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ενημέρωση aσφάλεια

Υποχρεωτικά τα συστήματα ασφαλείας 
σε ΙΧ και φορτηγά

Η ΕΕ καθιερώνει μια σειρά συστημάτων ασφαλείας στα αυτοκίνητα από το 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει και καθιερώνει νέα μέτρα ασφαλείας στα καινούργια αυτοκίνητα, 

με τα υποχρεωτικά συστήματα ( συνήθως οι αυτοκινητοβιομηχανίες τα αναφέρουν ως συστήματα 

υποβοήθησης ) που θα πρέπει να εφοδιάζονται από τα μέσα του 2022. Πρόκειται για μια σειρά συστημάτων

που θα συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 

Τα συστήματα αυτά ήδη υπάρχουν σε πολλά, σύγ-
χρονα μοντέλα απλά, θα είναι υποχρεωτικά σε κάθε
καινούργιο μοντέλο. Ειδικότερα, καθιερώνεται το
σύστημα που ειδοποιεί στην οθόνη του όταν ξεπερ-
νάει τα όρια ταχύτητας και είναι στον εξοπλισμό αρ-
κετών μοντέλων, πλέον, αυτό θα είναι υποχρεωτικό
σε όλα τα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας – μικρό
ή μεγάλο. Πολύ σημαντικό, ότι, θα γίνει υποχρεωτικό
το σύστημα που προειδοποιεί τον οδηγό, όταν εντο-
πίζει σημάδια κόπωσης ή υπνηλίας. Το συγκεκρι-
μένο σύστημα υπάρχει ήδη σε πολλά νέα μοντέλα –

για πρώτη φορά το εφάρμοσε η Mercedes-Benz
πριν από δέκα χρόνια σε αρκετά μοντέλα της – και
ουσιαστικά τον ειδοποιεί όταν εντοπίζει ότι τα βλέ-
φαρα του παραμένουν κλειστά περισσότερο από το
συνηθισμένο.  Εξίσου σημαντικό, ότι το σύστημα ανί-
χνευσης αλλαγής λωρίδας καθιερώνεται.  Το συγ-
κεκριμένο σύστημα προειδοποίησης ακούσιας
αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning Sys-
tem) ειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο ξεφεύ-
γει χωρίς εντολή από την πορεία του στα όρια της
λωρίδας κυκλοφορίας. 
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ενημέρωση aσφάλεια

Επιπλέον, θα υπάρχει το σύστημα για την στάσης έκτα-
κτης ανάγκης (θα αναβοσβήνουν τα φλας όταν ο οδη-
γός φρενάρει ξαφνικά), το σύστημα ανίχνευσης
αναστροφής για την αποφυγή συγκρούσεων με τρο-
χοφόρα που κινούνται πίσω από το όχημα με τη συν-
δρομή κάμερας ή οθόνης. Πολύ σημαντικό είναι και
το σύστημα για την παρακολούθηση της πίεσης των
ελαστικών, όπου όταν εντοπίσει ότι, ένα ελαστικό ή και
περισσότερα έχουν απώλεια πίεσης, αμέσως ειδο-

ποιεί τον οδηγό, ώστε να γνωρίζει ότι αυτό είναι αρ-
κετά επικίνδυνο και πρέπει να ακινητοποιηθεί σε
ασφαλές σημείο. 
Επίσης, πολλά νέα συστήματα δεν θα εφαρμοστούν
μόνο στα επιβατικά αλλά και στα φορτηγά.  Τα φορτηγά
και τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα
που θα επιτρέπουν στον οδηγό να βλέπει ποδηλάτες
και πεζούς, σύστημα που σε πολλά καινούργια φορ-
τηγά ήδη υπάρχει και πλέον γίνεται υποχρεωτικό. 

Μόλις το αυτοκίνητο παρεκκλίνει χωρίς εντολή του οδηγού από τα όρια των λωρίδων, αμέσως το σύστημα
ενεργοποιεί ένα μηχανισμό δόνησης στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά  του καθίσματός του, ανάλογα με την
πλευρά που το αυτοκίνητο ξεφεύγει. 

■ Ο ρόλος του συστήματος έκτακτης ανάγκης
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ενημέρωση

Τα SUV και τα μικρότερα crossovers δεν είναι σε καμία περίπτωση μόδα, αλλά, η πιο αποδοτική 

κατηγορία αυτοκινήτων για τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι αριθμοί μαρτυρούν την

σταθερή ανοδική πορεία τους, με την B-SUV ( μικρά) να κατέχει τη μερίδα του λέοντος.  

■ Τα SUV μπορεί να έχουν φέρει χαμόγελα 
στα λογιστήρια των κατασκευαστών, όμως, 

οι υψηλότερες εκπομπές ρύπων φέρνουν 
αϋπνίες και προ των πυλών τσουχτερά πρόστιμα

SUV: Ένα βήμα εμπρός, δύο πίσω

οικολογία
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Πέρσι, η κατηγορία των SUV, παρουσίασε για

έβδομη συνεχή χρονιά, διψήφιο ποσοστό αύξη-

σης, καταλαμβάνοντας το αξιοζήλευτο ποσοστό του

38% της συνολικής αγοράς. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε

6.030.481 μονάδες, αυξημένες κατά 12%. Σαφώς,

υπάρχουν και οι αρνητικές επιπτώσεις της σαρωτι-

κής κυριαρχίας των SUV. Σύμφωνα με μελέτες , τα

SUV απειλούν κάθε προσπάθεια για μείωση των

ρύπων, που αποτελεί βασικό πυλώνα των αυτοκινη-

τοβιομηχανιών. Είναι άξιο αναφοράς ότι, έως τα τέλη

του 2020, ο μέσος όρος των ρύπων που θα πρέπει

να εκπέμπουν τα μοντέλα κάθε αυτοκινητοβιομηχα-

νίας θα πρέπει να είναι στα 95γραμ/χλμ. Για αυτό το

λόγο και η λέξη εξηλεκτρισμός κυριαρχεί σε κάθε

μοντέλο, σε κάθε κινητήρα οποιουδήποτε ευρωπαϊ-

κού μοντέλου, με τα υβριδικά plug – in οχήματα να

σηκώνουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος, στον

βωμό της ταχείας μείωσης του μέσου όρου εκπομ-

πών ρύπων στην γκάμα της κάθε εταιρείας. Μάλιστα,

αν ο στόχος δεν επιτευχθεί, τότε, οι κατασκευαστές

αυτοκινήτου θα πρέπει να πληρώσουν στην ΕΕ πρό-

στιμα που αγγίζουν τα 34 δις. ευρώ. Είναι χαρακτη-

ριστικό, ότι, ενώ, τα SUV έχει φέρει χαμόγελα στα

λογιστήρια των περισσότερων κατασκευαστών, η

αυξημένη κατανάλωση τους ( υπολογίζεται ότι τα

SUV εκπέμπουν έως και 25% περισσότερους ρύπους

από ένα μεσαίο σεντάν) θα δυσκολέψει σημαντικά

τους μηχανικούς να πετύχουν τον επικείμενο στόχο

των 95 CO2γραμμ/χλμ.  Η λύση προς το παρόν είναι

η εξής: Η προσφορά υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρι-

κών SUV , που θα συμβάλλουν σημαντικά στην επί-

τευξη των στόχων που έχει επιβάλλει η ΕΕ. Ήδη η

Mercedes-Benz, η VW, ο Όμιλος PSA, η Renault και

άλλες φίρμες έχουν λανσάρει υβριδικά plug – in

SUV , ενώ, το 2021 θα δούμε στις βιτρίνες να διπλα-

σιάζεται και ο αριθμός των ηλεκτρικών  SUV.
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ενημέρωση

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
κατά τον Iούλιο 2020

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

Iαν-Ιούλ  2020 Iαν-Ιούλ  2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 46.086 77.279 -40,4%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 4.250 4.968 -14,5%

Καινούργια λεωφορεία 186 275 -32,4%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 20.893 24.738 -15,5%

Ιούλιος   2020 Ιούλιος   2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 9.516 11.722 -18,8%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 750 729 +2,9%

Καινούργια λεωφορεία 42 8 +425,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 5.341 5.658 -5,6%

Πτωτική πορεία για την αγορά αυτοκινήτου



>> aγορά αυτοκινήτου
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Η εφαρμογή Volvo on Call για smartphone 

δίνει τώρα στους οδηγούς plug-in υβριδικών 

μία σειρά νέων χαρακτηριστικών  
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Με τις επιπλέον λειτουργίες, η Volvo Cars
στοχεύει να ενθαρρύνει περαιτέρω τους
οδηγούς plug-in υβριδικών Volvo να φορτί-
ζουν και να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους
στο ηλεκτρικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν
περισσότερο, αλλά και γενικότερα να ενισχύ-
σει το ενδιαφέρον για τα οφέλη των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων και της βιώσιμης
μετακίνησης.
Η νέα βελτιωμένη εφαρμογή Volvo on Call
παρέχει στους οδηγούς μετρήσεις, μεταξύ

άλλων, για την απόσταση που έχουν καλύψει
στο αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα, καθώς
και για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και καυσίμου. Αργότερα εντός του
έτους, η υπηρεσία θα τους δίνει επίσης τη
δυνατότητα να βλέπουν την επίπτωση που
έχει ο τρόπος οδήγησής τους στο ανθρακικό
(CO2) τους αποτύπωμα, ενώ θα εκτιμά και το
κόστος εξοικονόμησης καυσίμου που προ-
κύπτει από την οδήγηση στο αμιγώς ηλε-
κτρικό πρόγραμμα.

«Θέλουμε η εφαρμογή Volvo on Call να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σας ως χρήστη 

και να δημιουργεί μια περισσότερο προσωπική εμπειρία» 

...δήλωσε ο Ödgärd Andersson (Έντγκερντ Άντερσον), Επικεφαλής Ψηφιακού Τμήματος της
Volvo Cars. «Καθώς το αυτοκίνητο αποκτά συνεχώς ευρύτερη διασύνδεση, οι δυνατότητες της
εφαρμογής αυξάνονται και πρόθεσή μας είναι σταδιακά η εφαρμογή να γίνεται όλο και πιο ανα-
πόσπαστο τμήμα της Volvo, όπως είναι το ίδιο το αυτοκίνητο».
Η Volvo ονομάζει Recharge όλα τα μοντέλα της που έχουν δυνατότητα φόρτισης, με plug-in

υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Για τα μοντέλα Volvo Recharge που παραγγέλ-
λονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις επιδότησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από τη Volvo για 12 μήνες, η πλατφόρμα θα ενημερώνει επίσης για την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει πραγματοποιηθεί, καθώς και για το ποσό της επιδότησης που
αντιστοιχεί σε αυτή.*.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας «μετρητής βημάτων» για ηλεκτροκίνητα

οχήματα: Οι οδηγοί plug-in υβριδικών Volvo μπορούν τώρα να ενημερώνονται 

με νέα δεδομένα για τα μοτίβα οδήγησης με ηλεκτρική ενέργεια,

καθώς η Volvo Cars εμπλούτισε την εφαρμογή Volvo on Call για smartphone 

με μια σειρά νέων χαρακτηριστικών.



αύγουστος 2020 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 15

>> Volvo On Call

Οι νέες λειτουργίες του Volvo on Call προσφέρονται για
όλα τα plug-in υβριδικά μοντέλα της Volvo που βασί-
ζονται στις πλατφόρμες SPA και CMA και διατέθηκαν
μετά το 2015, στις 47 χώρες ανά τον κόσμο όπου λει-
τουργεί το Volvo on Call, μεταξύ αυτών και στην Ελ-
λάδα.
«Με τον ίδιο τρόπο που ένας μετρητής βημάτων βοηθά
τους ανθρώπους να ασκηθούν περισσότερο, πιστεύω
ότι δίνοντάς τους καλύτερη πληροφόρηση για τις οδη-
γικές τους συνήθειες, θα τους βοηθήσουμε να οδηγούν
με έναν πιο βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο Björn Annwall
(Μπγιόρν Άνβαλ), Επικεφαλής EMEA της Volvo Cars.
«Βλέπουμε τα plug-in υβριδικά ως “ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα μερικής χρήσης” που ενθαρρύνουν αλλαγές στη
συμπεριφορά των ανθρώπων και ανοίγουν το δρόμο
για τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα».
Η Volvo ήταν ο πρώτος μεγάλος κατασκευαστής αυτο-
κινήτων που δεσμεύτηκε προς την κατεύθυνση του
πλήρους εξηλεκτρισμού και, μακροπρόθεσμα, ενός
μέλλοντος που θα έχει αποσυνδεθεί από τον παραδο-
σιακό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η εταιρεία είναι
ήδη η ηγετική δύναμη στις πωλήσεις των plug-in υβρι-
δικών, που αντιπροσωπεύουν περίπου 25% των συνο-
λικών πωλήσεών της στην Ευρώπη.
Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η Volvo Cars θα λαν-
σάρει μια σειρά από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
προωθώντας τη φιλοδοξία της έως το 2025 τα αμιγώς
ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 50% των
πωλήσεων της, με το υπόλοιπο 50% να προέρχεται από
υβριδικά. Το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
το XC40 Recharge P8, θα μπει στην παραγωγή αργό-
τερα εντός του έτους, στο εργοστάσιο της Γάνδης, στο
Βέλγιο.
Σήμερα, κάθε μοντέλο στην γκάμα της Volvo περιλαμ-
βάνει μια επιλογή Recharge, από το XC40 και τα μον-
τέλα της σειράς 60 έως τη ναυαρχίδα της εταιρείας, το
XC90. Η Volvo Cars είναι ο μόνος κατασκευαστής αυ-
τοκινήτων που προσφέρει μία έκδοση plug-in σε κάθε
μοντέλο της γκάμας της.
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Η Μercedes-Benz, πρωτοπόρος στα συστήματα ασφα-
λείας τα τελευταία 50 χρόνια, θα είναι η πρώτη εταιρεία
που θα λανσάρει τους μετωπικούς αερόσακους για τους
πίσω επιβάτες. Την είδηση ανακοίνωση η ίδια η γερμα-
νική φίρμα, με το πρώτο μοντέλο που θα φέρει το επι-
πρόσθετο σύστημα ασφαλείας να είναι η νέα S-Class.
Mάλιστα, οι νέοι αερόσακοι – που θα αυξήσουν σημαν-
τικά τον αριθμό των αερόσακων μέσα στην καμπίνα –
θα παρουσιαστούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μαζί με την
πρεμιέρα της γερμανικής ναυαρχίδας. Οι καινοτόμοι με-
τωπικοί αερόσακοι, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία,

θα ενεργοποιούνται φυσικά σε περίπτωση μετωπικής
σύγκρουσης προκειμένου να παρέχουν μεγαλύτερη
προστασία και αν μειώνουν ακόμη περισσότερο την πι-
θανότητα τραυματισμού των πίσω επιβατών – ότι συμ-
βαίνει και στην περίπτωση με τους εμπρός επιβάτες.
Σύμφωνα με την γερμανική φίρμα οι νέοι αερόσακοι θα
είναι τοποθετημένοι στις πλάτες των εμπρός καθισμά-
των. Πάντως, η λειτουργία τους θα είναι διαφορετική σε
σχέση με το πως λειτουργούν την κρίσιμη στιγμή οι εμ-
πρός. Επίσης θα έχουν διαφορετικό σχήμα: Θα θυμίζουν
το γράμμα “U” και θα θυμίζουν γάντια του μπέιζμπολ.

Οι πίσω, μετωπικοί αερόσακοι θα ελαχιστοποιούν σημαντικά την πιθανότητα

τραυματισμού των επιβατών. Το λανσάρισμα θα γίνει το φθινόπωρο. 

Έρχονται οι πίσω μετωπικοί    m
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Θα σκάνε για ...καλό μας!



Επίσης, η λειτουργία των αερόσακων θα προσαρμόζεται
όταν οι αισθητήρες αντιλαμβάνονται ότι έχουν τοποθετηθεί
παιδικά καθίσματα. Παράλληλα, με τους νέους , πίσω, με-
τωπικούς αερόσακους, η νέα S-Class θα προσφέρει την
λειτουργία  Pre-Safe Impulse Side. Ο ρόλος της συγκε-
κριμένης λειτουργίας πολύ σημαντικός, αφού, χάρη στο
προηγμένο ραντάρ που διαθέτει το αυτοκίνητο, θα μπορεί
να εντοπίζει μια επικείμενη σύγκρουση, πριν αυτή κατα-
στεί γεγονός!  Όταν επίκειται μία πλευρική σύγκρουση ,
τότε το συγκεκριμένο σύστημα κινεί τον οδηγό ή τον συ-
νοδηγό μακριά από την επικίνδυνη ζώνη σε μια πλάγια
κατεύθυνση για προληπτικούς λόγους. Για να γίνει αυτό,
τα πλαϊνά μαξιλάρια των πολυλειτουργικών καθισμάτων
γεμίζουν με αέρα για να παρέχουν πιο σταθερή στήριξη
μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αυξάνοντας έτσι
την απόσταση μεταξύ των επιβατών και της πόρτας και,
ταυτόχρονα, μειώνοντας τις δυνάμεις που επενεργούν
στους επιβαίνοντες. Πολύ σημαντική εξέλιξη της ίδιας λει-
τουργίας, ότι , παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, το

αμάξωμα του αυτοκινήτου θα υψώνεται λίγα εκατοστά,
ώστε η ενέργεια της σύγκρουσης να απορροφάται περισ-
σότερο στο κάτω τμήμα του αυτοκινήτου. Στόχος των πα-
ραπάνω, να μειωθούν σημαντικά τα ποσοστά
ενδεχόμενου τραυματισμού και των πίσω επιβατών.Ιστο-
ρικά, ο πρώτος αερόσακος στα γερμανικά μοντέλα και
συγκεκριμένα στην Mercedes-Benz εμφανίστηκε το 1987
- πριν από 33 χρόνια -Ο πρώτος αερόσακος τοποθετήθηκε
στη σειρά S-Class.. Ο αερόσακος οδηγού τοποθετήθηκε
πολύ γρήγορα και σε άλλα μοντέλα της γερμανικής φίρ-
μας, ενώ λίγο αργότερα παρουσιάστηκε και ο αερόσακος
συνοδηγού. Το 1998 έκαναν την εμφάνιση τους και οι
πλευρικοί αερόσακοι.  Πλέον, υπάρχουν αερόσακοι στα
γόνατα, αλλά και οι αερόσακοι , εξωτερικά του οχήματος,
στο καπό , που προστατεύουν τους πεζούς! Σήμερα, χιλιά-
δες άνθρωποι χρωστούν την επιβίωση τους, μετά από ένα
σοβαρό ατύχημα, στην παρουσία των αερόσακων στα αυ-
τοκίνητα, που εξασφαλίζουν εξαιρετικά ποσοστά μείωσης
των τραυματισμών. 

    αερόσακοι από τη MERCEDES-BENZ
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Τα συνδεδεμένα οχήματα και η έξυπνη υποδομή βελτιώνουν την αυτόνομη στάθμευση 

Τα διασυνδεδεμένα οχήματα δοκιμών της Ford λειτουργούν αυτόνομα σε μεγάλο βαθμό μέσω επικοινωνίας με την έξυπνη
υποδομή στάθμευσης της Bosch (Vehicle-to-Infrastructure - V2I). Οι αισθητήρες της υποδομής αναγνωρίζουν και εντοπίζουν
το όχημα, καθοδηγώντας το να παρκάρει, αποφεύγοντας πεζούς και τυχόν άλλα εμπόδια. Εάν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν
κάτι στην πορεία του οχήματος, μπορούν να σταματήσουν ακαριαία την κίνησή του.
«Για την Bosch, η αυτόνομη στάθμευση συνδυάζει την εκτενή και πολυσυλλεκτική εμπειρία μας με τεχνολογίες μεταφορών
και κατασκευών, για τη δημιουργία μιας έξυπνης υποδομής που βελτιώνει την καθημερινή ζωή» δήλωσε ο Mike Mansuetti,
πρόεδρος της Bosch στη Β. Αμερική. «Με αυτή την τεχνολογία, οι καταναλωτές συνειδητοποιούν το όφελος της αυτόνομης
στάθμευσης σε ένα γκαράζ.» Φτάνοντας στο γκαράζ, ο οδηγός θα αφήνει το όχημά του σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο
και με μία εφαρμογή για smartphone θα στέλνει το όχημα στη θέση στάθμευσης, με αυτόνομους ελιγμούς. Με την ίδια εφαρ-
μογή, ο χρήστης θα ζητά την επιστροφή του οχήματος στον ειδικό χώρο παραλαβής. Με τον τρόπο αυτό, αφενός επισπεύδεται
η διαδικασία στάθμευσης, αφετέρου δεν χρειάζεται κανείς να αναζητά το όχημά του επιστρέφοντας στο γκαράζ.

>> FORD αυτόματο παρκάρισμα
Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν την οδήγηση, όχι όμως 

και τη διαδικασία στάθμευσης. Γιατί λοιπόν να μην εκτελεί το όχημα 
τους απαραίτητους ελιγμούς παρκαρίσματος αυτόνομα; 

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στη συνοικία Corktown – εκεί
όπου βρίσκεται σήμερα το νέο κέντρο καινοτόμων ιδεών της
Ford στον τομέα της κινητικότητας, κοντά στον Κεντρικό
Σταθμό του Michigan. Το όλο εγχείρημα αναμένεται να προ-
σελκύσει άτομα με πρωτοποριακές ιδέες και αντισυμβατικό
πνεύμα που θα θελήσουν να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν
αλλά και να παρουσιάσουν νέες προτάσεις που θα προσφέ-
ρουν λύσεις στις προκλήσεις των αστικών μεταφορών. Συγ-
χρόνως, οι τελευταίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην
κινητικότητα για όλους προετοιμάζοντας την κοινωνία για ένα
όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο και αυτόνομο μέλλον.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο ισόγειο του As-
sembly Garage της Bedrock, του πρώτου project οικιστικής
ανασυγκρότησης της εταιρείας στη συνοικία του Corktown. Το
όλο εγχείρημα ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Bedrock να
συνδυάζει προγράμματα εξέλιξης καινούργιων και παλαιότε-

ρων ακινήτων με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στάθμευσης
και κινητικότητας – όπως η τρέχουσα εγκατάσταση του πρώ-
του χώρου αυτόνομης στάθμευσης στο Midwest, με παρκά-
ρισμα και επιστροφή των οχημάτων στο υπόγειο του Free
Press Building χρησιμοποιώντας ράμπες-σταθμούς φόρτω-
σης στο επίπεδο του δρόμου. 
«Προσπαθούμε να βρισκόμαστε στην αιχμή της εξέλιξης με

πρωτοβουλίες στάθμευσης και κινητικότητας στο Ντιτρόιτ
επειδή αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ
του real estate και της κινητικότητας» δήλωσε η Heather
Wilberger, chief information officer at Bedrock. «Εκτός από
τη δραστική μείωση του χρόνου στάθμευσης, θεωρούμε ότι
αυτή η λύση είναι το πρώτο βήμα για να φέρουμε την αυτό-
νομη στάθμευση στην πόλη μας, διευκολύνοντας ενοικιαστές,
επισκέπτες, γειτονιές και κατοίκους.»

Η Ford Motor Company, η Bedrock και η Bosch ξεκινούν ένα ερευνητικό project με διασυνδεδεμένα οχή-
ματα δοκιμών της Ford που μπορούν να κινούνται μόνα τους και να παρκάρουν χωρίς ανθρώπινη επί-

βλεψη στο Assembly Garage της Bedrock στο Ντιτρόιτ (ΗΠΑ), με τη συνεισφορά έξυπνων υποδομών της
Bosch. Με το όχημα να παρκάρει μόνο του σε ένα κλειστό γκαράζ, πρόκειται για την πρώτη λύση αυτόνο-

μης στάθμευσης οχημάτων μέσω αλληλεπίδρασης με την υποδομή που προέρχεται από την Αμερική.



FORD
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Η νέα εποχή της μετακίνησης απαιτεί συνεργασίες

Το πιλοτικό project στο Assembly Garage ενώνει τη Ford,
έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων
στο κόσμο, τη Bedrock, τη μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης
ακινήτων στην πόλη του Ντιτρόιτ, και την Bosch, τον μεγα-
λύτερο προμηθευτή προϊόντων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο
επίπεδο, δείχνοντας τον τρόπο συνεργασίας οργανισμών σε
νέες πρωτοβουλίες με θέμα την κινητικότητα. 
Μέσα από τα ευρήματα της δοκιμής οι τρεις εταιρείες θα
αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις αναφορικά με την εμπει-
ρία του χρήστη, τη σχεδίαση οχημάτων, τη σχεδίαση και
υλοποίηση της δομής στάθμευσης για την επέκταση της τε-
χνολογίας και της εφαρμογής της.
«Είναι συναρπαστικό και ενδιαφέρον να διερευνάς τη
χρήση έξυπνων αυτοκινήτων σε έναν έξυπνο κόσμο. Η
Ford, η Bosch και η Bedrock έχουν μάθει πολλά σχετικά με
τον τρόπο που επικοινωνούν τα αυτοκίνητα με την υποδομή
από το project αυτόνομης στάθμευσης. Πετύχαμε τα οχή-
ματα να ελίσσονται με άνεση σε ένα περίπλοκο περιβάλλον,
διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο
Joseph Urhahne, Automated Driving Research & Ad-
vanced Engineering, Ford Ευρώπης.

Οι λύσεις αυτόνομης στάθμευσης προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα στους ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης,
καθώς συμβάλλουν στην πιο αποδοτική αξιοποίηση
τους. Με την αυτόνομη στάθμευση, στην ίδια επιφάνεια
μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 20% περισσότερα
αυτοκίνητα. Η υλοποίηση θα μπορεί να γίνεται είτε με
την εκ των υστέρων εγκατάσταση των σχετικών υπο-
δομών, όπως στο Assembly Garage είτε με την αρχική
ενσωμάτωσή τους στη σχεδίαση των νέων γκαράζ.
Εκτός από την αυτόνομη στάθμευση, ένα όχημα μπορεί
επίσης να κινείται μόνο του σε διάφορους χώρους μέσα
στο γκαράζ ώστε να απολαμβάνει ειδικές υπηρεσίες,
όπως φόρτιση της μπαταρίας του ή πλύσιμο. Κατά τη
διάρκεια του ερευνητικού project, η Ford, η Bedrock και
η Bosch θα παρουσιάσουν τις διαδρομές που μπορεί
να ακολουθήσει ένα όχημα και τον τρόπο που μπορεί
να κινείται από το ένα σημείο εξυπηρέτησης στο άλλο
καταλήγοντας στη θέση στάθμευσης, πριν ο χρήστης το
καλέσει να επιστρέψει για να φύγουν από το γκαράζ.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα η αποδοτική

χρήση χώρου και οι υπηρεσίες οχημάτων 
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Fiat GOe Live



H εφαρμογή που έρχεται 
για να αποκαλύπτει όλα 
τα οφέλη της οδήγησης 

του νέου ηλεκτρικού 500

Το FIAT GOe LIVE επιτρέπει στο κοινό

να μπει στον κόσμο της εξηλεκτρισμέ-

νης κίνησης με έναν απλό και κατα-

νοητό τρόπο, όπου τα οφέλη χρήσης

ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνονται

άμεσα αντιληπτά. Η εφαρμογή υπολο-

γίζει την πιθανή κατανάλωση ενέρ-

γειας (η οποία μπορεί να μεταβληθεί

με βάση τις συνθήκες κίνησης),

καθώς και το κέρδος σε επίπεδο εκ-

πομπής CO2 σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα η εφαρμογή προσφέρει

συμβουλές και ιδέες ώστε ο χρήστης

να μπορέσει να μειώσει περαιτέρω

την κατανάλωση ενέργειας, ανταμεί-

βοντας τον με καλύτερο σκορ και ει-

κονικά μετάλλια (αργυρό, ασημένιο

και χρυσό) για την προσπάθεια του.

Η εφαρμογή FIAT GOe LIVE θα είναι

σύντομα διαθέσιμη χωρίς κανένα κό-

στος για τα λειτουργικά συστήματα

Android και iOS. Παράλληλα με το

κομμάτι που αφορά στην κατανάλωση

ενέργειας, ο χρήστης μέσω της εφαρ-

μογής θα μπορεί να έχει άμεση πρό-

σβαση σε μια σειρά πληροφοριών

σχετικών με το νέο ηλεκτρικό 500.

Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται η πε-

ριήγηση στο νέο ψηφιακό μουσείο

“Virtual Casa 500” που φιλοξενείται

στην Pinacoteca Agnelli και παρου-

σιάσει το παρελθόν, το παρόν και το

μέλλον του θρυλικού μοντέλου της

Fiat, αλλά και να ανακαλύψει τα μυ-

στικά της κατασκευής του νέου αμι-

γώς ηλεκτρικού 500.

>> Fiat GOe Live
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Αυτονομία, κόστος, χρόνος φόρτισης. Αυτά είναι τα θέματα που απασχο-

λούν περισσότερο το κοινό στο δρόμο προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση.

Μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής FIAT GOe LIVE, που εξελίχθηκε

από το τμήμα e-Mobility του Ομίλου FCA, οποιοσδήποτε μπορεί να σχε-

διάσει τη διαδρομή που τον ενδιαφέρει και να ανακαλύψει το κέρδος που

θα έχει χρησιμοποιώντας το νέο ηλεκτρικό 500.



BMW 

Xi3

τεχνολογία

Πώς λειτουργεί 

ο ηλεκτροκινητήρας
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Η πρώτη, αμιγώς ηλεκτρική BMW X είναι έτοιμη
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Η BMW iX3  συνδυάζει οδηγική απόλαυση μηδενικών ρύπων και τις διάσημες σπορ ικανότητες BMW

με την άνεση, τη πολυδιάστατη λειτουργικότητα και την ευρυχωρία ενός Sports Activity Vehicle (SAV).

Με την iX3, το BMW Group συνεχίζει αποφασιστικά την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής NUMBER

ONE > NEXT στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά

την εξέλιξη μοντέλων BMW i εφαρμόζεται τώρα σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο προερχόμενο από

τη βασική μάρκα BMW.

Η πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σηματοδοτεί επίσης το ντεμπούτο της 5ης γενιάς της τεχνολογίας BMW
eDrive. Οι τελευταίες εκδόσεις του ηλεκτροκινητήρα, των ηλεκτρονικών ισχύος, της τεχνολογίας φόρτισης
και της μπαταρίας υψηλής τάσης δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των επιδόσεων, της κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της αυτονομίας. Τα εξαρτήματα που εξέλιξε το BMW Group θα το-
ποθετηθούν και στα μοντέλα BMW iNEXT και BMW i4 από το 2021. 
Με τέτοια προσόντα, η νέα BMW iX3 προτίθεται να καλύψει τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές
απαιτήσεις της κατηγορίας ηλεκτρικών οχημάτων. Στην 5η γενιά της, η τεχνολογία BMW eDrive έχει απο-
κτήσει ένα επίπεδο εξέλιξης που υπερτερεί του ανταγωνισμού και αποτελεί μία εξαιρετική βάση για οι-
κονομικά βιώσιμες εφαρμογές σε μοντέλα μαζικής παραγωγής. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή γοητεία της
συνολικής φιλοσοφίας της συμβαδίζει με την αυξανόμενη παγκόσμια τάση για πλήρως ηλεκτρικά πολυ-
τελή αυτοκίνητα. Επομένως, η νέα BMW iX3 φτάνει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. 
Η ενιαία φιλοσοφία του συστήματος κίνησης της νέας BMW iX3 διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και στην παραγωγή ισχύος. Το ηλεκτρικό μοτέρ, η μετάδοση και
τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι διατεταγμένα ως μία ολοκληρωμένη μονάδα. Ο ηλεκτροκινητήρας της νέας
BMW iX3 λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές ενός σύγχρονου μοτέρ διέγερσης χωρίς τη χρήση μαγνητών.
Αυτή η σχεδίαση επιτρέπει την πλήρη αποφυγή σπάνιων γαιών στην κατασκευή του κινητήρα. 
Η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα της BMW iX3 είναι κατά 30% υψηλότερη συγκριτικά με των
σύγχρονων ηλεκτρικών μοντέλων του BMW Group. Η απόδοση του κινητήρα φτάνει μέχρι 93%, συγκρι-
τικά με < 40% των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Το νέο σύστημα κίνησης παράγει μέγιστη ισχύ 210
kW/286 hp και μέγιστη ροπή 400 Nm που, αντίθετα με άλλους ηλεκτροκινητήρες, διατηρείται στις υψηλές
στροφές. Η νέα BMW iX3 επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα, όπως η συμβατική BMW
X3 xDrive30i. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται από τον ηλεκτρονικό κόφτη στα 180 km/h. Η μεταφορά
ισχύος στους πίσω τροχούς δημιουργεί μία κλασική οδηγική εμπειρία BMW σε συνδυασμό με ανώτερη
ελκτική πρόσφυση – χάρη στο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ARB – και εξαιρετική απόδοση. 

Πρεμιέρα για την 5η γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive 

Η νέα BMW iX3 ενσαρκώνει επίσης τη στρατηγική
φιλοσοφία «Δύναμη της Επιλογής» (Power of Choice)
με την οποία το BMW Group ικανοποιεί ένα μεγάλο
εύρος απαιτήσεων των πελατών και νομοθετικών
ρυθμίσεων σε όλο τον κόσμο. Η BMW X3 θα είναι το
πρώτο μοντέλο που θα διατίθεται με υψηλά  αποδο-
τικούς κινητήρες βενζίνης και diesel, plug-in υβρι-
δικό σύστημα και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Το
λανσάρισμα της iX3 στην αγορά θα ξεκινήσει αργό-
τερα μέσα στη χρονιά, με την έναρξη των πωλήσεων
στην Κίνα. Θα είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας
που θα κατασκευάζεται και για εξαγωγές στο εργο-
στάσιο της Shenyang στην Κίνα, το οποίο διαχειρίζε-
ται η κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive. 
Η νέα BMW iX3 οφείλει τον πρωτοποριακό χαρα-

κτήρα της στο μοναδικό συνδυασμό απόδοσης του
ηλεκτροκινητήρα της, στη βελτιστοποιημένη ενεργει-
ακή απόδοση των μπαταριών υψηλής τάσης που
διαθέτει και στην υψηλή ικανότητα φόρτισης. Είναι
προϊόν πολυετούς και συνεχούς ενασχόλησης του
BMW Group στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι και-
νοτομίες που έφερε στην αγορά η BMW i3 συνδυά-
ζονται έξυπνα με την 5η γενιά της τεχνολογίας BMW
eDrive, επιτυγχάνοντας βελτιώσεις στη λειτουργική
αυτονομία μέσω αυξημένης απόδοσης. Αυτό σημαί-
νει ότι μπορούν να αποφευχθούν οι δυσανάλογα με-
γάλες μπαταρίες, που συνήθως έχουν αρνητικές
επιπτώσεις στο βάρος του οχήματος, στη δυναμική
συμπεριφορά και στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.
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AUDI Q5

τεχνολογία

Η προηγμένη τεχνολογία κυψελών μπαταριών δια-
δραματίζει πρωταρχικό ρόλο στο τελευταίο στάδιο
εξέλιξης μπαταριών υψηλής τάσης. Η χωρητικότητα
της μπαταρίας, σε σχέση με τον απαιτούμενο χώρο
τοποθέτησης και το βάρος της έχει αυξηθεί αισθητά.
Η βαρυμετρική ενεργειακή πυκνότητα των 188 πρι-
σματικών κυψελών στη νέα BMW iX3 είναι περίπου
20% υψηλότερη από την αντίστοιχη των κυψελών
που χρησιμοποιούσε το BMW Group στα αμιγώς
ηλεκτρικά μοντέλα του μέχρι σήμερα. Ένα συνολικό
ενεργειακό περιεχόμενο 80 kWh – με ωφέλιμο 74
kWh – και η υψηλή απόδοση του συστήματος κίνη-
σης, επιτρέπουν στη νέα BMW iX3 να προσφέρει αυ-
τονομία έως 459 km στον κύκλο WLTP και μέχρι
520 km σύμφωνα με το πρότυπο NEDC.

Οι νέες τεχνολογίες που κάνουν το ντεμπούτο τους
στην 5η γενιά BMW eDrive περιλαμβάνουν μία και-
νοτόμα μονάδα φόρτισης, που αποστέλλει ισχύ τόσο
στη μπαταρία των 400V όσο και στην ενσωματω-
μένη παροχή 12V. Όταν χρησιμοποιούνται τερματικά
εναλλασσόμενου ρεύματος, επιτρέπει μονοφασική
φόρτιση έως 7,4 kW και τριφασική έως 11 kW. Συν-
δέοντας το όχημα σε ένα σταθμό ταχείας φόρτισης
συνεχούς ρεύματος, η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 150
kW. Επομένως, η μπαταρία της νέας BMW iX3 μπο-
ρεί να φορτιστεί από το 0 μέχρι το 80% της πλήρους
χωρητικότητάς της σε 34 λεπτά. Οι οδηγοί μπορούν
να συμπληρώσουν την απαιτούμενη ενέργεια για να
προσθέσουν 100 km στην αυτονομία του οχήματος
(στον κύκλο WLTP) με φόρτιση 10 λεπτών. 

BMW Xi3

Βελτιστοποιημένη απόδοση αυξάνει τις δυνατότητες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 

Η εξαιρετική απόδοση του ηλεκτροκινητήρα και η υψηλή ικανότητα φόρτισης χαρίζουν στη νέα BMW iX3
εξαιρετικές ικανότητες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Σε μία διαδρομή, από το Μόναχο μέχρι το Βερολίνο
για παράδειγμα, μία BMW iX3 θα χρειαστεί λιγότερες στάσεις φόρτισης από ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό όχημα,
του οποίου η απόδοση μειώνεται από την παρουσία μεγαλύτερων και βαρύτερων μπαταριών υψηλής τάσης.
Επίσης, στην περίπτωση που χρειαστεί, οι στάσεις για φόρτιση θα είναι και πιο σύντομες.
Η προσαρμοζόμενη ανάκτηση ενέργειας αυξάνει την απόδοση και την οδηγική άνεση κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού. Το επίπεδο του Brake Energy Regeneration προσαρμόζεται στις οδηγικές συνθήκες όπως περι-
γράφονται από το σύστημα πλοήγησης και τους αισθητήρες συστημάτων υποστήριξης οδηγού. Για παρά-
δειγμα, όταν το όχημα πλησιάζει σε μία διασταύρωση, μία ευθεία με όριο ταχύτητας ή ένα προπορευόμενο
όχημα, η ανάκτηση ενέργειας αξιοποιείται πλήρως. 



αύγουστος 2020 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 25

BMW Xi3

Από την άλλη, στον ανοιχτό δρόμο, η λειτουργία coasting (ρολάρισμα) ενεργοποιείται όποτε ο οδηγός σηκώνει
το πόδι του από το γκάζι. Εναλλακτικά, αντί τις προσαρμοζόμενης ανάκτησης ενέργειας, στην θέση D, ο οδηγός
μπορεί να επιλέξει high, medium ή low επίπεδο στο Brake Energy Regeneration. Επίσης, χρησιμοποιώντας
τον επιλογέα στην κεντρική κονσόλα για την επιλογή της θέσης B δημιουργείται η χαρακτηριστική αίσθηση
‘one-pedal’ των ηλεκτρικών οχημάτων BMW, προσφέροντας έντονη ανάκτηση ενέργειας.
Μία προηγμένη αντλία θερμότητας που περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό, συμβάλει στη γενικότερη απο-
δοτική φιλοσοφία της BMW iX3.

Ανοίγοντας νέους δρόμους: προϊόντα BMW Charging , ψηφιακές υπηρεσίες και εξαιρετικά

περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια. 

Η τελευταία γενιά μπαταριών υψηλής τάσης υιοθετεί
ιδιαίτερα λεπτή δομή. Τοποθετημένη χαμηλά στο δά-
πεδο του αυτοκινήτου, ενσωματώνεται άριστα στην
ευέλικτη αρχιτεκτονική του SAV. Αυτό χαμηλώνει το
κέντρο βάρους κατά περίπου 7,5 cm συγκριτικά με τα
συμβατικά μοντέλα BMW X3, αυξάνοντας αισθητά την
πλευρική ‘δυναμική’. Μεταξύ των αποκλειστικών χα-
ρακτηριστικών της δομής του πλαισίου της BMW iX3
είναι ένα υποπλαίσιο πίσω άξονα, που προσφέρει τον
απαιτούμενο χώρο για την εγκατάσταση του συστήμα-
τος κίνησης. Η στάνταρ προσαρμοζόμενη ανάρτηση
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, των
οποίων τα χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στην επι-

φάνεια του δρόμου και στις εκάστοτε συνθήκες. Έτσι
επιτυγχάνεται μία ακριβής βελτιστοποίηση της οδηγι-
κής άνεσης και της δυναμικής συμπεριφοράς. Η προ-
αιρετική ανάρτηση Adaptive M είναι ρυθμισμένη ώστε
να προσφέρει σπορ απόκριση. 
Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η ειδική
ρύθμιση του πλαισίου χαρίζουν στη νέα BMW iX3
σπορ και ευέλικτη συμπεριφορά. Το καινοτόμο σύ-
στημα ελέγχου πρόσφυσης ARB, γνωστό από το BMW
i3 και ένα υψηλό επίπεδο κατευθυντικής ευστάθειας
προσφέρουν εκπληκτική ελκτική πρόσφυση σε αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες και σε χαλαρά εδάφη για ένα
Sports Activity Vehicle με ένα κινητήριο άξονα.

Το νέο καλώδιο οικιακής φόρτισης Flexible Fast
Charger θα διατίθεται για πρώτη φορά για τη νέα BMW
iX3, και μπορεί να συνδέεται τόσο σε στάνταρ οικιακές
όσο και σε βιομηχανικές πρίζες με τη βοήθεια κάποιου
αντάπτορα. Στο βασικό εξοπλισμό της νέας BMW iX3
θα ανήκει και το καλώδιο δημόσιας φόρτισης, ενώ τα
BMW Wallbox στις 3 εκδοχές τους, θα συνεχίζουν να
αποτελούν τις ενδεδειγμένες λύσεις οικιακής φόρτισης
AC.
Το νέο σύστημα πλοήγησης BMW Maps που βασίζεται
στο cloud επιτρέπει τον υπολογισμό της διαδρομής και
των χρόνων άφιξης με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και
ακρίβεια. Υπηρεσίες ήδη γνωστές από το BMW i3,
όπως πλοήγηση με απεικόνιση αυτονομίας στο χάρτη
και λεπτομερείς πληροφορίες για δημόσιους σταθμούς
φόρτισης – καλύπτοντας τα πάντα, από διεύθυνση, δια-
θεσιμότητα και τύπο σύνδεσης μέχρι ταχύτητα φόρτι-
σης και διαδικασία πληρωμής – πλαισιώνονται τώρα
από πρόσθετες λειτουργίες, με πρόσβαση από το αυ-
τοκίνητο ή τη νέα εφαρμογή My BMW. Αυτές περιλαμ-
βάνουν προγραμματισμό πλοήγησης με υποδείξεις για
στάσεις φόρτισης, πληροφορίες για σημεία ενδιαφέ-

ροντος στην περιοχή πέριξ των δημόσιων σταθμών
φόρτισης και δυνατότητα φιλτραρίσματος αποτελεσμά-
των αναζήτησης για εμφάνιση σημείων ταχείας φόρτι-
σης. 
Η BMW iX3 εφοδιάζεται στάνταρ με  την τελευταία γενιά
του λειτουργικού συστήματος ID7, που επιτρέπει ασύρ-
ματες (over the air) ενημερώσεις λογισμικού των συ-
στημάτων οχήματος. 
Το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα κίνησης, η εκτενής
χρήση δευτερευουσών πρώτων υλών στην παραγωγή
χυτών από αλουμίνιο και θερμοπλαστικών, η απουσία
σπάνιων γαιών και η χρήση πράσινης ενέργειας σε
όλους τους τομείς της παραγωγής, συμπεριλαμβανο-
μένων των κυψελών μπαταριών υψηλής τάσης, είναι
παράγοντες που συνεισφέρουν στο εντυπωσιακό αν-
θρακικό αποτύπωμα της νέας BMW iX3. Η BMW iX3
υπερέχει της πετρελαιοκίνητης BMW X3 xDrive 20d
πάνω από 30% (με υπολογισμό του μέσου ευρωπαϊκού
ενεργειακού μίγματος στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας) και κατά 60% όταν για την παραγωγή της
ηλεκτρική ενέργειας χρησιμοποιείται πράσινη ηλε-
κτρική ενέργεια, από ανανεώσιμες πηγές.

Σπορ οδική συμπεριφορά και εξαιρετική ελκτική πρόσφυση. 
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Η Eli είναι μια κινέζικη start – up φίρμα, που και στο παρελθόν είχε ανακοινώσει την πα-

ραγωγή του μικρού της μοντέλου, όπως αυτό, είχε μείνει στα χαρτιά. Τώρα, η Eli φαίνεται

πιο αποφασισμένη να βγάλει στους δρόμους το μικρό της όχημα, που εντυπωσιάζει τόσο

με την ηλεκτρική του τεχνολογία κάτω από το καπό όσο και με τις διαστάσεις. Συγκεκριμένα,

το λιλιπούτειο όχημα – που μοιάζει με αυτοκίνητο τσέπης – έχει μήκος 2,25 μέτρα και ύψος

1 5,9 μέτρα. Σε συνδυασμό με το πολύ μικρό του πλάτος – 1,3 μέτρα – του δίνει την δυνα-

τότητα να σφηνώνει με ευκολία ακόμη και στα πιο δύσκολα, εμπορικά κέντρα. 

■ Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το Citroen Ami, που κινείται ηλεκτρικά

και είναι ένα από τα πιο μικρά οχήματα που θα κυκλοφορούν στον κόσμο. 

eli Zero
ηλεκτροκίνηση

Το Eli Zero αναμένεται
να ενταχθεί στην 

συνομοταξία των 
αυτοκινήτων πόλης

πολύ σύντομα, 
εφόσον, καταφέρει να
πάρει το πράσινο φως
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Πάντως, οι επιδόσεις του ηλεκτροκινητήρα των 5 5

ίππων το προορίζουν μόνο για αστική χρήση. Και

αυτό μαρτυράει και η απογοητευτική τελική του τα-

χύτητα που δεν ξεπερνάει τα 45χλμ/ώρα. Μάλιστα, η

κινέζικη φίρμα θα το προσφέρει με δύο εκδόσεις

μπαταριών, 5,8 ή 8 kWh με την αυτονομία του να αγ-

γίζει τα 110 χιλιόμετρα στην περίπτωση με την πιο

ισχυρή μπαταρία. Το Eli Zero αναμένεται να ξεκινή-

σει την εμπορική του καριέρα στα τέλη του 2020,

τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη . Η τιμή του

ίσως να μην ξεπερνάει τις 9 – 10 χιλιάδες ευρώ. 
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ηλεκτροκίνηση

Nissan Ariya
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Το Ariya,  το πρώτο ηλεκτρικό coupé crossover της Nis-
san,  προσφέρει πανίσχυρη επιτάχυνση και ομαλή, αθό-
ρυβη λειτουργία, καθώς και ένα εσωτερικό με μια
φιλόξενη, πολυτελή ατμόσφαιρα. Οι αυτόνομες δυνατό-
τητες οδήγησης που προσφέρουν χαλάρωση, η προσω-
ποποιημένη φωνητική υποστήριξη και η απρόσκοπτη
συνδεσιμότητα, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση στο
δρόμο και παρέχουν ένα φιλόξενο περιβάλλον για τον
οδηγό και τους επιβάτες. Και με εκτιμώμενη εμβέλεια
έως και 500 χιλιόμετρα (βάσει συνδυασμένου κύκλου
WLTP, εκκρεμεί έγκριση τύπου) το Ariya είναι ο ιδανικός
σύντροφος  στις καθημερινές μετακινήσεις και τα με-
γάλα ταξίδια.
Τοποθετημένο κάτω από το κέντρο του ταμπλό είναι ένα
κεντρικό  ντουλαπάκι και ένα αναδιπλούμενο συρτάρι.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός πτυσσόμενου τραπεζιού,
μετατρέπει το χώρο της καμπίνας σε χώρο εργασίας, ως
φορητό γραφείο.
Η ρυθμιζόμενη κεντρική κονσόλα μπορεί να μετακινηθεί
για να ταιριάζει στις προσωπικές προτιμήσεις του οδη-
γού και οι ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν ως
μέρος του προφίλ του, για αυτόματη προσαρμογή κατά
τη διάρκεια μελλοντικών εξορμήσεων. Η επιφάνεια φι-
λοξενεί μια νέα μετατόπιση, που ταιριάζει στην παλάμη

του χεριού για να ενθαρρύνει μια χαλαρή θέση οδήγη-
σης με απτά χειριστήρια ελέγχου των λειτουργιών οδή-
γησης, όλα εύκολα προσβάσιμα.
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων θα ενθουσιαστούν
από την αφθονία χώρων για το κεφάλι και τα πόδια,
χάρη στο επίπεδο πάτωμα της καμπίνας που τους επι-
τρέπει να κάθονται εύκολα (ακόμα και σταυροπόδι) και
να χαλαρώνουν. Τα διακοσμητικά ένθετα ακολουθούν
και τον χώρο αυτό, προσδίδοντας μια ενιαία αίσθηση
κομψότητας και άνεσης. Τα λεπτά μπροστινά καθίσματα
είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να αποκρύπτουν την κο-
λόνα Β, προσφέροντας στους επιβάτες μια πανοραμική
θέα προς τα έξω. Το Ariya είναι επίσης εξοπλισμένο με
ηλιοροφή που με το άνοιγμά της, προσφέρει ακόμα πιο
έντονα συναισθήματα.
“Το εσωτερικό του Ariya είναι ένας ευχάριστος «χώρος
διαβίωσης» που μπορούν να τον απολαύσουν ο οδηγός
και οι επιβάτες, καθώς βιώνουν τη θέα του ταξιδιού, σε
γνωστούς και νέους προορισμούς”, δήλωσε ο Arroba.
“Τα υλικά σε όλο το εσωτερικό επιλέχθηκαν προσεκτικά
για να αποφευχθεί η υπερβολικά παραδοσιακή αίσθηση
ορισμένων πολυτελών οχημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα
την εντύπωση του υψηλής ποιότητας φουτουρισμού,
στην τεχνολογία και τη χρηστικότητα.”

■ Η Nissan αποκάλυψε σήμερα στον κόσμο το ολοκαίνουργιο 

coupé crossover Nissan Ariya, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο 

για τα ηλεκτρικά οχήματά της. Το πρωτοποριακό EV έκανε πρεμιέρα 

παγκοσμίως μέσω μιας εικονικής εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε

στο Nissan Pavilion, έναν συναρπαστικό χώρο που θα ανοίξει 

σύντομα τις πύλες του για το κοινό,  στη Yokohama.

Ένα ηλεκτρικό coupé crossover 
για μια νέα εποχή

Η τεχνογνωσία της Nissan στα EVs, εξοπλισμένη με την τελευταία 

τεχνολογία συνδεσιμότητας, σε ένα κομψό coupé crossover 
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Όλα τα τετρακίνητα μοντέλα του Ariya, με τον δίδυμο ηλεκτρικό κινητήρα θα διαθέτουν την πιο προηγμένη
τεχνολογία τετρακίνησης της Nissan, το e-4ORCE. Το “e” στο e-4ORCE σημαίνει το 100% ηλεκτρικό σύ-
στημα κίνησης της Nissan. Το "4ORCE" αναφέρεται στη φυσική ισχύ και ενέργεια του οχήματος, με το
"4" να αντιπροσωπεύει τον έλεγχο όλων των τροχών. Γεννημένο από την πλούσια ιστορία της εταιρείας
στην ανάπτυξη αξιομνημόνευτων  οχημάτων παντός εδάφους και σπορ αυτοκινήτων, το e-4ORCE είναι
ο πνευματικός απόγονος του συστήματος κατανομής ροπής ATTESA E-TS του Nissan GT-R και του έξυ-
πνου συστήματος 4X4 του Nissan Patrol.
Με συγκεκριμένη διαχείριση της απόδοσης της ισχύος και της απόδοσης της πέδησης για ομαλότητα

και σταθερότητα, το e-4ORCE ενισχύει την εμπιστοσύνη του οδηγού εντοπίζοντας την επιθυμητή γραμμή
οδήγησης, σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια του δρόμου, χωρίς αυτός να χρειάζεται να αλλάξει στυλ
οδήγησης ή εισόδου. Για παράδειγμα, όταν στρίβει σε χιονισμένους δρόμους, το όχημα μπορεί να ανι-
χνεύσει πιστά την επιθυμητή γραμμή του οδηγού, χάρη στον εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας έλεγχο του
κινητήρα και των φρένων. Με την αυτοπεποίθηση που προσφέρει στον χειρισμό μια ποικιλίας οδηγικών
συνθηκών, η οδήγηση γίνεται πιο απολαυστική.

■ e-4ORCE: Άνετη οδήγηση και χειρισμός, χωρίς συμβιβασμούς
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Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης του Nissan
Ariya είναι ένα παράδειγμα απρόσκοπτης ενσωμάτω-
σης της προηγμένης τεχνολογίας EV. Πηγαίνει  τον εν-
θουσιασμό και τη δυναμική της κινητικότητας
μηδενικών εκπομπών στο επόμενο επίπεδο,  ενσωμα-
τώνοντας εξαιρετική παροχή ισχύος, δυνατότητες φόρ-
τισης και διευρυμένη ακτίνα οδήγησης. 
Με πέντε βασικά μοντέλα που θα διατεθούν για την ευ-
ρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων των δικίνη-
των και των τετρακίνητων εκδόσεων, το Ariya καλύπτει
τις ανάγκες οδήγησης ενός ευρέος φάσματος αγορα-
στών.
Το δικίνητο μοντέλο Ariya 63kWh είναι ιδανικό για αυ-
τούς που αναζητούν ποιότητα και στυλ στο επόμενης
γενιάς EV τους,  για αστικές και προαστιακές μετακινή-
σεις. Τα δικίνητα μοντέλα του Ariya 87kWh αποτελούν
επέκταση των 63kWh,  με ένα αναβαθμισμένο σύ-
στημα μετάδοσης κίνησης και πρόσθετη εμβέλεια, για
όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν σε μεγαλύτερες δια-
δρομές.
Το τετρακίνητο μοντέλο Ariya e-4ORCE 63kWh προ-

σφέρει μια ελκυστική ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις
και αξία, στην κατηγορία του. Χωρίς σχεδόν κανένα
συμβιβασμό στην εμβέλεια, αυτό το μοντέλο προσφέ-
ρει πλούσιες επιδόσεις και καινοτόμες, νέες τεχνολο-
γίες, συμπεριλαμβανομένων των δίδυμων ηλεκτρικών
κινητήρων και της τεχνολογίας ελέγχου e-4ORCE που
παρέχουν ισορροπημένη, προβλέψιμη ισχύ και στους
τέσσερις τροχούς. Το τετρακίνητο Ariya e-4ORCE
87kWh θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία,
σε συνδυασμό με άφθονη ισχύ, χάρη στην τεχνολογία
e-4ORCE. Κορυφαίο στη γκάμα, το Ariya e-4ORCE
87kWh Performance θα επωφεληθεί από υψηλότερη
απόδοση ισχύος και θα αποτελέσει την επιτομή του κα-
λύτερου συνδυασμού τεχνολογίας και επιδόσεων.
Είτε πρόκειται για το δικινήτο ή το τετρακίνητο μοντέλο,
η ισχύς και η απόδοση του Ariya θα φέρει τον ενθου-
σιασμό στις καθημερινές μετακινήσεις και θα παρο-
τρύνει τους οδηγούς να εξερευνήσουν περισσότερες
διαδρομές μαζί του. Για αυτούς που αγαπούν την πε-
ριπέτεια με ρυμουλκούμενο, το Ariya εκτιμάται ότι θα
έχει ελκτική δυνατότητα 1500 κιλών. 

■ Intelligent Power: 

εκπληκτικές επιδόσεις EV, για ένα ευρύ φάσμα αναγκών

ηλεκτροκίνηση

Nissan Ariya
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Ο Thomas Schäfer, ο νέος CEO της SKODA AUTO, δή-
λωσε: «Η πρεμιέρα του ENYAQ iV σηματοδοτεί μια νέα
εποχή για τη SKODA. Αυτό είναι το πρώτο μας ηλεκτρικό
αυτοκίνητο που βασίζεται στην πλατφόρμα MEB. Με το
λανσάρισμα αυτού του μοντέλου, κάνουμε την ηλεκτρο-
κινητικότητα Simply Clever - με μεγάλες αυτονομίες,
γρήγορη φόρτιση, ευκολία λειτουργίας και προσιτές
τιμές. Το ENYAQ iV κατασκευάζεται στην καρδιά της
SKODA, στη Mladá Boleslav, καθιστώντας το κύριο ερ-
γοστάσιό μας ως τη μοναδική μονάδα παραγωγής για
οχήματα με βάση την MEB στην Ευρώπη, που βρίσκεται
εκτός Γερμανίας. Αυτή είναι μια εξαιρετική απόδειξη της
τεχνογνωσίας της SKODA και θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους εργαζόμενους στη SKODA που έκαναν
πραγματικότητα το ENYAQ iV. Είναι ένα υπέροχο αυτο-
κίνητο και είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα».
Παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου
SKODA ENYAQ iV, λανσάρεται και η αποκλειστική, ιδι-
αίτερα πλούσια εξοπλισμένη Founders Edition. Περιο-
ρίζεται σε 1.895 μονάδες ως απότιση φόρου τιμής στο

έτος ίδρυσης της SKODA από τους Václav Laurin και
Václav Klement πριν από 125 χρόνια. Διακοσμημένο με
το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι που φέρει κρυ-
στάλλινη ένδειξη Founders Edition - που παράγεται από
τον τσεχικό κατασκευαστή κρυστάλλων Preciosa - θα
έχει την αρίθμηση του μοντέλου, επιβεβαιώνοντας ότι
προέρχεται από περιορισμένη γκάμα. Όλα τα μοντέλα
της Founders Edition θα παραδοθούν το 2021.
Εκτός άλλων, η Founders Edition (όπως και το ENYAQ
vRS iV) είναι εξοπλισμένη με Crystal Face, η οποία πε-
ριλαμβάνει μια εκπληκτική, φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου
ως στάνταρ. Για τα ENYAQ 80 iV και ENYAQ 80x iV, δια-
τίθεται προαιρετικά. Το κρυσταλλικό μπροστινό μέρος
του ENYAQ iV φωτίζεται από 130 LED - ένα concept που
πρωτοεμφανίστηκε στο πρωτότυπο SKODA VISION iV.
Τα αυτοκίνητα Founders Edition διατίθενται σε δύο πα-
ραλλαγές κινητήρα/μπαταρίας και δύο χρώματα. Έχουν
ζάντες 21 ιντσών, σπορ μπροστινό και πίσω σπόιλερ και
όσον αφορά στη Design Selection διαθέτουν το eco-
Suite, με αειφόρα επεξεργασμένο δέρμα.

■ Το SKODA ENYAQ iV θα είναι διαθέσιμο με κίνηση στους πίσω ή σε όλους τους τρο-

χούς, με αυτονομία έως και 510 χλμ. στον κύκλο μέτρησης WLTP και χαρακτηριστική,

τυπική για μοντέλο SKODA ευρυχωρία. Η SKODA συνεχίζει να εξελίσσει τη νέα της,

πλήρη συναισθηματισμού σχεδιαστική ταυτότητα και παρουσιάζει στο ENYAQ iV μια

ολοκαίνουργια ιδέα για το εσωτερικό, με το όνομα Design Selections, αντί για κλασικά

επίπεδα εξοπλισμού καθώς και μια ολοκαίνουργια δομή για τις διαθέσιμες εκδόσεις.

Το μοντέλο ξεκινά την εμπορική του καριέρα με μία ειδική έκδοση, την Founders Edi-

tion, η οποία περιορίζεται σε 1.895 μονάδες, αποτίοντας φόρο τιμής στο έτος ίδρυσης

της μάρκας και εορτάζοντας τα 125 χρόνια ιστορίας της.

Η SKODA AUTO αποκαλύπτει το
ολοκαίνουργιο ENYAQ iV

Το πλήρως ηλεκτρικό SUV είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της SKODA που βασίζεται

στην αρθρωτή πλατφόρμα (MEB) ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα, του Volkswagen Group.
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Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης: Το

ENYAQ iV διαθέτει μια ολοκαίνουργια φιλοσο-

φία κίνησης, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότη-

τες που προσφέρει η αρθρωτή πλατφόρμα

ηλεκτρικών αυτοκινήτων MEB, του Volkswa-

gen Group. Η MEB αποτελείται από αυτό που

είναι γνωστό ως πλατφόρμα skateboard, στην

οποία η μπαταρία ενσωματώνεται στο δάπεδο

για εξοικονόμηση χώρου. Τρεις χωρητικότη-

τες μπαταρίας, πέντε επίπεδα ισχύος που κυ-

μαίνονται από 109 έως 225 kW (148 έως 306

ίπποι, αντίστοιχα) και πίσω κίνηση ή τετρακί-

νηση, καλύπτουν πολλές διαφορετικές απαι-

τήσεις και χρήσεις. Με αυτονομία έως 510

χλμ. στον κύκλο WLTP, το ENYAQ iV προσφέ-

ρει χαρακτηριστική πρακτικότητα για καθημε-

ρινή χρήση. Επιπλέον, μπορεί να σύρει ρυ-

μουλκούμενα βάρους έως 1.400 κιλά (κλίση

8%) ή 1.200 κιλά (κλίση 12%).

Προσφέροντας πολλές επιλογές για μπαταρίες

και επίπεδα ισχύος, το SKODA ENYAQ iV

κάνει την οδήγηση τόσο αειφόρα όσο και δια-

σκεδαστική. Εκτός από τον κινητήρα στον

πίσω άξονα, τα δύο πιο ισχυρά μοντέλα είναι

επίσης εξοπλισμένα με έναν δεύτερο ηλε-

κτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα που με-

ταφέρει τη ροπή των 425 και 460 Nm

αντίστοιχα στο δρόμο μέσω των τεσσάρων

τροχών. Το βασικό SKODA ENYAQ 50 iV είναι

εξοπλισμένο με κινητήρα 109 kW και πίσω κί-

■ Τα κυριότερα σημεία του ολοκαίνουργιου SKODA ENYAQ iV με μια ματιά
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νηση. Η μέγιστη ροπή του είναι 220 Nm. Η

μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ολική χωρητικό-

τητα 55 kWh (52 kW net) και έχει αυτονομία

έως 340 χλμ.. Εξοπλισμένο με μπαταρία 62

kWh (58 kWh net), το ENYAQ 60 iV με ισχύ 132

kW μπορεί να καλύψει έως και 390 χλμ.. Η

μέγιστη ροπή του είναι 310 Nm.

Το ENYAQ 80 iV έχει ισχύ 150 kW, ροπή έως

310 Nm και, με 510 χλμ. στον κύκλο WLTP,

διαθέτει τη μεγαλύτερη αυτονομία. Η μπατα-

ρία 82 kWh (77 kWh net) χρησιμοποιείται επί-

σης στις δύο παραλλαγές τετρακίνησης - σε

συνδυασμό με το δεύτερο ηλεκτροκινητήρα

στον μπροστινό άξονα, το ENYAQ 80x iV πα-

ράγει 195 kW και το ENYAQ vRS iV αποδίδει

225 kW. Και τα δύο αυτά μοντέλα έχουν αυτο-

νομία 460 χλμ..

Η μπαταρία 82 kWh, η οποία έχει καθαρή χω-

ρητικότητα 77 kWh, μπορεί να φορτιστεί από

5 έως 80% σε μόλις 38 λεπτά σε αντίστοιχα ση-

μεία ταχείας φόρτισης DC. Στο σπίτι, το ENYAQ

iV μπορεί βολικά να «ανεφοδιαστεί» κατά τη

διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας ένα

wallbox AC έως 11 kW - ανάλογα με το μέγε-

θος της μπαταρίας, αυτή η διαδικασία διαρκεί

από έξι έως οκτώ ώρες. Επιπλέον, το ENYAQ

iV είναι εξοπλισμένο με έναν ειδικό φορτιστή

γενικής χρήσης iV που ταιριάζει σε όλες τις

συμβατικές πρίζες φόρτισης.

ηλεκτροκίνηση

skoda
ENYAQ iV
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Τι αλλάζει, τι προσφέρει, 

το τεχνολογικό υπόβαθρο

Η πλατφόρμα GA-B επιτρέπει μία συνο-

λική μείωση ύψους κατά 40 mm, ενώ

μία αύξηση στο πλάτος του αυτοκινήτου

κατά 50 mm και επιπλέον 57 mm στο

μετατρόχιο συνεισφέρουν στο χαμηλό,

φαρδύ και δυναμικό στήσιμο. Οι εμπρός

και πίσω πρόβολοι έχουν μειωθεί επί-

σης, αφαιρώντας 10 mm από τον εμ-

πρός (800 mm) και 45 mm από τον πίσω

(580 mm), τονίζοντας περαιτέρω τις

συμπαγείς διαστάσεις και πετυχαίνοντας

μία κορυφαία ακτίνα στροφής, ιδανική

για δρόμους πόλεων και ελιγμούς στάθ-

μευσης. 

Η εμπρός σχεδίαση επικεντρώνεται στη

μεγάλη μάσκα και το κεντρικό έμβλημα

Toyota. Οι σχεδιαστές πέτυχαν μία

ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση,  τραβών-

τας τη βάση της κολόνας Α προς τα πίσω

(κάτι που επίσης βελτιώνει την ορατό-

τητα) και αυξάνοντας το μήκος του καπό.

Τα νέα φωτιστικά σώματα υιοθετούν τε-

χνολογία LED και περιλαμβάνουν φλας

που εναλλάσσονται με τη λειτουργία

φώτων ημέρας.  Οι προβολείς εκτείνον-

ται προς τους εμπρός τροχούς, με ένα

ισχυρό στιλιστικό στοιχείο που παράλ-

ληλα μειώνει το αντιληπτό μήκος του εμ-

πρός προβόλου. 

Το εσωτερικό αντανακλά τη φιλοσοφία

“less is more”. Είναι ένας χώρος έξυπνα

σχεδιασμένος, με προσλαμβάνουσα ποι-

ότητα και αίσθηση ευρυχωρίας μοντέ-

λου μιας ανώτερης κατηγορίας. 

Η νέα γενιά Yaris επιστρέφει στη φιλοσοφία “μεγάλο μικρό” που ενέ-

πνευσε την πρώτη γενιά του μοντέλου, αλλά την ερμηνεύει με ένα πιο

«συμπαγές» και ζωηρό τρόπο, ο οποίος αναδεικνύει ένα αυτοκίνητο

γεμάτο ενέργεια και δυναμισμό, σαν αθλητής στη γραμμή εκκίνησης.

 

 

Το νέο Yaris χρησιμοποιεί

την  τέταρτη γενιά υβριδικής

τεχνολογίας Toyota και λανσάρει 

νέα εξαρτήματα που σχεδιάστηκαν

για να είναι συμπαγή, ελαφρά 

και αποδοτικά. 

“

To
yo

ta
Ya

ris
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Το νέο Yaris μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα

έως 130 km/h και η ηλεκτρική αυτονομία του 

σε συνθήκες πόλης έχει αυξηθεί“

auto news

Toyota Yaris

 

Το νέο Yaris χρησιμοποιεί την  τέταρτη γενιά υβρι-

δικής τεχνολογίας Toyota και λανσάρει νέα εξαρ-

τήματα που σχεδιάστηκαν για να είναι συμπαγή,

ελαφρά και αποδοτικά. Επίσης εφοδιάζει το αυτο-

κίνητο με τον πρώτο κινητήρα TNGA. 

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν το βαθμό επιτυχίας

του εγχειρήματος.  Η συνολική απόδοση έχει αυ-

ξηθεί κατά 20%, όχι όμως σε βάρος των επιδό-

σεων, όπως θα περίμενε κάποιος. Στην

πραγματικότητα, η ισχύς αυξήθηκε κατά 16%, στα

116 DIN hp (συνολική ισχύς συστήματος) με 15%

βελτιωμένη επιτάχυνση στο σπριντ 0-100 km/h,

που ολοκληρώνεται σε 9,7 δεύτερα, και ταχύτερη

απόκριση στις εντολές του οδηγού στο γκάζι. 

Οι αμιγώς ηλεκτρικές ικανότητες του αυτοκινήτου

έχουν επίσης αλλάξει: το όχημα μπορεί να ανα-

πτύσσει ταχύτητα έως 130 km/h και η ηλεκτρική

αυτονομία του σε συνθήκες πόλης έχει αυξηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να

απολαμβάνουν πολλά από τα οφέλη ενός ηλεκτρι-

κού μοντέλου με μπαταρία, αλλά με χαμηλότερη

τιμή και χωρίς το άγχος επαναφόρτισης της μπα-

ταρίας. 

Οι εκπομπές CO2 έχουν μειωθεί στα 64 g/km και

στο μικτό κύκλο , η κατανάλωση καυσίμου είναι

2,9 l/100/km, βελτίωση 20%. 

Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός e-CVT αυτόματου

κιβωτίου – ηλεκτρικό με συνεχώς μεταβαλλόμενη

μετάδοση – που προσφέρει αίσθηση γραμμικής

επιτάχυνσης και αθόρυβη λειτουργία. 

■ Υβριδικό σύστημα τέταρτης γενιάς

Το νέο Yaris υιοθετεί μία υβριδική μπαταρία  ιόντων

λιθίου, με τάση που αυξάνεται από τα 144 στα 177.6

V. Ο αριθμός κυψελών έχει μειωθεί, από 120 σε 48.

Η ροή του ρεύματος έχει βελτιωθεί σημαντικά: κατά

100% εντός της μπαταρίας και 50% εκτός. 

Με σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα ισχύος, η μπα-

ταρία είναι μικρότερη και ελαφρύτερη, κατά 12 kg. 

Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της μπορεί να τοπο-

θετείται κάτω από το πίσω κάθισμα, μαζί με τη βοη-

θητική μπαταρία, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση

στο χώρο αποσκευών. 

Η τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου προσφέρει κα-

λύτερη τροφοδοσία ρεύματος, που είναι σημαντικό για

τις ηλεκτρικές επιδόσεις του νέου Yaris στην πόλη. 

■ Υβριδική μπαταρία ιόντων λιθίου 

    

Το νέο Yaris είναι το μοναδικό μοντέλο στην κα-

τηγορία B που διατίθεται προαιρετικά με έγ-

χρωμο head-up display 10”.   Αυτό προβάλλει

βασικές πληροφορίες στη βάση του παρμπρίζ,

στο πεδίο ορατότητας του οδηγού, στο πλαίσιο

της φιλοσοφίας του αυτοκινήτου “χέρια στο τι-

μόνι, μάτια στο δρόμο”. Μεταξύ των πληροφο-

ριών είναι: ταχύτητα οχήματος, προειδοποιήσεις

ασφαλείας (συνδέονται με τα συστήματα Toyota

Safety Sense), υποστήριξη πλοήγησης και πλη-

ροφορίες πολυμέσων. Ο οδηγός μπορεί να επι-

λέγει τις πληροφορίες που θα βλέπει, μέσω μιας

ρύθμισης του μενού στην οθόνη πολλαπλών

πληροφοριών. 

■ Έγχρωμο head-up display 
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Το πακέτο Toyota Safety Sense για το νέο Yaris προ-

σφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά από άλλο τρέχον

μοντέλο Toyota και είναι πιο πλούσιο από οποιοδήποτε

αντίστοιχο του ανταγωνισμού στην κατηγορία B, πε-

ριλαμβάνοντας: 

• Pre-Collision System με ανίχνευση οχήματος, ανί-

χνευση πεζού (ημέρα/νύχτα), ανίχνευση δικυκλιστή

(ημέρα), Intersection Turn Assistance (ανίχνευση

οχήματος και πεζού), Emergency Steering Assis-

tance 

• Intelligent Adaptive Cruise Control (σε όλο το εύρος

ταχυτήτων στο Yaris Hybrid) 

• Road Sign Assist 

• Lane Departure Alert με Steering Control & Lane

Trace Assist 

• Automatic High-Beam 

Όλα τα νέα μοντέλα Yaris επιτρέπουν ομαλή, ασύρ-

ματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple

CarPlay και Android Auto, ώστε οι χρήστες να έχουν

εύκολη πρόσβαση σε αγαπημένες εφαρμογές, χρη-

σιμοποιώντας την κεντρική οθόνη πολυμέσων οκτώ

ιντσών. 

Πρόσβαση σε χρήσιμες, συνδεδεμένες υπηρεσίες

επιτυγχάνεται και μέσω της εφαρμογής MyT Toyota.

Περιλαμβάνονται πρακτικές και χρήσιμες πληροφο-

ρίες για την Toyota, μία λειτουργία εντοπισμού οχή-

ματος (“find my car”) και καθοδήγηση “last mile”,

που παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες, εάν ο πελάτης

δεν μπορεί να σταθμεύσει στον προορισμό του.   Η

λειτουργία “Send to car” επιτρέπει στον οδηγό να

σχεδιάζει μία διαδρομή ενώ βρίσκεται εκτός αυτοκι-

νήτου και να τη στέλνει στο σύστημα πλοήγησης. 

Η εφαρμογή καταγράφει επίσης οδηγικά δεδομένα,

ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τη χιλιομετρική κά-

λυψη, την ταχύτητα και την επιτάχυνση να μπορούν

να ανακτώνται σε μετέπειτα χρόνο.  Η εφαρμογή MyT

στέλνει επίσης υπενθυμίσεις όταν πλησιάζει το σέρ-

βις του αυτοκινήτου. 

■Αδιάλειπτη συνδεσιμότητα

Το γεγονός ότι είναι ένα compact αυτοκίνητο, δεν εμποδίζει το νέο Yaris να επωφεληθεί από τα πιο σύγχρονα

συστήματα υποστήριξης οδηγού - Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Πρωτοπόρος στην κατη-

γορία του στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το  Yaris σημειώνει τώρα περαιτέρω πρόοδο  – όχι μόνον

επωφελούμενο από συστήματα τελευταίας γενιάς, αλλά και λανσάροντας αρκετά που εμφανίζονται για πρώτη

φορά σε μοντέλο Toyota. 

■ Toyota Safety Sense 
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Η Audi προχωρά σε ένα φρεσκάρισμα του μοντέλου, 

με αισθητικές παρεμβάσεις που το φέρνουν πιο κοντά 

στα μεγάλα SUV της μάρκας ενώ το εξοπλίζει 

με τις πιο σύγχρονες προηγμένες τεχνολογίες.

“
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Μπήκε για... λίφτινγκ!
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Q2
Το Audi Q2 παρουσιάστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, 

ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή και αναδείχθηκε σε τεράστια

επιτυχία για τη μάρκα από το Ίνγκολσταντ 
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Εξωτερικά, νέοι προβολείς κάνουν το Q2 ακόμα πιο εντυπωσιακό ενώ πρόσθετες υπηρεσίες

συνδεσιμότητας Audi connect και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, χαρίζουν στο μοντέλο

τεχνολογική πρωτοπορία. Το Audi Q2 ήταν ανέκαθεν εντυπωσιακό, πλέον γίνεται και ακόμα

πιο διασκεδαστικό για τον οδηγό. Το μοντέλο αναμένεται στην Ελλάδα προς το τέλος του έτους. 

Το Audi Q2 είναι ένα ισχυρό all-rounder με

σπορ γονίδια για καθημερινή χρήση και ανα-

ψυχή και ο χαρακτήρας αυτός παραμένει

αναλλοίωτος. Στην ανανεωμένη του έκδοση

το compact SUV έχει επιμηκυνθεί μερικά χι-

λιοστά, τώρα έχει μέγεθος 4,21 μέτρα, ενώ το

πλάτος και το ύψος παρέμειναν τα ίδια (1,79

και 1,54 μέτρα αντίστοιχα). Ο συντελεστής

οπισθέλκουσας 0,31 (με σπορ ανάρτηση)

αποτελεί κορυφαία τιμή στην κατηγορία.

Οι σχεδιαστές επέκτειναν το μοτίβο του πο-

λυγώνου, το οποίο ήδη χαρακτήριζε την εμ-

πρόσθια όψη και το προφίλ του αυτοκινήτου

και στο πίσω μέρος. Ο προφυλακτήρας δια-

θέτει ενσωματωμένο ένθετο διαχύτη με με-

γάλα πολύγωνα πέντε όψεων. Το οκταγωνικό

Singleframe εμπρός είναι ελαφρώς χαμηλό-

τερο, με το αυτοκίνητο να δείχνει πλατύτερο.

Στις εκδόσεις advanced και S  line, ιδιαίτερες

σχεδιαστικές γραμμές παραπέμπουν στο

Audi Sport quattro, ένα εικονικό μοντέλο της

μάρκας.
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■Εξωτερικός σχεδιασμός – πολυγωνικές επιφάνειες χαρίζουν κομψότητα 
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Νέα εμφάνιση και στο ευρύχωρο εσωτερικό του

Audi Q2 που φιλοξενεί με άνεση πέντε επιβάτες.

Νέοι αεραγωγοί και μοχλός ταχυτήτων ή ο μοχλός

επιλογής του S tronic. Νέες εκδόσεις εσωτερικού

– ανάμεσά τους και η S line – που συνδυάζονται

ελεύθερα με τις τρεις εκδόσεις για το εξωτερικό.

Με το προαιρετικό πακέτο ambient φωτισμού, η

φωτιζόμενη διακοσμητική λωρίδα στον πίνακα ορ-

γάνων και οι αντίστοιχες στα γόνατα στην κεντρική

κονσόλα φωτίζουν με κομψό τρόπο το εσωτερικό. 

Όσον αφορά στις ταπετσαρίες, το υλικό μικροϊνών

Dinamica αντικαθιστά το Alcantara ενώ πολλές

είναι οι δυνατότητες εξατομίκευσης. Προαιρετικά,

διαθέσιμα σπορ καθίσματα με έντονες πλαϊνές ενι-

σχύσεις, κάθισμα συνοδηγού με ρυθμιζόμενο

ύψος, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός και βοη-

θητική θέρμανση, ηλεκτρική πίσω πόρτα και ένας

κοτσαδόρος. 
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■ Προβολείς LED ή Matrix LED 

Οι προβολείς LED διατίθενται τώρα στάνταρ στο Audi Q2, ενώ οι προβολείς Matrix LED προαιρετικά.

Επτά μεμονωμένες δίοδοι LED σε μια ενιαία μονάδα παράγουν ένα έξυπνα ελεγχόμενο φως υψηλής

δέσμης. Φωτίζει πάντα τον δρόμο όσο πιο φωτεινά γίνεται χωρίς να τυφλώνει άλλους χρήστες. Δέκα

δίοδοι LED παράγουν φως ημέρας, ενώ επτά επιπλέον παράγουν τα δυναμικά φλας. Τεχνολογία LED

και στα πίσω φώτα, με προαιρετικά τα δυναμικά φλας. 

Η παλέτα χρωμάτων του compact SUV περιλαμβάνει πέντε μοντέρνα νέα χρώματα. Πολλές διακο-

σμητικές λεπτομέρειες είναι είτε σε ασημί ή μαύρο είτε βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος, προσ-

δίδοντας χαρακτήρα. Επιλογή τριών εκδόσεων για τα διακοσμητικά στο κάτω τμήμα του αμαξώματος:

μαύρο στη βασική έκδοση, Μανχάταν gray στην advanced και χρώμα του αμαξώματος στην S line.

Μεγάλη δυνατότητα επιλογών και για τον πίνακα οργάνων, είτε

με αναλογικά όργανα είτε με Audi virtual cockpit με διαγώνιο

έως 12,3 ίντσες και MMI navigation plus με οθόνη 8,3 ιντσών.

Λειτουργία μέσω περιστροφικού κουμπιού στην κεντρική

κονσόλα (MMI touch) ή μέσω φωνητικού ελέγχου. Διαθέσιμο

το Audi phone box με και χωρίς λειτουργία φόρτισης καθώς

και το Bang & Olufsen Premium Sound System, με 14 μεγά-

φωνα και ισχύ 705 watt, μοναδικό στα compact SUV.

■ Εσωτερικό: νέα πακέτα εξοπλισμού και δυνατότητες εξατομίκευσης

■ Ψηφιακός κόσμος: χειρισμός, οθόνες,

ψυχαγωγία και Audi connect 



 

 
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο πακέτο Drive

που περιλαμβάνει ένα νέο high-end σύστημα, το adaptive cruise assist, 

το οποίο διατίθεται σε συνδυασμό με το MMI navigation plus, 

το Audi virtual cockpit και το S tronic και το οποίο λειτουργεί

σε ολόκληρο το εύρος ταχυτήτων
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■ Ισχυρά κινητήρια συστήματα: τρεις κινητήρες TFSI και δύο TDI 

Το νέο Audi Q2 έρχεται με πληρέστατη γκάμα κινητήρων, με αιχμή του δόρατος τον 1,5 TFSI 150 PS,

που παράγει ροπή 250 Nm και διαθέτει την τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (COD). Επιπλέον

κινητήρες, συνολικά δύο TDI και τρεις TFSI θα προστεθούν στην πορεία. Όλοι οι κινητήρες συμμορ-

φώνονται με το νέο πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6 AP και η τεχνολογία διπλής δόσης AdBlue

των κινητήρων ντίζελ ελαχιστοποιεί τις εκπομπές NOx. 

Το Q2 με τον 1,5 TFSI διαθέτει στάνταρ χειροκίνητο 6-τάχυτο κιβώτιο, με το 7-τάχυτο S tronic διαθέ-

σιμο προαιρετικά. Προηγμένη τετρακίνηση quattro είναι διαθέσιμη για ορισμένες εκδόσεις κινητήρα,

με τον πολύδισκο συμπλέκτη που μεταφέρει μέρος ή όλη τη ροπή του κινητήρα στους πίσω τροχούς,

να είναι περίπου ένα κιλό ελαφρύτερος σε σχέση με τον προκάτοχό του.

■ Ο βασικός χαρακτήρας του Q2: σπορ και ευέλικτος 

Το νέο Q2 διαθέτει στάνταρ προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, με το τιμόνι να γίνεται όλο και πιο

άμεσο καθώς αυξάνεται η γωνία στροφής. Προαιρετικά, η Audi θα εξοπλίζει το Q2 με σπορ ανάρτηση

που χαμηλώνει το αμάξωμα κατά δέκα χιλιοστά. Εναλλακτικά, η ανάρτηση διαθέτει έλεγχο απόσβε-

σης, που αυξάνει περαιτέρω το εύρος μεταξύ άνεσης και δυναμισμού και προαιρετικά περιλαμβάνει

το Audi drive select. 

Οι επιλογές για ζάντες και ελαστικά ξεκινούν από τις 16 ίντσες και το 205/60 ως μέγεθος ελαστικού.

Στην κορυφή της σειράς υπάρχουν ζάντες 19 ιντσών από την Audi Sport με ελαστικά 235/40. Τρία

νέα σχέδια ζαντών ολοκληρώνουν την γκάμα.

“
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Νέο ενημερωμένο λογισμικό
Bosch ΕSI[tronic] 2.0 για τα 
συνεργεία αυτοκινήτων

Οι προγραμματιστές του ESI[tronic] εργάζονται καθημερινά προκειμένου να κάνουν τη διαδικασία της
διάγνωσης ακόμη πιο αποδοτική και εύκολη για τα συνεργεία. Το ενημερωμένο λογισμικό ESI[tronic]
συνεχίζει να παρέχει στα συνεργεία πρόσβαση σε διαγνωστικά δεδομένα και επιπρόσθετα θα παρέχει
και οδηγίες συντήρησης και επισκευής για όλα τα οχήματα της της Mercedes-Βenz και του Ομίλου
Fiat Chrysler Automobiles που διαθέτουν προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Επιπρόσθετα, ο
εξοπλισμός της Βοsch για τα συνεργεία είναι συμβατός με νέες τεχνολογίες όπως η διάγνωση μονά-
δων ελέγχου για διεπαφές οχημάτων με βάση το Ethernet (DoIP - Diagnostics over Internet Protocol)
ή το PassThru, γεγονός που διευκολύνει και την επικοινωνία με τις διαδικτυακές πύλες των διάφορων
κατασκευαστών αυτοκινήτου.

Ένα νέο χαρακτηριστικό του ESI[tronic] είναι η συμβατότητά του πλέον με όλα τα μοντέλα της Mer-
cedes-Βenz και του Ομίλου Fiat Chrysler Automobiles, καθώς και η ανανεωμένη βάση δεδομένων
Γνωστό Σφάλμα- EBR (Experience-Based Repair) που δίνει στον τεχνικό του συνεργείου τη δυνατότητα
να ανατρέξει σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο περιπτώσεις επισκευής σε διαφορετικούς τύπους
οχημάτων. Επιπλέον η Bosch αναβάθμισε τη συσκευή διάγνωσης KTS 250, με τη νέα έκδοση να είναι
εξοπλισμένη με τη λειτουργία αποστολής e-mail.

Διάγνωση και συντήρηση των οχημάτων Mercedes-Benz και FCA

Αυτή η νέα βάση πληροφοριών αποδείχτηκε ένα
πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή δουλειά
των συνεργείων. Μέσω ενός αλγόριθμου που
έχει αναπτύξει η Bosch, η μηχανή αναζήτησης
EBR ψάχνει μέσα από πολλαπλές πηγές –συμπε-

ριλαμβανομένων και των forum αλλά και των
online αναρτήσεων – για συνηθισμένα τεχνικά
προβλήματα και αντίστοιχες λύσεις. Στη συνέχεια,
βάσει αυτών των πληροφοριών που έχουν συλ-
λεχθεί, οι έμπειροι τεχνικοί της Bosch μπορούν

Γνωστό Σφάλμα – EBR,  Λύσεις επισκευής βασιζόμενες στην εμπειρία

• Mπορεί η Automechanika 2020, η μεγαλύτερη έκθεση που απευθύνεται στην 2η

αγορά αυτοκινήτου, να αναβλήθηκε, ωστόσο η Βosch παραμένει πιστή στο ραντεβού

της με τους επαγγελματίες του κλάδου, ενημερώνοντας τους για τις τελευταίες

εξελίξεις στον τομέα της επισκευής και της συντήρησης του αυτοκινήτου. Λαμβάνοντας

υπόψιν ότι ένα στα τρία ανεξάρτητα συνεργεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη χρησιμοποιεί

το λογισμικό διάγνωσής της αλλά και ότι αυτή τη στιγμή οι ενεργοί χρήστες του

παγκοσμίως είναι πάνω από 200.000, η Bosch ενημερώνει το ESI[tronic] με νέα

χαρακτηριστικά και λειτουργίες.
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να αναπτύξουν πολλαπλές πρακτικές λύσεις
επισκευής. Μάλιστα, από τη στιγμή που ο τεχνι-
κός του συνεργείου έρθει αντιμέτωπος κατά τον
διαγνωστικό έλεγχο με μια γνωστή βλάβη, το
ESI[tronic] του προτείνει αυτομάτως την πιο κα-
τάλληλη λύση. Ένα επιπλέον σημαντικό πλεο-
νέκτημα του ESI[tronic] είναι ότι δίνει τη
δυνατότητα στους τεχνικούς να αξιολογήσουν

λύσεις επισκευής που τους έχουν προταθεί και
τις έχουν χρησιμοποιήσει. Οι λύσεις που έχει
αποδειχθεί πως έχουν τη μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα είναι αυτονόητο πως λαμβάνουν
και την καλύτερη αξιολόγηση, ενώ και το
ESI[tronic]  θα εμφανίσει πρώτες αυτές με την
υψηλότερη βαθμολογία. 

Η νέα έκδοση της συσκευή διάγνωσης KTS 250
είναι πλέον εξοπλισμένη με τη λειτουργία απο-
στολής e-mail, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρή-
στη να στέλνει τα πρωτόκολλα από τη διάγνωση
του οχήματος σε έναν σταθερό υπολογιστή ή
ακόμη και κατευθείαν στο e-mail του πελάτη. O

χρήστης επίσης μπορεί να επισυνάψει πολλές εκ-
θέσεις αναφοράς, ακόμη κι αν αυτές αφορούν
διαφορετικά οχήματα, σε ένα μόνο e-mail, να δη-
μιουργήσει λίστες με τακτικούς παραλήπτες,
καθώς και ένα βασικό κείμενο και θέμα που να
το αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις περιστάσεις.

Aποστολή διαγνωστικών πρωτοκόλλων μέσω e-mail

Το Bosch ESI[tronic] 2.0 είναι ένα λογισμικό διάγνωσης για τη συντήρηση, τη διάγνωση και την επι-
σκευή οχημάτων. Αυτή τη στιγμή το εν λόγω λογισμικό είναι συμβατό με πάνω από 90.000 οχήματα
και περισσότερες από 150 διαφορετικές μάρκες αυτοκινήτων. Προσφέροντας εγχειρίδια επισκευής,
ηλεκτρικά διαγράμματα καθώς και οδηγίες συντήρησης, το ESI[tronic]  διευκολύνει κατά πολύ την
εργασία των τεχνικών συνεργείου ενώ όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει είναι διαρκώς
ενημερωμένα.

Bosch ESI[tronic] 2.0
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H Continental ξεπερνά τις αγορές της,
παρά το ιστορικά αδύναμο οικονομικά 
2ο τρίμηνο του 2020

Ο Όμιλος Continental αποτελεί έναν διορατικό Ορ-

γανισμό, καλά προετοιμασμένο στις εποχές των

κρίσεων, κάτι προφανές, με βάση τα πιο πάνω

στοιχεία, και παρόλες τις προκλήσεις της εποχής.

Η εταιρία συνεχίζει να επιδιώκει την επίτευξη των

στόχων της, ενώ παράλληλα επωφελείται από την

διατμηματική της οργάνωση και τις σταθερές της

βάσεις στη αυτοκινητοβιομηχανία, στον κλάδο

των ελαστικών αντικατάστασης αλλά και στον

κλάδο του πρωτότυπου εξοπλισμού για την αυτο-

κινητοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, η Conti-

nental ενδυνάμωσε, με συνέπεια, τις σχέσεις της

με τους βιομηχανικούς της πελάτες αλλά και τους

τελικούς καταναλωτές. Αυτό το γεγονός την έκανε

λιγότερο επιρρεπή στους κλυδωνισμούς των αγο-

ρών, με συνέπεια τα οικονομικά αποτελέσματα

που προήλθαν από τη δραστηριοποίησή της σε

βιομηχανικούς πελάτες αλλά και σε τελικούς κα-

ταναλωτές, να είναι μειωμένα μόνο κατά 23%,

κατά το 2ο τρίμηνο του 2020, τη στιγμή που η παγ-

κόσμια παραγωγή οχημάτων έπεσε κατά 45%,

κατά την ίδια περίοδο. Αυτό και μόνο αποδεικνύει

ότι η Continental είναι σημαντικά πιο δυνατή, σε

σύγκριση με τις επιδόσεις των συναφών αγορών

της.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι από τις αρχές

Ιουνίου, όλα τα εργοστάσια της Continental παγ-

κοσμίως έχουν ξαναρχίσει την παραγωγή τους.

Ωστόσο, η δημόσια ζωή σε ορισμένες περιοχές

εξακολουθεί να περιορίζεται από την πανδημία

του κορωνοϊού, και έτσι οι δυνατότητες ορισμέ-

νων εγκαταστάσεων αξιοποιούνται σε μειωμένα

επίπεδα, σύμφωνα με την σημαντικά πιο χαμηλή

παγκόσμια ζήτηση. Ανάλογα με το πώς θα συνε-

χιστεί η πανδημία και οι συνέπειές της, είναι πι-

θανό η Continental να χρειαστεί και πάλι να

προβεί σε προσωρινές προσαρμογές της παρα-

γωγής σε κάποια εργοστάσια. Προς το παρόν, πε-

ρίπου το 25% όλων των εργαζομένων εργάζονται

με μειωμένο ωράριο παγκοσμίως. Στη Γερμανία,

τον Ιούνιο, περίπου 30.000 εργαζόμενοι εργάστη-

καν, κατά μέσο όρο, πέντε ημέρες λιγότερες.

• Η παγκόσμια παραγωγή οχημάτων έφτασε τις 12,3 εκατ. μονάδες, κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 (πτώση 45%) 

• Η οργανική ανάπτυξη της Continental έκλεισε στο - 40%, ενώ οι πωλήσεις έφτασαν στα €6.6 δις (Q2 2019: €11,3 δις) 

• Το Προσαρμοσμένο EBIT της Continental κυμάνθηκε στα   €634 εκατ. (Q2 2019: €865 εκατ.)

• Το Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBIT της Continental κυμάνθηκε στο - 9,6% (Q2 2019: 7.7%) 

• Τα καθαρά έσοδα της Continental έφτασαν στα   €741 εκατ. (Q2 2019: €485 εκατ.)

• Τα πάγια έξοδα της Continental μειώθηκαν περισσότερο από €400 εκατ., το 2ο τρίμηνο του 2020 

• Βασικοί στόχοι εξοικονόμησης δαπανών της Continental για το 2020 είναι η μείωση των πάγιων ταμειακών δαπανών

κατά +5% & η μείωση δαπανών κεφαλαίου κατά + 25%

• Η Continental, σε αυτή τη φάση, επιλέγει να μην παρουσιάσει λεπτομερή πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2020.  

Όπως αναμενόταν, οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου Continental μειώθηκαν σημαντικά το 2ο τρίμηνο του 2020, εξαιτίας των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πανδημία επέφερε μια τεράστια κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία, που όμοιά της
δεν υπήρξε μετά Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλα αυτά, κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2020, η Continental ξεπέρασε σε οι-
κονομικές επιδόσεις τις παγκόσμιες αγορές, στου κλάδους που δραστηριοποιείται, σε  Κίνα, ΗΠΑ και Ευρώπη. Πολύ πρόσφατα,
ο  Dr. Elmar Degenhart, CEO της Continental, παρουσίασε τα σχετικά οικονομικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς:






