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ενημέρωση αγορά αυτοκινήτου

Τι αλλαγές έφερε η πανδημία, 
ο ρόλος της ηλεκτροκίνησης, οι on- line υπηρεσίες

που αλλάζουν τον χάρτη στην επιλογή αυτοκινήτου

Τα εργοστάσια ανοίγουν, οι καθυστερημένες παραδόσεις αυτοκινήτων
έχουν δρομολογηθεί, τα λανσαρίσματα νέων μοντέλων μπαίνουν και πάλι

στο προσκήνιο και τα ηλεκτρικά βρήκαν την ευκαιρία να αναδείξουν το
εμπορικό τους …ταλέντο!

Η πανδημία δοκίμασε – και δοκιμάζει – τις αντοχές των μηχανών της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας,

παγκοσμίως. 

Για πρώτη φορά, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι

γραμμές παραγωγής έσβησαν τις μηχανές, με τους

μεγαλύτερους Ομίλους απλά, να ανακοινώνουν, ότι

αναστέλλουν την παραγωγή ακόμη και των πιο εμπο-

ρικών μοντέλων τους. Στις αρχές Μαρτίου και μέσα

σε λίγες ημέρες, περισσότερα από 50 -60 εργοστάσια

στην Ευρώπη κατέβασαν τα ρολά. Ο όμιλος PSA, VW,

BMW, Μercedes-Benz κ.α. έβαλαν λουκέτο στην πα-

ραγωγή τους. Λίγες γραμμές παραγωγής μένουν

ανοιχτές για το καλό της υγείας: Αρκετά εργοστάσια,

μεταξύ αυτών και της FIAT μένουν ανοιχτά για να πα-

ρασκευάσουν αναπνευστήρες και άλλα αναλώσιμα

υλικά, που θα βοηθούσαν στην πανστρατιά , ενάντια

στην πανδημία.
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■ Τα σημάδια της Πανδημίας έχουν ήδη αποτυπωθεί και σε νούμερα:  
   

ενημέρωση αγορά αυτοκινήτου

Ο κορωνοϊός και το lockdown που εφάρμοσαν σχε-

δόν όλες οι χώρες της Ευρώπης, είχε ως αποτέλεσμα

η ευρωπαϊκή παραγωγή αυτοκινήτων να έχει απω-

λέσει ήδη σχεδόν 2,2 εκατομμύρια οχήματα. Επίσης,

το «καυτό» τρίμηνο της πανδημίας στην Ευρώπη, οι

περισσότερες χώρες είδαν τις πωλήσεις τους να κα-

ταβαραθρώνονται– κατά μέσο όρο οι πωλήσεις μει-

ώθηκαν από 60 – 80% ανάλογα με την χώρα. Πάντως,

υπήρξαν και θετικές εξελίξεις. Όπως, ότι, το μερίδιο

των ηλεκτρικών οχημάτων την περίοδο της καραντί-

νας αυξήθηκε στο 6,8%, όταν το πρώτο τρίμηνο του

2019 καταλάμβανε μόλις το 2,5%. Ουσιαστικά, ο κο-

ρωνοϊός έδωσε – και δίνει – μια σημαντική αφορμή

ώστε , οι καταναλωτές να γνωρίζουν και να στραφούν

εν τέλει σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που

όπως φαίνεται θα γκαζώσει τους επόμενους μήνες

με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς. Αντίθετα, η ζήτηση για

τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα μει-

ώθηκε σημαντικά: τα ντίζελ αυτοκίνητα είδαν το με-

ρίδιο τους να μειώνεται στο 30%, όταν το 2019, ήταν

στο 33% ( και δύο χρόνια νωρίτερα ξεπερνούσε το

40%). Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2020, στην ΕΕ

πρωτοκυκλοφόρησαν μόλις 1,3 εκατομμύρια αυτοκί-

νητα με κινητήρες βενζίνης, όταν πέρσι, ήταν στα 2

εκατομμύρια μονάδες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών

Αυτοκινήτων, οι απώλειες παραγωγής οχημάτων σε

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο

Βασίλειο, λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων,

ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.195.430 οχήματα μέχρι

στιγμής. Στο νούμερο αυτό περιλαμβάνονται επιβα-

τικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία.

Την περίοδο της καραντίνας, τα εργοστάσια κλείνουν

κατά μέσο 28 εργάσιμες ημέρες. Αυτά, πριν από τρεις

μήνες, μιας και ήδη οι περισσότερες αυτοκινητοβιο-

μηχανίες, θέτουν, σταδιακά ξανά σε λειτουργία τα πε-

ρισσότερα από τα εργοστάσιά τους στη Γηραιά

Ήπειρο.
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ενημέρωση αγορά αυτοκινήτου

■Αγορά on line

■ Η Κίνα ανάβει το πράσινο φως

Μεγάλη ζήτηση έχουν αυτό το διάστημα ειδικά στα και-

νούργια αυτοκίνητα και η αγορά αυτοκινήτων μέσω δια-

δικτύου. Σε πολλές χώρες η αγορά αυτοκινήτου – και η

ολοκλήρωση των διαδικασιών ( επιλογή, αποστολή εγ-

γράφων κ.α.) ιντερνετικά έχει αυξηθεί από 30 -40%. H

πανδημία έδωσε αφορμή ώστε και στην Ελλάδα, οι αν-

τιπροσωπείες να επιταχύνουν και να προσφέρουν την

οn – line αγορά αυτοκινήτου.  Ειδικότερα, το διαδίκτυο

και οι online υπηρεσίες αναδεικνύονται ολοένα και πε-

ρισσότερο ως ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας και ενημέ-

ρωσης για κάθε υποψήφιο αγοραστή, όπως στην

περίπτωση του αυτοκινήτου που μέχρι πρότινος γινόταν

μόνο από τους πωλητές στις αντιπροσωπείες αυτοκινή-

των. Σήμερα, μια σειρά από νέα μοντέλα προσφέρονται

μέσω της οn – line αγοράς, όπως είναι η Τoyota, η Ford,

η Volvo , η VW, Skoda, Audi κ.α.

Στην συγκεκριμένη επιλογή της διαδικτυακής αγοράς

καθοριστικό ρόλο παίζει ο εικονικός διαμορφωτής, που

ουσιαστικά αντικαθιστά τον πωλητή. Η διαδικασία της ει-

κονικής διαμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει μία διαι-

σθητική ψηφιακή περιήγηση 360o γύρω από το

αυτοκίνητο, ξεκινά με την επιλογή του μοντέλου και χω-

ρίζεται σε διάφορα τμήματα ανάλογα με το μοντέλο, την

έκδοση κ.α. Για παράδειγμα, μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας, στην Ford η οn – line πλατφόρμα εκδίδει

αυτόματα ένα μοναδικό κωδικό , όπου ο αγοραστής

μπορεί να αποστείλει στον αντιπρόσωπο και ο τελευταίος

να του παράσχει επιπλέον πληροφορίες όπως για τη δια-

θεσιμότητα του μοντέλου κ.α.  Η Volvo Online Ordering,

είναι η πρωτοποριακή πλατφόρμα στην οποία ο υποψή-

φιος αγοραστής μπορεί να έχει μια περιεκτική πληρο-

φόρηση για το νέο μοντέλο, τις χρηματοδοτήσεις κ.α.

Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Κίνα δείχνουν θετικό πρόσημο. Τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται
στην μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Να σημειωθεί, ότι στην Κίνα, οι πωλήσεις
οχημάτων μειώθηκαν κατά 80% την περίοδο που η πανδημία ήταν σε έξαρση. Και η αγορά της Κίνας – λόγω του
πολυσχιδούς ρόλου της στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης – δίνει τον ρυθμό και σε άλλες χώρες, ηπείρους,
αυτοκινητοβιομηχανίες. 
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ενημέρωση αγορά αυτοκινήτου

■ Τα μοντέλα που «σώζουν» την παρτίδα

H πανδημία κατάφερε να αναδείξει και τα μοντέλα που έσωσαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες από την πρωτόγνωρη
κατάσταση στην οποία βρέθηκαν αιφνιδίως. Έτσι, η πιο δημοφιλής κατηγορία αυτοκινήτων, τα SUV και τα
Crossovers συνεχίζουν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους στην αγορά αυτοκινήτου, όντας η πρώτη επιλογή
για τέσσερις στους δέκα αγοραστές καινούργιου αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα, τα μικρά crossovers είναι τα μοντέλα που
γίνονται ανάρπαστα, ενώ, αναμένεται να αυξήσουν ακόμη πιο πολύ τα μερίδια τους – και τις πωλήσεις τους – έως
τα τέλη του 2020 και το 2021 – με τον εμπλουτισμό των συγκεκριμένων μοντέλων με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδοχές
τους, τις υβριδικές προτάσεις και τις plug – in εκδόσεις.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στα υβριδικά αυτοκίνητα, που είτε με την ήπια υβριδική τεχνολογία, είτε ως
Plug – in υβριδικά κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τα μερίδια τους. Πλέον, τα υβριδικά μοντέλα ( που ξεκίνησαν
να παρουσιάζονται στην αγορά πριν από 20 και πλέον χρόνια με πρωτοπόρο την Toyota), αντιπροσωπεύουν το 10%
της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ, το πρώτο τρίμηνο του 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 45% σε σχέση με το ίδιο διά-
στημα του 2019!

■Επανεκκίνηση και στην ελληνική αγορά

Στην χώρα μας, η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε
«καθίζηση» την αγορά αυτοκινήτου: Συνολικά, τόσο στα
καινούργια όσο και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα η
πτώση το δίμηνο Μάρτιο – Απρίλιος ξεπέρασε το 70%.
Tις τελευταίες εβδομάδες οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεί-
χνουν να επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς, με τους
υποψήφιους αγοραστές να δείχνουν ιδιαίτερη προτί-
μηση στα μοντέλα της μικρής και μικρομεσαίας κατη-
γορίας, ενώ, τη μερίδα του λέοντος την έχουν τα SUV.
«Περιμένουμε φέτος, εφόσον δεν υπάρξει ένα δεύτερο
lockdown , η αγορά αυτοκινήτου να κινηθεί κάτι παρα-
πάνω από τα 75 χιλιάδες αυτοκίνητα» αναφέρει ο Μά-
ριος Μπαρκής εμπορικός διευθυντής στην Nissan Nικ.Ι.
Θεοχαράκης. Όπως αναφέρει, η αγορά αυτή την πε-

ρίοδο κινείται από την λιανική αγορά, αντιθέτως οι εται-
ρικές πωλήσεις κινούνται με χαμηλούς ρυθμούς, μιας
και οι περισσότεροι επιχειρηματικές, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες κ.α. που έχουν ένα εταιρικό αυτοκίνητο έχουν
αναβάλει την αγορά, λόγω της απρόβλεπτης κατάσταση
που επικρατεί ακόμη στην αγορά, από την πανδημία. «Η
ηλεκτροκίνηση και συγκεκριμένα τα πρόσφατα μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την προώθηση των
ηλεκτρικών οχημάτων στην χώρα μας, θα φέρει μόνο
θετικά αποτελέσματα. Σημαντικό, είναι ότι από τα πρό-
σθετα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και των κινήτρων που
υποστηρίζονται θα δούμε μεγάλο ενδιαφέρον και στα
επαγγελματικά, τόσο για τα ταξί, όσο και τα βαν.» πρό-
σθεσε ο κ. Μάριος Μπαρκής. 
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ενημέρωση

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Iούνιο 2020

>> aγορά αυτοκινήτου

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

Iαν-Ιούν  2020 Iαν-Ιούν  2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 36.570 65.557 -44,2%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 3.500 4.239 -17,4%

Καινούργια λεωφορεία 144 267 -46,1%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 15.552 19.080 -18,5%

Ιούνιος   2020 Ιούνιος   2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 8.249 13.133 -37,2%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 786 814 -3,4%

Καινούργια λεωφορεία 19 46 -58,7%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.889 5.097 -4,1%
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Τη σημερινή εποχή, οι καταναλωτές αποζητούν ταχύτητα, ευκολία, άνεση & αξιοπιστία στις καθημε-

ρινές τους επαφές με τα αγαπημένα τους brands. Παράλληλα, το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί με

την επιστροφή της οικονομίας σε μία «νέα κανονικότητα», απαιτεί νέες, καινοτόμες υπηρεσίες και

προγράμματα που θα ικανοποιούν πλήρως τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών

μιας μάρκας. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπ’ όψιν, η Kosmocar-Volkswagen παρουσιάζει ένα νέο σύνολο

υπηρεσιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Volkswagen MORE for you, σε επίπεδο After Sales αυτή

τη φορά, που στόχο έχει να προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση και ευκολία στους πελάτες της μάρκας.

Συγκεκριμένα, στη διάθεση των κατόχων μοντέλων

της Volkswagen είναι άμεσα οι εξής υπηρεσίες, στο

δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της

Kosmocar:

Pick-up & Delivery - η παραλαβή για το service και

επιστροφή-παράδοση του οχήματος, γίνεται στο χώρο

που θα υποδείξει ο πελάτης.

O πελάτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού για

service σε πραγματικό χρόνο και να ενημερωθεί για

την αξία του online, από την ευκολία του υπολογιστή ή

■ H νέα υπηρεσία της Kosmocar για το aftersales

νέα εταιριών



του κινητού του τηλεφώνου, με λίγα μόλις clicks.

Online Service - ο πελάτης ενημερώνεται online

για τις επιπλέον εργασίες που ενδεχομένως να

προκύψουν κατά τον έλεγχο στο συνεργείο και

δίνει τη σχετική έγκριση. 

Φροντίδα Clean Plus - απολύμανση του συστήμα-

τος κλιματισμού, τοποθέτηση φίλτρου ενεργού άν-

θρακα και δωρεάν έλεγχος βασικών σημείων.

Κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων υπηρε-

σιών είναι η ασφάλεια, η κορυφαία εξυπηρέτηση,

η άνεση και η ευκολία την οποία η Kosmocar-

Volkswagen θέλει να προσφέρει σε όλους τους

πελάτες της. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ήδη διαθέ-

σιμες, σε όλο το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συ-

νεργατών Service Volkswagen της Kosmocar σε

όλη την Ελλάδα.

Kosmocar-VW aftersales
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Η αντιπροσωπεία της Nissan στην Ισπανία πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, καθώς ήταν αυτή που έκανε

την πρώτη πώληση μέσω Twitter, πριν από τέσσερα χρόνια

Με τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης να κερδίζουν

ολοένα και περισσότερο έδαφος, ειδικά κατά την περίοδο

της έξαρσης του Covid-19, η Nissan έκανε για μια ακόμα

φορά τη διαφορά. Συγκεκριμένα, η Antamotor, αντιπρο-

σωπεία της Nissan στη Λα Κορούνια της Ισπανίας,  υλο-

ποίησε, κατά τη διάρκεια του lock-down, μια διαδικτυακή

διαδικασία πώλησης, όπου με επτά κλικ και σε επτά ημέ-

ρες, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να έχει το μον-

τέλο Nissan που επιθυμεί να αποκτήσει, στο σπίτι του! 

Η όλη επικοινωνία μεταξύ της ισπανικής αντιπροσω-

πείας της Nissan και του πελάτη Manuel Nuez, πραγμα-

τοποιήθηκε ψηφιακά μέσω του WhatsApp, όπου ο

τελευταίος αγόρασε ένα JUKE, το πιο συνδεδεμένο μον-

τέλο στην ιστορία της Nissan. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

ίδια αντιπροσωπεία, ήταν η πρώτη που πούλησε ένα X-

TRAIL μέσω του  Twitter,  πριν από τέσσερα χρόνια! 

Σε δηλώσεις του ο Miguel Galván, διευθυντής της An-

tamotor είπε : “Οι νέες συνθήκες μας ωθούν στην υιο-

θέτηση νέων, σύγχρονων διαδικασιών, με γνώμονα την

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Είμαστε πολύ

περήφανοι που πρωτοπορούμε στις διαδικτυακές τεχνι-

κές πωλήσεων και με αυτή την  πρώτη πώληση αυτοκι-

νήτου μέσω του WhatsApp."

Ο τυχερός αγοραστής του JUKE, Manuel Nuez, επεσή-

μανε ότι: “Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι μάρκες

όπως η Nissan είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις

ανάγκες που θέτουμε ως πελάτες. Η αλήθεια είναι ότι η

όλη διαδικασία ήταν εύκολη και ευέλικτη και με εκπλη-

κτική διαφάνεια. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω

είναι να απολαύσω το νέο μου Nissan Juke, ένα αυτο-

κίνητο φορτωμένο με τεχνολογία που ανυπομονώ να

οδηγήσω."

■ Η Nissan πουλά το πρώτο αυτοκίνητο 
μέσω WhatsApp

νέα εταιριών Nissan - WhatsApp
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Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, οι πωλήσεις αυτοκινήτων και van της Ford με αυτόματο κιβώτιο υπερ-

τριπλασιάστηκαν καταλαμβάνοντας μερίδιο 31,3% τον πρώτο μήνα του 2020, έναντι 10,4% το 2017. 

«Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα των αυτόματων κιβω-
τίων είναι ότι υποστηρίζουν τους οδηγούς με τις πιο σύγχρο-
νες τεχνολογίες υποβοήθησης που αυξάνουν το επίπεδο
άνεσης σε όλες τις συνθήκες - από το παρκάρισμα μέχρι την
οδήγηση σε πυκνή κυκλοφορία» δήλωσε ο Roelant de
Waard, vice president, Marketing, Sales & Service, Ford Ευ-
ρώπης. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας αυτή η τάση θα συ-
νεχιστεί, καθώς στο μέλλον όλο και περισσότεροι πελάτες θα
στραφούν στα αυτόματα κιβώτια - καθιερώνοντάς τα ως κα-
νόνα.»
Η Ford προσφέρει αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων τα τελευταία
70 χρόνια. Μολαταύτα, η σημερινή και σαφώς πιο προηγμένη
τεχνολογία τους απέχει παρασάγγας από εκείνη που συνό-
δευε το πρωτοποριακό για την εποχή του αυτόματο κιβώτιο
Ford-O-Matic με τις τρεις μόλις σχέσεις μετάδοσης. 

Από τη μείωση του θορύβου στην καμπίνα μέχρι τον περιο-
ρισμό της ναυτίας στο ταξίδι, τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια
καταφέρνουν να προσφέρουν πολλά ακόμα πλεονεκτήματα.
Μεταξύ αυτών μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα και τε-
χνολογίες υποβοήθησης που επιτρέπουν στους οδηγούς,
όταν χρησιμοποιούν το Adaptive Cruise Control, να εκκινούν
αυτόματα, εάν έχουν σταματήσει σε ένα μποτιλιάρισμα, ή και
να παρκάρουν πατώντας απλά ένα διακόπτη. 
Η εφαρμογή FordPass επιτρέπει επίσης στους οδηγούς ορι-
σμένων οχημάτων Ford με αυτόματο κιβώτιο να θέτουν σε
λειτουργία τον κινητήρα από απόσταση, κάτι που αποδεικνύε-
ται εξαιρετικά χρήσιμο για τη ρύθμιση μιας ευχάριστης θερ-
μοκρασίας στην καμπίνα και το ξεπάγωμα του παρμπρίζ τα
χειμωνιάτικα πρωινά. 

Μικρά και μεσαία αυτοκίνητα «οδηγούν» την τάση

Πίσω από την τάση αυτή βρίσκεται ένας αυξανόμενος αριθμός οδηγών που επιλέγουν μικρά και μεσαία αυτοκίνητα με

αυτόματο κιβώτιο.

Ένα μοντέλο της Ford που παραγγέλνεται όλο και περισσότερο με αυτόματο κιβώτιο είναι το Focus. Χαρακτηριστικό

εδώ είναι το γεγονός ότι το 30,9% των οχημάτων που πουλήθηκαν τον Ιανουάριο είχε αυτόματο κιβώτιο, ενώ το αντίστοιχο

ποσοστό το 2017 ήταν 7%.

Νέο 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο για το Ford Puma

Ένα νέο 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο που διατίθεται προαιρετικά στο νέο Ford Puma σε συνδυασμό με τον κινητήρα 1.0L

EcoBoost των 125 ίππων προσφέρει εκπομπή CO2 110 g/km με την κατανάλωσή του να φτάνει στα 4,9 l/100 km στον

κύκλο NEDC (από 137 g/km και 6,0 l/100 km στον WLTP). Ο μεγαλύτερος αριθμός σχέσεων μετάδοσης αυτού του προ-

ηγμένου κιβωτίου και η λειτουργία διπλού συμπλέκτη για ομαλές αλλαγές συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατα-

νάλωσης, στην αθόρυβη λειτουργία και στις κορυφαίες επιδόσεις. 

■ Όλο και περισσότεροι οδηγοί στην 
Ευρώπη επιλέγουν οχήματα με αυτόματο 

κιβώτιο ταχυτήτων, σύμφωνα με νέα στοιχεία
πωλήσεων από τη Ford

έρευνα
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Τα αυτόματα επαγγελματικά οχήματα σε άνοδο

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα επιβατικά μοντέλα, βρίσκεται και η κατηγορία των

επαγγελματικών οχημάτων Ford, αφού το 31% των τελευταίων που πουλήθηκαν

τον Ιανουάριο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο, έναντι μόλις του 13,4% που πουλήθη-

καν το 2017.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα επιβατικά μοντέλα βρίσκεται και η κατηγορία των

van οχημάτων, αφού το 31% των επαγγελματικών αυτοκινήτων Ford που που-

ληθηκαν τον Ιανουάριο διέθετε αυτόματο κιβώτιο, έναντι μόλις του 13,4% το

2017.

Τον ίδιο μήνα, στο σύνολο των πωλήσεων του επαγγελματικού Transit, το 19%

διαθέτει αυτόματο κιβώτιο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν μόλις 4,7%. 

Το 2019, στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, οι υψηλότερες πωλήσεις

μοντέλων Ford με αυτόματο κιβώτιο καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ αμέσως

μετά ακολούθησαν η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Τα αυτόματα κιβώτια παρα-

πέμπουν σε ένα όλο και πιο

προηγμένο μέλλον, με οχή-

ματα στα οποία οι οδηγοί δεν

θα χρειάζεται να αλλάζουν

ταχύτητες, ενώ επιπλέον

προαναγγέλλουν την άφιξη

των αυτόνομων και ηλεκτρι-

κών οχημάτων.

Το μέλλον
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• Μέσω της συνεργασίας της με τη Microsoft, η Bridgestone ανέπτυξε ένα μοναδικό 

Σύστημα Παρακολούθησης Ζημιάς Ελαστικών, χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα 

Συνδεδεμένων Οχημάτων της Microsoft (Connected Vehicle Platform (MCVP).

• Το σύστημα στοχεύει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση 

των ατυχημάτων που προκαλούνται λόγω τεχνικής αστοχίας.

• Αυτή η συνεργασία αποτελεί  το επόμενο βήμα στο ταξίδι της Bridgestone ώστε να γίνει

παγκόσμιος ηγέτης σε βιώσιμες και προηγμένες λύσεις κινητικότητας.

Η Bridgestone συνεργάζεται με τη Microsoft για να αναπτύξει σε παγκόσμια πρώτη ένα σύστημα παρακολούθησης που θα
εντοπίζει θέματα ζημιάς ελαστικών σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα ζητήματα αποτελούν σοβαρό θέμα, καθώς αφορούν περίπου
στο 30% όλων των τροχαίων ατυχημάτων που προκλήθηκαν λόγω τεχνικής αστοχίας1.

Το τελευταίο στάδιο στην παρακολούθηση των προβλημάτων των ελαστικών

Τα προβλήματα των ελαστικών προκύπτουν λόγω τεσσάρων

βασικών θεμάτων: ανεπαρκής πίεση, κόπωση, ανομοι-

όμορφη φθορά και, τέλος, ζημιά από πεζοδρόμια/κράσπεδα,

λακκούβες ή αντικείμενα στο δρόμο.

Ευτυχώς, τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα μπορούν

ήδη να μετριαστούν με αξιόπιστο τρόπο. Το TPMS (σύστημα

παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) είναι υποχρεωτικό σε

όλα τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από το 2012 και

έπειτα, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφύγουν προβλήματα

χαμηλής πίεσης. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικα-

τάσταση των ελαστικών προστατεύει από τη φθορά και την

κόπωση.

Η εξαίρεση και το κενό ασφαλείας είναι η ζημιά των ελαστι-

κών - η οποία συχνά δεν μπορεί να ανιχνευθεί χωρίς στενό

έλεγχο από κοντά και η οποία μπορεί ενδεχομένως να συμ-

βεί ανά πάσα στιγμή. Τα κατεστραμμένα ελαστικά μπορεί να

οδηγήσουν σε ατυχήματα. Μπορεί επίσης να επηρεάσουν

δυσμενώς και άλλα εξαρτήματα του οχήματος, όπως για πα-

ράδειγμα να προκαλέσουν ζημιά στους τροχούς και έτσι να

δημιουργήσουν περαιτέρω πηγή δυνητικού κινδύνου για

τους οδηγούς.

Τώρα αυτό το κενό έρχεται να κλείσει. Το σύστημα παρακο-

λούθησης ζημιάς ελαστικών της Bridgestone εντοπίζει σε

πραγματικό χρόνο τη ζημιά. Χρησιμοποιεί το πλαίσιο λειτουρ-

γίας cloud της MCVP μαζί με τα υπάρχοντα δεδομένα του αι-

σθητήρα, από το λογισμικό που είναι ήδη εγκατεστημένο και

χρησιμοποιεί αλγόριθμους για τον εντοπισμό συμβάντων που

επηρεάζουν την επιφάνεια του ελαστικού και τον σκελετό. Ο

οδηγός μπορεί στην συνέχεια να ειδοποιηθεί αμέσως για τον

κίνδυνο και να ενεργήσει ανάλογα για να διορθώσει την κα-

τάσταση. Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλο ισοδύναμο σύ-

στημα παρακολούθησης στην αγορά. Οι υπάρχουσες

εναλλακτικές λύσεις απαιτούν την εγκατάσταση επιπλέον λο-

γισμικού.

■Η Bridgestone συνεργάζεται με τη 
Microsoft και καινοτομούν με ένα έξυπνο

σύστημα παρακολούθησης ελαστικών 
για ενίσχυση της  ασφάλειας

τεχνολογία
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Η MCVP παρέχει μια σταθερή, συνδεδεμένη με cloud, ορι-
ζόντια πλατφόρμα με ψηφιακά σενάρια, πάνω στα οποία
μπορούν να δομηθούν λύσεις που απευθύνονται σε πε-
λάτες, όπως υπηρεσίες ψυχαγωγίας εντός οχήματος, προ-
ηγμένη πλοήγηση, αυτόνομη οδήγηση, υπηρεσίες
τηλεματικής και προβλέψεων, καθώς και over-the-air
ενημερώσεις (OTA). Περιλαμβάνει την παγκόσμια διαθε-
σιμότητα και κλίμακα εταιρικού επιπέδου, που συνοδεύει
το Microsoft Azure
Η MCVP θα παρέχει στην Bridgestone μια ψηφιακή υπο-
δομή που θα επιταχύνει την παροχή λύσεων συνδεδεμέ-
νης κινητικότητας, δίνοντας πρόσβαση σε πολλές
εφαρμογές, όπως τα Microsoft Azure cloud, AI και IoT.
Με την σειρά της, η συνεργασία με την Bridgestone βοηθά
τη Microsoft να αναπτύξει το οικοσύστημα των υποστηρι-
κτών - συνεργατών της και επιτρέπει στους πελάτες της
MCVP να ενσωματώσουν τις λύσεις αυτών των συνεργα-
τών στις δικές τους προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ο Laurent Dartoux, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος
της Bridgestone EMIA, λέει: «Το ψηφιακό κομμάτι αποτε-
λεί ένα τεράστιο μέρος αυτού που κάνουμε σήμερα στην
Bridgestone. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούμε
με κορυφαίους συνεργάτες που οδηγούν την αγορά και
μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες μας σήμερα και
στο μέλλον. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Microsoft,
έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε το Σύστημα παρακολού-
θησης ζημιάς ελαστικών σε εκατομμύρια οδηγών, προ-
σφέροντάς τους μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. "
«Η Microsoft συνεργάζεται με εταιρείες κινητικότητας για
να υποστηρίξει τη μετάβασή τους σε παρόχους υπηρε-
σιών έξυπνης κινητικότητας. Με τη Microsoft Connected
Vehicle Platform (MCVP), η αποστολή μας είναι να βοη-
θήσουμε τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την παροχή
ασφαλών και εξατομικευμένων εμπειριών συνδεδεμένης
κινητικότητας. Χρησιμοποιώντας τη MCVP, η Bridgestone
δημιούργησε το Σύστημα Παρακολούθησης Ζημιάς Ελα-
στικών (Tire Damage Monitor System) που συμβάλλει με
ιδιαίτερα αξιοσημείωτο τρόπο στην οδική ασφάλεια και
αποδεικνύει πώς η συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων
ανά κλάδο μπορεί να ξεκλειδώσει νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες», δήλωσε η Tara Prakriya, Γενική Διευθύντρια,
των Azure Mobility και Microsoft Connected Vehicle Plat-
form στη Microsoft .

Μια ψηφιακή συνεργασία για το μέλλον 

της κινητικότητας

Βαδίζοντας μπροστά 

Αυτό το σύστημα παρακολούθησης ζημιάς ελαστικών

έχει και άλλες αξιόλογες παραμέτρους. Το σύστημα δεν

καταγράφει μόνο πότε έχει συμβεί η ζημιά, αλλά και που.

Προσφέρει επομένως τη δυνατότητα μίας ευρύτερης ει-

κόνας των οδικών συνθηκών και υποδομών, χάρη στην

οποία μπορεί κανείς να προβεί σε ειδοποίηση των υπεύ-

θυνων για θέματα οδικών ζημιών, ενημερώνοντας  σχε-

τικά με την παρουσία αλλά και την τοποθεσία μίας

επικίνδυνης λακκούβας ή και άλλων κινδύνων. Τα μελ-

λοντικά αυτόνομα οχήματα θα μπορούσαν επίσης να

επωφεληθούν από αυτό το σύστημα - καθώς τα οχήματα

διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τοπικούς κινδύ-

νους σε άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά, καθώς και

στις βάσεις δεδομένων cloud. 

Προς το παρόν, το νέο σύστημα παρακολούθησης ζημιάς

ελαστικών της Bridgestone είναι διαθέσιμο σε όλους

τους στόλους οχημάτων και OEM που χρησιμοποιούν

MCVP. Η συνεργασία με τη Microsoft επιτρέπει επίσης

στην Bridgestone να αναπτύξει περαιτέρω τις λύσεις της

για την κάλυψη των απαιτήσεων εκ μέρους των στόλων

και των βασικών συνεργατών OEM σε όλο τον κόσμο.



24 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούλιος 2020

«Ο σχεδιασμός της πέμπτης γενιάς του GTI ήταν και

πάλι ιδιαίτερος και εμπνευσμένος από το πρώτο GTI»,

λέει ο Pavone, περιγράφοντας την εξέλιξη. «Το μότο

ήταν απλό: η επιστροφή του κλασσικού, κάτι εμφανές

από το κόκκινο περίγραμμα της μάσκας, ενώ εντελώς

νέο στοιχείο είναι ο κυψελοειδής σχεδιασμός της μά-

σκας. Ακόμα και σήμερα, είναι δύσκολο να φανταστεί

κανείς ένα GTI χωρίς αυτόν», ολοκληρώνει.

Οι στρογγυλοί διπλοί προβολείς επέστρεψαν - ομαδο-

ποιημένοι τώρα όμως σε μία ενιαία μονάδα πίσω από

σκούρο κρύσταλλο. Όπως και στον πρόγονό του, οι

προβολείς ομίχλης βρίσκονται χαμηλά στη μάσκα.

Ο Marco Pavone, Επικεφαλής Εξωτερικού Σχεδιασμού της               

του καινούργιου GTI, όγδοης γενιάς, ξεναγεί τους φίλους              

Η σχεδιαστική εξέλιξη     Go
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Golf 5 GTI - Νέα κυψελοειδής σχεδίαση και γνωστές αξίες

■ Από τις οριζόντιες γραμμές στην κυψελοειδή σχεδίαση



Η έκτη γενιά του Golf GTI μεταφέρει την παράδοση της αρχικής έκδοσης στο μέλλον. Δύο λεπτές κόκκινες

γραμμές διατρέχουν τη μάσκα και συνδέουν τους bi-xenon προβολείς με τα δυναμικά, προσαρμοζόμενα

φώτα. Η αεροτομή διαθέτει πλέον εντυπωσιακές εισαγωγές αέρα με αιχμηρά πτερύγια - τρία σε κάθε

πλευρά. Οι κάθετοι προβολείς ομίχλης είναι επίσης τοποθετημένοι χαμηλά. Η αεροτομή ακολουθεί την κεν-

τρική τοποθέτηση του προκατόχου του - αλλά τη διευρύνει, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιείται και ένα

splitter. «Αυτό εξασφαλίζει στο Golf 6 GTI την πιο ισχυρή, σύγχρονη και γωνιώδη εμφάνιση μέχρι τώρα»,

εξηγεί ο Pavone.

       Volkswagen που με την ομάδα του ανέλαβαν την απαιτητική πρόκληση του σχεδιασμού   

        του δημοφιλούς μοντέλου στη φιλοσοφία της μάσκας του GTI, από γενιά σε γενιά. 

   της μάσκας του Golf GTI

Golf 6 GTI - Αιχμηρές γραμμές και δυναμικός χαρακτήρας
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Η σχεδιαστική εξέλιξη     

>> τεχνολογία

«Το πρώτο GTI, στο οποίο μου επιτράπηκε να δημιουργήσω ως σχεδιαστής», λέει ο Pavone. «Για μένα,

παραμένει το καλύτερο, με εξαιρετική ποιότητα - κανένα GTI δεν ήταν ποτέ τόσο κομψό».

Η συνεχής κόκκινη γραμμή στο GTI της έβδομης γενιάς εισέρχεται με αυτοπεποίθηση στους λεπτούς, full

LED προβολείς. Το καπό συγκλίνει προς τη μάσκα, ενώ αιχμηρές γραμμές τρέχουν από τους προβολείς

μέχρι την εμπρός κολώνα. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι τα φώτα ημέρας με το σχεδιασμό

«Wings», που επίσης διαθέτει την κόκκινη γραμμή GTI. Τα φαρδιά μαρσπιέ τονίζουν πως αυτό το πανί-

σχυρο Golf είναι ιδιαίτερα δυναμικό.

Ωστόσο, το εμπρός σπόιλερ, με τη χαρακτηριστική κυψελοειδή σχεδίαση GTI εντυπωσιάζει σε συνδυασμό

με τους πιο φαρδιούς προβολείς που εκτείνονται ακόμα πιο πολύ προς τα έξω.

Golf 7 GTI - Το πιο ισχυρό Golf εισέρχεται σε μια νέα κατηγορία επιδόσεων
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   της μάσκας του Golf GTI

Πιο δυναμικό, πιο γνήσιο και πιο αποδοτικό: οι LED matrix προβολείς που είναι στάνταρ αρκούν για να επιβε-

βαιώσουν σε αυτό το υψηλής τεχνολογίας GTI της όγδοης γενιάς πως «το φως είναι το νέο χρώμιο». «Αυτό το

Golf GTI είναι η απεικόνιση της σύγχρονης εποχής και διαθέτει το αδιαμφισβήτητο σχεδιαστικό DNA των προ-

κατόχων του. Ωστόσο, ενσωματώνει αυτά τα χαρακτηριστικά με έναν πιο προοδευτικό και πιο ψηφιακό τρόπο

από ποτέ, με μια ιδιαίτερα ισχυρή και δυναμική εικόνα», λέει ο Pavone. 

Αμέσως κάτω από το καπό, υπάρχει η κόκκινη γραμμή των GTI και ενώ ο προφυλακτήρας του προκάτοχου του

χωριζόταν από πτερύγια, ο κυψελοειδής σχεδιασμός είναι πλέον εντελώς ανοιχτός. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν

τα νέα φτερά GTI, τα οποία ενσωματώνουν χαρισματικά τα προαιρετικά LED φώτα ομίχλης σε σχήμα Χ και συν-

θέτουν μια εντελώς νέα εικόνα.

Σε λίγο καιρό το Golf GTI όγδοης γενιάς θα κοσμεί τους δρόμους. Ένα είναι σίγουρο: πρόκειται για ένα τόσο ξε-

χωριστό, τόσο σύγχρονο μα και τόσο γνήσιο GTI. Θα ενθουσιάσει σίγουρα κάθε φίλο της δυναμικής οδήγησης! 

Golf 8 GTI - Η όγδοη επανεφεύρεση του GTI
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H τεχνολογική "πάστα" 

στο Νέο ΑUDI Q5
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Το Audi Q5 είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην κατηγορία των premium SUV μεσαίου με-

γέθους, στις ευρωπαϊκές αγορές. Πλέον, το νέο Q5 που θα κυκλοφορήσει το τελευταίο τρίμηνο

του έτους, συνδυάζει ακόμα πιο σπορ χαρακτήρα, με όλα τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου SUV.

Ο ανανεωμένος εξωτερικός σχεδιασμός δίνει έμφαση στην ταυτότητα “Q” ενώ στην κορυφή της

γκάμας των κινητήριων συστημάτων βρίσκεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό και αποδοτικό υβριδικό σύ-

νολο με πετρελαιοκινητήρα. Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει μια ευρεία γκάμα συστημάτων ψυ-

χαγωγίας και ενημέρωσης ενώ είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα

ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Τέλος, ξεχωρίζει καθώς διαθέτει οπίσθιο φωτισμό με ψη-

φιακή τεχνολογία OLED, μία παγκόσμια πρωτιά για την Audi.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός: Η σχεδιαστική γλώσσα του Audi Q ακόμα πιο ξεχωριστή

Στο εσωτερικό, οι σχεδιαστικές γραμμές αναπτύσσονται οριζόντια, προσθέτοντας ελαφρότητα, δίνοντας

έμφαση στο πλάτος. Το κάτω και το πάνω τμήμα του ταμπλό αποτελούν ξεχωριστές ενότητες, ενώ

ξεχωρίζει η νέα ανεξάρτητη οθόνη αφής MMI με ακουστική ανάδραση. Το προηγούμενο περιστρο-

φικό/πιεστικό ρυθμιστικό στο κεντρικό τούνελ απουσιάζει, τη θέση του τώρα καταλαμβάνει ένας

χώρος αποθήκευσης. Μία γκάμα από εσωτερικά φινιρίσματα (διαθέσιμες και επιλογές περιβαλλον-

τικού φωτισμού) συνδυάζεται με εξωτερικά διακοσμητικά πακέτα, προσφέροντας μεγάλες δυνατό-

τητες εξατομίκευσης. 

Ο εσωτερικός σχεδιασμός: αίσθηση ευρυχωρίας, άνεσης και κορυφαίας ποιότητας

Η ισχυρή, σπορ ταυτότητα Q χαρακτηρίζει το

εξωτερικό του Audi Q5, δίνοντας οπτική έμ-

φαση στην ισχύ, τη στιβαρότητα και την ασφά-

λεια. Οι σχεδιαστές της Audi τόνισαν περαιτέρω

αυτόν τον χαρακτήρα με μια σειρά από ξεχω-

ριστές λεπτομέρειες. Επεμβάσεις στο οκταγω-

νικό Singleframe, τους πλαϊνούς αεραγωγούς,

νέα υπογραφή στα φώτα ημέρας, στο επάνω

τμήμα των προβολέων LED. Πιο ανάλαφρη εμ-

φάνιση στο πλάι, με μεγαλύτερη απόσταση από

το έδαφος, νέο συνδετικό στοιχείο μεταξύ των

φωτιστικών σωμάτων πίσω και νέος διαχύτης

με οριζόντιο σπόιλερ. Το νέο Q5 διατίθεται σε

τρεις σχεδιαστικές εκδόσεις (εκτός της βασικής

υπάρχουν επίσης η advanced και η ακόμα πιο

σπορ, S line). Δύο από τα δώδεκα διαθέσιμα

χρώματα βαφής είναι νέα – district green και

ultra blue. 

Η τεχνολογία φωτισμού OLED επόμενης γενιάς, είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά στο ανανεωμένο

Q5. Οι OLED είναι εξαιρετικά αποδοτικές οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός που δημιουργούν μια

ομοιογενή επιφάνεια φωτός. Τα προαιρετικά οπίσθια φώτα OLED χωρίζονται σε τρία πλακίδια από

έξι τμήματα το καθένα, το οποίο επιτρέπει στους σχεδιαστές και προγραμματιστές της Audi να δημι-

ουργήσουν διαφορετικά σχέδια φωτισμού και υπογραφές από ένα μόνο υλικό. Κατά την παραγγελία,

οι πελάτες του Q5 μπορούν να επιλέξουν από τρεις υπογραφές οπίσθιου φωτισμού, σύμφωνα με τις

οποίες κάθε υπογραφή έχει τα δικά της ειδικά σχέδια στην άφιξη και την απομάκρυνση από το αυτο-

κίνητο.  Ο βασικός εξοπλισμός για το Q5 είναι τώρα προβολείς LED, με προαιρετικούς προβολείς

LED matrix. Η έξυπνη, προσαρμόσιμη υψηλή δέσμη τους προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ευ-

κολία χωρίς να θαμπώνει άλλους χρήστες του δρόμου

Παγκόσμια πρωτιά: ψηφιακή τεχνολογία OLED στα πίσω φώτα του Audi Q5
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AUDI Q5

τεχνολογία

Στα 4,68 μέτρα, το νέο Audi Q5 είναι πλέον 19 χι-

λιοστά μακρύτερο - λόγω κυρίως των μεγαλύτε-

ρων προφυλακτήρων του. Το πλάτος του 1,89

μέτρων (εκτός καθρεπτών) και το ύψος 1,66 μέ-

τρων  παραμένουν αμετάβλητα. Το μεταξόνιο των

2,82 μέτρων εξασφαλίζει εσωτερική ευρυχωρία.

Προαιρετικά, η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι

συρόμενη, με τις πλάτες επίσης να ρυθμίζονται.

Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 550 έως

1.550 λίτρα. Προαιρετικά, διατίθεται και ηλε-

κτρική πίσω πόρτα. Το Q5 έχει ένα από τα ελα-

φρύτερα αμαξώματα στην κατηγορία, ενώ και η

τιμή αεροδυναμικού συντελεστή (Cd 0,30) είναι

από τις κορυφαίες στην κατηγορία, εξασφαλίζον-

τας εξαιρετικά ήσυχο ταξίδι.

Ευρύχωρο και ευμετάβλητο: 

διαστάσεις και εσωτερικός χώρος

Ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό στο

νέο Audi Q5 είναι οι «λειτουργίες κατόπιν

παραγγελίας», οι οποίες θα επιτρέπουν

στους πελάτες να προμηθεύονται λειτουρ-

γίες όπως η πλοήγηση MMI plus και η

σύνδεση smartphone Audi όποτε και για

όσο επιθυμούν (ένα μήνα, ένα έτος ή επ’

αόριστον), κατόπιν της αγοράς. Η υπηρε-

σία αναμένεται να είναι διαθέσιμη προς το

τέλος του έτους.

Λειτουργίες κατόπιν παραγγελίας -

Functions on Demand (FoD) 
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Το νέο Audi Q5 διαθέτει πλατφόρμα Mod-

ular Infotainment τρίτης γενιάς (MIB 3), η

οποία προσφέρει δέκα φορές την υπολο-

γιστική ισχύ της προκατόχου της, MIB 2. 

Η βάση της είναι ένας συμβατικός πίνα-

κας ταμπλό με κεντρικό σύστημα πληρο-

φοριών οδηγού ενώ στην κορυφή της

γκάμας είναι το Audi virtual cockpit plus

- μια ψηφιακή οθόνη 12,3 ιντσών υψηλής

ανάλυσης με τρεις διαφορετικές διατά-

ξεις γραφικών. Ο οδηγός ελέγχει τις οθό-

νες μέσω ενός πολυλειτουργικού

τιμονιού. Προαιρετικά, διατίθεται και

head-up display.

Η κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών MMI

είναι στάνταρ στο Q5. Ιδιαίτερα εύχρηστο

μενού με αναζήτηση με ελεύθερο κεί-

μενο ή φωνητικό έλεγχο, με δυνατότητα

πρόσβασης στο cloud, για ακόμη μεγα-

λύτερη ευελιξία.

Οι υπηρεσίες Audi connect online serv-

ices συνδέουν το Audi Q5 με το διαδίκτυο

και την υποδομή κυκλοφορίας. Το σύ-

στημα πλοήγησης προσφέρει δορυφορι-

κές εικόνες υψηλής ανάλυσης από το

Google Earth, πληροφορίες σχετικά με τη

ροή της κυκλοφορίας και τις προβλέψεις

κυκλοφορίας ενώ το νέο Q5 προσφέρει

τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές υπηρε-

σίες σε οδηγό και επιβάτες (από ψηφιακό

ραδιόφωνο DAB + έως την υπηρεσία

Amazon Alexa και υπηρεσίες car-to-x,

που εκτός άλλων εξασφαλίζουν - σε ορι-

σμένες πόλεις - σύνδεση με τους φωτει-

νούς σηματοδότες για «οδήγηση στο

πράσινο κύμα»). 

Μια μεγάλη ποικιλία προσωπικών ρυθ-

μίσεων - από συχνά χρησιμοποιούμε-

νους προορισμούς πλοήγησης και θέση

καθίσματος έως προτιμώμενα επίπεδα

κλιματισμού - μπορεί να αποθηκευτεί σε

έξι προφίλ χρήστη, 

Χειρισμός, infotainment 

και Audi connect

Το νέο μοντέλο αρχικά λανσάρεται στην Ευρώπη στην έκδοση Q5

40 TDI. Ο δίλιτρος τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας παράγει 204

PS (150 kW) και ροπή 400 Nm. Ο στροφαλοθάλαμος αλουμινίου

ζυγίζει περίπου 20 κιλά λιγότερο από αυτόν του προηγούμενου κι-

νητήρα, ενώ ο στροφαλοφόρος άξονας είναι και αυτός περίπου 2,5

κιλά ελαφρύτερος.

Το ήπιο υβριδικό σύστημα (MHEV) των 12 Volt συμβάλλει στη χα-

μηλή κατανάλωση καυσίμου. Ένας εκκινητής/γεννήτρια με ιμάντα

τροφοδοτεί το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, το οποίο ενσω-

ματώνει μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου. Η ενέργεια πέδησης

ανακτάται και αποθηκεύεται στη μπαταρία. 

Το σύστημα MHEV επιτρέπει στο Audi Q5 να ρολάρει με τον κινη-

τήρα εκτός λειτουργίας και τη λειτουργία start/stop να ενεργοποι-

είται σε ταχύτητες κάτω των 22 χλμ./ώρα. Συνολικά, αυτό οδηγεί

σε βελτίωση της κατανάλωσης κατά περίπου 0,3 λίτρα/100 χιλιό-

μετρα. Η μέση κατανάλωση του Audi Q5 40 TDI είναι 5,3-5,4 λ./100

χλμ. ενώ οι εκπομπές CO2 139-143 γρμ./χλμ.. Η επιτάχυνση 0-100

χλμ./ώρα είναι 7,6 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα 222

χλμ./ώρα.

Ο ισχυρός πετρελαιοκινητήρας δεν είναι μόνο αποδοτικός, αλλά

και καθαρός - ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των τελευταίων προ-

τύπων εκπομπών Euro 6d-ISC-FCM και EU 6 AP. Οι εκπομπές

οξειδίου του αζώτου είναι σημαντικά μειωμένες χάρη σε ένα νέο

σύστημα διπλής δόσης, με διπλή έγχυση AdBlue, με τους δύο κα-

ταλυτικούς μετατροπείς SCR να είναι διαταγμένοι σε σειρά. 

Μετά το λανσάρισμα θα ακολουθήσουν δύο επιπλέον εκδόσεις

ισχύος του τετρακύλινδρου TDI, ένας V6 TDI και δύο δίλιτροι τετρα-

κύλινδροι TFSI. Διαθέσιμος για το ανανεωμένο Q5 στην ελληνική

αγορά θα είναι ακόμα ένας μικρότερος πετρελαιοκινητήρας, με το

35 TDI MHEV να παράγει 163 PS (120 kW). Επίσης διαθέσιμο θα

είναι και το 50 TFSI MHEV, με το βενζινοκινητήρα να αποδίδει 265

PS (195 kW). Το επιτυχημένο Q5 TFSI e, με plug-in hybrid drive

αναμένεται στις αρχές του 2021, με το δίλιτρο κινητήρα βενζίνης να

αποδίδει 299 PS (220 kW), συνδυαστικά με τον ηλεκτροκινητήρα.

Στο Audi Q5 40 TDI ένα αυτόματο κιβώτιο S tronic 7-σχέσεων στέλ-

νει την ισχύ του κινητήρα στην τετρακίνηση quattro. Σε κανονική

λειτουργία, όλη η ισχύς μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς.

Εάν η κίνηση σε όλους τους τροχούς είναι απαραίτητη π.χ. σε ολι-

σθηρές συνθήκες ή κατά τη δυναμική οδήγηση, δύο συμπλέκτες

συνδέουν τους πίσω τροχούς με το σύστημα μετάδοσης κίνησης

σε κλάσματα του δευτερολέπτου - σε πολλές περιπτώσεις, αυτό

συμβαίνει προνοητικά.

Κινητήρια συστήματα: άφθονη ισχύς, 

χαμηλές εκπομπές ρύπων
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Το Citroen C4 υποδηλώνει την αλλαγή 
στρατηγικής της γαλλική φίρμας στην 

μικρομεσαία κατηγορία, όπου εξέχουσα θέση
λαμβάνει η ηλεκτρική εκδοχή. 

Ουσιαστικά, το νέο μοντέλο έχει ως βασικό του

πλεονέκτημα τους άνετους χώρους, έχει μήκος

4,36 μέτρα, ενώ, το μεταξόνιο των 2,67 μέτρων

προαναγγέλει και αρκετά άνετους χώρους. Με δυ-

ναμική εμφάνιση, η γαλλική συνταγή για ακόμη μια

φορά ενθουσιάζει με τα διπλά φώτα LED σχήματος

«V» ως προέκταση της γρίλιας και του σήματος της

γαλλικής φίρμας. Βασικό στοιχείο και σε αυτό το

μοντέλο τα Airbump , οι πλαστικές ενισχύσεις που

είναι τοποθετημένες στο πλάι του οχήματος, με την

φίρμα να αναφέρει ότι θα προσφέρεται με τροχούς

18 ιντσών. Με έμφααη στους χώρους, το νέο C4

διαθέτει την προηγμένη ηλεκτρο- υδραυλική ανάρ-

τηση Progressive Hydraulic Cushions, με απώτερο

στόχο το μικρομεσαίο μοντέλο να θυμίζει «μαγικό

χαλί»όταν κινείται στους δρόμους και να φιλτράρει

με τον καλύτερο τρόπο τις ανωμαλίες των δρόμων.

Στα ατού του σημείωστε την ψηλότερη θέση οδή-

γησης και το μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατα στην

κατηγορία.  Πρακτικός αναμένεται και ο χώρος

αποσκευών των 380 λίτρων, τιμή που μπορεί να

αυξηθεί έως και τα 1.250 λίτρα με την αναδίπλωση

των πίσω καθισμάτων. Η πρακτικότητα ενισχύεται

και από τις 16 πρακτικές θήκες για για μικροαντι-

κείμενα συνολικής χωρητικότητας 39 λίτρων -πε-

ριλαμβανομένης της θήκης ασύρματης φόρτισης

smartphone και της πρακτικής βάσης για smart-

phone και τάμπλετ εμπρός από τον συνοδηγό. Το

νέο μοντέλο κατακλύζεται από τα νέα συστήματα

υποβοήθησης και τεχνολογίας που αγγίζουν τα 20

συνολικά. Ξεχωρίζει το σύστημα που φρενάρει το

αυτοκίνητο όταν υπάρχει κίνδυνος,  η κάμερα οπι-

σθοπορείας με θέαση 360ο και το αυτόματο χειρό-

φρενο. Το νέο μοντέλο θα μπορεί να επιλεχθεί

ανάμεσα από μια ευρεία γκάμα κινητήρων: πέντε

υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης

PureTech με ισχύ 100 , 130  και 155 ίππων που τη-

ρούν τις προδιαγραφές Euro 6d. Επίσης, θα υπάρ-

χει και η επιλογή σε ντίζελ με την τεχνολογία

BlueHDi με ισχύ 110 και 130 ίππους. Σαφώς, και

αυτό το μοντέλο κάνει ντεμπούτο στην ηλεκτροκί-

νηση με την ë-C4 να φέρει ηλεκτροκινητήρα με

απόδοσης 136 ίππους (100 kW) και 260 Nm ροπής.

Το εργοστάσιο αναφέρει ότι με την μπαταρία μπα-

ταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 50 kWh η αυ-

τονομία του αγγίζει τον «μαγικό αριθμό» των 350

χιλιομέτρων. Επίσης, η φόρτιση του 80% της μπα-

ταρίας του μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 30 λεπτά

μέσω ταχυφορτιστή DC ισχύος 100 kW. Ο Βίνσεντ

Κόμπι αναφέρει, ότι, η ηλεκτρική C4 θα έχει μερίδιο

στις πωλήσεις που θα αγγίξει το 10%. Το νέο μον-

τέλο θα λανσαριστεί στα τέλη του 2020. 

>> Βλέπει το μέλλον
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Η Citroen επιτίθεται στην μικρομεσαία κατηγορία με το πιο δυνατό της χαρτί, την C4, που πλέον

εισάγει το συγκεκριμένο, ισχυρό εμπορικά μοντέλο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
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Είναι ένα SUV μηδενικών ρύπων, εντάσσεται σε μια κατηγορία που δείχνει να διεκδικεί πρωταγωνιστικό

ρόλο – και στα ηλεκτρικά - , και είναι, όπως συμπληρώνει η Opel, έν αυτοκίνητο προετοιμασμένο για

την πόλη αλλά και τα ταξίδια. Αυτό προϋποθέτει έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και εξίσου ισχυρές σε

αποθήκευση μπαταρίες. Οπότε, μετά τις εκλεπτυσμένες γραμμές , το τεχνολογικό υπόβαθρο – που δεν

απουσιάζει πλέον από κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, το ενδιαφέρον σου κεντρίζεται στην

απόδοση του ηλεκτροκινητήρα και την αυτονομία που προσφέρουν οι μπαταρίες. Ειδικότερα, ο γερμανός

κατασκευαστής αποφάσισε, παράλληλα με τους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, να προσφέρεται από την

πρώτη στιγμή και η ηλεκτρική εκδοχή. 

■ Στις κάτω – κάτω σειρές της μακροσκελούς ανακοίνωσης για το νέο 

Opel Mokka, διαβάζεις ότι, η φίρμα σπεύδει να λανσάρει το νέο της μοντέλο,

που διατηρεί από το παρελθόν μόνο το όνομα, στις αρχές του 2021. 

Το νέο γερμανικό μοντέλο αποκαλύπτει την δεύτερη, καλίγγραμη, όπως φαίνεται 

και στις φωτογραφίες, γενιά, μόνο που η ηλεκτροκίνηση έχει το πάνω χέρι. 

Πρώτα ο ηλεκτρισμός! 

    

Opel
mokka

ηλεκτροκίνηση



 
■ Ηλεκτροκινητήρας 136 ίππων 
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Η τελευταία φέρει έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 136

ίππων, με ροπή 260 Nm. Οι οδηγοί μπορούν να επι-

λέξουν μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης – Nor-

mal, Eco και Sport. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται

ηλεκτρονικά στα 150 χλμ/ώρα προς όφελος της ενέρ-

γειας που είναι αποθηκευμένη στη μπαταρία 50 kWh

και της αυτονομίας. Ένα σύστημα ταχείας φόρτισης

100 kW DC επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας μέχρι

το 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 30 λεπτά! Το

Opel Mokka-e έχει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως

322 χιλιόμετρα, από τα πιο «αισιόδοξα» νούμερα, που

φανερώνουν την πρόβλεψη των αυτοκινητοβιομηχα-

νιών για συνεχώς αυξανόμενη αυτονομία στα επόμε-

νης γενιάς ηλεκτρικά οχήματα.  Στα υπόλοιπα στοιχεία

το νέο μοντέλο υιοθετεί το πλήρως ψηφιακό cockpit

επόμενης γενιάς: Opel Vizor και Opel Pure Panel, αν-

τίστοιχα. Ούτε αναλογικές ενδείξεις, ούτε φανταχτερά,

άχρηστα διακοσμητικά animations, αναφέρει η Opel

δεν υιοθετήθηκαν στο νέο μοντέλο. Ωστόσο, στοχεύον-

τας στη διαισθητική λειτουργία και στη συνεχή προ-

σοχή του οδηγού στο δρόμο, οι σχεδιαστές

διατήρησαν τα μπουτόν ελέγχου για τις βασικές λει-

τουργίες, αποφεύγοντας την επικίνδυνη πλοήγηση σε

υπομενού. Οι προπωλήσεις ξεκινούν στα τέλη του κα-

λοκαιριού του 2020 και αναμένεται στα καταστήματα

των διανομέων από τις αρχές του 2021.
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Honda Jazz
hybrid
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Ειδικότερα, το Jazz θα πωλείται αποκλειστικά στην

Ευρώπη με ένα προηγμένο, υβριδικό σύστημα κί-

νησης. Το τεχνολογικό του μενού αποτελείται από

δύο συμπαγείς, ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, συν-

δεδεμένους σε ένα βενζινοκινητήρα 1.5L DOHC i-

VTEC, μία μπαταρία ιόντων λιθίου και ένα

πρωτοποριακό κιβώτιο μιας σχέσης μετάδοσης

μέσω ευφυούς μονάδας ελέγχου ισχύος.

Σε αριθμούς, η συνολική ισχύς 109 PS / 80kW επι-

ταχύνει το αυτοκίνητο από στάση στα 100km/h σε

9,4 δεύτερα και μέχρι την τελική ταχύτητα των 175

km/h. Οδηγός και επιβάτες βιώνουν μία αβίαστη

και άνετη εμπειρία, είτε κινούνται στους δρόμους

της πόλης, είτε ταξιδεύουν με υψηλές ταχύτητες στο

αυτοκινητόδρομο. Το αποδοτικό υβριδικό σύστημα

παράγει εκπομπές CO2 από 102 g/km (WLTP) με

κατανάλωση καυσίμου 4,5l/100km (WLTP) στο

στάνταρ μοντέλο και 110 g/km (WLTP) και

4.8l/100km (WLTP) αντίστοιχα στο Crosstar. 

Το νέο υβριδικό σύστημα e:HEV περιλαμβάνει τρία

προγράμματα οδήγησης: την EV, την Hybrid Drive

και την Engine Drive

Εκτός από την ομαλή επιτάχυνση που προσφέρει το

e:HEV, η οδηγική άνεση στο νέο Jazz έχει αναβαθ-

μιστεί χάρη στην ανάρτηση χαμηλών τριβών και τη

βελτιωμένη ακαμψία του αμαξώματος.  

Το νέο Jazz διαθέτει τώρα δέκα αερόσακους, με-

ταξύ των οποίων ένας νέος εμπρός κεντρικός αε-

ρόσακος. Αυτός ο πρωτοποριακός κεντρικός

αερόσακος είναι ενσωματωμένος στο κέντρο της

πλάτης του καθίσματος του οδηγού και εκτείνεται

από την πλευρά του ατυχήματος, προστατεύοντας

τα κεφάλια των επιβατών σε περίπτωση σύγκρου-

σης. 

■ Η υβριδική τεχνολογία ήταν πάντα στα πλάνα της Honda, φίρμα, που έχει

ανάγει την συγκεκριμένη τεχνολογία σε βασική της προτεραιότητα. Η

Honda,, όντας η πρώτη ιαπωνική με ένα μικρό μοντέλο σε πολυμορφική

...συσκευασία, παρουσιάζει το Jazz Hybrid. Τα πλεονεκτήμτα του, η οικονο-

μική λειτουργία, χάρη στην e:HEV hybrid, που είναι ότι πιο φρέσκο έχει να

επιδείξει η συγκεκριμένη φίρμα, σε ένα άκρως πλούσιο τεχνολογικά μον-

τέλο.  Να σημειωθεί, ότι το νέο Jazz e:HEV παίζει πρωταρχικό ρόλο στη δέ-

σμευση της Honda ότι όλα τα mainstream μοντέλα της που πωλούνται στην

Ευρώπη θα περιλαμβάνουν ηλεκτροκίνητες εκδόσεις μέχρι το 2022. 

Το νέο μοντέλο διέπει την καλύτερη ...υβριδική καριέρα του,
με τιμές που χτυπάνε την καρδιά της κατηγορίας του. 
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Το νέο μοντέλο διαθέτει άνεση για τέσσερις επιβάτες,  με τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών (με τα

πίσω καθίσματα σε όρθια θέση) να ξεκινά από 298 λίτρα και φτάνει μέχρι τα 1.203 λίτρα (πίσω καθίσματα

αναδιπλωμένα, μέτρηση μέχρι την οροφή). Σε τεχνολογικό επίπεδο , ξεχωρίζει η  άριστη συνδεσιμότητα,

διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Η εργονομική οθόνη αφής LCD είναι σχεδιασμένη

για ελάχιστη διάσπαση της προσοχής του οδηγού. Ο χρόνος λειτουργίας των πιο συνηθισμένων χειρι-

στηρίων μειώνεται κατά 58% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη

ασφάλεια στο ταξίδι. Η διεπαφή λειτουργεί παρόμοια με ένα smartphone, με έλεγχο ‘swipe’ για περιήγηση

σε σελίδες και λίστες. 

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες Connected infotainment γίνεται μέσω της οθόνης αφής ή φωνητικού ελέγχου.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται δελτία καιρού, αναζήτηση θέσεων στάθμευσης, μουσική, πλοήγησης, εν-

τοπισμός και τηλεφωνικές υπηρεσίες 

Η πρόσβαση σε συνδεδεμένες υπηρεσίες και εφαρμογές γίνεται μέσω της προηγμένης διεπαφής/οθόνης

αφής, αλλά η ενεργοποίησή τους μπορεί να γίνει και μέσω φωνητικών εντολών με το Honda Personal

Assistant. Ο ψηφιακός βοηθός Honda Personal Assistant, που τον είδαμε για πρώτη φορά στο Honda e,

είναι ένα έξυπνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που χρησιμοποιεί φυσικές συνομιλίες βασισμένες

σε έξυπνες εντολές και κατανόηση βάσει περιεχομένου (contextual understanding) για πρόσβαση σε μία

γκάμα online υπηρεσιών.

■ Έξυπνη χωροταξία για απαράμιλλη ευρυχωρία
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Το νέο Honda Jazz διατίθεται με μία ανα-

βαθμισμένη γκάμα προηγμένων χαρακτηρι-

στικών ασφάλειας και βοηθημάτων οδηγού

στάνταρ, χάρη σε μία νέα εμπρός ευρυγώνια

κάμερα που αυξάνει το πεδίο ορατότητας. Το

Collision Mitigation Braking System της

Honda έχει αναβαθμιστεί με νυχτερινή λει-

τουργία για την ανίχνευση πεζών και δικυ-

κλιστών στο σκοτάδι και τώρα ενεργοποιεί

τα φρένα όταν αντίθετα ερχόμενα οχήματα

διασχίζουν το δρόμο ή εισέρχονται στην πο-

ρεία του αυτοκινήτου.

Για πρώτη φορά σε Jazz, τα Adaptive Cruise

Control και Lane Keep Assist System δια-

τίθενται στάνταρ. Το ίδιο ισχύει και για το

Road Departure Mitigation System, που εμ-

ποδίζει τον οδηγό να απομακρυνθεί από τη

λωρίδα του, όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι

το όχημα περνά από μία ανιχνευμένη δια-

γράμμιση ή πλησιάζει το εξωτερικό άκρο

ενός πεζοδρομίου ή άλλα οχήματα. Το Blind

Spot Information, σε συνδυασμό με Cross

Traffic Monitor παραμένει στάνταρ στις ex-

ecutive εκδόσεις. 

Το σύστημα Intelligent Speed Limiter ανα-

γνωρίζει πινακίδες με όρια ταχύτητας και

ορίζει το όριο ταχύτητας. Εάν στην πινακίδα

εμφανίζεται όριο ταχύτητας χαμηλότερο από

την πραγματική ταχύτητα του αυτοκινήτου,

μία ένδειξη στο ταμπλό αναβοσβήνει συνο-

δεία ενός προειδοποιητικού σήματος και το

σύστημα σταδιακά μειώνει την ταχύτητα του

οχήματος. Οι λειτουργίες Auto High-Beam

Headlights και Traffic Sign Recognition πα-

ραμένουν στο πακέτο τεχνολογιών Honda

SENSING που προορίζονται για το νέο Jazz.

■ Τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας 

Honda Jazz
hybrid
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Aνανέωση για το ευρωπαϊκό 

best-seller

Σήμερα, η Volkswagen παρουσιάζει το νέο Tiguan, το οποίο φιλοδοξεί να παραμείνει

στην κορυφή με προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, ψηφιοποίησης και συνδε-

σιμότητας. 

Το νέο εμπρός τμήμα είναι ένα από τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά του νέου Tiguan.

Η νέα, ευρύτερη μάσκα με προβολείς LED, χαρίζει στο νέο Tiguan μια πολύ πιο εντυ-

πωσιακή εμφάνιση, φέρνοντάς το οπτικά πολύ κοντά στο μεγαλύτερο Touareg. Το καπό

είναι ψηλότερο, με το νέο σήμα Volkswagen τοποθετημένο κεντρικά. Επανασχεδιασμέ-

νοι οι προφυλακτήρες ενώ στο πίσω μέρος, το όνομα «Tiguan» βρίσκεται τώρα σε εμ-

φανή κεντρική θέση κάτω από το σήμα Volkswagen. Το «4MOTION» στο πίσω μέρος

των τετρακίνητων μοντέλων έχει επίσης επανασχεδιαστεί.

Η σημαντικότερη προσθήκη στη γκάμα

του νέου Tiguan είναι το νέο Tiguan eHy-

brid με plug-in υβριδικό κινητήριο σύ-

στημα 245 PS (180 kW). Το Tiguan eHybrid

εκκινεί πάντα στο E-MODE, τη βελτιωμένη

λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης, με την

προϋπόθεση ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί

επαρκώς. To όχημα μπορεί να καλύψει με

ηλεκτροκίνηση περίπου 50 χιλιόμετρα, με

μία μόνο φόρτιση μπαταρίας. Ως αποτέλε-

σμα, οι περισσότερες μέσες ημερήσιες

διαδρομές θα καλύπτονται αποκλειστικά

με ηλεκτρική ενέργεια, με μηδενικές εκ-

πομπές ρύπων κατά την κίνηση. 

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια: με περισσότερες από έξι εκατομμύρια πωλή-

σεις, το Volkswagen Tiguan είναι το πιο επιτυχημένο Sports Utility Vehicle

στην Ευρώπη και ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις παγκοσμίως. 

 

 

Το 2019, ήταν και πάλι το πιο

δημοφιλές μοντέλο της μάρκας και

ολόκληρου του Volkswagen Group,

με περίπου 911.000 μονάδες να

βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής.

“

Ξεχωρίζει το plug-in υβριδικό eHybrid. 

Ανανεωμένος εξωτερικός σχεδιασμός. 

Vo
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Οι δημοφιλείς κινητήρες TDI του Tiguan εξοπλίζονται με δύο κα-

ταλυτικούς μετατροπείς SCR στη σειρά, ο καθένας με το δικό του

AdBlue. Αυτό διευκολύνει μια διαδικασία γνωστή ως «διπλή δο-

σολογία» (Twin Dosing), η οποία επιτρέπει στη Volkswagen να

μειώσει σημαντικά τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου (NOx) σε

σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Ο πρώτος καταλυτικός

μετατροπέας SCR βρίσκεται κοντά στον κινητήρα έτσι ώστε να

φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας του λίγο μετά την

εκκίνηση, γεγονός που βοηθά στη μείωση των εκπομπών NOx

πολύ γρήγορα και ευνοεί τη λειτουργία υπό χαμηλό φορτίο. 

Ο δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας SCR βρίσκεται στο κάτω

μέρος του οχήματος. Δεδομένου ότι η απόσταση από τον κινη-

τήρα είναι μεγαλύτερη, η θερμοκρασία των καυσαερίων μπορεί

να είναι έως και 100° C χαμηλότερη. Ως αποτέλεσμα, αυτός ο κα-

ταλυτικός μετατροπέας SCR λειτουργεί ιδιαίτερα καλά υπό βαρύ

φορτίο. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, η

διπλή δοσολογία διασφαλίζει ότι ένας από τους δύο καταλυτικούς

μετατροπείς SCR λειτουργεί πάντα στο βέλτιστο εύρος θερμο-

κρασίας. Αυτό διευκολύνει την εξαιρετικά αποτελεσματική επε-

ξεργασία καυσαερίων, η οποία μετατρέπει τα οξείδια του αζώτου

σε νερό και αβλαβές άζωτο.

 

Τα συστήματα IQ.DRIVE στο νέο Tiguan πλέον διαθέτουν 

και το Travel Assist, με το οποίο το Tiguan αποκτά εξελιγμένη

υποβοηθούμενη οδήγηση, αποκτώντας για πρώτη φορά

χαρακτηριστικά ημιαυτόνομης οδήγησης

“

auto news Volkswagen Tiguan

 

■Προηγμένοι κινητήρες TDI EVO

Μέσα στο νέο Tiguan, η Volkswagen έχει

προσθέσει μια ολοκαίνουργια μονάδα αφής

για τις λειτουργίες ελέγχου κλιματισμού.

Εκτός από τα κουμπιά αφής, μεγάλου μεγέ-

θους φωτιζόμενα ρυθμιστικά (touch sliders)

αφής χρησιμοποιούνται για έλεγχο του ανε-

μιστήρα και της θερμοκρασίας. Τα κουμπιά

αφής μπορούν επίσης προαιρετικά να χρησι-

μοποιηθούν για  το χειρισμό λειτουργιών

όπως η ρύθμιση των καθισμάτων, η θέρ-

μανση του παρμπρίζ και του κρυστάλλου της

πέμπτης πόρτας και για το άνοιγμα του μενού

κλιματισμού. Μια ψηφιακή έκδοση του νέου

πολυλειτουργικού τιμονιού με φωτιζόμενα

σημεία και ρυθμίσεις αφής διατίθεται προαι-

ρετικά. Οι φωτεινές θύρες USB-C βρίσκονται

κάτω από τη μονάδα κλιματισμού.

■Νέα συστήματα ελέγχου και

ψυχαγωγίας - Ψηφιακά πάνελ αφής

αντί για κουμπιά & χειριστήρια. 

Το νέο Tiguan eHybrid μπορεί να οδηγηθεί σε ηλεκτρική λειτουργία για ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα. Στην

υβριδική λειτουργία, ο ηλεκτρικός κινητήρας υποστηρίζει τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα TSI άμεσου

ψεκασμού, κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία GTE, με τον ηλεκτροκινητήρα να παρέχει επιπλέον ώθηση, ενερ-

γοποιείται από ένα κουμπί δίπλα στο αυτόματο κιβώτιο DSG. Σε λειτουργία GTE, ο ηλεκτροκινητήρας και ο TSI

παρέχουν συνδυαστικά τη μέγιστη ισχύ του συστήματος του Tiguan eHybrid.
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Η τελευταία γενιά προσαρμοζόμενου cruise control (Adap-

tive Cruise Control με προνοητική λειτουργία- pACC) λαμ-

βάνει προληπτικά υπόψη τις τοπικές πληροφορίες για το

όριο ταχύτητας, τις πινακίδες για τα όρια της πόλης, τις δια-

σταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους. Για το σκοπό

αυτό, το σύστημα υποβοήθησης «διαβάζει» τα σήματα κυ-

κλοφορίας από την μπροστινή κάμερα και τα δεδομένα

GPS και χάρτη από το σύστημα πλοήγησης. Το pACC στο

Tiguan είναι ένα παράδειγμα του πώς ακόμη και τα οικεία

συστήματα υποβοήθησης εξελίσσονται συνεχώς και γίνον-

ται πιο έξυπνα. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το αυτόνομο σύστημα φρενα-

ρίσματος έκτακτης ανάγκης Front Assist που διατίθεται

στάνταρ στο Tiguan και διαθέτει πλέον εκτεταμένο φάσμα

λειτουργιών. Έχουν γίνει βελτιώσεις στον τρόπο με τον

οποίο αντιδρά το σύστημα σε άτομα που διασχίζουν το

δρόμο σε περίπλοκες καταστάσεις. Το Lane Assist είναι

ένα τρίτο παράδειγμα ενός βελτιωμένου συστήματος. Η τε-

λευταία γενιά του συστήματος διατήρησης λωρίδων είναι

πλέον σε θέση να ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια δρό-

μους και όρια λωρίδων, όπως επιφάνειες με γρασίδι.

■Συστήματα υποβοήθησης οδηγού. 

Ο κινητήρας TSI απόδοσης 320 PS, είναι ένας ολοκαίνουργιος κινητήρας στην οικογένεια Tiguan. Οι μηχανικοί

της Volkswagen R έχουν εξελίξει τον EA888 evo4 - η τελευταία έκδοση του Performance TSI - για το νέο Tiguan

R. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα τετρακίνησης, που ονομάζεται «R-Performance Torque Vec-

toring», με έλεγχο κατανομής ροπής. Το σύστημα κατανέμει ακαριαία και ανεξάρτητα την κινητήρια ισχύ μεταξύ

του εμπρός και του πίσω άξονα καθώς και του αριστερού και του δεξιού πίσω τροχού. Έως και 100% της ροπής

κίνησης μπορεί να κατευθυνθεί στον τροχό στο εξωτερικό της στροφής, οδηγώντας σε αισθητά πιο ευέλικτο,

ακριβή και δυναμικό χειρισμό του οχήματος. 

Η ένταση της κατανομής ισχύος καθορίζεται από την τρέχουσα γωνία διεύθυνσης, τη θέση του πεντάλ γκαζιού,

την πλευρική επιτάχυνση, τη γωνιακή ταχύτητα ως προς τον κάθετο άξονα και την ταχύτητα. Ο οδηγός ρυθμίζει

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο έλεγχος κατανομής της ροπής και τα συστήματα δυναμικής σταθεροποίησης

του οχήματος, επιλέγοντας το επιθυμητό προφίλ οδήγησης (Comfort, Sport, Race, Individual, Offroad, Snow

και Offroad Individual modes). Ο οδηγός αποκτά άμεση πρόσβαση στη σπορ λειτουργία Race πατώντας το μπλε

κουμπί R στο νέο πολυλειτουργικό τιμόνι του Tiguan R - μετατρέποντας το Tiguan R σε σπορ αυτοκίνητο με το

πάτημα ενός κουμπιού. 

■Πρόσθετα δυναμικά χαρακτηριστικά R. 
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Η Comline εισάγει τις δαγκάνες
φρένων στη γκάμα της

Η Comline, καταξιωμένη βρετανική εταιρεία στο aftermarket, ενι-

σχύει την κατηγορία των φρένων προσθέτοντας ένα πλήρες κω-

δικολόγιο δαγκάνων στην γκάμα της. Συμπληρώνοντας την ήδη

επιτυχημένη κατηγορία φρένων, δισκόφρενα R90 και επιχρισμέ-

νες δισκόπλακες, οι δαγκάνες της Comline καλύπτουν όλες τις

δημοφιλείς εφαρμογές των Ευρωπαϊκών, Ιαπωνέζικων και Κο-

ρεατικών αυτοκινήτων. Διατίθενται με 2 χρόνια εγγύηση (40.000

μίλια / 65.000 χλμ). 

«Η Comline έχει αναπτύξει μια ισχυρή φήμη όσον αφορά την κα-

τηγορία των φρένων και έχει αποδείξει την αξία της όσον αφορά

την ποιότητα και το value for money των προϊόντων της», δήλωσε

ο κ. Peter Allen, Comline Autoparts Product Manager - Braking. 

«Μέχρι τώρα η εταιρεία επικεντρωνόταν στα δισκόφρενα και τις

δισκόπλακες, αλλά μετά από μήνες σχολαστικού σχεδιασμού και

έρευνας αγοράς, είμαστε ενθουσιασμένοι που διευρύνουμε την

γκάμα μας συμπεριλαμβάνοντας τις δαγκάνες φρένων. Όπως και

για τα άλλα προϊόντα, η Comline διατηρεί την υπόσχεσή της για

εγγυημένη απόδοση, απόλυτη αξιοπιστία και γνήσια σχέση ποι-

ότητας-τιμής».

«Είναι ένα τέλειος τρόπος να ξεκινήσει η νέα δεκαετία και είμαστε

πεπεισμένοι ότι οι δαγκάνες της Comline θα αγκαλιαστούν από

τους πελάτες μας.»

Καλύπτοντας πληθώρα αναγκών, οι δαγκάνες της Comline είναι

καινούριες όσον αφορά την κατάστασή τους – κατά συνέπεια

έχουν μηδενική ανάγκη ανακατασκευής και επιπλέον κόστους –

και καλύπτουν τόσο εμπρόσθιες όσο και οπίσθιες εφαρμογές.

Είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο, με επικάλυψη ψευδάρ-

γυρου για την αποφυγή διάβρωσης, ενώ παράλληλα προσφέρον-

ται και επιλογές από αλουμίνιο για μικρότερο βάρος. Επιπλέον, η

γκάμα διαθέτει εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη

της τεχνολογίας ηλεκτρονικών φρένων στάθμευσης.

Σχεδιασμένες βάσει προδιαγραφών OE, όλες οι δαγκάνες της

Comline ακολουθούν αυστηρά τα πρότυπα TS1649 και κατα-

σκευάζονται σε πιστοποιημένα κατά ISO εργοστάσια διεθνούς εμ-

βέλειας. Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται ακόμη με τις αυστηρές

διαδικασίες ελέγχου με τις οποίες δοκιμάζεται η αντοχή των προ-

ϊόντων ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Παραδείγματα των

δοκιμασιών αποτελούν:

Έλεγχος απόδοσης πίεσης:

Εδώ παρατηρείται η δαγκάνα ενώ λειτουργεί σε ρυθμίσεις χαμη-

λής και υψηλής πίεσης. Ξεκινώντας από χαμηλά επίπεδα, η δαγ-

κάνα λειτουργεί στα 0,4MPA και για μια καθορισμένη περίοδο το

επίπεδο πίεσης αυξάνεται στα 7MPA. Εφόσον δεν υπάρχει απώ-

λεια πίεσης κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής ανοχής, η δαγ-

κάνα περνάει επιτυχώς τον έλεγχο.

Αντοχή στη διάβρωση:

Για να έχει μία δαγκάνα βέλτιστη απόδοση, πρέπει να είναι απαλ-

λαγμένη από σκουριά και διάβρωση. Για να διασφαλιστεί ότι όλες

οι δαγκάνες Comline είναι ανθεκτικές στην διάβρωση, κάθε μέρος

υποβάλλεται σε δοκιμή επιταχυνόμενου ψεκασμού αλατιού.

Η εξειδικευμένη συσκευή που χρησιμοποιείται στη δοκιμή ψεκα-

σμού αλατιού αποτελείται από έναν σφραγισμένο θάλαμο όπου

ένα διάλυμα θαλασσινού νερού ψεκάζεται μέσω ακροφυσίων ψε-

κασμού χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα. Αυτό δημιουργεί ένα

διαβρωτικό περιβάλλον πυκνής ομίχλης θαλασσινού νερού στο

θάλαμο. Το ελεγχόμενο αυτό περιβάλλον αναδημιουργεί έντονες

καιρικές συνθήκες και δοκιμάζει τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες της

δαγκάνας στα όριά της. Για να εγκριθεί προς διάθεση μια δαγκάνα

Comline, το ανταλλακτικό πρέπει να αντέξει σε αυτήν την ακραία

δοκιμή χωρίς σημάδια υποβάθμισης για συνεχή περίοδο 72

ωρών.

Με την παρουσίαση της  νέας σειράς δαγκάνων υψηλής ποιότη-

τας, η Comline ενισχύει την επιτυχημένη θέση της  στο aftermar-

ket και μπαίνει δυναμικά στη νέα δεκαετία.

• H Comline εντάσσει τις δαγκάνες στην ήδη βραβευμένη

κατηγορία των φρένων.

• Η νέα σειρά προστίθεται στην κατηγορία φρένων

της Comline μαζί με τα δισκόφρενα R90 και τις

επιχρισμένες δισκόπλακες.

• Καλύπτοντας όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές των

Ευρωπαϊκών, Ιαπωνέζικων και Κορεατικών αυτοκινήτων,

οι δαγκάνες της Comline προσφέρουν σταθερή και

αξιόπιστη ποιότητα και επιβεβαιώνουν την θέση της

εταιρείας ως «Ειδικοί στα Φρένα»
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ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.

Η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυο υποκαταστημάτων της,

στα βόρεια προάστια, και συγκεκριμένα σε ένα από τα

πιο κομβικά σημεία, δίπλα στην Εθνική Οδό 

– και την Αττική Οδό, στην Τατοϊου. 

Με νέο κατάστημα στην Αθήνα

H εταιρεία ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. θυγατρική της

ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ , που δραστηριοποείται στην Ελλάδα

εδώ και 30 χρόνια , ασχολείται με το εμπόριο ανταλ-

λακτικών αυτοκινήτων και λιπαντικών, με εισαγωγές

από τις μεγαλύτερες μάρκες ανταλλακτικών απ’ όλο

τον κόσμο, με μεγάλη εξειδίκευση στο ηλεκτρολογικό

υλικό αυτοκινήτων, μεγάλων οχημάτων, σε φώτα

επαγγελματικών οχημάτων, μιζών και δυναμό, καθώς

και στον κλιματισμό αυτοκινήτων, φορτηγών και μη-

χανημάτων. Διαθέτει μεγάλη γκάμα γνησίων ανταλλα-

κτικών όσο και ανταλλακτικών για το aftermarket. 

Σήμερα, η εταιρεία ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. δια-

θέτει τρία καταστήματα. Το πρώτο έχει έδρα την Σπάρτη

(περιοχή Κοκκινοράχη), και άλλα δύο την Αθήνα. Το

ένα υποκατάστημα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κομ-

βικά σημεία της Αθήνας , στην Ορφέως 84, ενώ, πλέον,

για την διευκόλυνση των πελατών στα Βόρειο – δυτικά

προάστια, υπάρχει και το νέο κατάστημα, στην Μετα-

μόρφωση. Το συγκεκριμένο, που βρίσκεται στην Τα-

τοϊου 22, διαθέτει, όπως και τα άλλα δύο, παλαιότερα

καταστήματα, μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών , όπου

χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εξυπη-

ρετήσει το κοινό του, τόσο στα ανταλλακτικά για επιβα-

τικά όσο και στα φορτηγά. Στόχος του νέου

υποκαταστήματος να διευρύνει το κοινό του, στην Ατ-

τική, και ταυτοχρόνως να εξυπηρετήσει με τον πιο ταχύ

τρόπο, τα συνεργεία με τα οποία συνεργάζεται, όλα

αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια κίνηση, από τον ιδιο-

κτήτη της εταιρείας, που ολοκληρώνει την παρουσία

της εταιρείας σε δύο διαφορετικά σημεία στην Αττική.  

Ενδεικτικά, το νέο κατάστημα έχει τη δυνατότητα να

προωθεί στην αγορά μια πλήρη γκάμα ποιοτικών αν-

ταλλακτικών, λιπαντικών, αλλά και ότι αφορά το after

market, μέσα από ένα άριστα οργανωμένο και δια-

μορφωμένο χώρο , με τα πιο σύγχρονα μέσα ώστε να

επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Όπως μας ανέφεραν, η  πολυετής παρουσία της εται-

ρείας στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την εμ-

πειρία του προσωπικού , διασφαλίζουν την ποιότητα

των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν. 






