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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

Tι φέρνει το νομοσχέδιο με την ηλεκτροκίνηση 
■Η ηλεκτροκίνηση φουλάρει με πολλά... volt και στην χώρα μας και η ελληνική κυβέρνηση κάνει
το πιο ουσιαστικό βήμα στην υποστήριξη της, με έμπρακτες κινήσεις, όπως τα κίνητρα έως 5.000

ευρώ, το όφελος απόσυρσης έως 1.000 ευρώ για όποιον αγοράσει ένα ηλεκτρικό μοντέλο κ.α. 

Πρόσφατα, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο, που θέτει ισχυρές βάσεις για

την ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας. 

“Η ηλεκτροκίνηση είναι το αύριο. Και σε αυτό το αύριο

θέλουμε να προχωρήσουμε με σχέδιο και πρό-

γραμμα”, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-

ρών, κ. Κώστας Καραμανλής κατά την παρουσίαση

του σχεδίου νόμου “Μετάβαση στην κινητικότητα χα-

μηλών καυσίμων: Μέτρα προώθησης και εφαρμογής

της ηλεκτροκίνησης”, από κοινού με τον Υπουργό Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη και

τον Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι: “Διεθνώς στον τομέα

των μεταφορών αποδίδεται περίπου το 1/3 της τελικής

κατανάλωσης ενέργειας και το 30% των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου. Ο ευρύτερος ευρωπαϊκός

στόχος είναι μέχρι το 2050 ο τομέας των μεταφορών

να μειώσει τις εκπομπές κατά 60% και η κυκλοφορία

στις πόλεις να γίνεται αποκλειστικά με μη συμβατικά

οχήματα.”

Προσέθεσε ότι επομένως η προώθηση της ηλεκτρο-

κίνησης σε όλη τη χώρα εξυπηρετεί τους στόχους αυ-

τούς, αφού συνεισφέρει σημαντικά στην

εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του πε-

ριβάλλοντος.

Υπενθύμισε ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν λιγότερα

από 1.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα, δηλαδή ένα πολύ

μικρό ποσοστό, την ώρα που σε άλλες χώρες της ΕΕ

τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 4% -5%, σε ορι-

σμένες περιπτώσεις όπως στην Ολλανδία ξεπέρασαν

το 10%, και ειδικά στη Νορβηγία προσεγγίζουν το 50%.

Στόχος το 2030 ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα να είναι

ηλεκτρικά
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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

■ Στόχος το 2030 ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικά

   
Πρώτον, ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυ-

τοκινήτων μας.

Σημείωσε ότι: “Σήμερα έχουμε έναν από τους πιο γερα-

σμένους στόλους αυτοκινήτων της Ευρώπης. Έχουμε

θέσει, όμως, έναν φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο: Σε 10

χρόνια από σήμερα, το 2030, ένα στα τρία αυτοκίνητα

που θα τίθενται σε κυκλοφορία να είναι ηλεκτρικά. Και

το σχέδιό μας καλύπτει κάθε κατηγορία ΙΧ. Όπως θα

δείτε, δίνουμε σοβαρά κίνητρα για την αγορά ή μίσθωση

ηλεκτρικών οχημάτων. Και για τα αυτοκίνητα και για τα

δίκυκλα”.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά οχήματα, ο Υπουργός

Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι: “Αντίστοιχα

κίνητρα δίνουμε και για τα φορτηγά, αλλά και για την

ανανέωση με ηλεκτρικά οχήματα του στόλου των εται-

ρειών.”

Επιδότηση μέχρι και 8.000 ευρώ στα ηλεκτροκίνητα

ΤΑΞΙ

Ανέφερε επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πα-

ροχή κινήτρων για την αντικατάσταση των ΤΑΞΙ, με επι-

δότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 8.000 ευρώ.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι στο διαγωνισμό που ετοι-

μάζεται για τα νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλο-

νίκη, μεγάλο μέρος προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα.

Μάλιστα από τον επόμενο μήνα, από Ιούλιο ως Οκτώ-

βριο, θα κυκλοφορήσουν δοκιμαστικά δυο ηλεκτροκί-

νητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας. “Θα είναι

διαφορετικής κατασκευής, ένα από την Ευρώπη και ένα

από την Κίνα, και θέλουμε να τεστάρουμε ποιο από τα

δύο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της πόλης”, εξή-

γησε.

Δεύτερος άξονας, υποδομές για εύκολη φόρτιση.

Γιατί, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών, είναι αυτονόητο πως ηλεκτροκίνηση

χωρίς εύκολη φόρτιση δεν γίνεται!

“Στόχος μας είναι, λοιπόν, η δημιουργία ενός ευρύτερου

δικτύου για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υπο-

δομών φόρτισης. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται σε όλο

το οδικό δίκτυο της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και

κοινόχρηστους χώρους”, πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής

και σημείωσε ότι ειδικά για την εξυπηρέτηση των ταξί,

προβλέπεται να δημιουργηθούν πιάτσες αποκλειστικής

χρήσης από ηλεκτροκίνητα ταξί, με τις απαιτούμενες

υποδομές φόρτισης.
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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

■ Η ολιστική προσέγγιση και το παράδειγμα των ΤΑΞΙ

Τρίτος άξονας, λεπτομερής παρακολούθηση

της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα
λειτουργεί Μητρώο Υποδομών και Φορέων
Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, όπου θα καταγράφον-
ται όλες οι υποδομές επαναφόρτισης και οι σχε-
τικοί φορείς.
Το Μητρώο θα παρέχει στους χρήστες των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, στοιχεία όπως π.χ. τη
διαθεσιμότητα των σημείων, την τρέχουσα κα-
τάστασή τους (αν είναι ελεύθερο ή κατειλημ-
μένο), καθώς και την τιμή και τον τρόπο
πληρωμής, εξήγησε ο κ. Καραμανλής.

Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι: “Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης είναι ένα σύνθετο εγ-
χείρημα,στο βαθμό που δεν εξαντλείται μόνο στην υποστήριξη της αγοράς ενός ηλεκτρικού οχήματος αλλά πα-
ρεμβαίνει κυρίως στην υποστήριξη της χρήσης του οχήματος, σε όλο τον κύκλο ζωής του, από τον πολίτη ή τον
επαγγελματία.”
Εξήγησε ότι με αυτό το σκεπτικό εργάστηκε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της Διυπουργικής
Επιτροπής, έχοντας βέβαια πάντα υπόψη ότι η χώρα μας έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη μείωση
της εκπομπής ρύπων στον τομέα των μεταφορών και έχει δεσμευτεί για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης
κινητικότητας, πυλώνας του οποίου προφανώς είναι η ηλεκτροκίνηση.
Ως παράδειγμα αυτής της ολιστικής προσέγγισης έφερε την ανανέωση του γηρασμένου στόλου των ΤΑΞΙ.
“Προφανώς απαιτούνται οικονομικά κίνητρα για την αντικατάσταση τους. Αλλά πως θα εκπληρώσουμε τις ευρω-
παϊκές μας δεσμεύσεις για μια κινητικότητα χαμηλών ρύπων αν δεν θεσπίσουμε παράλληλα την απόσυρση των

Και τέταρτον, προετοιμασία των Μεταφορών για τη νέα

εποχή.

“Για να μπούμε πραγματικά ως χώρα στην εποχή της ηλε-
κτροκίνησης, αναγκαία προϋπόθεση είναι να εκσυγχρονι-
στούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες”,
σχολίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρό-
σθεσε: “Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται, λοιπόν, και η αδει-
οδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και
συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα απαιτού-
μενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων. Και επίσης, διαμορφώ-
νουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ταξινόμηση των ηλε-
κτρικών οχημάτων κάθε τύπου.”
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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

■ Οι στόχοι για “καθαρά” λεωφορεία   

παλαιών ΤΑΞΙ και την παράδοση τους σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης; Πόση αξία θα είχε η επιδό-
τηση της αγοράς ΤΑΞΙ, χωρίς πιάτσες με τις απαιτούμε-
νες υποδομές φόρτισης, οι οποίες θα λειτουργούν είτε
αυτόνομα ή εντός των ήδη υπαρχόντων, με ειδικά κα-
θορισμένες θέσεις; Πόσο εύκολη θα είναι η χρήση ενός
ηλεκτρικού οχήματος αν οι ΟΤΑ δεν μεριμνήσουν ως
μέρος των ΣΒΑΚ για την τοποθέτηση και λειτουργία
επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων υποδομών
φόρτισης;”, διερωτήθηκε ρητορικά ο κ. Κεφαλογιάννης.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε επομένως ότι
προτεραιότητα το επόμενο διάστημα είναι η αδειοδό-
τηση ενός επαρκούς δικτύου υποδομών επαναφόρτι-
σης κατά μήκος του οδικού δικτύου της Ελλάδος καθώς
και σε ιδιωτικούς, δημόσιους και κοινόχρηστους χώ-
ρους στάθμευσης, μέσα από μια απλή, ελάχιστα γραφει-
οκρατική διαδικασία.
“Εξίσου μεγάλη αξία έχει όμως την ύπαρξη αυτού του
δικτύου να τη γνωρίζει ο χρήστης. Και μάλιστα όχι στα-
τικά αλλά δυναμικά” υπογράμμισε και εξήγησε ότι αυτό
το στόχο υπηρετεί το Μητρώο Υποδομών και Φορέων
Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, που αναπτύσσει το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.

“Το Μητρώο θα είναι διαλειτουργικό πανευρωπαϊκά και
θα παρέχει δυναμικά στοιχεία στους χρήστες των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, όπως τη διαθεσιμότητα των ση-
μείων, την τρέχουσα κατάστασή τους
(ελεύθερο/κατειλημμένο), καθώς και δεδομένα που
αφορούν στην τιμή επί τούτω φόρτισης, καθώς τον
τρόπο τιμολόγησης και πληρωμής” ανέφερε και πρό-
σθεσε: “Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια κεντρική
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συλλέ-
γονται δεδομένα από τους φορείς και θα αποστέλλονται
στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, θα αναγνωρίζονται
οι φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης και θα εποπτεύε-
ται η ομαλή λειτουργία των υποδομών φόρτισης.”
Καθώς δε απαιτείται και η υποστήριξη και εξυπηρέτηση
των χρηστών μετά την πώληση, εννοώντας την επι-
σκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών οχημάτων, το
θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα θα
ρυθμίζει την αδειοδότηση και λειτουργία συνεργείων
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων, τα
απαιτούμενα προσόντα για την κατοχή άδειας ασκή-
σεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων,
καθώς και το είδος του τεχνικού περιοδικού ελέγχου
τους από τα ΚΤΕΟ.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση θα ενσωματώσει στο εθνικό μας δίκαιο όλες τις πρόσφατες απο-
φάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα από 2 Αυ-
γούστου 2021 το 33% των προμηθειών λεωφορείων θα πρέπει να είναι «καθαρά», δηλαδή μηδενικών ή μειωμένων
ρύπων, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2026- το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 47%.
Προς εκπλήρωση αυτού του στόχου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει δεσμευτεί για την ανανέωση
του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί
το επόμενο διάστημα.
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ενημέρωση

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάιο 2020

■ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ 
οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:

Iαν-Μάιος  2020 Iαν-Μάιος  2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 28.321 52.424 -46,0%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.714 3.425 -20,8%

Καινούργια λεωφορεία 125 221 -43,4%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 10.663 13.983 -23,7%

Μάιος   2020 Μάιος   2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 4.497 13.832 -67,5%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 522 740 -29,5%

Καινούργια λεωφορεία 5 67 -92,5%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 3.655 4.845 -24,6%



■ Η αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσε
πτώση -80,2% τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο

περσινό μήνα.

Στους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους ταξινομήθη-

καν 23.824 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 38.592 την αν-

τίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας πτώση -38,3%.

Οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκι-

νήτων αποτελούν την πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις

των καταναλωτών έναντι των πετρελαιοκίνητων. Τον

περασμένο μήνα, το 46,9% των καινούργιων επιβατι-

κών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν ήταν βενζινοκίνητα.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν

2.434 επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 12.303 τον Απρίλιο

του 2019. Εκ των 2.434 επιβατικών αυτοκινήτων, 1.141

ήταν βενζινοκίνητα (46,9%), 749 πετρελαιοκίνητα

(30,8%), 408 υβριδικά (16,8%), 25 διπλού καυσίμου

(1,0%), 22 φυσικού αερίου (0,9%), 40 ηλεκτρικά (1,0%)

και 27 plug-in υβριδικά (1,6%). 1 στα 3 (37,6%) επιβατικά

αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Απρίλιο είχε κινητήρα

ως 1.400 κυβικά εκατοστά.

>> aγορά αυτοκινήτου
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Μετά τις πρώτες προσπάθειες EVs τη δεκαετία του 1990 και FCEVs στη δεκαετία του 2000, η Hyundai

έγινε ένας από τους πρώτους κατασκευαστές που παράγουν μαζικά εναλλακτικούς κινητήρες

1990 - Η ανάπτυξη των πρώτων EV της Hyundai

Η Hyundai έκανε τα πρώτα της βήματα στην ανάπτυξη EV
οχημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η εταιρεία
παρουσίασε το πρώτο της καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
το Sonata Electric Vehicle, το 1991. Μια ιδέα βασισμένη
στο Sonata sedan, διέθετε lead-acid μπαταρία και προσέ-
φερε αυτονομία 70 χιλιομέτρων και τελική ταχύτητα 60
χλμ/ώρα.
Το 1992, ένα EV βασισμένο στο Excel παρουσίασε αυτο-

νομία 100 χιλιομέτρων και τελική ταχύτητα 100 χλμ/ώρα
και στη συνέχεια το 1993 η Hyundai ανέπτυξε ένα δεύτερο
EV βασισμένο στο Sonata με αυτονομία 140 χιλιομέτρων
και τελική ταχύτητα 120 χλμ/ώρα. Την επόμενη χρονιά, το
1994, παρουσιάστηκε ένα EV με βάση το Scoupe, με αυ-
τονομία 140 χιλιομέτρων και τελική ταχύτητα 120 χλμ/ώρα.
Η Hyundai παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο στην
ανάπτυξη των EVs με την κατασκευή του Κέντρου Έρευ-
νας και Ανάπτυξης στη Namyang της Νότιας Κορέας, το
1995. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη Hyundai EV με υβρι-
δικές μπαταρίες νικελίου-μετάλλου, όπως το πρωτότυπο
Accent EV. Αυτό το αυτοκίνητο διέθετε μια πολύ βελτιω-
μένη αυτονομία 390 χιλιομέτρων και ταχύτητα 140
χλμ/ώρα.
Η πρώτη προσπάθεια της Hyundai για ανάπτυξη υβριδι-
κού-ηλεκτρικού αυτοκινήτου ήταν το  FGV-1 concept, που
έκανε το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σεούλ
το 1995.

2000 – Προηγμένη τεχνολογία κυψελών καυσίμου

Στο τέλος της χιλιετίας, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες είχαν
αρχίσει να γίνονται έντονες. Η Hyundai είχε ξεκινήσει την
ανάπτυξη οχημάτων με κυψέλες καυσίμου το 1998 και πα-
ρουσίασε το 2000 το πρώτο concept κυψελών καυσίμου,

το Santa Fe Fuel Cell Electric. Το πρώτο FCEV με δεξαμενή
υδρογόνου 350 bar, ήταν εξοπλισμένο με 75 kW fuel cell
και προσέφερε αυτονομία 230 χιλιομέτρων. Αν και αυτά τα
δεδομένα ήταν εντυπωσιακά για την εποχή, η έλλειψη
υποδομής για αυτοκίνητα υδρογόνου, δεν επέτρεψε την
ανάπτυξη οχημάτων μαζικής παραγωγής.
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης του 2004, η Hyundai
παρουσίασε τη δεύτερη γενιά fuel cell concept, το Tucson
FCEV, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με μια νέα μπαταρία πο-
λυμερούς λιθίου. Ενσωμάτωνε μια σειρά τεχνολογικών
εξελίξεων, όπως κυψέλες καυσίμου 80 kW και εκτετα-
μένη αυτονομία 300 χιλιομέτρων, λόγω των δεξαμενών
αποθήκευσης υδρογόνου 152 λίτρων. Επιπλέον, το Tucson
FCEV είχε τη δυνατότητα ενός συστήματος εκκίνησης ψυ-
χρού καιρού, που σημαίνει ότι μπορούσε να οδηγηθεί
ακόμη και σε θερμοκρασίες -20 βαθμούς Κελσίου για
πέντε ημέρες.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 2000, οι κατασκευαστές
αυτοκινήτων ξεκίνησαν την μαζική παραγωγή υβριδικών
οχημάτων. Η Hyundai διατήρησε την ηγετική της θέση
στην καινοτομία εναλλακτικών συστημάτων κίνησης, λαν-
σάροντας το 2009 το Avante LPI Hybrid. Ήταν το πρώτο
υβριδικό όχημα σε παγκόσμιο επίπεδο που διέθετε κινη-
τήρα εσωτερικής καύσης που έχει κατασκευαστεί για να
λειτουργεί με υγροποιημένο πετρέλαιο ως καύσιμο. 
Το LPI Hybrid ήταν το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που
υιοθέτησε μπαταρίες πολυμερούς λιθίου, τις οποίες η
Hyundai ανέπτυξε σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες
της.

2010 - Πρωτοπόρος της μελλοντικής κινητικότητας

Μετά από δύο δεκαετίες εκτεταμένης έρευνας και καινο-
τόμων ιδεών, η Hyundai στοχεύει να καταστήσει τη μαζική

■ Η Hyundai γιορτάζει 30 χρόνια 
καινοτομιών στην ηλεκτροκίνηση

νέα εταιριών

Από τα υβριδικά στις κυψέλες υδρογόνου, η Hyundai εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης
φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. Η παροχή καθαρής κινητικότητας και η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος
είναι βασικά σημεία της φιλοσοφίας της Hyundai.
Παρόλο που τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα άρχισαν να πωλούνται ευρέως την τελευταία δεκαετία, η Hyundai
παρουσίασε το πρώτο της καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο το 1991. Από τότε, έχουν ακολουθήσει αρκετά δημοφιλή φιλικά
προς το περιβάλλον μοντέλα. 
Το 2020, η εταιρεία γιορτάζει 30 χρόνια ηλεκτροκίνησης.
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παραγωγή ηλεκτροκίνητων μοντέλων πραγματικότητα κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010.
Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Hyundai παρουσίασε το BlueOn,
το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, βα-
σισμένο στο Hyundai i10 με αυτονομία 140 χιλιομέτρων και τε-
λική ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Το BlueOn ήταν εξοπλισμένο με
μπαταρία πολυμερούς λιθίου 16,4 kWh και είχε χρόνο πλή-
ρους φόρτισης έξι ώρες. Οι πωλήσεις του περιορίστηκαν στη
Νότια Κορέα και χρησιμοποιήθηκαν για εξυπηρέτηση κυβερ-
νητικών υπηρεσιών.
Το 2011, ξεκίνησαν οι πωλήσεις του Hyundai Sonata Hybrid,
το οποίο είχε παρουσιασθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Λος
Άντζελες το 2008. Εκτός από το πρώτο συμβατικό πλήρες
υβριδικό όχημα που χρησιμοποίησε μπαταρίες πολυμερούς
ιόντων λιθίου, το Sonata Hybrid χρησιμοποίησε την τεχνολογία
Blue Drive της Hyundai, η οποία βελτίωσε τη συνολική κατα-
νάλωση καυσίμου και μείωσε τις εκπομπές καυσαερίων.  
Η Hyundai γιόρτασε το 2013 ένα βασικό ορόσημο στην οικο-
λογική κινητικότητα, καθώς το ix35 Fuel Cell έγινε το πρώτο
όχημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου σε παγκόσμιο επίπεδο
σε μαζική παραγωγή. Το ix35 είχε ισχύ 100 kW και ντεπόζιτο
5,64 kg υδρογόνου καθώς και μπαταρία πολυμερούς λιθίου
24 kWh. Ο γρήγορος χρόνος ανεφοδιασμού του οχήματος και
η αυτονομία των 600 χιλιομέτρων, σε συνδυασμό με την έλ-
λειψη εκπομπών CO2, παρείχαν οφέλη τόσο στους πελάτες
όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της.
Το 2016, η Hyundai συνεχίζοντας δυναμικά παρουσίασε το
IONIQ, το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως που διαθέτει τρία (3)
διαφορετικά συστήματα κίνησης: υβριδικό, plug-in υβριδικό
και πλήρως ηλεκτρικό κινητήρια σε έναν τύπο αμαξώματος.
Το IONIQ χρησιμοποιεί την τεχνολογία Blue Drive για τη μεί-
ωση των εκπομπών ρύπων και τη βελτίωση της απόδοσης.
Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει μπαταρία πολυμερούς ιόντων
λιθίου 28 kWh και αυτονομία 200 χιλιομέτρων. Κάθε μοντέλο
IONIQ είναι κατασκευασμένο με ελαφρά υλικά, όπως αλου-
μίνιο και προηγμένο χάλυβα υψηλής αντοχής, οπότε χρησι-
μοποιεί λιγότερη ενέργεια κατά την οδήγηση. 
Στη συνέχεια, η Hyundai το 2018 παρουσιάζει στο ευρύ κοινό

το NEXO, το όχημα κυψελών καυσίμου δεύτερης γενιάς και
τεχνολογική ναυαρχίδα της εταιρείας. Διαθέτοντας την καλύ-
τερη στην κατηγορία αυτονομία 666 χιλιομέτρων, το NEXO
συνδυάζει καθαρή κινητικότητα με τις τελευταίες αυτόνομες
δυνατότητες οδήγησης και έξυπνα προηγμένα συστήματα
υποβοήθησης οδήγησης. 
Αργότερα την ίδια χρονιά η Hyundai παρουσίασε το πρώτο
ηλεκτρικό SUV σε παγκόσμιο επίπεδο, το Kona Electric. Η ζή-
τηση των πελατών για το Kona Electric ξεπέρασε όλες τις
προσδοκίες από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του. Διατί-
θεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, 39,2 kWh και 64 kWh και
διαθέτει αυτονομία 484 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση.

2020 - Έτος ηλεκτροκίνησης της Hyundai

Μετά από 30 χρόνια καινοτομιών στην ανάπτυξη φιλικών προς
το περιβάλλον οχημάτων, η Hyundai προσφέρει τώρα την πιο
ποικίλη γκάμα EV στην αγορά. Με το NEXO, η Hyundai βρί-
σκεται ήδη στη δεύτερη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων κυψε-
λών καυσίμου, ενώ άλλοι κατασκευαστές αναπτύσσουν το
πρώτο τους μοντέλο ή ακόμα συζητούν γι 'αυτό. 
Το IONIQ βρίσκεται ήδη στη δεύτερη γενιά του, παρουσιάζον-
τας το γεγονός ότι η Hyundai βελτιστοποιεί τα οχήματα εναλ-
λακτικής κινητικότητας, ενώ άλλοι κατασκευαστές τώρα
κατασκευάζουν κάτι ανάλογο.
Στη νέα δεκαετία που διανύουμε, η Hyundai συνεχίζει να κοι-
τάζει το μέλλον προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση
της ως ηγέτη της οικολογικής κινητικότητας. Το 2020 αποτελεί
«Έτος Ηλεκτρισμού» της εταιρείας, όπου η Hyundai σκοπεύει
να προσφέρει πάνω από τα τρία τέταρτα της γκάμας της στην
Ευρώπη σε ηλεκτρικές εκδόσεις μέχρι το τέλος του έτους,
καθώς και να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους
οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη. Σκο-
πός της εταιρείας είναι φέρει την ηλεκτροκίνηση και σε άλλες
πτυχές κινητικότητας – όπως τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και
εμπορικά φορτηγά. Μέχρι το 2025, η Hyundai σχεδιάζει να
είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παρόχους ηλεκτρικών
οχημάτων στην Ευρώπη.
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Το εργοστάσιο της Volvo Cars στο Τσενγκντού, το μεγαλύτερο της σουηδικής εταιρείας στην Κίνα,

τροφοδοτείται πλέον με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές.

Με αυτή την προσθήκη, το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκό-

σμιο δίκτυο των μονάδων παραγωγής της Volvo ανέρχεται πλέον στο 80%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές κατά 100% στο εργοστάσιο του Τσενγκντού είναι το
αποτέλεσμα πρόσφατης συμφωνίας για την τροφοδοσία
της μονάδας και θα μειώσει τις εκπομπές CO2 του εργο-
στασίου κατά περισσότερο από 11.000 τόνους ανά έτος.
Πρόκειται για το πιο πρόσφατο αποφασιστικό βήμα προς
την επίτευξη της φιλοδοξίας της Volvo Cars να πετύχει κλι-
ματικά ουδέτερη λειτουργία στην παραγωγή της έως το
2025, ενώ αποτελεί τμήμα του ευρύτερου κλιματικού σχε-
δίου της εταιρείας το οποίο στοχεύει στη μείωση του συ-
νολικού ανθρακικού αποτυπώματος ανά αυτοκίνητο κατά
40% ανάμεσα στο 2018 και το 2025. Μέχρι το 2040, η Volvo
Cars αποσκοπεί στο να είναι μια κλιματικά ουδέτερη εται-
ρεία.
Μέχρι πρόσφατα, το εργοστάσιο του Τσενγκντού είχε ήδη
εξασφαλισμένο ένα 70% ηλεκτρικής ενέργειας προερχό-
μενο από ανανεώσεις πηγές. Με το νέο συμβόλαιο διευ-
θετείται και το υπόλοιπο 30%. Όπως προβλέπεται, περίπου
το 65% της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρ-
χεται από υδροηλεκτρικές πηγές και το υπόλοιπο 35% από
ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες
πηγές.
“Φιλοδοξία μας είναι να μειώσουμε το ανθρακικό μας

αποτύπωμα μέσω απτών, ξεκάθαρων δράσεων”, δήλωσε
ο Χαβιέ Βαρέλα (Javier Varela), Επικεφαλής Παραγωγής
και Ποιότητας της Volvo Cars. “Η εξασφάλιση ηλεκτρικής
ενέργειας προερχόμενης στο σύνολό της από ανανεώσι-
μες πηγές για το μεγαλύτερό μας εργοστάσιο στην Κίνα
είναι ένα σημαντικό ορόσημο και υπογραμμίζει τη δέ-
σμευσή μας στην ανάληψη ουσιαστικής και αποτελεσμα-
τικής δράσης”.

Η Volvo Cars εργάζεται διαρκώς για τη μείωση του αν-
θρακικού αποτυπώματος στο δίκτυο παραγωγής της και
έχει ήδη κατακτήσει σημαντικά ορόσημα τα προηγούμενα
χρόνια. Όλα τα ευρωπαϊκά εργοστάσιά της έχουν πετύχει
κλιματικά ουδέτερη προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από
το 2008, ενώ η μονάδα παραγωγής κινητήρων της στο
Σκέβντε της Σουηδίας ήταν το πρώτο εργοστάσιο στο δί-
κτυο της εταιρείας που πέτυχε να είναι κλιματικά ουδέτερο
στο σύνολό του το 2018.
Στο εργοστάσιο της Γάνδης στο Βέλγιο, η Volvo Cars εγ-

κατέστησε 15.000 ηλιακά πάνελ το 2018, δράση που ση-
ματοδότησε την πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή της
ηλιακής ενέργειας στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της
εταιρείας.
Τα προαναφερθέντα μέτρα αποτελούν, μαζί με άλλες ενέρ-
γειες, τμήμα του κλιματικού σχεδίου της Volvo Cars, το
οποίο παρουσιάστηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους
και συνιστά μία από τις πιο φιλόδοξες κλιματικές στρατη-
γικές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στον πυρήνα
του σχεδίου βρίσκεται η φιλοδοξία της Volvo Cars μέχρι
το 2025 το 50% των πωλήσεών της παγκοσμίως να προ-
έρχεται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το υπόλοιπο
από υβριδικά.
Το σχέδιο υπερβαίνει την επίτευξη στόχων που έχουν να
κάνουν με τις εκπομπές ρύπων “στην εξάτμιση” μέσω της
καθολικής εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης και στοχεύει
στη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλο το φάσμα των
λειτουργιών της εταιρείας, την αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά
και διαμέσου της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμο-
ποίησης υλικών.

■ Η Volvo αυξάνει σε 80% τη συμμετοχή της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

στο δίκτυο των εργοστασίων της 

VOLVO CARS
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Η SKODA δεν έχει προγραμματίσει μόνο την παρουσίαση μιας σειράς ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών

μοντέλων μέσα στην επόμενη τριετία, αλλά εστιάζει και στην έρευνα για την ανάπτυξη των απαραίτητων

υποδομών. Ένα σημαντικό θέμα της επικαιρότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα, είναι και η

επάρκεια των σταθμών γρήγορης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η υποδομή φόρτισης πρέπει να

συμβαδίζει με τον αυξανόμενο αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εάν κάποια στιγμή είναι επιθυ-

μητή η φόρτιση δέκα αυτοκινήτων ταυτόχρονα σε δέκα λεπτά, τότε θα ήταν αναγκαία μία τεράστια επέν-

δυση και εξοπλισμός ικανός να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα έναν ουρανοξύστη. 

Μία εφικτή λύση με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα
είναι η δημιουργία τοπικών συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας, με τη χρήση χημικών συσσωρευτών παρό-
μοιων με εκείνους των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων - το μειονέκτημά τους είναι ότι η συχνή φόρτιση
και εκφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής τους και κάποια
στιγμή θα ήταν αναγκαία η ανακύκλωσή τους.  
Η SKODA AUTO DigiLab, το τμήμα της SKODA AUTO που
εξελίσσει τεχνολογίες του μέλλοντος, ανάμεσά τους και η
έρευνα για τη γρήγορη φόρτιση, πιθανά έχει τη λύση. Η
SKODA AUTO έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνερ-
γασίας με τη Chakratec, μια start-up εταιρεία από το Ισραήλ

που είναι ο δημιουργός του Kinetic Power Booster. Πρό-
κειται για ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας που βασί-
ζεται σε σφόνδυλο, χωρίς να απαιτούνται μπαταρίες. Η
τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων με διπλάσια ισχύ σε σχέση με αυτή που μπορεί να
παρέχει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε μέρη όπου η δυναμικότητα του δι-
κτύου είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με αυτήν που απαι-
τείται για γρήγορη φόρτιση. Ή, τέλος, μπορεί να φορτίσει
δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα με «πλήρη» ταχύτητα, ενώ υπό
διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε τα δύο αυτοκίνητα να
μοιραστούν τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

■ Λύση για γρήγορη φόρτιση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων από τη SKODA

νέα εταιριών
   



SKODA kinetic power booster

Πέρυσι, η SKODA AUTO DigiLab ξεκίνησε πιλοτική λειτουργία
του καινοτόμου συστήματος αποθήκευσης κινητικής ενέργειας
με σφόνδυλο, σε σύνδεση με ένα σταθμό γρήγορης φόρτισης.
Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση αυτού του τύπου στην
Τσεχία και μόλις την τρίτη στον κόσμο.
Η εγκατάσταση αποθήκευσης κινητικής ενέργειας επιτρέπει τη
γρήγορη φόρτιση ακόμη και σε περιοχές στις οποίες το τοπικό
δίκτυο δεν θα ήταν αρκετά ισχυρό. Παράλληλα, το σύστημα
αποθήκευσης απορροφά τα μέγιστα φορτία του δικτύου με την
περιστροφή των σφονδύλων με μεγάλες ταχύτητες, με αποτέ-
λεσμα την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας υπό τη μορφή
κινητικής ενέργειας. Μόλις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνδεθεί
στη μονάδα αποθήκευσης, το Kinetic Power Booster επιβρα-
δύνει ξανά τους σφόνδυλους και απελευθερώνει την ενέργεια
ως ηλεκτρικό ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διπλασιά-
σει την ισχύ φόρτισης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα σε
σύγκριση με αυτήν που μπορεί να παρέχει το δίκτυο. Η συγ-
κεκριμένη λύση είναι ιδανική για εκθέσεις αυτοκινήτων ή για
εμπορικά κέντρα, όπου η αύξηση της παροχής για την εγκα-
τάσταση ενός σταθμού γρήγορης φόρτισης συνεπάγεται μια ιδι-
αίτερα μεγάλη επένδυση.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος της Chakratec είναι
ότι χρησιμοποιεί μηχανική μορφή αποθήκευσης ενέργειας και
όχι χημική, κάτι που εγγυάται τη σταθερή απόδοση στο χρόνο.
Η διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σε είκοσι χρόνια.
Η τρέχουσα έκδοση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας
της ισραηλινής εταιρείας αποτελείται από δέκα σφόνδυλους, ο
καθένας βάρους 150 κιλών. Βρίσκονται σε ειδικά χαλύβδινα
πλαίσια σε ένα κοντέινερ, όπου περιστρέφονται σε κενό αέρος.

Όταν τροφοδοτείται ρεύμα από το δίκτυο, η περιστροφή τους
επιταχύνεται σταδιακά - αντίθετα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο φορτίζει την μπαταρία του, παράγουν ηλεκτρισμό και, αν-
τίστοιχα, η ταχύτητα περιστροφής τους πέφτει σταδιακά.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας θα καθι-
στούσε δυνατή την ταυτόχρονη φόρτιση των μπαταριών δύο
SKODA CITIGOe iV μέχρι το 80% της χωρητικότητάς τους σε
μόλις μία ώρα και με διπλάσια ισχύ σε σχέση με αυτή που πα-
ρέχει μόνο του το δίκτυο. 
Όταν το Kinetic Power Booster βρίσκεται σε πλήρη φόρτιση, οι
σφόνδυλοι περιστρέφονται με 18.000 περιστροφές ανά λεπτό.
Όταν φορτίζεται ένα αυτοκίνητο, η ταχύτητα σταδιακά πέφτει
στις 7.000 σ.α.λ. - σε αυτό το σημείο η φόρτιση σταματά επειδή
υπάρχει πλήρης αποφόρτιση. Ο χρόνος που απαιτείται για την
επαναφόρτιση - δηλ. την επαναφορά των σφονδύλων στη μέ-
γιστη ταχύτητά τους - εξαρτάται από την ισχύ του δικτύου στο
οποίο είναι συνδεδεμένη η εγκατάσταση – μία τυπική τιμή είναι
45’. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
διακοπεί όταν οι σφόνδυλοι περιστρέφονται με τη  μεγαλύτερή
τους ταχύτητα, θα χρειαστούν τέσσερις ημέρες για να σταμα-
τήσουν εντελώς!
Η ίδια η εγκατάσταση αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου
του συνδεδεμένου σταθμού φόρτισης, καταναλώνει ελάχιστα,
περίπου 3 kWh ενέργειας για την τροφοδοσία των σφονδύλων
και των εξαρτημάτων της λειτουργίας του ίδιου του σταθμού
φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι όλη υπόλοιπη ενέργεια που προ-
έρχεται από το δίκτυο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των μπα-
ταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει και την προσεκτική με-

λέτη των διαφορετικών απαιτήσεων των αγορών και

των πελατών στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής

‘Power of Choice’ (η Δύναμη της Επιλογής). Η ανθρω-

ποκεντρική προσέγγιση και η ευελιξία είναι σημαντικά

για την επίτευξη της βιώσιμης μετακίνησης σε παγκό-

σμιο επίπεδο. 

Klaus Fr ö hlich, Μέλος Δ.Σ. της BMW AG, Έρευνα &

Εξέλιξη: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα διάφορα εναλλα-

κτικά συστήματα κίνησης θα συνυπάρχουν παράλληλα

στο μέλλον, καθώς δεν υπάρχει μία λύση που να ικα-

νοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις μετακίνησης των

πελατών σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία κυψελών

καυσίμου υδρογόνου μπορεί να γίνει ουσιαστικά ο τέ-

ταρτος πυλώνας στη γκάμα κινητήριων συνόλων μας

μακροπρόθεσμα. Τα προηγμένα μοντέλα της εξαιρε-

τικά δημοφιλούς οικογένειας Χ πληρούν τις προϋπο-

θέσεις για μία τέτοια εφαρμογή». Το BMW Group

συνεργάζεται με την Toyota Motor Corporation πάνω

στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου από το 2013.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης είναι κορυφαία προτεραι-

ότητα για το BMW Group. Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων δίνει μία

πρώτη εικόνα από το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT και επιβε-

βαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του στην υιοθέτηση μιας προσεκτικής και συ-

στηματικής μεθόδου με στόχο τις μετακινήσεις μηδενικών ρύπων. 
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Αν και το BMW Group δεν έχει καμία αμφιβολία για

τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες των συστημάτων

κίνησης με κυψέλες καυσίμου, θα περάσει κάποιο

εύλογο διάστημα έως ότου η εταιρεία να είναι σε θέση

να προσφέρει στους πελάτες της ένα αυτοκίνητο πα-

ραγωγής με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογό-

νου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν

υπάρχει ακόμα το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών.

«Κατά την άποψή μας, το υδρογόνο ως φορέας ενέρ-

γειας πρέπει πρώτα να παράγεται σε επαρκείς ποσό-

τητες σε ανταγωνιστική τιμή με χρήση πράσινης

ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, το υδρογόνο θα

χρησιμοποιείται πρωτίστως σε εφαρμογές που δεν

μπορούν να εξηλεκτριστούν άμεσα, όπως τα βαρέως

τύπου μέσα μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων», δή-

λωσε ο Klaus Fröhlich. Η απαιτούμενη υποδομή,

όπως ένα εκτεταμένο, πανευρωπαϊκό δίκτυο σταθ-

μών ανεφοδιασμού υδρογόνου, επίσης λείπει προς

το παρόν. Ωστόσο, το BMW Group συνεχίζει αποφα-

σιστικά την εξέλιξη της τεχνολογίας κυψελών καυσί-

μου υδρογόνου. Η εταιρεία αξιοποιεί το χρόνο που

μεσολαβεί μέχρις ότου ετοιμαστεί η υποδομή ανεφο-

διασμού με βιώσιμα παραγόμενο υδρογόνο προκει-

μένου να μειώσει σημαντικά το κόστος κατασκευής

του συστήματος κίνησης. Το BMW Group ήδη φέρνει

στην αγορά ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας με βιώσιμη

ενέργεια και σύντομα θα προσφέρει στους πελάτες

του μία ευρεία γκάμα plug-in υβριδικών και ηλεκτρι-

κών μοντέλων. Συνολικά 25 μοντέλα προγραμματίζε-

ται να λανσαριστούν μέχρι το 2023, μεταξύ των

οποίων τουλάχιστον δώδεκα με πλήρως ηλεκτρικό

σύστημα κίνησης. 

  η ΒΜW και η ανάπτυξη τεχνολογιών
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■ Μελλοντικές προοπτικές για την τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου
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«Το σύστημα κυψελών καυσίμου για το σύστημα κίνη-

σης του BMW i Hydrogen NEXT παράγει ηλεκτρική

ενέργεια μέχρι 125 kW (170 hp ) από τη χημική αντί-

δραση μεταξύ υδρογόνου και οξυγόνου από τον ατμο-

σφαιρικό αέρα», εξηγεί ο Jürgen Guldner,

Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας Κυψελών Καυσίμου Υδρο-

γόνου & Προγραμμάτων Οχημάτων (Hydrogen Fuel

Cell Technology & Vehicle Projects) του BMW Group.

Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που εκπέμπει το αυτοκίνητο

είναι οι υδρατμοί. Ο ηλεκτρικός μετατροπέας που βρί-

σκεται κάτω από την κυψέλη καυσίμου προσαρμόζει

το επίπεδο τάσης στο αντίστοιχο του ηλεκτροκινητήρα

και της μπαταρίας υψηλής ισχύος, που τροφοδοτείται

από την ενέργεια της αναγεννητικής πέδησης και των

κυψελών καυσίμου. Το όχημα  περιλαμβάνει επίσης

δύο ρεζερβουάρ 700 bar που μαζί χωράνε έξι κιλά

υδρογόνου. «Αυτό εγγυάται μία μεγάλη αυτονομία ανε-

ξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες», σημειώνει ο

Guldner. «Και ο ανεφοδιασμός διαρκεί μόνο τρία έως

τέσσερα λεπτά». Η πέμπτη γενιά της μονάδας eDrive

που θα κάνει ντεμπούτο στο BMW iX3 είναι επίσης

πλήρως ενσωματωμένη στο BMW i Hydrogen NEXT.

Η μπαταρία υψηλής ισχύος που τοποθετείται πάνω

από τον ηλεκτροκινητήρα παρέχει πρόσθετη ισχύ στις

προσπεράσεις ή κατά την επιτάχυνση. Με συνολική

ισχύ 275 kW (374 hp ) , το σύστημα υποστηρίζει τις δυ-

ναμικές επιδόσεις για τις οποίες φημίζεται η BMW.

Αυτό το σύστημα ηλεκτροκίνησης με κυψέλες καυσί-
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■ Πρώτες τεχνικές λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT
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Η συμμετοχή του BMW Group στο ερευνητικό project BRYSON (Γερμανικό

ακρωνύμιο για ρεζερβουάρ αποθήκευσης υδρογόνου με περιορισμένες

απαιτήσεις χώρου και βελτιστοποιημένη πρακτικότητα) υπογραμμίζει την

πίστη του στη μελλοντική βιωσιμότητα και στις δυνατότητες της τεχνολογίας

κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Αυτή η συμμαχία μεταξύ BMW AG, Πανε-

πιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου, Leichtbauzentrum

Sachsen GmbH, Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης και WELA Handels-

gesellschaft mbH στόχο έχει τη δημιουργία πρωτοποριακών ρεζερβουάρ

αποθήκευσης υδρογόνου υψηλής πίεσης, που θα μπορούν να ενσωματώ-

νονται εύκολα σε μελλοντικές παγκόσμιες αρχιτεκτονικές οχημάτων. Το

project στοχεύει στην ανάπτυξη ρεζερβουάρ με επίπεδη σχεδίαση. Με προ-

οπτική να ‘τρέξει’ για μία περίοδο 3,5 ετών και χρηματοδότηση από το Ομο-

σπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας, το project θα

βοηθήσει επίσης στη μείωση του κόστους παραγωγής ρεζερβουάρ υδρο-

γόνου για οχήματα κυψελών καυσίμου, ώστε να μπορούν να ανταγωνίζον-

ται αποτελεσματικά τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Προκειμένου να διασφαλίζει την ετοιμότητά του απέναντι τις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός υδρογονοκίνητου

οχήματος κυψελών καυσίμου μέχρι το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας, το BMW Group ενώνει τις δυνάμεις

του με την Toyota Motor Corporation συνεχίζοντας μία επιτυχημένη συνεργασία που χρονολογείται από το

2013. Οι δύο κατασκευαστές συνεργάζονται πάνω σε συστήματα κίνησης κυψελών καυσίμου και κλιμακού-

μενα αρθρωτά εξαρτήματα για οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνερ-

γασίας στον τομέα της προϊοντικής εξέλιξης. Κυψέλες καυσίμου – προϊόν συνεργασίας με την Toyota - θα

χρησιμοποιηθούν στο BMW i Hydrogen NEXT, μαζί με μία συστοιχία κυψελών καυσίμου και το συνολικό σύ-

στημα που έχει εξελίξει το BMW Group. Εκτός από τη συνεργασία τους στην ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση της

τεχνολογίας κυψελών καυσίμου για τη μαζική παραγωγή, οι δύο εταιρείες είναι επίσης ιδρυτικά μέλη του

Συμβουλίου Υδρογόνου (Hydrogen Council). Πολλές ακόμα κορυφαίες εταιρείες στους τομείς ενέργειας, με-

ταφορών και της βιομηχανίας εν γένει έχουν προσχωρήσει στο Hydrogen Council από το 2017, αυξάνοντας

τον αριθμό των μελών του σε πάνω από 80.

μου υδρογόνου θα δοκιμαστεί σε περιορισμένη κλί-

μακα σε ένα project βασισμένο στην τρέχουσα BMW

X 5 που το BMW Group σκοπεύει να παρουσιάσει το

2022. Μία έκδοση παραγωγής με τεχνολογία κυψελών

καυσίμου υδρογόνου θα κυκλοφορήσει στην αγορά

από το BMW Group το νωρίτερο το δεύτερο μισό της

δεκαετίας που διανύουμε, ανάλογα με τις συνθήκες

και τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

  η ΒΜW και η ανάπτυξη τεχνολογιών

■ Η συνεργασία με την Toyota συνεχίζεται

■ Το BMW Group συμμετέχει στο ερευνητικό project BRYSON 



PEUGEOT
τεχνολογία

Mια μοναδική καινοτομία 

με το λανσάρισμα του 

PEUGEOT i-Cockpit
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Ο δρόμος προς την αυτόνομη οδήγηση

Τον Ιούλιο του 2015, ο Όμιλος PSA παρουσίασε

το πρόγραμμα «Αυτόνομο όχημα για όλους»

(AVA – Autonomous Vehicle for All) και έγινε

ο πρώτος κατασκευαστής που δοκιμάζει αυτό-

νομο αυτοκίνητο σε ανοιχτούς δρόμους στη

Γαλλία. Αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει ένα ευρύ

φάσμα λειτουργιών που θα οδηγήσουν στα-

διακά στη μερική και ολική μεταβίβαση της

οδήγησης στο αυτοκίνητο, εάν ο οδηγός το επι-

θυμεί.

Σήμερα, πολλές από τις λειτουργίες υποβοήθη-

σης οδηγού του προγράμματος AVA είναι ήδη

διαθέσιμες σε συγκεκριμένα μοντέλα της PEU-

GEOT, όπως η ενεργή ειδοποίηση ακουσίας αλ-

λαγής λωρίδας Lane Keeping Assist, η οποία

διορθώνει αυτόματα την παρέκκλιση από την

αρχική λωρίδα του οχήματος, το Park Assist

που παρέχει βοήθεια αναλαμβάνοντας τον χει-

ρισμό του συστήματος διεύθυνσης κατά την εί-

σοδο και έξοδο από τον χώρο στάθμευσης, το

ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσο-

χής οδηγού Driver Attention Alert με λειτουργία

ανίχνευσης της ταλάντωσης του αυτοκινήτου

και το σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου

2 Pack ‘Drive Assist Plus’ που συνδυάζει το

Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop &

Go και την ενεργή υποβοήθηση διατήρησης στη

λωρίδα κυκλοφορίας Lane Positioning Assist.

Η κορύφωση όλων των παραπάνω, ωστόσο,

ήρθε το 2018 με τα αποκαλυπτήρια του PEU-

GEOT e-LEGEND στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του

Παρισιού. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό μανι-

φέστο αυτόνομης οδήγησης σε ένα περιβάλλον

απόλυτης συνδεσιμότητας, καινοτομίας και αυ-

τονομίας.

Το διάσημο PEUGEOT e-LEGEND εφοδιάζεται

με ένα «Responsive i-Cockpit», στο οποίο οι

επιβάτες μπορούν να απολαύσουν τα αγαπη-

μένα τους χόμπι: να παίξουν ένα ενσωματω-

μένο βιντεοπαιχνίδι ή να παρακολουθήσουν

μια ταινία.

Το PEUGEOT i-Cockpit και το εμβληματικό συμπαγές τιμόνι του έχουν γίνει πλέον

βασικοί πυλώνες του DNA της μάρκας και την διακρίνουν από όλες τις υπόλοιπες.

PEUGEOT i-Cockpit
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Από τις απαρχές της αυτοκίνησης, το τιμόνι έχει υπάρξει το μηχανικό σύνολο το οποίο έχει αλλάξει

λιγότερο, όχι μόνο από πλευράς μορφής, αλλά και λειτουργικότητας. Ωστόσο, ποτέ δεν σταμάτησε

να εξελίσσεται.

Το 2012, η PEUGEOT εισήγαγε μία μοναδική καινοτομία με το λανσάρισμα του PEUGEOT i-Cock-

pit®. Η ουσία του τριπτύχου αποτελείται από την οθόνη αφής, την θέση της κεφαλής και το συμ-

παγές τιμόνι και σηματοδότησε μία νέα εποχή για την εμπειρία του οδηγού. Αφού ενσωματώθηκε

στο σύνολο της γκάμας της γαλλικής μάρκας, το PEUGEOT i-Cockpit® εξελίσσεται συνεχώς.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια χρήστες έχουν προτιμήσει και εμπιστευθεί

αυτήν την επανάσταση, η οποία παραμένει μοναδική στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.



28 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούνιος 2020

   

Το Fiat Concept Centoventi κατακτά ακόμα

μια διάκριση με την απονομή του “Concept

Car 2019” από το Car Design News.  
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Ο κ. Olivier François, Πρόεδρος της Fiat σε

παγκόσμιο επίπεδο δήλωσε σχετικά: «Η κατά-

κτηση αυτού του βραβείου με κάνει ιδιαίτερα

υπερήφανο, αλλά και χαρούμενο που τόσο

εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο του

σχεδιασμού αναγνώρισαν τη σημαντικότητα

του Centoventi. Πρόκειται για το όραμα της Fiat

για την «εκδημοκράτιση» της ηλεκτροκίνησης,

το οποίο βασίζεται στη φιλοσοφία που διέπει

τη μάρκα στα περισσότερα από 120 χρόνια

ζωής της. Το Fiat Concept Centoventi είναι

ένας «λευκός καμβάς» που μπορεί να χρωμα-

τιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις

ανάγκες των πελατών. Το Centoventi σχεδιά-

στηκε ώστε να μπορεί να αλλάζει και να ανα-

βαθμίζεται δίνοντας απόλυτη ελευθερία στις

επιλογές χρωμάτων, υλικών, αξεσουάρ,

ακόμα και στη χωρητικότητα των μπαταριών.

Με αυτό τον τρόπο εκφράζει μια ριζοσπαστική

αλλαγή στο χώρο του αυτοκινήτου, όπου ο κα-

ταναλωτής δεν χρειάζεται να αλλάξει αυτοκί-

νητο, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει

τη διαμόρφωση και την εμφάνιση του. Το Cen-

toventi ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία της

Fiat “less is more”, αφαιρώντας ότι δεν είναι

απαραίτητο και αφήνοντας τον αγοραστή να

επιλέξει τα στοιχεία που καλύπτουν τις ανάγ-

κες του και εκφράζουν το στιλ του. Το Cen-

toventi είναι ένα μινιμαλιστικό αυτοκίνητο και

η απόλυτη εξατομίκευση που προσφέρει το

κάνουν πολύ cool.»   

Με την παρουσίαση του στη Διεθνή Έκθεση

Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2019, το Fiat Con-

cept Centoventi προσέγγισε με έναν πρωτοπο-

ριακό τρόπο την ηλεκτροκίνηση. Μινιμαλιστικό

και πλήρως προσαρμόσιμο σε κάθε στάδιο της

ζωής του ξεκινά από μια βασική έκδοση, η

οποία στη συνέχεια μπορεί να εξατομικευτεί

μέσω του προγράμματος “4U” με την επιλογή

μεταξύ 4 καλυμμάτων για την οροφή, 4 προ-

φυλακτήρων, 4 σχεδίων για τους τροχούς και

τέσσερα φιλμ καλύμματος του αμαξώματος. 

Ακόμα μια επιτυχία για το Fiat Concept Centoventi, το οποίο κατέκτησε το βραβείο

“Concept Car” της χρονιάς στο πλαίσιο του θεσμού Car Design Awards, ο οποίος

διοργανώνεται από το εξειδικευμένο σε θέματα σχεδιασμού αυτοκινήτων Car Design

News. Οι 18 Επικεφαλής κέντρων σχεδιασμού που συνέθεσαν τη φετινή κριτική επι-

τροπή, δήλωσαν: «πρόκειται για ένα επαναστατικό αυτοκίνητο που ξεχωρίζει για την

πρωτοποριακή του αρχιτεκτονική και την έξυπνη χρήση των υλικών και χρωμάτων».



>> Fiat Concept Centoventi

Παράλληλα στο εσωτερικό τα στοιχεία κουμπώνουν και

ξεκουμπώνουν εύκολα και γρήγορα επιτρέποντας τη δια-

μόρφωση των θηκών και των διαθέσιμων χώρων. Ακόμα

και η αυτονομία μπορεί να διαμορφωθεί χάρη στην πρω-

τοποριακή αρχιτεκτονική των μπαταριών, επιτρέποντας

στο χρήστη να αλλάζει την αυτονομία του οχήματος από τα

100 έως και τα 500χλμ.

Από το 1999, το Car Design News (CDN), αποτελεί την

πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών, νέων και γνώσεων

για τους φοιτητές και τους επαγγελματίες σχεδιαστές αυ-

τοκινήτων.  Τα θέματα του Car Design News διαβάζονται

από περισσότερους από 500.000 μοναδικούς χρήστες κάθε

χρόνο. Το κύρος του μέσου βασίζεται και στο γεγονός ότι

η θεματολογία του μέσου διαμορφώνεται με τη συμβολή

κορυφαίων προσωπικοτήτων από το χώρου του σχεδια-

σμού.
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Ford Focus
ecoboost  hybrid
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Το αναβαθμισμένο Ford Focus με τον οικονομικό και εξη-

λεκτρισμένο κινητήρα EcoBoost Hybrid είναι τώρα διαθέ-

σιμο στην Ευρώπη. Η προηγμένη, ήπια υβριδική

τεχνολογία των 48-volt επιτρέπει στο νέο Focus 1.0L Eco-

Boost Hybrid να αποδίδει ισχύ 155 ίππων εκπέμποντας

μόλις 93 g/km CO2 σύμφωνα με τον κύκλο NEDC, σε

συνδυασμό με βελτιωμένη οικονομία καυσίμου κατά 17%

σε σύγκριση με την αντίστοιχη απερχόμενη έκδοση με τον

βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost των 150 ίππων και το 6τά-

χυτο μηχανικό κιβώτιο (NEDC).

Εκτός από το νέο, εξηλεκτρισμένο σύστημα κίνησης, το

αναβαθμισμένο Focus προσφέρει μία  πιο premium εμ-

πειρία οδήγησης, χάρη στο νέο πίνακα οργάνων LCD των

12,3 ιντσών τεχνολογίας “true colour”, αλλά και βελτιω-

μένη συνδεσιμότητα και εμπειρία ιδιοκτησίας, χάρη στο

στάνταρ μόντεμ FordPass Connect – συμπεριλαμβανομέ-

νου του καινοτόμου Local Hazard Information που θα

διατίθεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η νέα έκδοση Focus Connected προσφέρει στο βασικό

της εξοπλισμό στοιχεία όπως η βάση ασύρματης φόρτισης

κινητού τηλεφώνου, καθώς και σύστημα πλοήγησης

μέσου του SYNC 3, το οποίο διαθέτει δυνατότητα φωνητι-

κών εντολών και μία οθόνη αφής 8 ιντσών.

Η πολυσυλλεκτική οικογένεια του Focus περιλαμβάνει το

κομψό Focus Titanium, το εμπνευσμένο από SUV μον-

τέλα Focus Active, το σπορ Focus ST-Line και το πολυτε-

λές Focus Vignale, σε πεντάθυρα και station wagon

αμαξώματα, ανάλογα με την έκδοση. Οι κινητήρες Eco-

Boost Hybrid διατίθενται σε όλη τη γκάμα του μοντέλου.

Το Focus έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια των επι-

βατικών μοντέλων Puma, Kuga και Fiesta, καθώς φυ-

σικά και σε εκείνη των επαγγελματικών Transit και

Transit Custom, που διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία,

η οποία έχει ως στόχο της τη βελτίωση της οικονομίας

καυσίμου. Η Ford έχει δεσμευτεί να προσφέρει μία εξη-

λεκτρισμένη έκδοση για κάθε επιβατικό μοντέλο που θα

παρουσιάζει στην Ευρώπη. Η γκάμα των εξηλεκτρισμέ-

νων οχημάτων που θα πωλούνται στη γηραιά ήπειρο θα

απαριθμεί 18 μοντέλα μέχρι το τέλος του 2021 και θα πε-

ριλαμβάνει ήπια υβριδικά (mild hybrid), πλήρως υβριδικά

(full hybrid), plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα με

μπαταρία.

■ Η Ford λανσάρει στο Focus τον εξηλεκτρισμένο κινητήρα EcoBoost Hybrid. Το ήπιο

υβριδικό σύστημα κίνησης των 48-volt του εν λόγω κινητήρα βελτιώνει την κατανάλωση

με την αρωγή της τεχνολογίας απενεργοποίησης κυλίνδρου και ενισχύει τις επιδόσεις

Το νέο εξηλεκτρισμένο Focus EcoBoost Hybrid προσφέρει
17% βελτιωμένη οικονομία καυσίμου και νέες τεχνολογίες που

αναβαθμίζουν την άνεση και τη συνδεσιμότητα

■ EcBoost Hybrid: Υψηλή απόδοση αλλά και περιορισμένη κατανάλωση 

Η κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid στην έκδοση των 155 ίππων διαθέτει όχι μόνο υπερδιπλάσια ειδική ισχύ (ιπποδύναμη ανά
λίτρο χωρητικότητας) συγκριτικά με τον 2λιτρο βενζινοκινητήρα των 145 ίππων που ήταν διαθέσιμος στο Focus μόλις πριν από
10 χρόνια, αλλά και βελτιωμένη κατά 45% κατανάλωση καυσίμου (NEDC).
Διαθέσιμος και σε έκδοση με απόδοση 125 PS, ο κινητήρας EcoBoost Hybrid αντικαθιστά το στάνταρ εναλλάκτη του 1.000άρη
βενζινοκινητήρα EcoBoost με μία ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) που παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα. Το σύστημα BISG
επιτρέπει την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά το φρενάρισμα και το ρολάρισμα σε μία αε-
ρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου των 48 Volt.
Η τοποθέτηση της μπαταρίας των 48-volt κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού επέτρεψε την ενσωμάτωση του ήπιου υβριδικού
συστήματος κίνησης χωρίς να πλήττεται η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών και οι διαθέσιμοι χώροι για τους επιβάτες.
Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν μοτέρ μέσω της διαρκούς συνεργασίας του με τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας την απο-
θηκευμένη ενέργεια για την παροχή επιπλέον ροπής υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης και επιτάχυνσης, αλλά και για τη λει-
τουργία των περιφερειακών ηλεκτρικών συστημάτων του οχήματος.
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 Το ευφυές, αυτορυθμιζόμενο ήπιο υβριδικό σύστημα πα-
ρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του αυτοκινήτου ώστε
να προσδιορίζει με το βέλτιστο τρόπο τόσο το πότε και το
πώς θα φορτίζεται η μπαταρία, όσο και το πότε θα χρησι-
μοποιείται η αποθηκευμένη σε αυτή ενέργεια. Στην πράξη,
το σύστημα εφαρμόζει τις παρακάτω στρατηγικές:
• “Υποκατάσταση ροπής”, που αξιοποιεί την ισχύ του ηλε-
κτροκινητήρα του BISG για να προσφέρει ροπή έως 24 Nm
– μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο φορτίο του βενζινοκι-
νητήρα και προσφέροντας εκπομπές CO2 από 93 g/km
στον κύκλο NEDC (115 g/km στο πρωτόκολλο WLTP) και
κατανάλωση καυσίμου από 4,1 l/100 km σύμφωνα με τον
κύκλο NEDC (από 5,1 l/100 km στο πρωτόκολλο WLTP). 
• “Υποβοήθηση ροπής”, που αξιοποιεί για ακόμα καλύτε-
ρες επιδόσεις τον ηλεκτροκινητήρα του BISG, ώστε να αυ-
ξάνεται η συνολική διαθέσιμη ροπή του συστήματος
κίνησης έως και 20 Nm πάνω από το επίπεδο που διαθέτει
από μόνος του ο βενζινοκινητήρας σε πλήρες φορτίο - και
να προσφέρει μέχρι και 50% περισσότερη ροπή στις χα-
μηλότερες στροφές
Η ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) επέτρεψε επίσης
στους μηχανικούς της Ford να μειώσουν τη σχέση συμ-
πίεσης του 1.0L EcoBoost κινητήρα και να προσθέσουν
ένα μεγαλύτερο υπερσυμπιεστή, για αύξηση της ισχύος.
Έτσι περιορίζεται η υστέρηση στην απόκριση (turbo-lag)
μέσω της παραπανήσιας ροπής του ηλεκτροκινητήρα που
περιστρέφει τον κινητήρα ταχύτερα, διατηρώντας ψηλά την
πίεση στο τούρμπο.
Επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport από τα Επιλέξιμα Προφίλ
Οδήγησης (Selectable Drive Modes) του Focus, οι οδηγοί
μπορούν άμεσα να προσαρμόσουν επιμέρους χαρακτη-
ριστικά του αυτοκινήτου, όπως την απόκριση του πεντάλ
γκαζιού, το βάρος του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμο-
νιού και την ευαισθησία του συστήματος ελέγχου της ευ-

στάθειας του αμαξώματος, προσφέροντας έτσι μία ακόμα
πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης που αξιοποιεί πλή-
ρως τα 50 Nm ηλεκτρικής ροπής του ήπια υβριδικού συ-
στήματος κίνησης.
Το ισχυρότερο σύστημα με ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια
(BISG) επιτρέπει επίσης τη λειτουργία του συστήματος Auto
Start-Stop του Focus EcoBoost Hybrid σε περισσότερες
περιπτώσεις, προς όφελος της οικονομίας. Καθώς επα-
νεκκινεί τον κινητήρα σε περίπου 350 χιλιοστά του δευτε-
ρολέπτου, η λειτουργία Stop-in-Gear μπορεί να
απενεργοποιήσει τον κινητήρα όταν το όχημα ρολάρει για
να σταματήσει, ακόμα και με σχέση στο κιβώτιο και με το
πεντάλ του συμπλέκτη πατημένο. Το λειτουργία αυτή μπο-
ρεί να ρυθμιστεί προκειμένου να ενεργοποιείται από τα 15
km/h, 20 km/h ή 25 km/h.
Επιπλέον, οι κινητήρες του Focus EcoBoost Hybrid υιοθε-
τούν τώρα την τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρου για
εξοικονόμηση καυσίμου, η οποία εξακολουθεί να υποστη-
ρίζει και τη διαθέσιμη βενζινοκίνητη έκδοση 1.5L EcoBoost
των 182 ίππων. 
Το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρου βελτιώνει πε-
ραιτέρω την οικονομία καυσίμου, θέτοντας αυτόματα εκτός
λειτουργίας έναν από τους κυλίνδρους όταν δεν είναι απα-
ραίτητη όλη η ισχύς, όπως συμβαίνει στο ρολάρισμα ή στο
ταξίδι με χαμηλό φορτίο. Το σύστημα μπορεί να απενερ-
γοποιεί και να ενεργοποιεί εκ νέου τον έναν κύλινδρο μέσα
σε 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς συμβιβασμούς
σε επιδόσεις και ποιότητα λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν
τη δυνατότητα επιλογής της πετρελαιοκίνητης έκδοσης
1.5L EcoBlue, σε εκδόσεις με 95 και 120 ίππους, σε συν-
δυασμό με το γνωστό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων των 6
σχέσεων της Ford ή το προηγμένο 8τάχυτο στην ισχυρό-
τερη εκ των δύο εκδόσεων.
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Βελτιωμένη απεικόνιση και συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης
Νέες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των
12,3 ιντσών και η λειτουργία Local Hazard Information – που
αναμένεται μέσα στη χρονιά – καθιστούν το αναβαθμισμένο
Focus πιο ευκολοδήγητο από ποτέ.
Η πλήρως διαμορφούμενη οθόνη LCD χρησιμοποιεί τεχνο-
λογία “true colour” 24-bit για λεπτομερή και ευκρινή high def-
inition απεικόνιση πληροφοριών στο όλο το φάσμα των
χρωμάτων. Χάρη στις τεχνολογίες αυτές οι ενδείξεις της κα-
θίστανται πιο φωτεινές και λιγότερες κουραστικές για τα μάτια
- και επομένως πιο ευανάγνωστες. Επίσης, το σύστημα επι-
τρέπει στους οδηγούς να θέτουν προτεραιότητες στην απει-
κόνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τις προσωπικές τους
προτιμήσεις.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3’ ιντσών του Focus
EcoBoost Hybrid περιλαμβάνει επίσης μία μοναδική απεικό-
νιση για διαρκή ενημέρωση του οδηγού σε σχέση με τη
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, οι οδηγοί μπορούν να
βλέπουν πόση ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από το ήπιο
υβριδικό σύστημα αλλά και να παρακολουθούν την ίδια
στιγμή την ποσότητα που επιστρέφει κάθε φορά στη μπαταρία
ή αξιοποιείται προς όφελος της οικονομίας καυσίμου ή των
επιδόσεων.
Βασισμένες στις αρχές της τεχνολογίας ελεύθερης μορφής
(free-form) που αναπτύχθηκαν αρχικά για την κατασκευή
οπτικών φακών, τα κυρτά πάνω άκρα της οθόνης είναι σμι-
λευμένα ώστε να εντάσσονται απρόσκοπτα στη σχεδίαση του
εσωτερικού, ενώ η ενσωματωμένη καλωδίωση σε ολό-
κληρη την επιφάνεια της οθόνης επέτρεψε στους σχεδιαστές
να διαμορφώσουν την τελευταία σε σχήμα που ξεφεύγει από
τα συμβατικά ορθογώνια.

Το στάνταρ μόντεμ FordPass Connect επιτρέπει στους οδη-
γούς του Focus να αξιοποιήσουν για πρώτη φορά τις ειδοποι-
ήσεις που παρέχει το σύστημα Local Hazard Information. Η
τεχνολογία αυτή ενημερώνει τους οδηγούς για επικίνδυνες
καταστάσεις στο δρόμο, ακόμα και αν αυτές δεν είναι ορατές
εξαιτίας της ύπαρξης στροφών ή παρουσίας άλλων οχημά-
των. 
Οι ειδοποιήσεις του συστήματος Local Hazard Information
εκδίδονται ανεξάρτητα από το σύστημα πλοήγησης και βασί-
ζονται σε στοιχεία προερχόμενα από τοπικές αρχές, υπηρε-
σίες έκτακτης ανάγκης και οδηγικά δεδομένα που αντλούνται
από άλλα οχήματα που βρίσκονται συνδεδεμένα στο “cloud”.
Ειδοποιήσεις για οδικά έργα, ακινητοποιημένα οχήματα λόγω
βλάβης, ζώα, πεζούς και εμπόδια στον αυτοκινητόδρομο,
ακόμα και για επικίνδυνες οδηγικές συνθήκες, μεταδίδονται
στο όχημα ασύρματα με έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών για
καταστάσεις που εκτυλίσσονται πέραν του πεδίου ορατότητάς
τους.
Το FordPass Connect επιτρέπει επίσης στους ιδιοκτήτες να

ελέγχουν από απόσταση μία σειρά λειτουργιών του αυτοκι-
νήτου από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω του smartphone
τους και της εφαρμογής FordPass. Εκτός του ότι βοηθά στον
ταχύτερο και πιο άνετο προγραμματισμό ταξιδιών μέσω των
ενημερώσεων Live Traffic του συστήματος πλοήγησης, οι
ιδιοκτήτες μπορούν να ενεργοποιούν τις λειτουργίες Door
Lock/Unlock, Remote Start για εκδόσεις του Focus με 8τά-
χυτο αυτόματο κιβώτιο, Vehicle Locator και Vehicle Status για
έλεγχο της στάθμης καυσίμου, της κατάστασης του συναγερ-
μού, της πίεσης ελαστικών, της διάρκειας ζωής λαδιού και
πολλά ακόμα. 

■ Βελτιωμένη απεικόνιση και συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης

Ford Focus
ecoboost  hybrid



34 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούνιος 2020

VOLKSWAGEN iD3



Το νέο ηλεκτρικό θα φέρει νέο λογισμικό και
αναμένεται να λανσαριστεί το φθινόπωρο.

Ειδικότερα, το νέο μοντέλο αντιμετώπιζε προβλή-

ματα στο λογισμικό του , κάτι που φαίνεται ότι έχει

πλέον, ξεπεραστεί, πριν ακόμη το ηλεκτροκίνητο

όχημα της γερμανικής φίρμας βγει στους δρό-

μους.Έτσι, το ID3 θα φέρει νέο λογισμικό.  Μάλι-

στα, αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της

καθυστέρησης στο λανσάρισμα του αυτοκινήτου

– παράλληλα με την πανδημία που έχει αναστείλει

χρονικά και άλλα λανσαρίσματα νέων μοντέλων,

πανευρωπαϊκώς. Μάλιστα, ο Χέρμπερτ Ντις, CEO

του γκρουπ VW ( που όπροσφάτως παραιτήθηκε

από την διεύθυνση της μάρκας αλλά παραμένει

νούμερο ένα επικεφαλής όλου του γκρουπ για τις

φίρμες VW, Audi, Skoda κ.α. ως CEO)  ζήτησε συ-

γνώμη από το εποπτικό συμβούλιο της αυτοκινη-

τοβιομηχανίας, επειδή έβγαλαν στην «φόρα» το

πρόβλημα που αντιμετώπιζε το νέο ηλεκτροκίνητο

αυτοκίνητο ( το θεώρησε αντιεπαγγελματικό να

δημοσιεύονται στον Τύπο στοιχεία για αυτοκίνητα

που αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικά κ.α.). Ο

Ντις έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής εξαιτίας

πολλών τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπί-

ζουν τα νέα τους μοντέλα, μεταξύ αυτών και το

ID3.  Τέλος καλό για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο, που

αναμένεται να το δούμε και στην ελληνική αγορά.

Το νέο ID.3 θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ,

που αφορούν την ισχύ των μπαταριών, με την πιο

μικρή να επιτυγχάνει από 330 χιλιόμετρα έως 550

χλμ., σύμφωνα με τις μετρήσεις του πρωτοκόλλου

WLTP.  Εξίσου σημαντικό, είναι ότι το νέο  ID3 θα

προσφέρεται στις μπαταρίες του με εγγύηση 8 έτη

ή 160.000 χλμ ( και με εξασφάλιση της δυναμικής

των μπαταριών άνω του 70%) , ενώ, χάρη στην

μεγάλη του μπαταρία, των 125 KW, το νέο μοντέλο

, μετά από μια φόρτιση 30 λεπτών, θα εξασφαλίζει

αυτονομία 260 χιλιόμετρων, πάντα  μέσω ταχυ-

φορτιστή. Το ΙD3 αναμένεται να κοστίζει κάτι λιγό-

τερο από 30.000 ευρώ στην Γερμανία, τιμή, που θα

είναι πολύ κοντά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές

χώρες – και ανάλογα με τις επιδοτήσεις που «τρέ-

χουν» από χώρα σε χώρα. Και φυσικά, το ID3

είναι μόνο η αρχή. Το 2021 αναμένεται να προστε-

θούν ακόμη έξι νέα ηλεκτρικά μοντέλα του VW

Group.

>> Πέρασε τις ιώσεις το ID3
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Το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της VW φαίνεται ότι, έχει περάσει τις πρώτες «παιδικές»

ασθένειες, και οι παραδόσεις του μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. 
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Το 1996, η Audi έφερε μία πραγματική επανάσταση στην αυτοκίνηση. 

Σε ένα τοπίο που ήταν αναλλοίωτο για χρόνια, με τη σχεδιαστική εξέλιξη και

την τεχνολογική πρωτοπορία μάλλον να βρίσκονται σε τέλμα, 

η Audi ξάφνιασε παρουσιάζοντας το Α3 και

δημιουργώντας ουσιαστικά την premium compact κατηγορία. 

“

auto news

Ευφυές, εξηλεκτρισμένο και πλήρως συνδεδεμένο, 

ορίζει εκ νέου την premium compact κατηγορία
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Με το λανσάρισμα της πεντάθυρης έκδοσης,

τρία χρόνια αργότερα, η Audi παρουσίασε το

πρώτο Sportback concept στην  ιστορία,  που

συνδύαζε τα καλύτερα χαρακτηριστικά των

χάτσμπακ και wagon αμαξωμάτων: ένα sport

μοντέλο με τους χώρους και την πρακτικό-

τητα ενός wagon, σε compact σχήμα. Από

τότε μέχρι σήμερα, με κάθε επόμενη γενιά

του Α3, η Audi συνέχισε να θέτει τον πήχη

στην κατηγορία, ωθώντας την αρχική ιδέα στα

σχεδιαστικά και τεχνολογικά όριά της.

Το δρόμο που άνοιξε η Audi ακολούθησαν

όλες οι premium μάρκες, η BMW με τη Σειρά

1, η M-B με την A Class, η Volvo με το V40,

σπεύδοντας να παρουσιάσουν κάποιο μον-

τέλο στη συγκεκριμένη κατηγορία, που εξε-

λίχθηκε σε ιδιαίτερα δημοφιλή. Αυτό που

αποδείχθηκε στο πέρασμα του χρόνου, είναι

ότι ιδιαίτερα η έννοια του Sportback παρέ-

μεινε «κτήμα» της Audi, με τη μάρκα από το

Ingolstadt να εξελίσσει διαρκώς το Sport-

back concept με το χαρακτηριστικό 3ο πλαϊνό

τζάμι και να επαναπροσδιορίζει συνεχώς την

κατηγορία, με «όχημα» την γνωστή ποιότητα

της μάρκας. 

Το νέο Audi A3 Sportback, στην τέταρτη

πλέον γενιά του, με ξεκάθαρο sport DNA ορί-

ζει εκ νέου, επανεφευρίσκοντας ουσιαστικά,

την κατηγορία που δημιούργησε η ίδια η

Audi. Σχεδιαστές και μηχανικοί συνεργάστη-

καν χωρίς περιορισμούς και παρουσιάζουν

ένα μοντέλο που, 24 χρόνια μετά, κάνει μία

δεύτερη επανάσταση. Το νέο μοντέλο φτάνει

τους τομείς της συνδεσιμότητας, του εξηλε-

κτρισμού, της ευφυίας και της προνοητικότη-

τας στα τεχνολογικά όριά τους. A
ud

i Α
3

Sp
or

tb
ac

k



38 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούνιος 2020

 

 

          

         

        

auto news

Το νέο Audi A3 Sportback λανσάρεται στην Ελλάδα

αρχικά σε δύο εκδόσεις κινητήρων και τρεις εκ-

δόσεις εξοπλισμού, τις Basic, Advanced και S line.

Το αυτοκίνητο είναι άμεσα διαθέσιμο στην έκδοση

30 TFSI, με τον κινητήρα βενζίνης 999 κ.εκ. να

συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6-

σχέσεων και να αποδίδει 110 PS και την έκδοση

35 TFSI MHEV, με κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ.

και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic 7-σχέ-

σεων, με ισχύ 150 PS.  

Στην ήδη πολύ πλούσια έκδοση εξοπλισμού Basic,

το Audi A3 Sportback 30 TFSI έχει προτεινόμενη

τιμή λιανικής 22.430 € ενώ το ίδιο μοντέλο με αυ-

τόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic έχει προτεινό-

μενη τιμή λιανικής 25.690 €. Στην ίδια έκδοση

εξοπλισμού, το A3 Sportback 35 TFSI MHEV S

tronic έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής 28.990 €

ενώ το A3 Sportback 30 TDI S tronic, 27.800 €.

Audi Α3 Sportback
■ 100% Συνδεδεμένο 

Το νέο A3 Sportback πέρα από κορυφαία συνδεσιμότητα, προσφέρει και τη δυνατότητα Func-

tions on Demand – FoD (Λειτουργίες κατόπιν Παραγγελίας). Ο οδηγός θα μπορεί σύντομα να

προσθέτει λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες του, αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό του αυτοκι-

νήτου

■ 100% Εξηλεκτρισμένο 
Όλες οι προηγμένες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού διαθέσιμες στο νέο A3 Sportback. Εκδόσεις

mild hybrid 48 V και plug-in hybrid, βελτιώνουν τόσο την κατανάλωση όσο και τις επιδόσεις.

■ 100% Ευφυές 
Το αυτοκίνητο επικοινωνεί με τον οδηγό του μέσα από ψηφιακό cockpit, οθόνες αφής, με απλές

και online φωνητικές εντολές και στο μέλλον με τη γλώσσα “Hello Audi”.

■ 100% Προνοητικό  

Στο νέο A3 Sportback η ασφάλεια έχει αλλάξει επίπεδο, με το αυτοκίνητο να προστατεύει οδηγό

και επιβάτες με προηγμένες τεχνολογίες, πριν ακόμα δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος. Πλήθος

προνοητικών συστημάτων ασφάλειας στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου.



 

 

Το νέο Audi A3 Sportback, στην τέταρτη πλέον γενιά του, 

με ξεκάθαρο sport DNA ορίζει εκ νέου, επανεφευρίσκοντας ουσιαστικά, 

την κατηγορία που δημιούργησε η ίδια η Audi. 
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Ακολουθεί μέσα στο φθινόπωρο η έκδοση TFSIe plug-in (PHEV), η οποία αναμένεται να μην ξεπερνάει τη

φορολογική κλίμακα των 40.000 € (ΛΤΠΦ) καθώς και το όριο των 50 γρμ./χλμ. εκπομπής ρύπων CO2, με το

μοντέλο να επωφελείται των ευνοϊκών φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα. 

Την ίδια περίοδο αναμένεται και μικρότερη mild hybrid έκδοση, η 30 TFSI MHEV S tronic. Προς το τέλος του

έτους θα παρουσιαστεί η 30 TDI S tronic έκδοση ενώ στις αρχές του 2021, στην πλούσια γκάμα κινητήρων,

θα προστεθεί και ένας φυσικού αερίου (CNG). Τέλος, προγραμματισμένη είναι και μία έκδοση Α3 Sedan. 
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Κορυφαίοι χώροι με ακόμη 

μικρότερη κατανάλωση!

Χάρη σε ένα εντυπωσιακά αυξημένο μεταξόνιο (+40 mm), το νέο Hyundai i10 προσφέ-

ρει επιπλέον άνεση χώρου επιβατών, εξαιρετική ευστάθεια και ποιότητα κύλισης ανώ-

τερης κατηγορίας. Σε απόλυτους αριθμούς, το μεταξόνιο του Hyundai i10 έχει κατά μέσο

όρο μόλις 59mm απόσταση από αντιπροσωπευτικά μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας

αλλά ξεπερνά κατά 105mm το μέσο όρο τυπικών αυτοκινήτων πόλης.

Το Hyundai i10 διαθέτει όχι μόνο τους με-

γαλύτερους αλλά και τους ποιοτικότερους

χώρους για όλους τους επιβάτες. Με

πέντε θέσεις επιβατών, αυξημένη πρακτι-

κότητα χάρη στον επιπλέον ανοικτό χώρο

αποθήκευσης πάνω από το ντουλαπάκι

του συνοδηγού, αλλά και πίσω ηλεκτρικά

παράθυρα, με χειρισμό από τον οδηγό –

χαρακτηριστικό σπάνιο στην κατηγορία,

καθώς πολλά αυτοκίνητα πόλης έχουν

πίσω παράθυρα ελάχιστα είναι ανοιγό-

μενα χειροκίνητα.  

Πλατύτερο κατά 20mm και με χαμηλότερη κατά 20mm οροφή από τον προ-

κάτοχό του, βελτιώνει τον αεροδυναμικό συντελεστή του στο 0,31 και ανα-

δεικνύει έναν άνετο και επιθετικό χαρακτήρα.

 

 
To πολυβραβευμένο i10 

ανατρέπει όλα τα δεδομένα 

της κατηγορίας.
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Οι ποιοτικότεροι χώροι για εμπρός και πίσω επιβάτες
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Το νέο Hyundai i10 εξοικονομεί περισσότερο καύ-

σιμο χάρη στις νέες περιβαλλοντικά εξελιγμένες τε-

χνολογίες των κινητήρων και κιβωτίων του.

Μειώνει περίπου κατά 15% την κατανάλωση και τις

εκπομπές καυσαερίων στο μηχανικό κιβώτιο και

κατά 20% στο νέο αυτόματο κιβώτιο, με μέση κατα-

νάλωση 4.5 – 4.7 λίτρα, χάρη:

• στο στάνταρ νέο σύστημα ανάκτησης

ενέργειας Energy Regeneration System που συλ-

λέγει κινητική ενέργεια από το φρενάρισμα και την

επαναξιοποιεί στις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυ-

τοκινήτου, ξεκουράζοντας τον κινητήρα.

    per

    με

   ep-

    τη,

   ρες

   ται

    ad-

     μα

  θε-

     εις

   σης

   νε-

  σης

   πό-

    per

    με

   ep-

    τη,

   ρες

   ται

    ad-

     μα

  θε-

     εις

   σης

   νε-

  σης

   πό-

 
Το νέο Hyundai i10 διαθέτει επιλογή ανάμεσα 

σε 5-τάχυτο κιβώτιο μηχανικό είτε αυτομάτων αλλαγών

σχέσεων (AMT), σε συνδυασμό με δύο διαθέσιμους

κινητήρες
“

auto news Hyundai i10

 

■Προηγμένοι και Αξιόπιστοι Κινητήρες

με Energy Regeneration System

Το νέο Hyundai i10 διαθέτει τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο της κατηγορίας του (252 λίτρα) –

δηλαδή ακόμη και 50% μεγαλύτερο χώρο σε σχέση με άλλα δημοφιλή αυτοκίνητα πόλης- ενώ για

πρώτη φορά υπάρχει επιλογή διπλού δαπέδου για κρυφό αποθηκευτικό χώρο. Αξιοσημείωτο είναι

ότι ακόμη και επώνυμα δίδυμα παιδικά καροτσάκια μπορούν να χωρέσουν στον αποθηκευτικό χώρο

του Hyundai i10 χωρίς να διπλώσουν οι πλάτες των καθισμάτων.

■Εξαιρετικοί χώροι αποσκευών 
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• στο στάνταρ σύστημα Idle Stop and Go (ISG), που συντελεί στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση

εκπομπών καυσαερίου ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, σβήνοντας αυτόματα τον κινητήρα όταν το αυτο-

κίνητο βρίσκεται σε στάση.

Το νέο Hyundai i10 διαθέτει επιλογή ανάμεσα σε 5-τάχυτο κιβώτιο μηχανικό είτε αυτομάτων αλλαγών

σχέσεων (AMT), σε συνδυασμό με δύο διαθέσιμους κινητήρες: 

•         έναν 3-κύλινδρο MPi 1.0lt με 67 ίππους και ροπή 96 Nm, που εστιάζει στη σπιρτάδα εντός πόλης

•         έναν ισχυρότερο 16βάλβιδο MPi 1.2lt με 84 ίππους και ροπή 118 Nm, για άνετα και ήσυχα ταξίδια. 

Οι δύο κινητήρες του νέου Hyundai i10 είναι κορυφαίας αξιοπιστίας, κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου

από αλουμίνιο, διαθέτουν καδένα μετάδοσης χρονισμού και βεβαίως την κορυφαία εργοστασιακή εγ-

γύηση 5 ετών ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα.
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Το νέο σύστημα διπλού ξηρού συμπλέκτη προσφέρει

εξαιρετική απόκριση στις αλλαγές ταχυτήτων, που γί-

νονται πιο ομαλές στις χαμηλές στροφές και πιο άμεσες

όσο ανεβαίνει η επιτάχυνση. Εκείνο που έχει βελτιωθεί

ακόμα περισσότερο, είναι ότι οι αλλαγές στο κιβώτιο γί-

νονται χάρη στο νέο συμπλέκτη με τον λιγότερο δυνατό

θόρυβο, τους ελάχιστους κραδασμούς και ακόμη μι-

κρότερη τραχύτητα. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για το νέο σύστημα της

Valeo είναι ότι ήδη προσφέρεται και στο ανεξάρτητο εμ-

πόριο για τα μοντέλα KIA και Hyundai αποκτώντας

στρατηγική θέση στην αναπτυσσόμενη ανεξάρτητη

αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρία, το σύστημα διπλού ξηρού

συμπλέκτη προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις ακολου-

θώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στο νέο

προϊόν δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηρι-

στικά, όπως ότι φροντίζει να γίνεται όσο πιο ομαλά η

επιτάχυνση, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις και με τις

ελάχιστες απώλειες στην ροπή του κινητήρα.  Οι ηλε-

κτρομηχανικά ελεγχόμενες ταχύτητες αλλάζουν με τέ-

τοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν  την οδηγική απόλαυση.

Το νεο κιβώτιο  αποτελείται από επτά ταχύτητες, και

προσφέρει 15% ταχύτερη αλλαγή ταχυτήτων σε σύγ-

κριση με την προηγούμενη γενιά κιβωτίου ταχυτήτων,

κυρίως για τα μοντέλα με κιβώτιο 6 ταχυτήτων της

Hyundai-Kia. 

Να σημειωθεί, ότι η VALEO έχει συμβάλλει σημαντικά

– και σε αυτό είναι πρωταγωνιστής – στην μείωση των

εκπομπών CO2 μέσω των προϊόντων που προσφέρει

στις αυτοκινητοβιομηχανίες. 

Το σύστημα διπλού ξηρού συμπλέκτη σχεδιάστηκε για

να προσφέρει συνεχή μετάδοση ισχύος κινητήρα, με

ελάχιστη απώλεια ροπής κατά την αλλαγή ταχυτήτων.

Επιπλέον, η αποσύμπλεξη των ταχυτήτων πραγματο-

ποιείται χωρίς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

από τους ηλεκτομηχανικούς επενεργητές.   Όλες αυτές

οι καινοτομίες ενισχύουν την ομαλότητα και την μείωση

των κραδασμών, μειώνοντας τελικά την κατανάλωση

καυσίμου και τις εκπομπές CO2.

Το νεο σύστημα της Valeo έχει σχεδιαστεί έξυπνα με

γνώμονα την εύκολη μηχανική ρύθμιση για την αύξηση

της απόδοσης του συνεργείου.

Τέλος, ο νέος συμπλέκτης συνοδεύεται από πλήρες

πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομέ-

νων οδηγιών τοποθέτησης, διαδικτυακών σεμιναρίων,

διαδραστικών παρουσιάσεων και βίντεο από την πλατ-

φόρμα διαδικτυακής τεχνικής υποστήριξης της Valeo. 

Το νέο σύστημα ξηρού 
διπλού συμπλέκτη

● Η Valeo λανσάρει τον νέο σύστημα διπλού ξηρού

συμπλέκτη, σχεδιασμένο να προσφέρει μοναδική οδηγική

εμπειρία μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων CO2. 
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Η MS Motorservice International GmbH έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα διαμόρφωσης το οποίο επιτρέπει τη δη-

μιουργία δώδεκα παραλλαγών αντλιών λαδιού ως ανταλλακτικών για τους κινητήρες MAN D08. Το όφελος για τα

συνεργεία προκύπτει όχι μόνο από τα πλεονεκτήματα στην κατασκευή των αντλιών αλλά κυρίως από ένα ιδιαίτερα

απλουστευμένο σύστημα παραγγελιών. Οι αντλίες είναι διαθέσιμες στην αγορά Aftermarket μέσω της μάρκας BF.

Νέο σύστημα διαμόρφωσης 
για αντλίες λαδιού

Δυνατότητα δώδεκα συνδυασμών

Μέχρι τώρα, σε περίπτωση ανάγκης κάθε εξάρτημα, παραδείγματος

χάρη το περίβλημα της αντλίας, τα γρανάζια, οι βίδες, οι ροδέλες, οι

ασφαλίσεις βιδών, τα γκρόβερ, τα εξάγωνα παξιμάδια, οι μούφες

σύνδεσης και οι στρογγυλές στεγανοποιήσεις αυτών των αντλιών

λαδιού, έπρεπε να παραγγελθεί ξεχωριστά, με έναν διαφορετικό

αριθμό προϊόντος. Χάρη στο νέο σύστημα διαμόρφωσης, επιλέγετε

πλέον μόνο μία από τις τρεις αντλίες με αριθμούς προϊόντος 20 1402

08260, 20 1402 08340 και 

20 1402 08360 και τις συνδυάζετε με ένα από τα τέσσερα γρανάζια

κίνησης. Τα γρανάζια κίνησης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη

διάμετρο, το ύψος και το πλήθος των δοντιών. Η επιλεγμένη αντλία

παραδίδεται προσυναρμολογημένη, μαζί με τις κατάλληλες τσιμού-

χες και τα στοιχεία σύνδεσης, επομένως δεν απαιτείται η αγορά πε-

ραιτέρω εξαρτημάτων. Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται

ακόμη μια κόλλα βιδών και αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Ο ειδικός στα ανταλλακτικά φροντίζει για την αξιόπιστη λειτουργία

των αντλιών εκτελώντας προσεκτικούς ελέγχους: Κάθε αντλία ελέγ-

χεται ξεχωριστά στη διάταξη ελέγχου ως προς την ογκομετρική ροή

και την πίεση λαδιού βάσει προδιαγραφών γνήσιου εξοπλισμού

πριν από την παράδοσή της. 

Η ανάπτυξη

Κατά την κατασκευή των αντλιών λαδιού, οι μηχανικοί

ανάπτυξης της Motorservice έδωσαν μεγάλο βάρος τόσο

στο ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής τους, όσο και στην

τήρηση των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας της εται-

ρείας από τα νέα προϊόντα. Μια ιδιαιτερότητα της κατα-

σκευής των αντλιών λαδιού έγκειται στην παραγωγή των

δύο γραναζιών μετατόπισης στο κέλυφος της αντλίας από

πυροσυσσωματωμένο μέταλλο. Έτσι, σε σύγκριση με τα

γρανάζια από μασίφ μέταλλο, προκύπτει ένα πιο ακριβές

περίγραμμα διαμόρφωσης με πολύ στενές ακτίνες. Αυτό

με τη σειρά του οδηγεί σε μια εξαιρετικά αθόρυβη λει-

τουργία της αντλίας κατά τη χρήση της κι, επομένως, σε

μια αντίστοιχα χαμηλή στάθμη θορύβου στον κινητήρα. Οι

αντλίες λαδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισ-

σότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως, τα

οποία διαθέτουν κινητήρες της κατασκευαστικής σειράς

D08 (Euro IV έως VI) της MAN. Πρόκειται για φορτηγά

οχήματα των σειρών TGL και TGM, λεωφορεία MAN,

καθώς και γεωργικά μηχανήματα, εργοταξιακά μηχανή-

ματα, ειδικά οχήματα και βιομηχανικούς κινητήρες

■ Αποκλειστικά στην αγορά Aftermarket






