνολογία της. Ο κό-

σμος ακόμα και σήμερα θυμάται την υδροπνευματική ανάρτηση, ένα σύστημα που έθεσε νέα πρό-

τυπα στο κράτημα του αυτοκινήτου και στην άνεση των επιβατών, καθώς ήταν πολλά επίπεδα πάνω

από τον ανταγωνισμό όχι μόνο εκείνης της εποχής, αλλά και πολύ μεταγενέστερου. 

Κυρίαρχη άνεση ανά πάσα στιγμή
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• To πακέτο ασφάλειας στο νέο HONDA JAZZ e: HEV

Νέα τεχνολογία εμπρόσθιου-μεσαίου αερόσακου 

>> Παράδειγμα δέσμευσης της Honda στην ασφάλεια των επιβατών, το νέο Jazz είναι το πρώτο από τα
μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη, και το πρώτο στην κατηγορία του, που προσφέρει στάνταρ τη νέα τε-
χνολογία εμπρόσθιου-μεσαίου αερόσακου. Το καινοτόμο στοιχείο παθητικής ασφάλειας αποτελεί μέρος
ενός ολοκληρωμένου πακέτου συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού του νέου Jazz, που επι-
βεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στο χώρο της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο νέος εμπρόσθιος-μεσαίος αερόσακος είναι τοποθετημένος
στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού και αναπτύσσεται στο
χώρο μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Ο νέος αερόσακος, από
τους 10 που διαθέτει συνολικά το νέο Jazz, βοηθά στην απο-
φυγή της άμεσης επαφής μεταξύ οδηγού και συνοδηγού και
στον περιορισμό της σφοδρότητας μιας πλευρικής σύγκρου-

σης. Η ακριβής τοποθέτηση του αερόσακου επιτυγχάνεται με
τρεις  ιμάντες, ώστε να παράγει μέγιστη προστασία κατά την
ενεργοποίησή του, αγκαλιάζοντας τον οδηγό. Για το σκοπό
αυτό, η ομάδα μηχανικών της Honda διαμόρφωσε τη μονάδα
του αερόσακου ώστε να χωρά στο πάνω μαξιλάρι του νέου
καθίσματος του οδηγού.

• Νέο σύστημα αερόσακου ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα



Ο νέος αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα συνεργά-

ζεται με δύο ακόμα χαρακτηριστικά σε περίπτωση πλευρικής

σύγκρουσης: Τους προεντατήρες ζωνών ασφαλείας για οδηγό

και συνοδηγό που τους συγκρατούν στη θέση τους τους και το

ψηλότερα τοποθετημένο κεντρικό υποβραχιόνιο. Συνολικά, με

τη νέα μέθοδο, ο τραυματισμός του κεφαλιού μπορεί να μει-

ωθεί κατά 85% για τον επιβάτη που βρίσκεται στην πλευρά της

σύγκρουσης και κατά 98% για εκείνον που βρίσκεται στην απέ-

ναντι πλευρά (αποτελέσματα εσωτερικών δοκιμών της Honda).

Περαιτέρω βελτιώσεις του νέου Jazz περιλαμβάνουν το Σύ-

στημα Αερόσακου i-side στα πίσω καθίσματα. Αυτός ο αερό-

σακος που είναι τοποθετημένος στην επένδυση  των πίσω

θυρών, ενεργοποιείται για την προστασία των πίσω επιβατών

από προσκρούσεις στην πόρτα και την κολόνα C σε περίπτωση

πλευρικής σύγκρουσης. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του,

ο αερόσακος δεν υπονομεύει τη μοναδική λειτουργία των

magic seats του Jazz.

Η περαιτέρω πρόοδος στην ασφάλεια των επιβατών συμβαίνει

ενώ ο Ευρωπαϊκός οργανισμός προστασίας καταναλωτών

Euro NCAP εισάγει νέες απαιτήσεις δοκιμών το 2020, αναγνω-

ρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις των πλευρικών συγκρού-

σεων. Οι νέοι δείκτες αξιολόγησης θα διευρύνουν το πεδίο

ερευνών για πλευρικές συγκρούσεις από την απέναντι

πλευρά. 

«Η ασφάλεια των επιβατών είναι ζήτημα πρωταρχικής ση-

μασίας για τους σχεδιαστές μας στη φάση δημιουργίας ενός

νέου αυτοκινήτου» δήλωσε ο Takeki Tanaka, Large Project

Leader στη Honda. «Επανασχεδιάσαμε πλήρως την τελευ-

ταία γενιά Jazz, που σημαίνει ότι συμπεριλάβαμε νέες προ-

ηγμένες, δομικές τεχνολογίες και τα τελευταία συστήματα

παθητικής ασφάλειας για αξιόπιστη προστασία σε διάφορα

είδη ατυχημάτων. Με την προσθήκη μιας αναβαθμισμένης

γκάμας συστημάτων προηγμένης ασφάλειας και υποβοή-

θησης οδηγού στάνταρ, είμαστε σίγουροι ότι το νέο Jazz

παραμένει από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην κατηγορία

του.»

Εκτός από το νέο αερόσακο ανάμεσα στα εμπρός καθί-

σματα, ένα σύστημα αερόσακου SRS μπροστά από τα γό-

νατα του οδηγού μειώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης

στα κάτω άκρα και συμβάλλει στη βελτίωση της προστα-

σίας των επιβατών (κεφάλι και θώρακας), περιορίζοντας

την προς τα εμπρός κίνηση ολόκληρου του σώματος.
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Το νέο Jazz υιοθετεί την τεχνο-
λογία δομής αμαξώματος Ad-
vanced Compatibility
Engineering™ (ACE™) – πα-
τέντα της Honda, που αποτελεί τη
βάση για άριστη παθητική ασφά-
λεια, αυξάνοντας την προστασία
των επιβατών στις συγκρούσεις.
Ένα δίκτυο συνδεδεμένων δομι-
κών στοιχείων κατανέμει την
ενέργεια κρούσης πολύ πιο
ομοιόμορφα σε όλο το εμπρός
τμήμα του οχήματος, μειώνοντας
τις δυνάμεις που μεταφέρονται
στην καμπίνα επιβατών. Το
ACE™ όχι μόνο προστατεύει το
αυτοκίνητο και τους επιβάτες
διαχέοντας την ενέργεια που
εκλύεται σε όλη τη δομή του
αμαξώματος αλλά μειώνει και
την ενέργεια που δέχεται το άλλο
αυτοκίνητο. Έτσι διασφαλίζεται η
προστασία των επιβατών σε
συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα
οχήματα.

• To πακέτο ασφάλειας στο νέο HONDA JAZZ e: HEV

Τα χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας του νέου Jazz πλαισιώνονται από τις
αναβαθμισμένες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού
Honda SENSING. Μία νέα, πιο ευρυγώνια και υψηλότερης ευκρίνειας κάμερα
καταργεί την κάμερα πολλαπλών χρήσεων και τη λειτουργία αισθητήρα του City-
Brake Active System (CTBA) της προηγούμενης γενιάς Jazz. Η κάμερα αναγνω-
ρίζει περισσότερα χαρακτηριστικά οδοστρώματος και κυκλοφορίας. Μεταξύ
άλλων, ανιχνεύει εάν το αυτοκίνητο πλησιάζει στην άκρη του δρόμου (χορτάρι ή
πέτρες), ένα αντίθετα ερχόμενο όχημα, ή παρέκκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας
χωρίς χρήση φλας και, πινακίδες οδοσήμανσης. Η κάμερα  μπορεί επίσης να πε-
ριορίζει το θάμπωμα πετυχαίνοντας μία μόνιμα καθαρή ορατότητα.
Το αναβαθμισμένο πακέτο τεχνολογιών Honda SENSING περιλαμβάνει:
• Collision Mitigation Braking System (Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος) - με
βελτιωμένη λειτουργία τη νύχτα και για ανίχνευση πεζού, σε συνθήκες φτωχού
φωτισμού. Το σύστημα ειδοποιεί επίσης τον οδηγό εάν ανιχνεύσει δικυκλιστή που
επιχειρεί να διασχίζει το δρόμο. Επιπλέον, εφαρμόζει πίεση πέδησης όταν το Jazz
διασχίζει το δρόμο ή κατευθύνεται προς την πορεία ενός επερχόμενου οχήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη νέα, εμπρόσθια ευρυγώνια κάμερα.
• Adaptive Cruise Control - διαχειρίζεται αυτόματα την απόσταση από το προπο-
ρευόμενο όχημα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να ακολουθεί τους αργούς ρυθ-
μούς κυκλοφορίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης (Low Speed Follow).
• Lane Keeping Assist System (Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας) –
λειτουργεί από 72km/h σε αστικούς και επαρχιακούς δρόμους – και σε αυτοκι-
νητόδρομους με πολλαπλές λωρίδες – διευρύνοντας το πλαίσιο ασφάλειας.
• Road Departure Mitigation System (Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας
Κυκλοφορίας) – αποτρέπει την απομάκρυνση από το δρόμο. Προειδοποιεί τον
οδηγό αν ανιχνεύσει ότι το όχημα πλησιάζει στο εξωτερικό άκρο του οδοστρώμα-
τος  (χορτάρι ή πέτρες), ένα αντίθετα ερχόμενο όχημα, ή τάση τυχαίας παρέκκλισης

• Η παθητική ασφάλεια 

ενσωματωμένη 

στη δομή του οχήματος 

• Αναβαθμισμένες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, στάνταρ



>> τεχνολογία

από τη λωρίδα (χωρίς φλας).
• Traffic Sign Recognition System (Σύστημα Αναγνώρισης Σημά-
των Οδικής Κυκλοφορίας) – χρησιμοποιεί την εμπρός, ευρυγώνια
κάμερα για να ανιχνεύει όποτε το όχημα κινείται με κατεύθυνση
προς τα εμπρός. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα και προβάλλει
τις πινακίδες σήμανσης κυκλοφορίας μέσω της οθόνης LCD επτά
ιντσών, αφού το όχημα περάσει την πινακίδα. Το σύστημα ανι-
χνεύει στρογγυλές πινακίδες σήμανσης κυκλοφορίας που απει-
κονίζουν όρια ταχύτητας  και απαγορευτικά προσπέρασης. Δύο
πινακίδες μπορούν να εμφανίζονται κάθε φορά – στη δεξιά
πλευρά της οθόνης προβάλλονται μόνο πινακίδες με όρια ταχύ-
τητας, ενώ στην αριστερή προβάλλονται απαγορευτικά προσπέ-
ρασης και όρια ταχύτητας με πρόσθετες πληροφορίες,  όπως
καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα.
• Intelligent Speed Limiter – αναγνωρίζει πινακίδες ταχύτητας και
θέτει το όριο ταχύτητας. Εάν η πινακίδα ορίου ταχύτητας δείχνει
μικρότερη ταχύτητα από την πραγματική, μία ένδειξη στο ταμπλό
αναβοσβήνει σε συνδυασμό με ένα προειδοποιητικό ήχο και το
σύστημα, σταδιακά, μειώνει την ταχύτητα του οχήματος.
• Auto High-Beam (Αυτόματη Λειτουργία Μεγάλης Σκάλας) – λει-
τουργεί σε ταχύτητες πάνω από 40km/h για αυτόματη ενεργοποί-
ηση/απενεργοποίηση της μεγάλης σκάλας φώτων ανάλογα με τα
αντίθετα ερχόμενα/προπορευόμενα οχήματα (αυτοκίνητα φορτηγά
και μοτοσυκλέτες), ποδήλατα, το φως του περιβάλλοντος.
• Blind Spot Information (Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Ση-
μείου) – σε συνδυασμό με το Cross Traffic Monitor προσφέρεται
στάνταρ στην έκδοση Executive.
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Εκτός από το ανώτατο όριο ταχύτητας, κάθε αυτοκίνητο

της Volvo στο εξής θα παραδίδεται με ένα Care Key, το

οποίο επιτρέπει στους οδηγούς Volvo να θέτουν επιπλέον

περιορισμούς στην ανώτατη ταχύτητα του αυτοκινήτου, για

παράδειγμα, όταν το παραχωρούν σε άλλα μέλη της οικο-

γένειάς τους ή σε νεότερους και άπειρους οδηγούς.

Τόσο το όριο των 180 km/h όσο και το Care Key στέλνουν

ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για τους κινδύνους της

υπερβολικής ταχύτητας, υπογραμμίζοντας την ηγετική

θέση της Volvo Cars παγκοσμίως στον τομέα της ασφά-

λειας. Και τα δύο χαρακτηριστικά υποδεικνύουν τρόπους

με τους οποίους οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν

να παρέμβουν ενεργά και υπεύθυνα, ώστε με τη βελτίωση

της οδηγικής συμπεριφοράς να επιτευχθούν μηδενικές

απώλειες ζωής στο δρόμο. 

"Πιστεύουμε ότι ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων έχει ευ-

θύνη να συνεισφέρει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας",

δήλωσε η Μαλίν Έκχολμ (Malin Ekholm), επικεφαλής του

Volvo Cars Safety Centre. "Η τεχνολογία μας για τον περιο-

ρισμό της ταχύτητας και ο διάλογος τον οποίο εγκαινιάζει

ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Το όριο τα-

χύτητας και το Care Key βοηθούν τους ανθρώπους να

σκεφτούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η υπερβολική τα-

χύτητα είναι επικίνδυνη, ενώ προσφέρουν επιπλέον ηρε-

μία και υποστηρίζουν την καλύτερη οδηγική

συμπεριφορά".

Το ανώτατο όριο ταχύτητας προκάλεσε αντιφατικές αντι-

δράσεις όταν ανακοινώθηκε, με ορισμένους παρατηρητές

να αμφισβητούν το δικαίωμα των κατασκευαστών αυτο-

κινήτων να επιβάλουν τέτοιους περιορισμούς μέσω της

διαθέσιμης τεχνολογίας.

Ωστόσο, η Volvo Cars πιστεύει ότι έχει υποχρέωση να συ-

νεχίσει την ηγετική της παράδοση όσον αφορά τη συζή-

τηση για το δικαίωμα και την υποχρέωση των

κατασκευαστών αυτοκινήτων να αναλαμβάνουν δράση

που εντέλει σώζει ζωές, έστω και αν αυτό σημαίνει τη δυ-

νητική απώλεια ορισμένων πελατών. 

Το πρόβλημα με την υπερβολική ταχύτητα είναι ότι, μετά

την υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων, η in-car τεχνολογία

ασφαλείας και οι έξυπνες υποδομές δεν επαρκούν πλέον

για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί και απώλειες

ζωής σε περίπτωση ατυχήματος. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες δυτικές

χώρες έχουν θέσει όρια ταχύτητας. Ωστόσο, η υπέρβαση

care key

Κάθε νέο αυτοκίνητο της Volvo διαθέτει πλέον ανώτατο όριο ταχύτητας στα 180 km/h,  καθώς η Volvo Cars υλοποιεί

την υπόσχεση που έδωσε το προηγούμενο έτος για το λανσάρισμα σχετικού περιορισμού που υπερβαίνει τους κα-

νονισμούς και τη νομοθεσία, ώστε να βοηθήσει να κλείσει το κενό που απομένει έως τον μηδενισμό θανάτων και

σοβαρών τραυματισμών  από οδικά ατυχήματα.

Με ανώτατο όριο ταχύτητας στα 180 km/h 

και με Care Key για όλα τα νέα αυτοκίνητά της

τε
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VOLVO CARS



των ορίων είναι συχνή και αποτελεί μία από τις πιο συνη-

θισμένες αιτίες θανάτων στο δρόμο. Εκατομμύρια ανθρώ-

πων εξακολουθούν να λαμβάνουν πρόστιμα ταχύτητας

κάθε χρόνο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν συνήθως πε-

ριορισμένη κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με

την υπερβολική ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρω-

ποι συχνά οδηγούν υπερβολικά γρήγορα και αποτυγχάνουν

να προσαρμόσουν αποτελεσματικά την ταχύτητά τους στις

κυκλοφοριακές συνθήκες.

Εκτός από την υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την

επήρεια αλκοόλ, καθώς και η απόσπαση προσοχής αποτε-

λούν δύο ακόμη βασικές πηγές ανησυχίας όσον αφορά την

οδική ασφάλεια και αντιπροσωπεύουν το κενό που απομέ-

νει έως την εκπλήρωση του οράματος της Volvo Cars για

ένα μέλλον με μηδενικές απώλειες ζωής και σοβαρούς

τραυματισμούς στο δρόμο. Προκειμένου να αντιμετωπίσει

και τις τρεις αυτές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς

με τις προτάσεις ασφαλείας που εξελίσσει, η σουηδική εται-

ρεία αναλαμβάνει δράση προγραμματίζοντας το λανσάρι-

σμα ακόμη περισσότερων στοιχείων ασφαλείας στα

μελλοντικά της μοντέλα.
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>> ford mustang over the air

Οι Over-The-Air ενημερώσεις 

λογισμικού της Mustang Mach-E μπορεί να

διαρκέσουν λιγότερο από 2 λεπτά 
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Αντίθετα με άλλα αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να

είναι σταθμευμένα όση ώρα πραγματοποιείται

μία ενημέρωση λογισμικού, η Ford έχει αναπτύ-

ξει ένα σύστημα που επιτρέπει την ασφαλή

λήψη ενημερώσεων «στο παρασκήνιο». Μάλι-

στα, σε μερικές περιπτώσεις ενημερώσεων, η

διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από

δύο λεπτά. 

«Αξίζει να σημειωθεί για τη Mustang Mach-E

ότι αυτό που βιώνουν οι πελάτες μας την πρώτη

μέρα είναι μόνον η αρχή – όσο περνά ο καιρός,

το αυτοκίνητο εξελίσσεται με την προσθήκη

ακόμα περισσότερων λειτουργιών και δυνατο-

τήτων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο John Van-

gelov, επικεφαλής του τομέα συνδεδεμένων

υπηρεσιών της Ford Motor Company. «Οι έξυ-

πνες ασύρματες ενημερώσεις ελαχιστοποιούν

επίσης το χρόνο που το αυτοκίνητο μένει σε

αδράνεια, χάρη στην ταχύτατη ενεργοποίησή

τους που διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό ότι η

Mustang Mach-E αναβαθμίζεται συνεχώς,

ακόμα και όταν ο ιδιοκτήτης της κοιμάται.»

Οι βελτιώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις ενη-

μερώσεις του SYNC®. Σχεδόν όλα τα υπολογι-

στικά συστήματα της Mustang Mach-E

ενημερώνονται ασύρματα, γεγονός που σημαί-

νει ότι η Ford μπορεί να βελτιώνει τις επιδόσεις

προσφέροντας εντελώς νέα χαρακτηριστικά που

ενδεχομένως δεν υπάρχουν όταν οι πελάτες

παραλαμβάνουν για πρώτη φορά τα οχήματά

τους. 

Μερικές φορές η εγκατάσταση ορισμένων ενη-

μερώσεων δεν θα γίνεται καν αντιληπτή στους

πελάτες, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν κάποια

ώρα – π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας – για τη

λήψη ενημερώσεων, ενόσω η Mach-E είναι

σταθμευμένη. Πολλές ενημερώσεις θα ολοκλη-

ρώνονται σχεδόν αμέσως μόλις ο οδηγός βάζει

εμπρός το όχημα, ενώ θα εκδίδονται σχετικές

ειδοποιήσεις για τις βελτιώσεις που έχουν εγ-

κατασταθεί. 

Κάποιες ενημερώσεις ολοκληρώνονται σε λι-

γότερο από δύο λεπτά. Οι πιο περίπλοκες, οι

οποίες απαιτούν το όχημα να παραμένει σταθ-

μευμένο για μεγαλύτερο διάστημα, μπορούν να

προγραμματίζονται ώστε να πραγματοποιούνται

τη στιγμή που εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες του

αυτοκινήτου. 

Η Ford υπολογίζει ότι θα προσφέρει τις πρώτες

ενημερώσεις μέσα σε έξι μήνες από τη στιγμή

που οι πρώτες Mustang Mach-E παραδοθούν

στους ιδιοκτήτες τους. Οι τελευταίοι θα λαμβά-

νουν ειδοποιήσεις για τις διαθέσιμες ενημερώ-

σεις λογισμικού, ενώ η λήψη τους θα γίνεται

μέσω Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανά-

λογα με την ενημέρωση. 

Οι κάτοχοι της νέας, πλήρως ηλεκτρικής Mustang Mach-E θα μπορούν να «παρακο-

λουθούν» από κοντά τις εξελίξεις με ενημερώσεις over-the-air (ΟΤΑ) που αναβαθμί-

ζουν το SUV μοντέλο της Ford σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, χωρίς καν να

απομακρύνεται από το σπίτι. 



>> ford mustang over the air

Επιθυμώντας να μην αφήσει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη

στο λανσάρισμα της Mustang Mach-E, η ομάδα μηχανικών

της Ford επινόησε νέους τρόπους για την ανάπτυξη και δο-

κιμή των over-the-air ενημερώσεων εν μέσω της πανδη-

μίας του κορωνοϊού. Προηγουμένως, οι ομάδες μηχανικών

έπρεπε να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο ώστε να έχουν

πρόσβαση στα διαφορετικά συστήματα του οχήματος που

ήταν απαραίτητα για τη δοκιμή των εν λόγω αναβαθμίσεων

– αλλά λόγω της επιβεβλημένης εργασίας από το σπίτι, οι

μηχανικοί κλήθηκαν να αλλάξουν άμεσα τη διαδικασία.

Έτσι, οι ομάδες μηχανικών κινήθηκαν γρήγορα για να δη-

μιουργήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλα τα συστή-

ματα του οχήματος, συνδέοντάς τα ακόμα και με εργαλεία

που επέτρεπαν τον άμεσο επαναπρογραμματισμό τους

ακόμα και από το σπίτι. Και ενώ αρχικά για τον προγραμμα-

τισμό ενός συστήματος από απόσταση απαιτούνταν πέντε

ώρες, τώρα η διαδικασία μπορεί να ολοκληρώνεται σε λι-

γότερο από 10 λεπτά.
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Η Ford εκπληρώνει τις υποσχέσεις της στους πελάτες ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας
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MAZDA MX-30



Η Mazda ξεκινά την παραγωγή του πρώτου της 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου (EV)

Το νέο MX-30 εφοδιάζεται με τον κινητήρα e-Skyac-

tiv1 – τη νέα τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της Mazda.

Το σύστημα που μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός

τροχούς συνδυάζει ένα σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα

εναλλασσόμενου ρεύματος απόδοσης 107kW

(145Hp), και μία μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος

35.5kWh, που εξασφαλίζουν στο νέο SUV εμβέλεια

της τάξης των 200χλμ. περίπου. (Βάσει πρωτοκόλλου

WLTP σε μικτή διαδρομή).

Η μπαταρία του συστήματος κίνησης μπορεί να φορ-

τιστεί στο 80% της χωρητικότητάς της, σε 40 περίπου

λεπτά με τη χρήση ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος. 

Η αρχιτεκτονική φιλοσοφία κατασκευής Skyactiv του

MX-30, έχει διαμορφωθεί ειδικά έτσι ώστε να ενισχύει

την εγγενώς απαλή οδηγική συμπεριφορά του αμιγώς

ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Σε συνδυασμό με τα

ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας i-Activsense,

το νέο SUV προσφέρει στους επιβάτες του μία μονα-

δική εμπειρία αθόρυβης και άνετης οδήγησης, γεγο-

νός που αποτέλεσε και την κατευθυντήρια γραμμή για

τους μηχανικούς/σχεδιαστές του – το ηλεκτρικό

όχημα (EV) θα πρέπει να είναι τόσο τέλειο οδηγικά,

όπως και κάθε άλλο μοντέλο της Mazda.

Η πιο πρόσφατη υλοποίηση της πολύ-βραβευμένης

σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo, προβάλλει ακόμα πε-

ρισσότερο τη νέα αυτή κατεύθυνση της Mazda σε ότι

αφορά την τεχνολογική εξέλιξη των συστημάτων κί-

νησης. Το ασυμβίβαστο και απλό ταυτόχρονα στυλ το-

νίζει την ομορφιά του αμαξώματος του MX-30, ενώ οι

αντικρυστά ανοιγόμενες πόρτες, η απουσία μεσαίας

κολώνας, και η συνολική γυάλινη επιφάνεια, συμβάλ-

λουν καθοριστικά στη δημιουργία της αίσθησης ευ-

ρυχωρίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.  

Η τέλεια εργονομία του εσωτερικού, προβάλλεται

μέσω του οδηγοκεντρικού χαρακτήρα της θέσης οδή-

γησης, της αιωρούμενης κεντρικής κονσόλας, την

καινούργια σε μοντέλο της Mazda, οθόνη αφής των

7’’ για το χειρισμό του συστήματος κλιματισμού, και

από ένα πλήθος φιλικών προς το περιβάλλον υλικών,

όπως ο φελλός και οι υφασμάτινες επενδύσεις από

ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, στα πάνελ των

θυρών 

Το  MX-30 προβλέπεται να φτάσει στις εκθέσεις της

Ευρώπης, το φθινόπωρο του 2020. 

>> Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Mazda 
– ένα κομψό και ευέλικτο SUV
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Στις 20 Μαΐου του 2020, στο εργοστάσιο Ujina,  Νο1 της Χιροσίμα, η Mazda ξεκίνησε την παραγωγή

του ολοκαίνουργιου Mazda MX-30, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας. Το  MX-

30, ένα στιλάτο και ευέλικτο SUV που δημιουργήθηκε σε απάντηση της διαρκώς αυξανόμενης ζήτη-

σης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EVs), και της έντονης τάσης για προστασία του περιβάλλοντος που

επικρατεί στην Ευρώπη. 
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Το δημοφιλέστερο premium SAV της ελληνικής αγοράς, εφο-
διασμένo με την τελευταίας γενιάς τεχνολογία eDrive, διατηρεί
τα κορυφαία χαρακτηριστικά του και τα συνδυάζει με τις αρετές
της ηλεκτροκίνησης.
Το υβριδικό συγκρότημα κίνησης αποτελείται από έναν 3-κύ-

λινδρο κινητήρα βενζίνης, που σε συνδυασμό με τον ηλεκτρο-
κινητήρα αποδίδουν συνολική ισχύ 220 ίππων (ροπή 385 Nm).
Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές, καθώς για την επιτάχυνση 0-100
χλμ./ώρα χρειάζονται 6,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα
193 χλμ./ώρα. Η BMW X1 xDrive25e είναι τετρακίνητη, καθώς ο
κινητήρας βενζίνης δίνει την κίνηση στον εμπρόσθιο άξονα, ενώ
ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω.

Η ηλεκτρική διάσταση της BMW X1 xDrive25e προσφέρει τη μο-
ναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης για έως 57/52 χλμ.
(NEDC/WLTP) μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης μικτής χω-
ρητικότητας 10 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα 8,8 kWh). Συνε-
πώς, οι καθημερινές διαδρομές μπορούν να πραγματοποιούνται
απόλυτα οικονομικά, αθόρυβα και με μηδενικούς ρύπους, με
ταχύτητες έως και 135 χλμ./ώρα (MAX eDrive). Και στο υβριδικό
πρόγραμμα λειτουργίας (AUTO eDrive) η κίνηση μπορεί να
πραγματοποιείται με χρήση αποκλειστικά της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, με τη διαφορά ότι από ένα επίπεδο ταχύτητας και πάνω
(90 χλμ./ώρα) ενεργοποιείται και ο βενζινοκινητήρας.

BMW X1
xDrive25e

ηλεκτροκίνηση

Η BMW, πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στην κατηγορία 
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, συμπληρώνει τη γκάμα των Plug-in υβριδικών

μοντέλων της με την BMW X1 xDrive25e.
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Πιο συγκεκριμένα, η BMW X 1 xDrive 25 e Business Advanced περιλαμβάνει 

πέραν του βασικού εξοπλισμού:
• Πακέτο xLine
(Ειδικά εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά, ζάντες ελαφρού κράματος 18’’, ηλεκτρική
πόρτα χώρου αποσκευών, προβολείς LED, πίσω φώτα LED, προβολείς ομίχλης LED.
• Δερμάτινα, ηλεκτρικά, σπορ καθίσματα.
• Πακέτο Ιnnovation
(Navigation Plus με έγχρωμη οθόνη αφής 10,2’’ και πολύ-χειριστήριο iDrive, Ηead-up dis-
play, Driving Assistant, σύστημα συναγερμού, αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέπτη).
• Κάμερα οπισθοπορείας.
• Ηχοσύστημα Hi-Fi.
• Πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI).
• Apple CarPlay.
• Πακέτο εξωτερικών καθρεπτών, με ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέ-
πτες.
• Μεταλλικό χρώμα (11 επιλογές).

Η πλήρης επαναφόρτιση της μπα-
ταρίας μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί σε 5 ώρες σε απλή οικιακή
πρίζα ή σε 3,2 ώρες σε φορτιστή
AC ισχύος 3,7 kW. H φόρτιση της
μπαταρίας μπορεί φυσικά να
πραγματοποιηθεί και εν κινήσει
από τον κινητήρα βενζίνης, αν ο
οδηγός επιλέξει το ανάλογο πρό-
γραμμα οδήγησης (SAVE BAT-
TERY). Η μέση κατανάλωση
καυσίμου σε περίπτωση υβριδι-
κής λειτουργίας είναι 1,9/1,7 λίτρα
ανά 100 χλμ (NEDC/WLTP) και οι
εκπομπές ρύπων CO2 περιορί-
ζονται στα 43/39 γρ./χλμ.
(NEDC/WLTP).
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SKODA
ENYAQ iV



 

Το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας που είναι βασι-

σμένο στη μεταβλητή πλατφόρμα ηλεκτροκίνητων οχημά-

των MEB του Volkswagen Group, συνδυάζει

χαρακτηριστικές αρετές της SKODA, όπως γενναιόδωροι

χώροι και πρακτικότητα με πολύ ελκυστικό design και fun-

to-drive αλλά αειφόρο χαρακτήρα. Επιλογή από τρία μεγέθη

μπαταριών και πέντε εκδόσεις ισχύος, ανάλογα με τις απαι-

τήσεις. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV θα κατασκευάζεται στο

κεντρικό εργοστάσιο της SKODA AUTO στη Mladá Boleslav

ενώ παράλληλα είναι το πρώτο όχημα του Volkswagen

Group στην Ευρώπη, που βασίζεται στην MEB και παράγε-

ται εκτός Γερμανίας.

Ο Πρόεδρος της SKODA AUTO, Bernard Maier, δήλωσε: «Το

ENYAQ iV σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη

SKODA AUTO, είναι το σύμβολο της εκστρατείας E-Mobility

της SKODA. Με αυτό, κάνουμε την ηλεκτροκίνηση Simply

Clever και πρακτική, χάρη σε μεγάλες αυτονομίες και μι-

κρούς χρόνους φόρτισης. Ταυτόχρονα, το ENYAQ iV διαθέτει

τις χαρακτηριστικές αρετές της SKODA στον υπερθετικό

βαθμό, όπως κορυφαίοι εσωτερικοί χώροι και μέγιστη λει-

τουργικότητα, σε αρμονία με μοντέρνο design. Το πρώτο

μας αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο που βασίζεται στην

πλατφόρμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Volkswagen

Group, θα κατασκευάζεται στο κεντρικό μας εργοστάσιο στη

Mladá Boleslav, στην καρδιά της SKODA. Εκτός άλλων,

πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της

εξασφάλισης του μέλλοντος του εργοστασίου και της δια-

σφάλισης των θέσεων εργασίας στην περιοχή.»

■ Πανέμορφο, αποδοτικό, ηλεκτρικό: το νέο SKODA ENYAQ iV, 

ακόμα με χαρακτηριστικό καμουφλάζ στους δρόμους της Ιρλανδίας, σηματοδοτεί ένα και-

νοτόμο βήμα προς τα εμπρός στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της SKODA. 

Tο πρώτο μοντέλο παραγωγής της SKODA που βασίζεται 
στην πλατφόρμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων MEB
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Το ολοκαίνουργιο ENYAQ iV είναι ένα τυπικό μοντέλο από τη SKODA της νέας εποχής, αλλά με μια εντελώς νέα ιδέα κίνησης.

Το ENYAQ iV είναι ιδανικό για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, προσφέροντας μεγάλες αυτονομίες έως και 500 χλμ. στον

κύκλο WLTP και γρήγορη φόρτιση. Λόγω του concept του οχήματος, οι σχεδιαστές ήταν σε θέση να οργανώσουν το εσωτερικό

του ENYAQ iV με έναν εντελώς νέο τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερους χώρους για τους επιβάτες και τις

αποσκευές τους, παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια εμφάνιση που είναι τόσο

ελκυστική όσο και σύγχρονη. Επιπλέον, το ENYAQ iV προσφέρει υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα καθώς και κορυφαίες λύσεις

ψυχαγωγίας-ενημέρωσης σε συνδυασμό με άφθονα Simply Clever χαρακτηριστικά της SKODA.

Το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της SKODA AUTO έχει μήκος 4.648 mm, πλάτος 1.877 mm και ύψος 1.618 mm. Το μεταξόνιο

είναι 2.765 mm ενώ η χωρητικότητα αποσκευών 585 λίτρα. Το κατώφλι φόρτωσης, το οποίο έχει ρυθμιστεί χαμηλά για ένα

SUV, επιτρέπει την εύκολη φόρτωση, ακόμη και για βαριά ή ογκώδη αντικείμενα.

■ Πρώτο SKODA βασισμένο στην MEB: ιδανικό για καθημερινή χρήση και

αειφόρος, fun-to-drive οδήγηση
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Το SKODA ENYAQ iV είναι το πρώτο όχημα του Volkswagen Group στην Ευρώπη που βασίζεται στην MEB και

θα κυλήσει από γραμμή παραγωγής εκτός της Γερμανίας. Έχει προγραμματιστεί να κατασκευάζεται στο κεντρικό

εργοστάσιο της SKODA AUTO στη Mladá Boleslav και θα μοιράζεται τη γραμμή παραγωγής με μοντέλα που

βασίζονται στην πλατφόρμα MQB. 

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου μοντέλου, έστω ακόμα με καμουφλάζ, σηματοδοτεί επίσης την έναρξη των

προπωλήσεων. Η παραγωγή θα ξεκινήσει στο τέλος του έτους ενώ η έναρξη πωλήσεων του SKODA ENYAQ

iV θα ξεκινήσει τις αρχές του 2021. Η «Founder’s Edition», που είναι εξοπλισμένη με ειδικά χαρακτηριστικά και

ιδιαίτερη εμφάνιση, θα περιοριστεί σε 1.895 μονάδες, φόρος τιμής στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, πριν από

125 χρόνια.

■ Το ENYAQ iV θα κατασκευάζεται στη Mladá Boleslav 
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Στις εισαγωγικές εκδόσεις, ένας κινητήρας τοποθετημένος

πίσω δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, δημιουργώντας έτσι

μια τεχνολογική γέφυρα με την ιστορία και την παράδοση

της μάρκας. Οι πιο ισχυρές εκδόσεις διαθέτουν ένα δεύτερο

ηλεκτροκινητήρα στο μπροστινό μέρος, για να μεταδίδουν

την ισχύ στο δρόμο ακόμα πιο αποτελεσματικά. Στην πιο

ισχυρή παραλλαγή του, το SKODA ENYAQ iV μπορεί να ρυ-

μουλκήσει φορτία έως και 1.200 κιλά, αν χρειαστεί. Συνο-

λικά πέντε διαφορετικές παραλλαγές ισχύος και τρία μεγέθη

μπαταριών προσφέρουν διασκεδαστική αλλά αειφόρο οδή-

γηση. Ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση, η κίνηση μετα-

δίδεται είτε στους πίσω τροχούς είτε και στους τέσσερις.

Χάρη στις εξαιρετικά αποδοτικές μπαταρίες, τα ελαστικά χα-

μηλής αντίστασης κύλισης και την αεροδυναμική που είναι

εξαιρετική για ένα SUV (Cd από 0,27), το SKODA ENYAQ iV

θα έχει αυτονομία έως και 500 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Ο Christian Strube, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

SKODA για την Τεχνική Ανάπτυξη, δήλωσε: «Οι πολλές δυ-

νατότητες της ΜΕΒ μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε το τέ-

λειο ENYAQ iV για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και

εφαρμογών. Αυτό περιλαμβάνει μια εισαγωγική έκδοση για

οικογένειες, η οποία προσφέρει άφθονους χώρους και

πρακτικότητα, μια έκδοση ειδικά για όσους οδηγούν συχνά

μεγάλες αποστάσεις και χρειάζονται μεγαλύτερη αυτονομία

και ένα μοντέλο για τον πελάτη με σπορ απαιτήσεις που

αναζητά μέγιστη απόδοση ακόμη και σε ένα ηλεκτρικό

SUV.»

Το βασικό μοντέλο είναι το SKODA ENYAQ iV 50. Η μπατα-

ρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστική χωρητικότητα 55 kWh

(καθαρή χωρητικότητα: 52 kWh). Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας

έχει ισχύ 109 kW (148 PS), προσφέροντας μέγιστη αυτονο-

μία έως και 340 χλμ. Αυτή αυξάνεται μέχρι τα 390 χλμ. στο

ENYAQ iV 60 των 132 kW (179 PS), εξοπλισμένο με μπατα-

ρία 62 kWh (καθαρή: 58 kWh). Το ENYAQ iV 80 με  μετά-

δοση κίνησης στους  πίσω τροχούς παράγει 150 kW (204

PS), έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία έως και 500 χλμ. στον

κύκλο WLTP. Η μπαταρία του των 82 kWh (καθαρή: 77

kWh) χρησιμοποιείται επίσης από τις δύο εκδόσεις που

είναι εφοδιασμένες με ένα δεύτερο ηλεκτρικό κινητήρα, το-

ποθετημένο εμπρός και συνεπώς με κίνηση σε όλους τους

τροχούς: τα ENYAQ iV 80X και ENYAQ iV vRS, τα οποία πα-

ράγουν 195 kW (265 PS) και 225 kW (306 PS) αντίστοιχα. Το

κορυφαίο μοντέλο της γκάμας επιταχύνει από 0 έως 100

χλμ./ώρα σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύ-

τητα 180 χλμ./ώρα. Η μέγιστη αυτονομία και των δύο τετρα-

κίνητων εκδόσεων φτάνει μέχρι τα 460 χλμ..

■ Δύο κινητήρια συστήματα, τρία μεγέθη μπαταριών, πέντε εκδόσεις ισχύος
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Ξεκινά η δημιουργία του μεγαλύτερου 

δικτύου φόρτισης V2G στο κόσμο

Μεπλήρη σεβασμό στους κανόνες ασφάλειας για τον πε-

ριορισμό της πανδημίας του COVID-19, ξεκίνησαν οι

εργασίες στο εργοστάσιο Mirafiori της FCA στο Τορίνο, για την

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του δικτύου V2G. Με την ολο-

κλήρωση του, θα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης του

είδους στον κόσμο. Τα δίκτυα V2G δίνουν τη δυνατότητα μετα-

φοράς ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης στα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο τα οχήματα

φορτίζονται, ενώ όταν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρι-

κής ενέργειας από το δίκτυο (π.χ. ένα μεσημέρι με καύσωνα

όπου λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά των κτηρίων), τα οχή-

ματα μέσω των μπαταριών τους «δανείζουν» ενέργεια στο σύ-

στημα επιτρέποντας την σταθεροποίηση του.   

Η εγκατάσταση στο Mirafiori θα συνδέει τα αμιγώς ηλεκτρικά

αυτοκίνητα της FCA με το δίκτυο διανομής ενέργειας. Με αυτό

τον τρόπο θα είναι δυνατή η φόρτιση των αυτοκινήτων, ενώ οι

μπαταρίες των αυτοκινήτων θα χρησιμοποιούνται για να στα-

θεροποιούν το δίκτυο, επιστρέφοντας ενέργεια σε αυτό όποτε

>> Παρά τα προβλήματα που δημιούρ-
γησε η πανδημία του COVID-19, ο Όμι-
λος Fiat Chrysler Automobiles (FCA) και
η ENGIE Eps, συνέχισαν σταθερά την
εξέλιξη υποδομών που σαν στόχο
έχουν την υποστήριξη της ηλεκτροκί-
νησης. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης –
τον περασμένο Σεπτέμβριο- της
συνεργασίας με την Terna για τη δημι-
ουργία και εξέλιξη δικτύων V2G (Vehi-
cle to Grid), η FCA  επέλεξε την ENGIE
Eps, ως τεχνικό συνεργάτη για την κα-
τασκευή της εγκατάστασης στο εργο-
στάσιο του Mirafiori στο Τορίνο.

FCA
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υπάρχει ανάγκη. Αυτή η λύση εκτός από το τεχνικό και πε-

ριβαλλοντολογικό όφελος, αντιπροσωπεύει και μια ευκαι-

ρία να μειωθεί το κόστος χρήσης των ηλεκτρικών

αυτοκινήτων. Η ανάγκη εξισορρόπησης των πόρων, είναι

κάτι που θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία και τα

δίκτυα V2G μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτή την

κατεύθυνση. Για παράδειγμα η «έξυπνη» διαχείριση των

μπαταριών, ένα σύστημα που βρίσκεται σε φάση εξέλιξης

στο Mirafiori, θα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην εξισορρό-

πηση σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής έναντι της κα-

τανάλωσης ενέργειας.

Με αυτό τον τρόπο, η τεχνολογία V2G αποτελεί βασική

δομή που θα επιτρέψει τη γρήγορη εξάπλωση της ηλε-

κτροκίνησης, αλλά και της συνολικής μείωσης των εκπομ-

πών CO2. Υπό το πρίσμα αυτό, η FCA, συνεχίζει με ταχύς

ρυθμούς την ανάπτυξη του. Αυτή τη στιγμή η 1η φάση βρί-

σκεται σε εξέλιξη στο κέντρο logistics του Mirafiori, μια

έκταση 3.000τ.μ. όπου θα τοποθετηθούν 10χλμ. καλωδίων

που θα συνδέουν 32 αμφίδρομους ταχυ-φορτιστές με από-

δοση έως 50kW ο κάθε ένας. Το σύστημα διαχείρισης του

δικτύου V2G σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την

ENGIA Eps. Οι φορτιστές θα μπορούν να φορτίζουν ταυ-

τόχρονα συνολικά έως 64 ηλεκτρικά οχήματα και αναμέ-

νεται να ξεκινήσουν να λειτουργούν τον προσεχή Ιούλιο.

Μέχρι τα τέλη του 2021, το σύστημα, αναμένεται να μπορεί

να υποστηρίζει μέχρι και 700 ηλεκτρικά οχήματα. Το δίκτυο

θα λαμβάνει ενέργεια και από το ηλιακό πάρκο των

150.000τ.μ., απόδοσης 15MW, που επίσης κατασκευάζεται

στο Mirafiori και θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών

CO2 κατά 5.000 τόνους.  

Με την ολοκλήρωση του, το δίκτυο V2G στο Mirafiori, θα

έχει την δυνατότητα παροχής 25 MW, που θα το καθιστά τη

μεγαλύτερη αντίστοιχη εγκατάσταση στον κόσμο. Χαρα-

κτηριστικό είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί

τη ροή ενέργειας που αντιστοιχεί στην κατανάλωση που

έχουν 8.500 σπίτια.

>> ηλεκτροκίνηση
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Το νέο Kuga έρχεται στην ελληνική αγορά για να ενδυναμώ-

σει τη δημοφιλή γκάμα των SUV μοντέλων της Ford, δίπλα

στα καταξιωμένα EcoSport και Puma, αποτελώντας σήμερα το

πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο στην ιστορία της. 

 

 

Διαθέσιμο σε βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, αλλά

ταυτόχρονα σε plug-in υβριδικές και ήπια υβριδικές, το νέο Kuga έρχεται

να συνθέσει την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία

του προτάσσοντας μεταξύ άλλων premium χαρακτηριστικά, κορυφαίο

εξοπλισμό άνεσης, αλλά και τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας που

μέχρι τώρα συναντούσε κανείς μόνο σε μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV.

“

auto news

Ήρθε στην Ελλάδα το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο της Ford 
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Το νέο Ford Kuga είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε πέντε επίπεδα εξοπλισμού (Trend, Titanium, ST-

Line, ST-LineX και Vignale), που συνδυάζονται με μία υπερ-πλήρη γκάμα εκδόσεων κινητήρων και κιβω-

τίων ταχυτήτων. Αναλυτικότερα, το νέο Ford Kuga διατίθεται στην Ελλάδα με:

• Κινητήρα βενζίνης 1.5LEcoBoost 150PS, 

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς

•  Πετρελαιοκινητήρα1.5LEcoBlue 120PS, 

6-τάχυτο μηχανικό ή8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς

•  Πετρελαιοκινητήρα2.0LEcoBlue 190PS,

8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση σε όλους τους τροχούς

Ο 3κύλινδρος κινητήρας βενζίνης EcoBoost είναι

κατασκευασμένος εξολοκλήρου από αλουμίνιο και

διαθέτει ένα πλήθος από σύγχρονες τεχνολογίες

όπως ο συνδυασμός άμεσου και έμμεσου ψεκα-

σμού καυσίμου, ο ανεξάρτητος (διπλός) χρονισμός

βαλβίδων και η τεχνολογία  απενεργοποίησης κυ-

λίνδρου της Ford – πρωτιά για την αυτοκινητοβιο-

μηχανία  - που μπορεί αυτόματα να

απενεργοποιήσει έναν από τους κυλίνδρους όταν

δεν είναι απαραίτητη όλη η ισχύς.

Οι κινητήρες πετρελαίου EcoBlue της Ford προσφέ-

ρουν κορυφαία οικονομία, ενώ παράλληλα διαθέ-

τουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία χάρη στο

σύστημα ψεκασμού καυσίμου υψηλής πίεσης που

ανταποκρίνεται ταχύτερα και ψεκάζει το καύσιμο με

μεγάλη ακρίβεια. Παράλληλα, ο υπερσυμπιεστής

χαμηλής αδράνειας που είναι κατασκευασμένος από

υλικά αεροδιαστημικής τεχνολογίας προσφέρει τα-

χύτερη, καλύτερα ελεγχόμενη απόκριση του turbo

και ισχυρό τράβηγμα από τις χαμηλές στροφές.
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auto news

Το νέο Kuga είναι το πρώτο μοντέλο της Ford που

θα προσφέρεται σε plug-in υβριδική (PHEV), ήπια

υβριδική (mHEV) και πλήρως υβριδική (FHEV) τε-

χνολογία. Με τις πλήρως υβριδικές εκδόσεις να

είναι διαθέσιμες αργότερα μέσα στη χρονιά, το νέο

Kuga λανσάρεται στην ελληνική αγορά αρχικά ως: 

•  Plug-in υβριδική έκδοση (PHEV) με τον βενζινο-

κινητήρα 2.5L Duratec 225 PS, αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων CVT και κίνηση στους εμπρός τροχούς

•  Ήπια υβριδική έκδοση (mHEV) με τον πετρελαι-

οκινητήρα 2.0LEcoBlue 150 PS, με 6-τάχυτο μηχα-

νικό κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους εμπρός

τροχούς

Το νέο Kuga Plug-In Hybrid αποδίδει 225 ίππους

και προσφέρει αυτονομία κίνησης αμιγώς με το

ηλεκτρικό μοτέρ για απόσταση έως 72 km NEDC (56

km WLTP). Παράλληλα, διαθέτει κατανάλωση από

1,2 l/100 km NEDC (από 1,4l/100 km WLTP) και εκ-

πομπές CO2 από 26 g/km NEDC (από 32 g/km

WLTP). Η μπαταρία του συστήματος μπορεί να φορ-

τιστεί πλήρως και με σύνδεση σε εξωτερική ηλε-

κτρική παροχή 230-volt σε λιγότερο από 6 ώρες.

Το ήπια υβριδικό Kuga αξιοποιεί την τεχνολογία

mHEV της Ford συνδυάζοντάς τη με τον πετρελαι-

οκινητήρα 2.0L EcoBlue των 150 ίππων για ακόμα

μεγαλύτερη απόδοση. Η έκδοση EcoBlue Hybrid

του νέου Ford Kuga χρησιμοποιεί μία ενσωματω-

μένη γεννήτρια ρεύματος η οποία είναι ταυτόχρονα

και ηλεκτρικό μοτέρ που συνεπικουρεί στην κίνηση

του αυτοκινήτου.

Fo
rd

 K
ug

a

■ Το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο Ford

Το νέο Ford Kuga διακρίνεται στους τομείς της άνεσης και των

διαθέσιμων χώρων, με τον καλύτερο στην κατηγορία αέρα για

τα πόδια των πίσω επιβατών και την κορυφαία στο είδος χωρη-

τικότητα του χώρου αποσκευών να επιτυγχάνονται με την υιο-

θέτηση μιας συρόμενης δεύτερης σειράς καθισμάτων, που

μετακινείται εύκολα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε μία δια-

δρομή μήκους 150 mm. Παράλληλα, μία έξυπνη εταζέρα μεγι-

στοποιεί την πρακτικότητα, αφού μπορεί να προσαρμόζεται

αυτόματα στον όγκο των αποσκευών. Το ελαστικό υλικό από το

οποίο είναι κατασκευασμένη, το εύκαμπτο πλαίσιό της και ο ιδι-

αίτερος τρόπος στερέωσής της στην πίσω πόρτα της επιτρέπουν

να παραμένει μόνιμα στη θέση της χωρίς να εμποδίζει το κλεί-

σιμο της πίσω πόρτας ανεξάρτητα από τον όγκο των αποσκευών.

■ Χώροι δίχως συμβιβασμούς
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Το νέο Ford Kuga διαθέτει όλα τα σύγχρονα συ-

στήματα παθητικής ασφάλειας που σε συνδυασμό

με την ισχυρή δομή αμαξώματος προσφέρουν

στον οδηγό του ασφάλεια 5 αστέρων, σύμφωνα με

τα αποτελέσματα του ανεξάρτητου οργανισμού Eu-

roNCAP.

Επιπλέον, οι τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης

επιπέδου 2 που το νέο Kuga διαθέτει κάτω από την

«ομπρέλα» με την ονομασία FordCo-Pilot360, βελ-

τιώνουν την προστασία, την οδήγηση και το παρ-

κάρισμα, και είναι σχεδιασμένες για να κάνουν την

οδηγική εμπειρία πιο άνετη, λιγότερο απαιτητική

και ασφαλέστερη. Τέτοιες τεχνολογίες είναι το

Adaptive Cruise Control (ACC) με σύστημα

Stop&Go, το Speed Sign Recognition, το Lane-

Centring, το Road Edge Detection, αλλά και το

Pre-Collision Assist με Pedestrian και CyclistDe-

tection.

■ Τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ασφάλεια 5 αστέρων

Το νέο Ford Kuga διαθέτει ένα ενσω-

ματωμένο modem που του επιτρέπει

να είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο in-

ternet. Με αυτό τον τρόπο, ο οδηγός

του νέου Ford Kuga μπορεί μέσα από

την εφαρμογή FordPass να κλειδώ-

νει και να ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο

από μακριά, να ελέγχει την στάθμη

καυσίμου και τη φόρτιση της μπατα-

ρίας, ή να λαμβάνει πληροφορίες για

την κατάσταση του αυτοκινήτου,

όπως για παράδειγμα για την πίεση

των ελαστικών.

■ Πρωτοποριακές τεχνολογίες διασυνδεδεμένου αυτοκινήτου
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● Λόγω των δύσκολων συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορωνοιού και

των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της, συμπεριλαμβανομένων

των απαγορεύσεων εκδηλώσεων και των ταξιδιωτικών περιορισμών ανά διαστήματα διευ-

ρύνονται, η Messe Frankfurt και οι πελάτες της, οι συνεργάτες και οι κλαδικοί σύνδεσμοι

συμφώνησαν να αναβάλουν τη διοργάνωση της Automechanika Frankfurt που ήταν προ-

γραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Automechanika Frankfurt 
θα πραγματοποιηθεί 
από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2021

Η Automechanika Frankfurt, η κορυφαία διε-

θνής έκθεση της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανα-

βάλλεται για τις 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2021

ανταποκρινόμενη στα εγχώρια και παγκόσμια

μέτρα που εφαρμόστηκαν για να σταματήσει η

εξάπλωση του COVID 19. Θα ήταν αδύνατον για

πολλούς εκθέτες και επισκέπτες από περισσότε-

ρες από 180 χώρες να λάβουν μέρος στην έκθεση

υπό τις τρέχουσες συνθήκες ή εκείνες που ανα-

μένονταν εκείνο το χρονικό διάστημα που ήταν

προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί. Σε συμ-

φωνία με εκθέτες, εκπροσώπους της βιομηχα-

νίας, εργαστήρια και καταστήματα λιανικής,

συνδέσμους και συνεργάτες, η Messe Frankfurt

έχει προγραμματίσει εκ νέου τη διοργάνωση της

έκθεσης για το φθινόπωρο του 2021.

Στη συνέχεια, η Automechanika Frankfurt θα

συνεχίσει τη διοργάνωσή της ανά διετία - η έκ-

θεση τώρα θα πραγματοποιείται σε μονά έτη.

Ο Detlef Braun, Διοικητικό Στέλεχος της Messe

Frankfurt, εξηγεί: «Η πρώτη μας προτεραιότητα

είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας

όλων - εκθετών και επισκεπτών – κατά τη συμ-

μετοχή τους στην έκθεση. Με τα κύματα της παν-

δημίας να κινούνται σε όλο τον κόσμο και πολλές

χώρες να μην αναμένουν να κορυφωθεί πριν το

καλοκαίρι, είμαι βέβαιος ότι η απόφαση αναβο-

λής της Automechanika έως τον Σεπτέμβριο του

2021 είναι η σωστή. Τις τελευταίες δύο εβδομά-

δες ειδικότερα, έχουμε ξεκινήσει εντατικές συ-

ζητήσεις με τους πελάτες, τους συνεργάτες και

τους υποστηρικτικούς συνδέσμους μας, και μας

έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Προγραμματίζοντας

τη διοργάνωση της έκθεσης για το 2021, ανταπο-

κρινόμαστε στις επιθυμίες των πελατών μας. "

Online εκπαίδευση το φθινόπωρο 2020

«Από και για επαγγελματίες της αυτοκινητοβιο-

μηχανίας»: Προβλέπεται μια σειρά διαδικτυακών

εκδηλώσεων για αυτό το φθινόπωρο που εστιά-

ζουν στην κατάρτιση και την επαγγελματική εξέ-

λιξη ειδικότερα για τα γερμανικά εργαστήρια. Η

Automechanika συνεργάζεται με πληθώρα εμ-

πορικών μέσων, οργανισμών, influencers, mul-

tipliers και συνδέσμους για να σχεδιάσει αυτές

τις εκδηλώσεις. 

Νέα ημερομηνία:
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Το 2019, η κορυφαία διεθνής έκθεση της Τουρκίας για την αυτοκινητοβιομηχανία φιλοξένησε

1.397 εκθέτες από 37 χώρες και 48.737 επισκέπτες από 130 χώρες καταγράφοντας νέο ρεκόρ

για ακόμη μια φορά. Δυστυχώς ο ενθουσιασμός μας διακόπηκε για το 2020. 

Η Automechanika Istanbul 
αναβάλλεται για το 2021 

Αν και το 2020 η έκθεση Automechanika Istanbul

αναμενόταν και πάλι να καταγράψει νέο ρεκόρ, δυ-

στυχώς, στο πλαίσιο των πρόσφατων απρόβλεπτων

παγκόσμιων ανησυχιών για την υγεία και των εξε-

λίξεων σχετικά με την ταχεία εξάπλωση του ιού

COVID-19 (Coronavirus), που χαρακτηρίζεται ως

πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , σε

μια πρωτόγνωρα μεγάλη περιοχή με γρήγορη ταχύ-

τητα, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τις υποχρεώ-

σεις μας έναντι της δημόσιας υγείας. Ως αποτέλεσμα

της συνεργασίας με τις εθνικές ρυθμιστικές και επο-

πτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εμπορι-

κών επιμελητηρίων, των κορυφαίων ενώσεων και

συνδικάτων της βιομηχανίας, των ενδιαφερόμενων

μερών της Automechanika Istanbul, και διάφορων

αλληλογραφιών και αιτημάτων που ελήφθησαν από

τους συμμετέχοντες και τους εκθέτες της έκθεσης,

προκειμένου να μην καταλήξουν σε απώλεια δι-

καιωμάτων ή διαφωνίες, η έκθεση Automechanika

Istanbul που αρχικά ήταν σχεδιασμένο να πραγμα-

τοποιηθεί από 2 έως 5 Απριλίου 2020 και στη συνέ-

χεια αναβλήθηκε για τις 25-28 Ιουνίου 2020, τώρα

αναβάλλεται να πραγματοποιηθεί από 8 έως 11

Απριλίου 2021.

Η κορυφαία διεθνής έκθεση της Τουρκίας για την

αυτοκινητοβιομηχανία θα πραγματοποιηθεί και

πάλι 8-11 Απριλίου 2021. 

Η επιδημία του νέου κορωνοιού εξαπλώθηκε με

απρόβλεπτο ρυθμό και έχει χαρακτηριστεί ως παγ-

κόσμια πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας με τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής της παν-

δημίας να γίνονται αισθητές παγκοσμίως, από την

οικονομία έως την υγειονομική περίθαλψη, με όλες

τις εθνικές και διεθνείς αρχές να συμφωνούν από

κοινού για τους μεγάλους κινδύνους που η κατά-

σταση θέτει για τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το πλαί-

σιο, έχουμε λάβει υπόψη το εμπόδιο που θα

μπορούσαν να προκαλέσουν οι διεθνείς και οι τουρ-

κικοί εγχώριοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε πιθα-

νούς επισκέπτες κι εκθέτες, μαζί με τις

υποχρεώσεις μας όλων των μερών για την εξά-

λειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και ακο-

λουθώντας την πορεία που έχει τεθεί από πολλές

παρόμοιες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, έπρεπε

να αλλάξουμε τις ημερομηνίες της έκθεσης και να

την αναβάλουμε στο ημερολογιακό έτος 2021. 2

Η Automechanika Istanbul επιστρέφει το 2021

από 8 έως 11 Απριλίου.

Η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο και η κορυφαία διε-

θνής έκθεση για την αυτοκινητοβιομηχανία της

Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί για 14η φορά το 2021

στις ημερομηνίες 8-11 Απριλίου. Η διοργάνωση της

Automechanika Istanbul το 2019 κατέγραψε συγ-

κλονιστικό ρεκόρ με 1397 εκθέτες που παρουσία-

σαν τα προϊόντα και τις καινοτομίες του σε 48.737

επισκέπτες που ήρθαν στην έκθεση από όλο τον

κόσμο. Η έκθεση συγκεντρώνει τις τουρκικές, βο-

ρειοαφρικανικές, ευρωπαϊκές και μεσανατολικές

αυτοκινητοβιομηχανίες κι αποτελεί κορυφαίοκέντρο

συνάντησης για την Τουρκία και τη γύρω περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.auto-

mechanika.com.tr

■ Automechanika Istanbul 
Η κορυφαία εμπορική έκθεση της Τουρκίας στην Αυτοκινητοβιομηχανίας






