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ενημέρωση αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Πόσο κερδίζει ο αγοραστής
Με όχημα τις επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικού ΙΧ, 

η αγορά αυτοκινήτου ευελπιστεί να αναθερμανθεί έως τα τέλη του έτους. 

Οι προσφορές για την αγορά αυτοκινήτου τρέχουν και το φθινόπωρο, με τις αντιπροσωπείες να αναμένουν

καλύτερα αποτελέσματα, μετά την καταβαραθρωμένη εικόνα των τελευταίων μηνών, λόγω της πανδημίας

(μόνο τον περασμένο Αύγουστο οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ σημείωσαν πτώση 28,6%).

Η πιο δελεαστική προσφορά είναι η επιδότηση για

την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που τρέχει

εδώ και μερικές εβδομάδες. Η συγκεκριμένη επι-

δότηση είναι έως 6.000 ευρώ και όπως φαίνεται

υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον τόσο για την απόκτηση

ηλεκτρικού αυτοκινήτου, όσο και για την αγορά

ηλεκτρικού ποδηλάτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι

από τις 24 Αυγούστου που άνοιξε η πλατφόρμα Κι-

νούμαι Ηλεκτρικά έχει υποδεχθεί περί τις 5.000 αι-

τήσεις για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

(ΙΧ, ποδηλάτου, δικύκλου/ τρικύκλου). Σαφώς, το

77% των αιτήσεων αγορά την επιδότηση ηλεκτρι-

κού ποδηλάτου, όντας το μέσο που κλέβει την πα-

ράσταση. Ειδικότερα, στην περίπτωση αγοράς ενός

ηλεκτρικού αυτοκινήτου, τα οικονομικά οφέλη κυ-

μαίνονται ανάλογα με την τιμή αγοράς του οχήμα-

τος. 

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο γνώριμα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα, όπως η BMW i3 που κοστίζει 41.300

ευρώ, με την επιδότηση της τάξης του 15% η τιμή

της μειώνεται στα 36.304 ευρώ – το όφελος είναι

σχεδόν 5.000 ευρώ. 
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ενημέρωση αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Επίσης, υπάρχει και επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ,

στην περίπτωση απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου.

Εξίσου σημαντική είναι η επιδότηση στο νέο Nissan

Leaf, το οποίο κοστίζει 33.980 ευρώ, όμως με το όφε-

λος της επιδότησης των 5.481 ευρώ, η νέα του τιμή

ορίζεται στα 28.500 ευρώ. Με την απόσυρση παλαιού

οχήματος η τιμή μειώνεται άλλα 1.000 ευρώ, ήτοι

27.500 ευρώ, ενώ, αν το αυτοκίνητο επιλεχθεί για

ΑΜΕΑ ή πολύτεκνούς, τότε το Nissan Leaf μπορεί να

αποκτηθεί στην τιμή των 26.500 ευρώ. 

Το μικρό DS3 Crossback E-Tense, η ηλεκτρική εκ-

δοχή του, κοστίζει 42.000 ευρώ. Όμως, με την επδό-

τηση , η νέα του τιμή ορίζεται στα 36.919 ευρώ ενώ,

αν υπολογίστεί και το όφελος της απόσυρσης τότε, η

τιμή του απομειώνεται ακόμη περισσότερο και είναι

στα 35.919 ευρώ.  Στα μικρά μοντέλα, όπως το Opel

Corsa e, η νέα του τιμή με την επιδότηση είναι στα

27.032 ευρώ, ενώ, ανάλογες μειώσεις γνωρίζουν και

άλλα ηλεκτρικά μοντέλα. 

Να σημειωθεί, ότι, προς τα τέλη του 2020, αλλά και

τους πρώτους μήνες του 2021, στην ελληνική αγορά

αυτοκινήτου αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση

τους πολύ μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα,

σχεδόν από το σύνολο των ευρωπαϊκών αυτοκινη-

τοβιομηχανιών, με κύριο χαρακτηριστικό τις εκδό-

σεις με μπαταρίες μεγαλύτερης χωρητικότητας, που

προσδίδουν ακόμη πιο αυξημένες αυτονομίες. 

Εκτός των ηλεκτρικών μοντέλων, οι αντιπροσωπείες

«τρέχουν» αυτή την περίοδο σημαντικές προσφόρές

στο μεγαλύτερο τμήμα των προσφερόμενων μοντέ-

λων. Η Citroen προσφέρει όλα τα νέα της μοντέλα σε

σημαντικές προνομιακές τιμές. Εναλλακτικά, υπάρ-

χει πρόγραμμα χρηματοδοτικό που προβλέπει έως

και 36 άτοκες δόσεις. Σε κλοίό προσφορών βρίσκον-

ται αυτή την περίοδο αρκετές αντιπροσωπείες, με το

βασικό μενού να περιλαμβάνει χαμηλότοκα χρημα-

τοδοτικά, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις κ.α. Πριν λοι-

πόν, την αγορά ενός αυτοκινήτου, επιβάλλεται η

έρευνα αγοράς στα μοντέλα που ενδιαφέρουν τους

υποψήφιους αγοραστές, καταλήγοντας στο αυτοκί-

νητο που μας ταιριάζει στις ανάγκες μας και την

τσέπη μας. 
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ενημέρωση

Σαφώς, οι καταναλωτές βλέπουν ακόμη τα ηλεκτρικά μοντέλα ως μια ακριβή λύση ( σε σχέση με τα

μοντέλα βενζίνης ), παρόλο που , δεν πρέπει να αμφισβητείται το γεγονός, ότι η μακροχρόνια χρήση

τους μπορεί να αντισταθμίσει τις υψηλές τιμές κτήσης τους. Όμως, στην «παλέτα» των νέων ηλεκτρι-

κών οχημάτων που ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα, υπάρχουν «ευκαιρίες» για μερικά μοντέλα που,

χάρη στην σημαντική κρατική επιδότηση, οι τιμές τους δεν ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.

■ Με οικονομικό ...σύμμαχο την κρατική επιδότηση έως 6.000 ευρώ
για την αγορά ενός ηλεκτρικού ΙΧ, οι αντιπροσωπείες έχουν, 

πλέον, τη δυνατότητα να προσφέρουν τα νέα ηλεκτρικά τους 
μοντέλα σε ακόμη πιο προσιτές τιμές. 

Τρία ηλεκτρικά με τιμή έως 25.000 ευρώ

αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ειδικότερα, το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην

χώρα μας είναι το νέο Skoda CITIGOe iV που προσφέ-

ρεται, από  18.703 ευρώ, με υπολογισμένο το όφελος της

επιδότησης ( η τιμή του χωρίς το όφελος είναι στα 22.300

ευρώ). Το μικρό, τσέχικο μοντέλο κινείται από ηλεκτρο-

κινητήρα με ισχύ 83 ίππους, και την ροπή στα 212 Νm.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου του SKODA CITIGOe iV έχει

χωρητικότητα 36,8 kWh, εκ των οποίων ωφέλιμα είναι

32,3 kWh. Μετά από μια πλήρη φόρτιση, το νέο μοντέλο

προσφέρει αυτονομία 260 χλμ!
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ενημέρωση

■ Φορτίζουν σε 30 λεπτά!

αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Από 20.960 ευρώ κοστίζει με το όφελος της επιδότη-

σης το ηλεκτρικό Smart Fortwo EQ. Το μικρό μοντε-

λάκι διαθέτει ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 82

ίππους με ροπή 160 Nm. Διαθέτει μπαταρία  ιόντων

λιθίου 17,6 kWh. Η αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 145-

159 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση αμαξώματος (

υπάρχει και η ηλεκτρική εκδοχή του Fourfor όπως και

το cabrio). Aν η φόρτιση γίνει μέσω του προαιρετικού

ταχυφορτιστή 22 kW, η φόρτιση από το 10% στο 80%

της ενέργειας γίνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. Επί-

σης, η smart σχεδίασε μια εφαρμογή για smartphone

η οποία επιτρέπει την οργάνωση των διαδρομών και

την εύρεση σταθμού φόρτισης.

Σχεδόν 5.000 ευρώ είναι το όφελος για το ηλεκτρικό

Peugeot e-208, που πλέον, κοστίζει, μετά την κρατική

επιδότηση 24.665 ευρώ ( η τιμή είναι υπολογισμένη

και με το όφελος της απόσυρσης των 1.000 ευρώ). Το

γαλλικό μοντέλο διαθέτει ηλεκτροκινητήρα,  που απο-

δίδει 136 ίππους ενώ, η ηλεκτρική του ενέργεια απο-

θηκεύεται σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου των 50 kW.

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία αυτή προσφέρεται

με εγγύηση 8 ετών ή 160.000 για το 70% της μέγιστης

χωρητικότητας της. Άλλο ένα σημαντικό ατού του μον-

τέλου εκτός από την αθόρυβη λειτουργία του, είναι ότι

η αυτονομία του αγγίζει τα  340 χλμ.,ενώ για μια πλήρη

φόρτισή της σε φορτιστή με ισχύ 7 kW απαιτούνται

σχεδόν 7,5 ώρες. Όμως, αν επιλεχθεί η φόρτιση μέσω

ταχυφορτιστή των 100 kW, η μπαταρία του έως το 80%

της χωρητικότητα της, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε

30 λεπτά! Στην ελληνική αγορά αναμένονται τους επό-

μενους μήνες και άλλα μοντέλα που η τιμή του θα βρί-

σκεται στο πεδίο των 25.000 ευρώ και ίσως και

χαμηλότερα. Για παράδειγμα, η Dacia ετοιμάζει, πιθα-

νόν, το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο, το  Spring Elec-

tric. Θα είναι ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο, με

εμφάνιση crossover, ενώ, η έκδοση παραγωγής του

θα παρουσιαστεί το 2021. Το μήκος του θα αγγίζει τα

3,7 μέτρα.
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ενημέρωση

Με την παρουσίαση τόσο του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Fiat 500, όσο και των νέων plug-in hybrid Jeep

Renegade 4xe και Compass 4xe, ο Όμιλος FCA παράλληλα με την ανάπτυξη της εξηλεκτρισμένης γκά-

μας μοντέλων, αναπτύσσει και μια σειρά πρωτοβουλιών που θα κάνουν πιο πρακτική και προσιτή την

ηλεκτροκίνηση. Η νεότερη εξέλιξη σε αυτό το πλάνο αφορά στην εγκατάσταση φορτιστών στους σιδη-

ροδρομικούς σταθμούς της Ιταλίας.

■ Σε τροχιά εξηλεκτρισμού!

OMIΛΟΣ FCA

Παράλληλα με την ανάπτυξη εξηλεκτρισμένων μοντέ-

λων, όπως τα νέα ηλεκτρικά Fiat 500 και τα Plug-in Hy-

brid Jeep 4xe,  στόχος του Ομίλου FCA είναι η ανάπτυξη

ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών που θα κα-

ταστήσουν την ηλεκτροκίνηση μια πραγματικά πρα-

κτική, προσιτή και φιλική προς το περιβάλλον λύση

αυτοκίνησης. Σε συνέχεια πρωτοβουλιών, όπως η δη-

μιουργία του μεγαλύτερου δικτύου φόρτισης V2G (ve-

hicle-to-grid) στον κόσμο, της εξέλιξης συστημάτων

Geofencing, τη δημιουργία εφαρμογών όπως το My

Easy Charge για την εύκολη και διαφανή εξόφληση του

κόστους φόρτισης, αλλά και πρωτοποριακές συσκευές

όπως το easyWallbox, η FCA προχωρά με γρήγορους

ρυθμούς και στην ανάπτυξη των δημόσιων δικτύων

φόρτισης.   

Η Leasys, η θυγατρική της FCA Bank που ειδικεύεται

στις λύσεις μίσθωσης οχημάτων, μέχρι το τέλος του

έτους θα έχει εγκαταστήσει 1.200 φορτιστές στα περισ-

σότερα από 400 σημεία εξυπηρέτησης της εταιρείας.

Επιπλέον σε συνεργασία με την Enel X και του Ιταλικούς

σιδηρόδρομους, φορτιστές 22-KW θα τοποθετηθούν σε

σταθμούς τρένων, ξεκινώντας από τον κεντρικό σταθμό

της πόλης του Τορίνο και συνεχίζοντας σε πρώτη φάση

στους σταθμούς του Μιλάνο, της Ρώμης, της Νάπολι και

του Παλέρμο.  Οι φορτιστές θα βρίσκονται αποκλειστικά

στη διάθεση των οδηγών με αυτοκίνητα της Leasys, δί-

νοντας την ευκαιρία για μια πραγματικά πρακτική και

άνετη σύνδεση του σιδηρόδρομου με το αυτοκίνητο.

Με την ανακοίνωση πριν λίγων εβδομάδων του πρω-

τοποριακού προγράμματος Dream Garage όπου οι

αγοραστές του νέου ηλεκτρικού Fiat 500 θα μπορούν

μέσω της Leasys να έχουν πρόσβαση για βραχυχρόνια

μίσθωση σε μια σειρά αυτοκινήτων του Ομίλου FCA,

όπως π.χ. τα Jeep Wrangler και οι Alfa Romeo Giulia

και Stelvio, τώρα με την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης

η ομάδα e-Mobility της FCA κάνει ακόμα ένα βήμα που

ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές τις ηλεκτροκίνησης.

Με την παρουσίαση των νέων εξηλεκτρισμένων μον-

τέλων της FCA, η Leasys προχωρά με ταχείς ρυθμούς

στον εξηλεκτρισμό του στόλου της, με τον στόχο να είναι

μέχρι το τέλος του 2021 αυτός να αποτελείται σε ποσο-

στό 60% από αμιγώς ηλεκτρικά ή Plug-in Hybrid μον-

τέλα.
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ενημέρωση

Η Volvo Cars λαμβάνει πολύτιμη έγκριση από έναν έγκυρο ανεξάρτητο οργανισμό για το κλιματικό

της πλάνο που είναι ένα από τα πλέον φιλόδοξα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο ανεξάρτητος οργανισμός SBTI επικυρώνει το κλιματικό

πλάνο της Volvo Cars για τη μείωση εκπομπών άνθρακα

Το κλιματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Volvo Cars

καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να γίνει μια

κλιματικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2040, επικυρώνεται

επιστημονικά από το έγκυρο SBTI (Science Based Tar-

gets Initiative), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που

υποδεικνύει στις εταιρείες μια ξεκάθαρη οδό για την

υποστήριξη της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Σύμφωνα με το SBTI, το κλιματικό πλάνο της Volvo

Cars, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης οι βραχυπρό-

θεσμες φιλοδοξίες της εταιρείας για το 2025, ευθυγραμ-

μίζεται με την απαιτούμενη μείωση των επιπέδων

άνθρακα ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του

πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα

προ-βιομηχανικά επίπεδα.

Η διαδικασία επαλήθευσης του SBTI προσδιορίζει με

ακρίβεια το πόσο κάθε εταιρεία πρέπει να μειώσει τις

εκπομπές που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμο-

κηπίου και το πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει αυτό ώστε

να εκπληρωθούν οι στόχοι που περιγράφονται στη Συμ-

φωνία του Παρισιού.

«Ως πάροχος μετακίνησης, είμαστε τμήμα του προβλή-

ματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά μπορούμε επίσης

να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης», δήλωσε η

Hanna Fager (Χάνα Φάγκερ), Επικεφαλής Εταιρικών

Λειτουργιών στη Volvo Cars. «Έχουμε ευθύνη για την

ανάληψη δράσης και για αυτό το λόγο η μείωση των

εκπομπών άνθρακα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για

την εταιρεία μας. 
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οικολογία

Η επικύρωση των κλιματικών μας φιλοδοξιών από το

SBTI μας παρέχει πολύτιμη επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε

στη σωστή πορεία».

Το εμπεριστατωμένο κλιματικό σχέδιο της Volvo Cars που

παρουσιάστηκε πέρυσι αντιμετωπίζει τις εκπομπές άν-

θρακα σε όλο το εύρος των λειτουργιών και των προϊόν-

των της εταιρείας, στο δρόμο για την υλοποίηση του

οράματός της να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2040.

Το πλάνο υπερβαίνει την απλή μείωση των εκπομπών

«στην εξάτμιση» μέσω της ηλεκτροκίνησης.

Η εταιρεία θα περιορίσει επίσης τις εκπομπές άνθρακα

στο δίκτυο των εργοστασίων της και στις ευρύτερες δρα-

στηριότητές της, στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ θα διευ-

ρύνει την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση

υλικών.

Ως πρώτο απτό βήμα προς το όραμά της για το 2040, η εται-

ρεία στοχεύει επίσης, μέχρι το 2025, να ελαττώσει το απο-

τύπωμα άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής κάθε

αυτοκινήτου της κατά 40%.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φιλοδοξίες: Μεί-

ωση κατά 50% των «εκπομπών εξάτμισης» ανά αυτοκί-

νητο, μείωση κατά 25% των εκπομπών άνθρακα στις

ευρύτερες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των πα-

ραγωγικών δραστηριοτήτων, και μείωση κατά 25% ανά

αυτοκίνητο των εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με

την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Volvo Cars ήταν ο πρώτος καταξιωμένος κατασκευα-

στής αυτοκινήτων που δεσμεύτηκε για την πλήρη εφαρ-

μογή της ηλεκτροκίνησης, ενώ αποτελεί και τη μόνη

μάρκα που προσφέρει μία plug-in υβριδική εκδοχή σε

κάθε μοντέλο της γκάμας της. Επιπλέον, θα παρουσιάσει

μια σειρά από πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα επόμενα

χρόνια, αρχίζοντας με το XC40 Recharge, το οποίο στην Ελ-

λάδα αναμένεται εντός του 2021.

Οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων της Volvo

αποτέλεσαν σχεδόν το ένα τέταρτο των πωλήσεών της

στην Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του 2020. Κατά τη διάρ-

κεια αυτής της περιόδου, η Volvo Cars ήταν η υπ’ αριθμόν

ένα premium εταιρεία στα plug-in υβριδικά στην Ευρώπη,

σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας ερευνών αγοράς

IHS, ενώ έως το 2025 η Volvo Cars στοχεύει το 50% των

συνολικών πωλήσεών της παγκοσμίως να προέρχεται

από πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το υπόλοιπο από

υβριδικά. 
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e-class

ηλεκτροκίνηση
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Ειδικότερα, η 10η γενιά της E-Class, ανανεώθηκε σε εμφάνιση, δείχνει πιο πολυτελής στην καμπίνα της με τα

συστήματα ενημέρωσης να «περικλείουν» όλες τις εφαρμογές. Συγκεκριμένα, φέρει το νέο ΜΒUX σύστημα

πολυμέσων,  που στον στάνταρ εξοπλισμό  συνοδεύεται από δύο οθόνες 10,25 ιντσών ή δύο 12,3 ιντσών προ-

αιρετικά. Στην καμπίνα των επιβατών έχουν επιλεγεί νέα χρώματα και επενδύσεις, με στόχο ένα πιο φωτεινό

και ταυτόχρονα πολυτελές εσωτερικό. Οι γερμανοί εξόπλισαν το νέο μοντέλο με πιο λειτουργικό τιμόνι, μέσω

του οποίου ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται αρκετές λειτουργίες.

Στο νέο μοντέλο και συγκεκριμένα κάτω από το καπό

κάνουν την παρουσία τους οι 2λιτροι τετρακύλινδροι

κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, όπου και οι δύο

έχουν ως κοινό παρονομαστή το δεύτερης γενιάς

48βολτο ήπιο υβριδικό σύστημα. Οι ήπιες υβριδικές

εκδόσεις ξεκινούν από τους 197 ίππους - (+13,6 με το

σύστημα EQ Boost) και φθάνει έως και 435 ίππους

(+22 με το σύστημα EQ Boost) της ισχυρής  AMG E 53.

Στις εκδόσεις πετρελαίου, το εύρος ισχύος κυμαίνεται

από τους 194 έως και τους 330 ίππους, στις εκδόσεις

Ε 220 d και E 300 d 4Matic. Επίσης, υπάρχουν και τα

Plug-In υβριδικά σύνολα βενζίνης και diesel, και πιο

συγκεκριμένα η βενζινοκίνητη E 300 e 4Matic  και την

E 300 de. Αρκετά μακριά είναι και η λίστα με τα συ-

στήματα υποβοήθησης.  Ο τεχνολογικός εξοπλισμός

είναι πλούσιος και περιλαμβάνει συστήματα όπως

Active Brake Assist (μια λειτουργία παρακολούθησης

της απόστασης και προειδοποίησης σύγκρουσης,

υποστήριξη στο φρενάρισμα κατάλληλη για την κατά-

σταση και λειτουργία αυτόνομου φρεναρίσματος.), Ac-

tive Steering Assist ( ενεργή υποβοήθηση στο τιμόνι),

Active Blind Spot Assist ( που ειδοποιεί για τα τυφλά

σημεία τον οδηγό) and Active Parking Assist ( σύ-

στημα για την υποβοήθηση στο παρκάρισμα) με το

σύστημα Parktronic και camera 360 μοιρών. Σε εκ-

δόσεις, το νέο μοντέλο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες

των πελατών, σε αμάξωμα σεντάν, κουπέ, καμπριολέ,

στέσιον και  All-Terrain (crossover),  

■ Ειδικότερα, η ανανεωμένη έκδοση φέρει πιο πλούσιο τεχνολογικό επίπεδο,

με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης, ενώ, η υβριδική εκδοχή με το ήπιο σύστημα,

δίνει παρόν σε όλες τις εκδόσεις με τις οποίες θα προσφέρεται το νέο μοντέλο. 

■ Οι ήπιες υβριδικές εκδόσεις

Ηπια υβριδική, φουλ πολυτέλεια
Η φίρμα από την Στουτγάρδη ανεβάζει τον πήχη και στην κατηγορία των μεσαίων, πο-

λυτελών μοντέλων της με τον βασικό της εκπρόσωπο την E-Class να θέτει ένα σκαλί

πιο πάνω το τεχνολογικό της επίπεδο, σε συνδυασμό με την υβριδική τεχνολογία που

εισάγεται κάτω από το καπό – όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα μοντέλα. 
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ηλεκτροκίνηση

Volkswagen ΙD.4
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Το ID.4 θα κυκλοφορήσει στην compact SUV κατηγορία,
που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας αγο-
ράς. Θα παράγεται και θα πωλείται στην Ευρώπη, την
Κίνα και την Αμερική και αποτελεί ένα ορόσημο στη στρα-
τηγική ανάπτυξης τηςVolkswagen. Η μάρκα θα επενδύ-
σει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ μέχρι το 2024, με στόχο
να λανσάρει έως 75 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το
2029, ενώ προγραμματίζει πωλήσεις περίπου 26 εκατομ-
μυρίων ηλεκτρικών οχημάτων κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου.  
Ο ηλεκτροκινητήρας του ID.4 είναι τοποθετημένος στον
πίσω άξονα και τροφοδοτεί τους τροχούς μέσω ενός κι-
βωτίου ταχυτήτων μίας σχέσης. Είναι ένας ελαφρύς και
εξαιρετικά αποδοτικός, μόνιμα διεγερμένος σύγχρονος
κινητήρας (PSM) με συμπαγή σχεδίαση. Αποδίδει ισχύ
150 kW (204 PS) και η ροπή των 310 Nm είναι άμεσα δια-
θέσιμη από στάση. Το όχημα  επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα
σε 8,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται
στα 160 χλμ./ώρα. Μία κορυφαία έκδοση με ακόμα πε-
ρισσότερη ισχύ και τετρακίνηση θα ακολουθήσει το 2021. 
Η ενέργεια στο ID.4 αποθηκεύεται σε μια μπαταρία καθα-
ρής χωρητικότητας 77kWh, η οποία ζυγίζει 493 κιλά και
προσφέρει αυτονομία έως 520 χλμ. Ένας βασικός παρά-
γοντας για τη μεγάλη αυτονομία του ID.4  είναι η ισχυρή
ανάκτηση ενέργειας πέδησης. Χρησιμοποιώντας το δια-

κόπτη επιλογής λειτουργίας του κινητήριου συστήματος,
ο οδηγός αποφασίζει εάν το όχημα θα ανακτήσει ενέργεια
κατά την απελευθέρωση του πεντάλ γκαζιού. Εάν η θέση
D (Drive) είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο θα κάνει
ελεύθερο τροχασμό (ρολάρει) στις περισσότερες περι-
πτώσεις. Στη θέση B (Break), ο ηλεκτροκινητήρας λει-
τουργεί ως γεννήτρια και τροφοδοτεί ξανά την μπαταρία.
Σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, το ελαφρύ φρενά-
ρισμα θα πραγματοποιείται μόνο από τον ηλεκτροκινη-
τήρα, ενώ τα υδραυλικά φρένα των τροχών προορίζονται
για όταν απαιτείται ισχυρότερο φρενάρισμα.
Το μήκους 4,58 μέτρων ID.4 κινείται στο δρόμο με μια
ισχυρή και σίγουρη εμφάνιση. Ο σχεδιασμός του χαρα-
κτηρίζεται από καθαρές, ρέουσες και δυνατές φόρμες.
Συνδυάζει την στιβαρή φύση ενός SUV με προηγμένη αε-
ροδυναμική - ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd είναι
μόλις 0,28.  Όπως και στο πιο μικρό ID.3, οι γραμμές του
ID.4 συμβολίζουν την αρχή μιας νέας εποχής στην κινη-
τικότητα. Δεν υπάρχει γρίλια ψυγείου, επειδή η ηλεκτρική
μονάδα δεν απαιτεί τέτοια. 
Οι χαρακτηριστικοί διαδραστικοί προβολείς IQ. Light LED
matrix και η φωτεινή υπογραφή μεταξύ τους, δίνουν μια
εξαιρετικά μοντέρνα πινελιά μπροστά, ενώ πίσω υπάρ-
χουν τρισδιάστατα φώτα LED με δυναμικά φλας και φώτα
φρένων που ανάβουν σε σχήμα X. 

■ Κατασκευάζεται σε ένα κλιματικά ουδέτερο εργοστάσιο και εκλύει μηδενικούς

ρύπους κατά τη κίνησή του. Είναι το πρώτο SUV της Volkswagen που εκφράζει

ένα από τα οράματα της μάρκας, την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρικών οχημάτων

που ικανοποιούν σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες, συνδυάζοντας προσιτή τιμή,

ενεργειακή απόδοση και αειφορία.

Αποκαλύφθηκε το νέο ID.4, 
το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Volkswagen

Η ηλεκτρική επίθεση της Volkswagen συνεχίζεται με αυξητικό ρυθμό: μετά το

ID.3, το ID.4 είναι το δεύτερο μοντέλο που βασίζεται στην αρθρωτή  πλατφόρμα

για την ηλεκτροκίνηση (MEB) και το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της μάρκας. 
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Χάρη στους κοντούς πρόβολους και το μακρύ μεταξόνιο των
2,77 μέτρων, το εσωτερικό του οχήματος είναι τόσο ευρύ-
χωρο όσο ένα συμβατικό SUV από την επόμενη κατηγορία
μεγέθους. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 543 λί-
τρων και μπορεί να αυξηθεί στα 1.575 λίτρα αναδιπλώνοντας
τις πίσω πλάτες. 
Η Volkswagen έχει εξοπλίσει το ID.4 με πρωτοποριακό λει-
τουργικό concept. Το ταμπλό δεν διαθέτει φυσικά κουμπιά
και διακόπτες και χαρακτηρίζεται από υπερσύγχρονη εμφά-
νιση. Ο οδηγός βλέπει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σε
μια συμπαγή οθόνη με διαγώνιο 10 ή 12 ίντσες που μπορεί
να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το πολυλειτουργικό τιμόνι.
Υπάρχει ένας μεγάλος διακόπτης στο δεξιό άκρο της οθόνης
που χρησιμοποιείται για την επιλογή των τρόπων οδήγησης.
Το μέσο του ταμπλό φιλοξενεί την οθόνη αφής για το σύ-
στημα πλοήγησης, τις λειτουργίες τηλεφώνου, τα πολυμέσα,
τα συστήματα υποβοήθησης και τις γενικές ρυθμίσεις του
οχήματος. 
Δύο καινοτόμες τεχνολογίες οθόνης συμπληρώνουν το con-

cept λειτουργίας: Το στάνταρ ID. Light λειτουργεί ως στενή
λωρίδα φωτός κάτω από το παρμπρίζ. Υποστηρίζει τον
οδηγό σε διάφορες καταστάσεις, όπως στροφή ή φρενάρι-
σμα, δημιουργώντας διαισθητικά εφέ φωτισμού. Η οθόνη
προβολής επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει κατευ-
θυντικά βέλη και άλλες οθόνες στο παρμπρίζ, έτσι ώστε να
συνδυάζονται με το περιβάλλον του οχήματος.
Οι υπηρεσίες We Connect Start συνδέουν το όχημα με το
smartphone του κατόχου και την υποδομή κυκλοφορίας. Το
πακέτο προσφέρει υπηρεσίες πλοήγησης, συμπεριλαμβα-
νομένων δεδομένων κίνησης και ενημερώσεις σε πραγμα-
τικό χρόνο και επίδειξης κοντινών σταθμών φόρτισης. Οι
πελάτες του ID.4 μπορούν να ελέγχουν τη διαδικασία φόρτι-
σης και τον κλιματισμό χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρ-
μογή We Connect ID. App στο smartphone τους και μπορεί
ακόμη και να ελέγξουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
και την αυτονομία του οχήματος. Το σύστημα κλιματισμού
λειτουργεί ακόμη και όταν το όχημα δεν κινείται, χωρίς απα-
ραίτητα να φορτίζει την ίδια στιγμή από το δίκτυο.

ηλεκτροκίνηση

Volkswagen ΙD.4
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Το ID.4 εξοπλίζεται με πολλά συστήματα υποβοήθησης
οδηγού στο βασικό εξοπλισμό. Το στάνταρ σύστημα
ελέγχου απόστασης Park Distance διαθέτει ενσωματω-
μένο σύστημα αυτόματης πέδησης κατά τους ελιγμούς.
Διατίθεται επίσης σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane
Assist, Autonomous Emergency Braking Front Assist,
συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης για αντίθετα ερχό-
μενο όχημα, καθώς και Adaptive Cruise Control (ACC)
με “Stop & go” λειτουργία και περιορισμό ταχύτητας. Το
ACC αναλύει δεδομένα πλοήγησης και πινακίδες και
μπορεί επομένως να λειτουργήσει προβλεπτικά: μειώνει
αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος πριν από στροφές,
κυκλικούς κόμβους, πινακίδες ορίων ταχύτητας και
όρια πόλεων. Το σύστημα Eco Assistance είναι επίσης
στάνταρ και ενημερώνει τον οδηγό πότε θα ήταν λογικό
να σηκώσει το πόδι από το γκάζι για να εξοικονομήσει
ενέργεια.
Διαθέσιμα επίσης το Travel Assist, που ελέγχει την από-
σταση από το προπορευόμενο όχημα και διατηρεί το
όχημα στη μέση της λωρίδας του. Για να διατηρηθεί αυτή
η λειτουργία, το μόνο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι
να αγγίζει απαλά το ευαίσθητο στην αφή τιμόνι. Όταν ο

οδηγός αλλάζει λωρίδα, το Side Assist ενημερώνει με
προειδοποίηση σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
Το ID.4 ξεκινάει την εμπορική του καριέρα στις ευρω-
παϊκές αγορές με δύο μοντέλα περιορισμένης παραγω-
γής με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, τα ID.4 1ST  και ID.4
1ST  Max. 
Το ID.4 1ST πατάει σε τροχούς 20 ιντσών στο σχεδιασμό
“Drammen”. Το πακέτο Exterior Style και τα χρωματιστά
παράθυρα στο πίσω μέρος εξασφαλίζουν εντυπωσιακή
παρουσία στο δρόμο. Τα μπροστινά καθίσματα και το πο-
λυλειτουργικό τιμόνι μπορούν να θερμανθούν και ο φω-
τισμός φόντου να ρυθμιστεί σε ένα από 30 διαφορετικά
χρώματα. Τα ανοξείδωτα πεντάλ διαθέτουν το σχέδιο
Play & Pause, ενώ τιμόνι  φέρει το λογότυπο “"1ST”. Ένα
σύστημα κάμερας οπισθοπορείας βοηθά κατά τους ελιγ-
μούς. Διζωνικό σύστημα Climatronic και θερμαινόμενο
παρμπρίζ διευκολύνουν το έργο του οδηγού. Το σύ-
στημα πλοήγησης Discover Pro και τέσσερις θύρες USB
είναι στάνταρ στο ID.4 1ST, όπως και ορισμένα σημαν-
τικά συστήματα υποβοήθησης - Front Assist, Adaptive
Cruise Control με “Stop & go” λειτουργία και το σύστημα
διατήρησης λωρίδας Lane Assist. 

ηλεκτροκίνηση

Volkswagen ΙD.4



 



26 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2020

VW GOLF



Πέντε επιλογές θα έχουν συνολικά οι
αγοραστές του μπεστ σέλερ μοντέλου

σε υβρδικά σύνολα. 

Συγκεκριμένα, τα προηγμένα υβριδικά κι-

νητήρια συστήματα, που εισάγουν στην

πλήρη ηλεκτροκίνηση και το μικρομεσαίο

μοντέλο της φίρμας,  αποτελείται από τρεις

νέους κινητήρες (48V ήπια υβριδικά – mild

hybrid) και δύο νέα plug-in υβριδικά eTSI

κινητήρια συστήματα. Για παράδειγμα, το

Golf 1.5 eTSI με ισχύ 150 ίππους , που ήδη

κυκλοφορεί στην αγορά, πλέον συμπληρώ-

νεται από το Golf 1.0 eTSI με 110 ίππους

ενώ, άλλη μια ήπια υβριδική έκδοση 48V

αναμένεται προς το τέλος του έτους. 

Κινούνται και ηλεκτρικά!

Επίσης, τα δύο νέα φουλ plug-in υβριδικά

μοντέλα είναι το Golf eHybrid και το Golf

GTE. Αυτά τα Golf είναι εξοπλισμένα με μια

επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

με την χωρητικότητα η οποία έχει αυξηθεί

κατά 50%, στις 13 kWh. Τα δύο plug-in

υβριδικά μοντέλα κινούνται είτε από τον

ηλεκτροκινητήρα, είτε από έναν υπερτρο-

φοδοτούμενο βενζινοκινητήρα TSI ή και

από τις δύο μονάδες μαζί. Σε επιδόσεις, το

Golf eHybrid έχει ισχύ 204 ίππους, μπορεί

να κινείται αμιγώς και ηλεκτρικά για απο-

στάσεις έως και 80 χλμ ενώ, η συνδυα-

σμένη αυτονομία φτάνει τα 870 χιλιόμετρα.

Το πιο γρήγορο από τη νέα γενιά υβριδι-

κών, το Golf GTE έχει ισχύ 245 ίππους, που

όταν δεν κινείται υβριδικά ( βενζίνη και

ηλεκτροκινητήρα ) έχει και δυνατότητα κί-

νησης μόνο ηλεκτρικά με αυτονομία έως

και 62 χιλιόμετρα. 

Με κατανάλωση 1,2 λίτρα/100χλμ!

Το νέο Golf eHybrid – όπως και τα υπόλοπα

μοντέλα – δίνουν ρεσιτά οικονομίας. Ετσι,

το  Golf eHybrid έχει συνδυασμένη κατανά-

λωση καυσίμου 1,2 λίτρα/100 χλμ! Το νέο

Golf 1.5 eTSI με τους 150 ίππους διατίθεται

ήδη από την έναρξη κυκλοφορίας του μον-

τέλου στην ελληνική αγορά ενώ μέσα στις

επόμενες εβδομάδες αναμένονται τόσο το

Golf 1.0 eTSI με 110 ίππους (81 kW) όσο και

το Golf eHybrid, με τις αντίστοιχες προτει-

νόμενες λιανικές τιμές να ανακοινώνονται

λίγο πριν το λανσάρισμα των μοντέλων. 

>> Ρεσιτάλ υβριδικής
οικονομίας
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Η Volkswagen ενισχύει την γκάμα του νέου Golf με πέντε συνολικά διαφορετικές

υβριδικές εκδόσεις: τρία ήπια υβριδικά (mild hybrid) και δύο plug-in υβριδικά

μοντέλα. Kαι όλα αυτά παράλληλα με το λανσάρισμα των αμιγώς ηλεκτρικών που

φέρουν τα γράμματα ID. 
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Τα μικρά , ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να αποτε-

λούν την αδιαμφισβήτητη και πιο διαδεδομένη λύση

του μέλλοντος για τις αστικές – υπεραστικές μετακι-

νήσεις, όμως, η εξατομικευμένη κινητικότητα δείχνει

να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών αυτοκινητοβιο-

μηχανιών με πρωτότυπες προτάσεις που στο μέλλον

θα μας καταπλήξουν ευχάριστα και ίσως να γίνουν

οι αχώριστοι φίλοι μας στα καθημερινά μας δρομο-

λόγια ( από το σπίτι στη δουλειά , το σούπερ μάρκετ

κ.α.) . Για παράδειγμα, η SEAT , πριν από λίγους

μήνες παρουσίασε το φιλόδοξο πλάνο της για την οι-

κολογική κινητικότητα με μοντέλα που θα κάνουν τις

διαδρομές μέσα στην πόλη απολύτως αγχολυτικές.

Ειδικότερα, η νέα στρατηγική μονάδα της SEAT, που

ονομάζεται Urban Mobility, περιλαμβάνει μεταξύ

άλλων το πρωτότυπο  e-Kickscooter , ένα ηλεκτρικό

πατίνι και το πρώτο ηλεκτρικό eScooter.  Ανάλογες

προτάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια, σκούτερ άκρως οι-

κολογικά και μικρά μοντέλα ήδη προσφέρουν αρκε-

τές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, που

γλυκοκοιτάζουν την συνεχώς ανερχόμενη κατηγο-

ρία.

bike-cars
τεχνολογία

Θα έχουν πετάλια, 
θα θυμίζουν σπορ
κουπέ ...τσέπης και 

θα προστατεύουν τον
οδηγό από τις 

άσχημες καιρικές 
συνθήκες. 

Έρχονται τα 
...αυτοκινητο-ποδήλατα!



 

■ Το ποδήλατο των τεσσάρων εποχών
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Όμως, υπάρχουν και εταιρείες που προωθούν ακόμη

πιο καινοτόμες λύσεις, οι οποίες δείχνουν να είναι παν-

τελώς απεξαρτητοποιημένες από οποιαδήποτε άλλη κι-

νητήρια μονάδα με τα περισσότερα να υποστηρίζουν

την λύση της ηλεκτρικής υποβοήθησης με την παρου-

σία μιας μπαταρίας ή ενός συστήματος ανάκτησης

ενέργειας. Μια τέτοια, πρωτοποριακή λύση είναι και

αυτή που προτείνει η e-bike Canyon, ένας γνώριμος

κατασκευαστής ποδηλάτων, που ευελπιστεί η καινοτό-

μος ιδέα του να βρει πρόσφορο εμπορικό ενδιαφέρον

στο εγγύς μέλλον. Ουσιαστικά, ο έμπειρος κατασκευα-

στής ποδηλάτων θέλει να παντρέψει δύο ...αντίπαλες

κατηγορίες: Αυτή των αυτοκινήτων και των οικολογι-

κών ποδηλάτων – που πολλές φορές η δεύτερη «εξο-

στρακίζεται» από τους δρόμους εξαιτίας των

κορεσμένων δρόμων από τα ΙΧ. Το νέο πρότζεκτ είναι

ένα λιλιπούτειο αυτοκίνητο, με μια θέση εμπρός για τον

οδηγό, με την κίνηση του να βασίζεται κατά κύριο λόγο

στα γεροδεμένα πόδια του χειριστή εξαιτίας της παρου-

σίας των πεντάλ, ενώ επικουρικά η κίνηση θα υποστη-

ρίζεται και από μια μικρή, ηλεκτρική υποβοήθηση.
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bike-cars
τεχνολογία

Το Future Mobility Concept είναι ένα επίσης, ένα στενό αυτοκινητάκι, που θα μπορεί να ξελασπώνει

τον οδηγό του στα στενά των πόλεων. Μοναδικό μειονέκτημα , ότι το εσωτερικό του θα μπορεί να φι-

λοξενήσει μόνο τον οδηγό και κανέναν άλλο επιβάτη.  Έχει φουτουριστική εμφάνιση, με ένα μικρό

ταμπλό που θα υποστηρίζει την ηλεκτρική του λειτουργία. Ο οδηγός θα μπορεί να αγγίζει σε ταχύτητες

– με την ηλεκτρική υποβοήθηση – έως και τα 50 -60χλμ/ώρα.  Το Canyon Future Mobility Concept

είναι κλειστού τύπου , οπότε έχει και το πλεονέκτημα να προστατεύει τον οδηγό από τις άσχημες και-

ρικές συνθήκες , χωρίς να κινδυνεύει να βραχεί ή να κρυώσει. 

Και όλα αυτά σε μια καλή συγκυρία για την εξατομικευμένη μετακίνηση με τα ηλεκτρικά ποδήλατα να

σημειώνουν ραγδαία εξάπλωση, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την πιο οικολογική μορφή με-

τακίνησης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 150 εκατομμύρια ηλεκτρικά ποδήλατα θα έχουν κυκλοφορήσει

στους δρόμους έως το 2030, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι που θα υποστηριχθεί και από την εξέλιξη

των επόμενων γενιών μπαταριών λιθίου, που θα κάνουν ακόμη πιο άνετες και ξεκούραστες τις μελ-

λοντικές μετακινήσεις μέσα στις ...κορεσμένες από τα αυτοκίνητα πόλεις.
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Υπολογίζεται ότι πάνω
από 150 εκατομμύρια 

ηλεκτρικά ποδήλατα θα
έχουν κυκλοφορήσει

στους δρόμους έως 
το 2030, σε παγκόσμιο

επίπεδο

“

“



BMW 

AR

τεχνολογία

32 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2020

Τι είναι η επαυξημένη

πραγματικότητα της  BMW 

για την παραγωγή 

οχημάτων



augmented reality BMW
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Το BMW Group χρησιμοποιεί μία νέα εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την

εξέλιξη νέων φιλοσοφιών και πρωτότυπων οχημάτων, που επιταχύνει τη διαδικασία μέχρι 12

μήνες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένα τμήματα οχημάτων μέχρι περίπλοκα

στάδια παραγωγής. Γυαλιά AR επιτρέπουν την επικάλυψη (υπέρθεση) πραγματικών γεωμετριών

– στο αμάξωμα ενός οχήματος, για παράδειγμα – με ανάλογης κλίμακας ολογράμματα από τρισ-

διάστατα μοντέλα, ώστε η αξιολόγηση πρωτοτύπων και διαδικασιών συναρμολόγησης για οχή-

ματα μαζικής παραγωγής να γίνεται ευέλικτα και οικονομικά.

Τα οχήματα και τα εξαρτήματά τους οπτικοποιούνται σε μία πλατφόρμα συνδεδεμένη με το σύστημα

διαχείρισης προϊοντικών δεδομένων του BMW Group. Αρχεία CAD (σχεδίαση μέσω υπολογιστή) των

εξαρτημάτων από μία διαδικτυακή βάση δεδομένων μεταφέρονται και αποτίθενται (drag & drop) στα

γυαλιά AR, με τα οποία οι ειδικοί μπορούν, στη συνέχεια, να αναπαράγουν τα δεδομένα σε 3D μορφή

και το αρχικό τους μέγεθος σε ρεαλιστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή AR ελέγχεται χειροκίνητα, επι-

τρέποντας άμεση διάδραση με εικονικά εξαρτήματα.

Με την εφαρμογή AR, μία απλή κίνηση του χεριού είναι αρκετή για να τροποποιήσει όχι μόνο το μέ-

γεθος αλλά και τη θέση και τη γωνία των εξαρτημάτων. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργούνται εγ-

κάρσιες τομές για να προσφέρουν μία εικόνα από την εσωτερική δομή του οχήματος. Ένα ακόμα

πλεονέκτημα είναι η συνεργατική εργασία: άνθρωποι σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο

μπορούν τώρα μέσω του προγράμματος πολλαπλών χρηστών για να συνεργάζονται, να αξιολογούν

σχέδια και πρωτότυπα μαζί, ακόμα και να αναγνωρίζουν σφάλματα.

Τρισδιάστατη οπτικοποίηση πρωτοτύπων

Στο πλαίσιο αυτού του project, το BMW Group συνεργάζεται με μία start-up εταιρεία που εδρεύει στο

Μόναχο και έναν ερευνητικό οργανισμό. Οι εργασίες για την ανάπτυξη και δοκιμή της πρώτης εφαρ-

μογής επαυξημένης πραγματικότητας ξεκίνησαν εδώ και ένα χρόνο στο Pilot Plant του BMW Group

στο Μόναχο. Η έρευνα αλλά και η μεθοδολογική εξέλιξη επικεντρώνονται σε οπτικοποιήσεις βασι-

σμένες σε cloud και έξυπνη αναγνώριση αντικειμένων.

Συνεργασία με start - up και ερευνητικό οργανισμό.  

Ο Michael Schneider, επικεφαλής του τμήματος

Ολοκληρωμένου Οχήματος (Complete Vehicle) στο

Pilot Plant δήλωσε: «Τα γυαλιά AR και τα δεδομένα

CAD μας επιτρέπουν να διαπιστώνουμε πολύ πιο

γρήγορα εάν ο εργαζόμενος στην παραγωγή θα

μπορεί να τοποθετεί το εξάρτημα σωστά στη μετέ-

πειτα φάση της μαζικής παραγωγής. Με αυτό τον

τρόπο, χρειαζόμαστε πολύ λιγότερες δοκιμές».

Ο Christoph Leibetseder, επικεφαλής Τεχνολο-

γιών Ψηφιοποίησης, Πρωτοτυποποίησης & Μέ-

τρησης στο Pilot Plant προσθέτει: «Ένα ακόμα

βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μας εξοικονομεί

χρόνο και χρήμα όταν ενσωματώνουμε νέα οχή-

ματα στην παραγωγή».
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AUDI Q5
τεχνολογία

Το Pilot Plant του BMW Group βρίσκεται στο Κέν-

τρο Έρευνας & Καινοτομίας στο Μόναχο, με τρεις

ακόμα σχετικές εγκαταστάσεις βόρεια τις πόλης,

στις περιοχές Hallbergmoos, Oberschleissheim

και Garching. Έχοντας συνολική έκταση 100,000

m2, απασχολεί μέχρι 850 συνεργάτες, οι οποίοι

εργάζονται ακόμα και πάνω σε 6 project αυτοκι-

νήτων ταυτόχρονα. Όπως τα εργοστάσια μαζικής

παραγωγής, το Pilot Plant μπορεί να συναρμολο-

γεί πρωτότυπα με ηλεκτροκινητήρες ή κινητήρες

εσωτερικής καύσης. Λειτουργώντας ως διεπαφή

μεταξύ των τμημάτων εξέλιξης και παραγωγής,

επιτρέπει τη βελτίωση όχι μόνο των προϊόντων

αλλά των διαδικασιών συναρμολόγησης, εν όψει

της προετοιμασίας τους για χρήση στη μαζική πα-

ραγωγή. Το Pilot Plant αποτελείται από ένα τμήμα

αμαξωμάτων καθώς και επιμέρους τμήματα συ-

ναρμολόγησης, πρωτοτυποίησης και κατασκευής

πρωτοτύπων και ένα Κέντρο Προσθετικής Κατα-

σκευής (Additive Manufacturing Centre), κέντρο

αριστείας για τρισδιάστατη εκτύπωση.

BMW AR
Το Pilot Plant ως Competence Centre (Κέντρο Αριστείας) του BMW Group 

Το δίκτυο παραγωγής του BMW Group

Το 2019, η ισχυρή ζήτηση των πελατών και το λανσάρισμα νέων μοντέλων δημιούργησαν υψηλές απαι-

τήσεις στη δυναμικότητα παραγωγής του δικτύου του BMW Group. Με την κατασκευή 2.564.025 οχη-

μάτων για τις μάρκες BMW, MINI και Rolls-Royce, οι όγκοι παραγωγής έφτασαν σε νέα ρεκόρ όλων

των εποχών. Από αυτά, 2.205.841 ήταν οχήματα BMW, 325.729 MINI, και 5.455 Rolls-Royce Motor Cars.

Περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα κατασκευάστηκαν από τα Γερμανικά εργοστάσια.
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BMW AR

Μοναδικά ευέλικτο και πολύ αποδοτικό, το δίκτυο

παραγωγής του BMW Group μπορεί να απαντά

άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγορών

και στις τοπικές διακυμάνσεις πωλήσεων. Η τεχνο-

γνωσία παραγωγής συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό

στην κερδοφορία του BMW Group.

Το δίκτυο παραγωγής του BMW Group χρησιμο-

ποιεί μία σειρά καινοτόμων ψηφιακών και Industry

4.0 (IoT) τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων η εικο-

νική πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι

εφαρμογές 3D εκτύπωσης. Τυποποιημένες διαδι-

κασίες και δομές σε όλο το σύστημα παραγωγής

διασφαλίζουν σταθερή ανώτερη ποιότητα και επι-

τρέπουν ένα υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης.
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Renault Scenicauto news
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H επιστροφή των πολυμορφικών

Τα πολυμορφικά χάραξαν την δική τους

πορεία με την δυναμική τους παρουσία

να συντελείται τις δύο προηγούμενες δε-

καετίες. Τα MPV είχαν το πλεονέκτημα

των άφθονων χώρων, μια οικογενειακή

«τετράτροχη» συνταγή στην οποία κυ-

ριάρχησαν αρκετές φίρμες. Σαφώς, η

Renault είχε ισχυρή παρουσία στην συγ-

κεκριμένη κατηγορία, με μοντέλα όπως

το Scenic , το Grand Scenic κ.α. Σήμερα,

η γαλλική φίρμα λανσάρει στην αγορά –

όπως και στην χώρα μας – το επιτυχη-

μένο εμπορικά Scenic, με τα πλεονεκτή-

ματα που το χαρακτήριζαν, όπως είναι οι

χώροι, ενώ, πλέον η εμφάνιση και η τε-

χνολογική υπεροχή πατάνε στα σύγ-

χρονα πρότυπα – στάνταρ. Ιστορικά, το

πρώτο Scenic παρουσιάστηκε το 1996,

πριν από περίπου 25 χρόνια και σήμερα,

λανσάρεται η τέταρτη και πιο ολοκληρω-

μένη σε όλα τα σημεία γενιά. Το νέο μον-

τέλο έχει μήκος 4,4 μέτρα, διαθέτει πιο

δυναμική , σπορ εμφάνιση, διαθέτει

έναν μεγάλο χώρο αποσκευών, που αγ-

γίζει τα 572 λίτρα, ενώ, οι επιβάτες θα

έχουν στη διάθεση τους και άλλους, μι-

κρούς αποθηκευτικούς χώρους, συνο-

λική χωρητικότητας 63 λίτρων. Το

SCENIC διαθέτει το σύστημα αναδίπλω-

σης των καθισμάτων με μια κίνηση (Re-

nault One-Touch), το οποίο επιτρέπει την

εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση ενός

εντελώς επίπεδου χώρου για τις απο-

σκευές. 

Σήμερα, η γαλλική φίρμα λανσάρει στην αγορά – όπως και στην χώρα

μας – το επιτυχημένο εμπορικά Scenic, με τα πλεονεκτήματα που το χα-

ρακτήριζαν, όπως είναι οι χώροι, ενώ, πλέον η εμφάνιση και η τεχνο-

λογική υπεροχή πατάνε στα σύγχρονα πρότυπα – στάνταρ

 

 

Στο εσωτερικό του σε κερδίζει

το σύστημα ενημέρωσης και

ψυχαγωγίας, ενώ, φέρει πληθώρα

συστημάτων ασφαλείας

“
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Το SCENIC διαθέτει το σύστημα αναδίπλωσης των

καθισμάτων με μια κίνηση (Renault One-Touch), το οποίο

επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση ενός

εντελώς επίπεδου χώρου για τις αποσκευές. 

“

auto news

Renault Scenic

 

Στο εσωτερικό του σε κερδίζει το σύστημα ενημέ-

ρωσης και ψυχαγωγίας, ενώ, φέρει πληθώρα συ-

στημάτων ασφαλείας, όπως το σύστημα ενεργού

φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, το  σύστημα

ενημέρωσης τήρησης ορίων ταχύτητας με ανα-

γνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης  το σύστημα

προειδοποίησης αλλαγής και διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας κ.α. Έχει αποσπάσει 5 αστέρια ασφα-

λείας στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. 

Η κίνηση του βασίζεται στον γνώριμο κινητήρα

βενζίνης 1.3 TCe απόδοσης 140 ίππων με 240 Nm

ροπής που συνδυάζεται τόσο με χειροκίνητο κι-

βώτιο 6 σχέσεων, όσο και με το αυτόματο κιβώτιο

διπλού συμπλέκτη (EDC) 7 σχέσεων. 

Επίσης, υπάρχει και η δεύτερη εναλλακτική, σε ντίζελ μοτέρ 1.7 Blue dCi diesel ρα απόδοσης 120 ίππων με

300 Nm ροπής, που συνδυάζεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, όσο και με αυτόματο κιβώτιο διπλού

συμπλέκτη (EDC) 6 σχέσεων. Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα,  προσφέρεται στην πιο πλούσια εξο-

πλισμένη έκδοση Intens.
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Η Audi προσθέτει ένα νέο μέλος 

στην οικογένεια A3

Το νέο Audi A3 Sportback και σε έκδοση g-tron, 

φυσικού αερίου (CNG)

 

 

Το πρώτο Audi A3 Sportback g-tron που

κυκλοφόρησε το 2014, χαρακτηριζόταν από

ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία.

Ο διάδοχός του συνεχίζει την παράδοση. 

Audi A3 Sportback g-tron

“

Η λειτουργία της συγκεκριμένης έκδοσης με καύσιμο το συμπιεσμένο φυ-

σικό αέριο (CNG), καθιστά το compact μοντέλο ακόμα πιο οικονομικό και

φιλικό προς το κλίμα, με πολύ χαμηλές εκπομπές CO2. Όπως όλες οι εκδό-

σεις του νέου A3, και το A3 Sportback 30 g-tron διαθέτει σπορ σχεδιασμό,

ψηφιακό concept λειτουργίας και πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό. 

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 TFSI έχει ισχύ 131 PS (96 kW) και παράγει

ροπή 200 Nm στην περιοχή 1.400-4.000 σ.α.λ.. Η υιοθέτηση της διαδικασίας

καύσης Miller, με υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου, κάνει

βέλτιστη χρήση της ενέργειας των καυσαερίων για αρμονική ανάπτυξη

ροπής από πολύ χαμηλές στροφές. Παράλληλα, η συντομευμένη φάση συμ-

πίεσης σε συνδυασμό με τη μακρά φάση διαστολής, ευνοεί τη λειτουργία

υπό μερικό φορτίο, με εμφανή οφέλη στην κατανάλωση.
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Η λειτουργία με καύσιμο το CNG, που έχει καλύτερη

συμπεριφορά στη διαδικασία καύσης σε σχέση με τη

βενζίνη, επιτρέπει υψηλότερη σχέση συμπίεσης,

12,5:1, συγκριτικά με την αντίστοιχη του κινητήρα 1,5

TFSI 150 PS (110 kW), κάτι που βελτιώνει τον ενερ-

γειακό βαθμό απόδοσης. Η κυλινδροκεφαλή, το σύ-

στημα ψεκασμού, ο υπερσυμπιεστής και ο

καταλυτικός μετατροπέας έχουν τροποποιηθεί για

βέλτιστη λειτουργία με κινητήρα CNG. Πριν φτάσει το

αέριο στις βαλβίδες ψεκασμού, ένας ηλεκτρονικός

ρυθμιστής μειώνει την πίεση από 200 bar, η οποία

μπορεί να επικρατεί στις δεξαμενές, μεταξύ 5 και 9

bar.

Το μοντέλο CNG επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα

σε 9,7 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 211

χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου κατά

NEDC είναι μόλις 3,5 - 3,6 κιλά CNG ανά 100 χιλιό-

μετρα, που αντιστοιχεί σε ισοδύναμο εκπομπής CO2

της τάξης 96 - 99 γρμ./χλμ.. Με πλήρεις δεξαμενές

αερίου, το αυτοκίνητο έχει αυτονομία κατά NEDC

έως και 495 χιλιόμετρα (κατά WLTP έως 445 χιλιό-

μετρα). Σε αυτήν έρχεται να προστεθεί η πρόσθετη

αυτονομία που προσφέρει το εφεδρικό ρεζερβουάρ

βενζίνης με καθαρό ωφέλιμο όγκο 9 λίτρων, τοπο-

θετημένο μπροστά από τον πίσω άξονα. Η ισχύς με-

ταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός

αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων S tronic, 7 σχέσεων.

Ο κινητήρας εκκινεί πάντα σε λειτουργία CNG, ψε-

κάζοντας μικρές μόνο ποσότητες βενζίνης σε σπά-

νιες συνθήκες λειτουργίας. Για παράδειγμα, όταν η

πίεση στις δεξαμενές αερίου πέσει κάτω από ένα

ορισμένο όριο, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με την

τρέχουσα κατάσταση οδήγησης, ο κινητήρας μετα-

βαίνει σε λειτουργία βενζίνης. Ο οδηγός δεν αντιλαμ-

βάνεται αυτή τη διαδικασία αλλαγής. Η στάθμη

καυσίμου στις δεξαμενές και η κατανάλωση στον αν-

τίστοιχο τρόπο λειτουργίας εμφανίζονται στο ψηφιακό

ταμπλό οργάνων. Οι δύο λαιμοί πλήρωσης βενζίνης

και φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από ένα κοινό

κάλυμμα καυσίμου.

■ Το Audi A3 Sportback 30 g-tron προσφέρει χαμηλό κόστος κίνησης 

και θετικό ισοζύγιο εκπομπής ρύπων. 

 “
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Τρεις δεξαμενές CNG τοποθετημέ-
νες κάθετα προς την κατεύθυνση
κίνησης βρίσκονται στο πίσω
μέρος του Audi A3 Sportback 30 g-
tron. Μία από αυτές είναι ένας στε-
νός χαλύβδινος κύλινδρος,
χωρητικότητας περίπου 4 κιλών
αερίου, τοποθετημένος μπροστά
από τη δεξαμενή βενζίνης. Δύο με-
γάλες δεξαμενές, καθεμία από τις
οποίες μπορεί να χωρέσει περίπου
7 κιλά CNG, βρίσκονται κάτω από
το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Είναι κατασκευασμένες από συν-
θετικές ίνες και ζυγίζουν μόλις 26
κιλά η καθεμία. Η εσωτερική αε-
ροστεγής στρώση είναι από πο-
λυαμίδιο ενώ το εξαιρετικά
υψηλής αντοχής εξωτερικό κέλυ-
φος περιλαμβάνει δύο στρώσεις:
μία εσωτερική από πολυμερές ενι-
σχυμένο με ανθρακονήματα
(CFRP) και μία εξωτερική από πο-
λυμερές ενισχυμένο με υαλονή-
ματα (GFRP). Η εξωτερική στρώση
διαθέτει μία πρόσθετη λειτουργία

ασφαλείας, χρωματίζεται αυτόματα
σε γαλακτώδες λευκό, σε περί-
πτωση βλάβης. Ένα κάλυμμα
ομοίως κατασκευασμένο από
GFRP, προστατεύει τις δεξαμενές
από εξωτερικά χτυπήματα από πέ-
τρες κλπ..
Ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνεται
κατά την κατασκευή των δεξαμε-
νών. Πριν τοποθετηθούν στο αυτο-
κίνητο, ελέγχονται σε πίεση στα 300
bar, πολύ πάνω από την τυπική
πίεση λειτουργίας των 200 bar. 

Επίσης, κατασκευαστικά πληρούνται και οι πλέον αυ-
στηρές απαιτήσεις των δοκιμών πρόσκρουσης (crash
tests). 
Το Audi A3 Sportback 30 g-tron προσφέρει χαμηλό
κόστος κίνησης και θετικό ισοζύγιο εκπομπής ρύπων.
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του φυσικού αε-
ρίου σε υδρογόνο, ένα αυτοκίνητο που κινείται με
CNG εκπέμπει περίπου 20% λιγότερο διοξείδιο του άν-
θρακα από ένα συγκρίσιμο μοντέλο βενζίνης.
Όπως όλα τα μοντέλα της σειράς, το νέο Audi A3
Sportback 30 g-tron συνδυάζει απολαυστική οδήγηση
με καθημερινή χρηστικότητα. Είναι εξοπλισμένο με
πολλές τεχνολογίες από μεγαλύτερες κατηγορίες μον-
τέλων. Οι τεχνολογίες αυτές κάνουν εμφανή την πα-
ρουσία τους στο ψηφιακό concept λειτουργίας, στα
συστήματα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, στους προ-
βολείς, στο εσωτερικό και στον σπορ δυναμικό χειρι-
σμό. Ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων, ο
χώρος αποσκευών έχει όγκο 280 έως 1.100 λίτρα, με
το δάπεδο φόρτωσης να είναι επίπεδο με το άκρο
φόρτωσης.

Στο βασικό εξοπλισμό του Audi A3 Sportback 30 g-
tron περιλαμβάνονται προβολείς LED, ψηφιακό ταμ-
πλό οργάνων, οθόνη αφής 10,1 ιντσών,
πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι και τα συστήματα
υποβοήθησης οδηγού Audi pre sense front, lane de-
parture warning, swerve assist and turn assist. Με-
ρικές από τις προαιρετικές επιλογές εξοπλισμού είναι
προβολείς matrix LED με ψηφιακά φώτα ημέρας, αυ-
τόματος κλιματισμός τριών ζωνών, head-up οθόνη,
σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, πα-
νοραμική γυάλινη ηλιοροφή και adaptive cruise as-
sist, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό με διαμήκη και
πλευρική καθοδήγηση. Τρεις εξωτερικές και τρεις
εσωτερικές γραμμές εξοπλισμού, οι οποίες μπορούν
να συνδυαστούν ελεύθερα, παρέχουν υψηλό επίπεδο
εξατομίκευσης.
Το νέο Audi A3 Sportback 30 g-tron αναμένεται στη
χώρα μας στις αρχές του επόμενου έτους. Οι προτει-
νόμενες τιμές λιανικής των διαφόρων εκδόσεων εξο-
πλισμού, θα ανακοινωθούν λίγο πριν το λανσάρισμα. 

 

Στο βασικό εξοπλισμό του Audi A3 Sportback 30 g-tron

περιλαμβάνονται προβολείς LED, ψηφιακό ταμπλό οργάνων,

οθόνη αφής 10,1 ιντσών, πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι και

τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Audi pre sense front, lane

departure warning, swerve assist and turn assist. 
“

Audi A3 Sportback g-tron
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Νέο ενημερωμένο λογισμικό
Bosch ΕSI[tronic] 2.0 για τα 
συνεργεία αυτοκινήτων

Η Bridgestone, ηγέτης σε προηγμένες λύσεις και βιώσιμη κινητικότητα, ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρωτοποριακή

τεχνολογία ελαστικών ελαφριάς κατασκευής ENLITEN είναι διαθέσιμη στα ελαστικά Turanza Eco, που σχεδιά-

στηκαν ειδικά για το νέο Golf 8, της Volkswagen. Πρόκειται για την όγδοη γενιά του εμβληματικού hatchback –

που αυτή τη φορά διαθέτει μια σειρά από ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής. Αυτές περιλαμβάνουν μια ημι-

αυτόνομη λειτουργία που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να οδηγεί μόνο του και μια νέα τεχνολογία ανάρτησης που

βελτιώνει τον χειρισμό και τη δυναμική οδήγηση. Τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Turanza Eco με την τεχνολογία

ENLITEN έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την αναβαθμισμένη δυναμική οδήγηση του Golf 8.

Ενεργοποιώντας μία πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης1 για εξαιρετική απόδοση καυσίμου, απαιτώντας λιγότερες

πρώτες ύλες για την παραγωγή τους και μεγιστοποιώντας την απόδοση στο βρεγμένο και κατά της φθοράς, τα

ελαστικά Τεχνολογίας ENLITEN της Bridgestone, χάρη στην κατασκευή τους, προσφέρουν σημαντικά περιβαλ-

λοντικά οφέλη, ενώ παράλληλα βελτιώνεται ο χειρισμός του οχήματος και η δυναμική της οδήγησης μέσω της

μειωμένης περιστρεφόμενης μάζας, προκειμένου να αυξηθεί η απόλαυση κατά την οδήγηση. 

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι η τεχνολογία ENLITEN παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ID.3 της Volk-

swagen, το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία της Bridgestone και

της Volkswagen. 

Κατά την ανάπτυξη του νέου Golf 8, η Volkswagen ζή-

τησε ένα ελαστικό που να προσφέρει εξαιρετικά χα-

μηλή αντίσταση κύλισης, χωρίς να θυσιάζονται όμως

άλλοι τομείς απόδοσης. Η Bridgestone, επί σειρά ετών

συνεργάτης της Volkswagen, απάντησε σε αυτή την ζή-

τηση με τα εξειδικευμένα ελαστικά Turanza Eco με Τε-

χνολογία ENLITEN, που επιτυγχάνουν την καλύτερη

στην κατηγορία τους βαθμολογία «Α» στην Ευρωπαϊκή

ετικέτα, στον τομέα αντίστασης κύλισης και ακόμα πε-

ρισσότερο.

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτού του εξει-

δικευμένου ελαστικού είναι ότι επιτρέπει τον βελτιω-

μένο χειρισμό του οχήματος. Αυτό οφείλεται στην

συνέργεια μεταξύ των μοναδικών υλικών που χρησι-

μοποιούνται για τη δημιουργία της τεχνολογίας EN-

LITEN και μιας νέας διαδικασίας ανάμιξης που έχει

βελτιώσει την απόδοση της σύνθεσης γόμας της τεχνο-

λογίας κατά της φθοράς, χωρίς συμβιβασμούς στην

πρόσφυση. Ο συνδυασμός της κοιλότητας και του αμι-

γώς 3D σχεδιασμού του πέλματος του ελαστικού μεγι-

Σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν τον χειρισμό του οχήματος και τη δυναμική της οδήγησης

•Τα εξειδικευμένα ελαστικά Turanza Eco με τη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία ENLITEN είναι

τώρα διαθέσιμα ως πρώτη τοποθέτηση στο νέο Volkswagen Golf 8.

•Η τεχνολογία ελαστικών ελαφριάς κατασκευής ENLITEN δίνει τη δυνατότητα στα ελαστικά να έχουν

ιδιαίτερα χαμηλή αντίσταση κύλισης1 για εξαιρετική απόδοση καυσίμου, βελτιώνει τον χειρισμό του

οχήματος και τη δυναμική της οδήγησης για αύξηση της απόλαυσης κατά την οδήγηση.

•Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Bridgestone, για την εφαρμογή του πυρήνα της τεχνολογίας

ENLITEN, για πρώτη φορά, στο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ID.3 της Volkswagen, πρόκειται για ένα ακόμα

ορόσημο στη μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρίες. 
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στοποιεί την απόδοση στο βρεγμένο και αυτή κατά της φθο-

ράς. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα ελαστικά Turanza Eco με την

τεχνολογία ENLITEN παρέχουν απόδοση πρόσφυσης σε

βρεγμένο οδόστρωμα που επιτυγχάνει βαθμολογία «Β»

στην Ευρωπαϊκή ετικέτα, χωρίς συμβιβασμούς στην από-

δοση κατά της φθοράς. Αυτά τα θέματα σχεδιασμού και ανά-

πτυξης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν τον

χειρισμό του Volkswagen Golf 8 και, κατά συνέπεια, την

απόλαυση της οδήγησης.

Παράλληλα με τη βελτιωμένη δυναμική της οδήγησης λόγω

της  χαμηλότερης, περιστρεφόμενης μάζας, η νέα καινοτό-

μος τεχνολογία ελαστικών ελαφριάς κατασκευής της

Bridgestone θέτει ένα νέο πρότυπο στη μειωμένη χρήση

υλικών και την αντίσταση κύλισης για να προσφέρει σημαν-

τικά περιβαλλοντικά οφέλη. Τα ελαστικά Τεχνολογίας EN-

LITEN επιδεικνύουν αντίσταση κύλισης που είναι έως και

30% χαμηλότερη από ένα παραδοσιακό premium θερινό

ελαστικό Bridgestone. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κα-

τανάλωσης καυσίμου καθώς και στη μείωση των εκπομ-

πών CO2. Επιπλέον, τα ελαστικά με την Τεχνολογία ENLITEN

επιτρέπουν περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου, μειώνον-

τας το βάρος τους έως και 20 τοις εκατό σε σχέση με αντί-

στοιχα παραδοσιακά premium θερινά ελαστικά

Bridgestone.    Αυτό ισοδυναμεί με έως και 2 κιλά λιγότε-

ρων πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή

κάθε ελαστικού, ένα άλλο περιβαλλοντικό όφελος τόσο από

πλευράς πόρων όσο και από την τελική άποψη διαχείρισης

του τελευταίου σταδίου ζωής των ελαστικών.

Το νέο 205 / 55R16 91H Turanza Eco με Τεχνολογία ENLITEN, που αναπτύχθηκε στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της

Bridgestone EMIA, στη Ρώμη της Ιταλίας και παράγεται στην Ισπανία, άρχισε να είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά

από τον Αύγουστο του 2020.

Μιλώντας για αυτήν την ανακοίνωση ο Αντιπρόεδρος του Τομέα Ελαστικών Πρώτης Τοποθέτησης & Αντικατάστασης,

Bridgestone EMIA, Steven De Bock, δήλωσε: «Σε αυτό το σημείο παρουσιάζουμε την τεχνολογία ENLITEN ως μια σημαντική

ανακάλυψη στον τομέα των βιώσιμων ελαστικών - και δικαίως - αλλά οι βελτιώσεις που επιφέρει, μπορούν να καταστούν

εφικτές και σημαντικές στην εμπειρία της οδήγησης, επίσης. Λόγω της χαμηλής αντίστασης κύλισης του Turanza Eco με

Τεχνολογία ENLITEN κατά την οδήγηση και του χαμηλού βάρους του, η επίδραση του στη δυναμική της οδήγησης - ειδι-

κότερα στους κινητήρες μικρότερης ισχύος - γίνεται εμφανής. Είναι φανταστικό που μπορούμε να υλοποιήσουμε τα δια-

φορετικά οφέλη της τεχνολογίας ENLITEN - περιβαλλοντική βιωσιμότητα και απόλαυση στην οδήγηση- σε συνεργασία με

τον στρατηγικό συνεργάτη μας Volkswagen, καθώς συνεχίζουμε να επιμένουμε στη δέσμευσή μας να παρέχουμε αξία

τόσο στην κοινωνία όσο και στους πελάτες μας ως εταιρεία βιώσιμων λύσεων. 

Εξερευνώντας τα οφέλη της τεχνολογίας ENLITEN με τη Volkswagen
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Νέο μπουζί EVO

Ειδικά κατασκευασμένο για υπερτροφοδοτούμενους

κινητήρες άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Οι σύγχρονοι υπερτροφοδοτούμενοι κινη-

τήρες άμεσου ψεκασμού βενζίνης θέτουν

υψηλές απαιτήσεις στην αντοχή και αξιοπι-

στία των μπουζί. Το νέο μπουζί EVO της

Bosch, είναι ένα ιδιαιτέρως ανθεκτικό

μπουζί σχεδιασμένο να εξασφαλίζει αξιόπι-

στη ανάφλεξη σε όλη την διάρκεια ζωής του

– ακόμα και υπό τις ακραίες συνθήκες που

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι κινητήρες.

Χάρη στο βελτιωμένο σχεδιασμό μόνωσης

και στην υψηλή διηλεκτρική αντοχή των

45KV, τα νέα μπουζί αντέχουν ακόμα και σε

συνθήκες ακανόνιστης καύσης - γνωστή

ως mega knocking - η οποία μπορεί να

συμβεί σε σύγχρονους κινητήρες.

Μπουζί EVO με ακίδα ιριδίου στο κεντρικό

ηλεκτρόδιο

Το νέο μπουζί EVO της Bosch αναπτύχθηκε

για να εξασφαλίσει αξιόπιστη ανάφλεξη των

υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων άμεσου

ψεκασμού βενζίνης. Η ιδιαίτερα ανθεκτική

κατασκευή του θερμομηχανικά, μηχανικά

και ηλεκτρονικά βοηθάει στην αντιμετώπιση

των μεγάλων πιέσεων που δημιουργούνται

στις συνθήκες mega knocking. Η ακίδα ιρι-

δίου στο κεντρικό ηλεκτρόδιο, με τεχνολογία

συγκόλλησης laser και το υλικό πλατίνας

στο ηλεκτρόδιο γείωσης εξασφαλίζουν τη

μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατά την τοποθέ-

τηση των μπουζί, η σωστή ροπή πρέπει να

τηρείται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, εξα-

σφαλίζοντας έτσι την ακριβή θέση και προ-

σανατολισμό τους στον θάλαμο καύσης.

Τα μπουζί EVO της Bosch παράγονται στο

εργοστάσιο της Βαμβέργης, στην Γερμανία.

Θα είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο και

σηματοδοτούν την αρχή της επέκτασης του

χαρτοφυλακίου της Bosch. Αρχικά, θα κυ-

κλοφορήσουν για τους σύγχρονους κινητή-

ρες άμεσου ψεκασμού βενζίνης της

Volkswagen και Mercedes-Benz.

Διαφορετικά κράματα ηλεκτροδίων για

την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων

κάθε κινητήρα

Οι απαιτήσεις που οι σύγχρονοι κινητήρες

θέτουν στα μπουζί ποικίλλουν ανάλογα με

τον τύπο τους. Σε στενή συνεργασία με τους

κατασκευαστές οχημάτων, η Bosch ανα-

πτύσσει τα μπουζί πρώτου εξοπλισμού προ-

σαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε κινητήρα.

Για αυτό τον λόγο, οι μηχανικοί της Bosch

βασίζονται σε ολοκληρωμένη τεχνογνωσία

και εμπειρία δεκαετιών σε συστήματα ψε-

κασμού και ανάφλεξης. Το 1902, η Bosch

εξασφάλισε την ασφαλή ανάφλεξη του μίγ-

ματος αέρα/καυσίμου παράγοντας το

πρώτο μπουζί. Σήμερα, η Bosch προσφέρει

ευρεία γκάμα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα

επιβατικών οχημάτων, μικρών κινητήρων

και κινητήρων αερίου. Τα μαθήματα που δι-

δάχτηκαν σε μηχανοκίνητα αθλήματα και οι

καινοτομίες που αναπτύχθηκαν για αυτό τον

σκοπό συχνά επηρεάζουν την ανάπτυξη και

τον όγκο παραγωγής.

Κατά την παραγωγή των μπουζί, η Bosch

χρησιμοποιεί διαφορετικά κράματα ηλε-

κτροδίων με διαφορετικά πλεονεκτήματα-

μεταξύ άλλων-για να καλύψει τις απαιτήσεις

κάθε κινητήρα. Ειδικές τεχνικές παραγωγής

- όπως η διαδικασία επιμετάλλωσης νικε-

λίου που αναπτύχθηκε από την Bosch και

χρησιμοποιήθηκε επίσης για το νέο μπουζί

EVO - εξασφαλίζουν προστασία από τη διά-

βρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Υψηλής αντοχής για υψηλές απαιτήσεις

• Τεχνογνωσία και παραγωγή από το 1902

• Τεχνολογία για μεγάλο εύρος εφαρμογών






