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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

Ηλεκτρικά – Βενζίνης:

Οι αυτονομίες των μπαταριών θα υπεριδιπλασιαστούν, 
θα είναι πιο φθηνές και θα αντέχουν για πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα! 

Η πρόοδος των ηλεκτρικών την επόμενη πενταετία σε επίπεδο αυτονομίας, 

απόδοσης και τους χρόνους φόρτισης θα είναι ραγδαία. 

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που ήδη μπήκαν στην

ζωή πολλών ευρωπαϊκών χωρών και μεταξύ

αυτών και στην Ελλάδα με το πρόγραμμα επιδό-

τησης έως 6.000 ευρώ,  αναμένεται να κερδίσουν

μεγάλο μερίδιο υποψήφιων αγοραστών τόσο

μέσω της λιανικής αγοράς, όσο και της αγοράς

χρονομίσθωσης ( leasing).  Σήμερα, τα περισό-

τερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρονται με δι-

πλάσιες αυτονομίες από αυτές που προσφέφεραν

ακόμη και πριν από τρια – τέσσερα χρόνια. Ένα

άλλο σημαντικό στοχείο, είναι ότι, η πλειονότητα

των ηλεκτρικών προσφέρεται με διαβαθμίσεις

μπαταριών, που καθορίζουν και την αυτονομία

τους.

Έρχεται η μεγάλη προσπέραση!
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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

Αυτό σημαίνει ότι, ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

προσφέρεται σε δύο, τρεις ή και τέσσερις εκδόσεις

από πλευράς αυτονομίας, από 200, 300 έως και 500

χιλιόμετρα! Σήμερα, τα EV μοντέλα χρησιμοποιούν

για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας τις

μπαταρίες ιόντων λιθίου. Στο μέλλον, αναμένεται

να δούμε ραγδαίες εξελίξεις όσων αφορά την χω-

ρητικότητα τους, κάτι που συνεπάγεται στον διπλα-

σιασμό της αυτονομίας.

Ηδη η Mercedes-Benz ανακοίνωσε, ότι ένα νέο

της κόνσεπτ μοντέλο θα προσφέρει αυτονομία έως

1.200 χιλιόμετρα, ενώ, η Tesla δείχνει να έχει την

...μυστική συνταγή για τις νέας γενιάς μπαταρίες

που θα φλερτάρουν με τις διπλάσιες αυτονομίες

από αυτές που προσφέρουν σήμερα τα μοντέλα

της. Ταυτόχρονα, θα μειωθεί και το κόστος τους.

Όπως ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ, οι επόμενες μπα-

ταρίες, που θα κυκλοφορήσουν σε λιγότερο από

τρία χρόνια, θα είναι πιο φθηνές, ενώ, είναι πολύ

πιθανόν, η αμερικάνικη φίρμα, να λανσάρει στην

αγορά και την φθηνότερη μπαταρία που εξελίσσει

η Tesla.

Πάντως, η εξέλιξη των προσιτών μπαταριών φαί-

νεται ότι δεν είναι μια φθηνή υπόθεση για τις αυ-

τοκινητοβιομηχανίες. Το BMW Group , που

ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάζει μπαταρίες υψη-

λής τάσης και τα εξαρτήματά τους σε Γερμανικά ερ-

γοστάσια, ετοιμάζεται να βάλει πολύ βαθιά το χέρι

στην τσέπη. Μέχρι το 2022, η εταιρεία θα επενδύσει

πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στις παραγωγι-

κές εγκαταστάσεις της Λειψίας, ανταποκρινόμενη

στις συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις ηλεκτροκί-
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ενημέρωση ηλεκτροκίνηση

νητων οχημάτων. Και όλα αυτά για να είναι συνε-

πής με την πρόβλεψη  – δέσμευση της, που επι-

θυμεί από το 2021,  ένα στα τέσσερα οχήματα του

BMW Group που πωλούνται στην Ευρώπη να

είναι ηλεκτροκίνητο και το 2030 να είναι ένα στα

δύο! Μέχρι σήμερα, οι μπαταρίες υψηλής τάσης

για τα τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα κατασκευάζονται

σε εργοστάσια παραγωγής μπαταριών στην Ευ-

ρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Και όλα αυτά, ώστε οι

αυτοκινητοβιομηχανίες να προσπεράσουν ένα

«εμπόδιο» , αυτό της μικρής αυτονομίας τους, που

φρενάρει το μεγαλύτερο εύρος των υποψήφιων

αγοραστών να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκί-

νητο. Οπότε, αν τηρηθούν τα παραπάνω, και οι

μπαταρίες εξελιχθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

αναμένεται να «προσπεράσουν» στο σύνολο τους,

τα επόμενα χρόνια την αυτονομία που προσφέ-

ρουν τα αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης!  Tέλος, ση-

μαντικό στοιχείο παίζει σήμερα, στα υπάρχοντα

ηλεκτρικά οχήματα και η εγγύηση τους. Εδώ, οι

περισσότεροι κατασκευαστές καλύπτουν με εγ-

γύηση τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

τους τα οκτώ έτη ή 100.000 χιλιόμετρα. Στο μέλλον

αναμένεται να δούμε μεγάλες «μάχες» στο βωμό

των πωλήσεων, με επίκεντρο την μακροζωία των

μπαταριών. Λίαν συντόμως, έρχονται εξελίξεις

που θα ...ηλεκτρίσουν την συγκεκριμένη, ανερχό-

μενη αγορά.  
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ενημέρωση

Είναι γνωστό ότι τα κινητά τηλέφωνα αλλά και οι οθόνες αφής έχουν μεγάλο μερίδιο στην από-

σπαση της προσοχής του οδηγού. Όμως, οι ειδικοί ασφαλείας της Volvo Cars , βασιζόμενοι σε μια

νέα έρευνα της σουηδικής φίρμας, αναφέρουν,  κάτι εντελως καινούργιο: ότι η τεχνολογία  μέσα

στο αυτοκίνητο μπορεί, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, να παίξει ενεργό ρόλο στη μείωση της

απόσπασης προσοχής, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να βοηθήσει τους ανθρώπους να γί-

νουν καλύτεροι και πιο συγκεντρωμένοι οδηγοί. 

Η τεχνολογία δεν «πληγώνει» την ασφάλεια των οδηγών 

Συγκεκριμένα, η Μαλίν, επικεφαλής του Volvo Cars

Safety Centre  αναφέρει ότι: «Είναι εύκολο να αντιμετω-

πίζουμε τα τηλέφωνα και τις οθόνες ως τη μάστιγα του

σύγχρονου οδηγού. Όμως είναι γενικά η ζωή που δεν

βοηθά στη συγκέντρωση».   Συγκεκριμένα, αναφέρουν

ότι όπως έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα τα τελευταία 80

χρόνια, έτσι και έχει αλλάξει και η συμπεριφορά των οδη-

γών.  «Εστιάζουμε στο πώς η τεχνολογία θα χρησιμοποι-

ηθεί με το σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να την

αξιοποιήσουμε για να σας βοηθήσουμε να είστε ασφαλείς

πίσω από το τιμόνι» επεσήμανε η υπεύθυνη της φίρμας.  

Φύλακας – άγγελος σε αυτά και ιδίως στην αντιμετώπιση

της απόσπασης των οδηγών θα μπορούσε να είμαι μια

σειρά  in-car κάμερών που εποπτεύουν τον οδηγό. Με

τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, εάν ένας ξεκάθαρα

αφηρημένος (ή υπό την επήρεια μέθης) οδηγός δεν αν-

ταποκρίνεται στις προειδοποιητικές ενδείξεις και ρισκά-

ρει ένα σοβαρό, ενδεχομένως θανατηφόρο, ατύχημα, το

αυτοκίνητο θα μπορούσε να παρέμβει. Μεγάλο ρόλο στην

ασφάλεια διαδραματίζει πλέον και ο φωνητικός έλεγχος,

που δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ορίσουν ένα προ-

ορισμό, πριν ξεκινήσουν, να επιλέξουν την αγαπημένη

τους μουσική και άλλα πολλά, χωρίς να απαιτείται να πά-

ρουν τα χέρια από το τιμόνι.

■ νέα δεδομένα

ασφάλεια





ενημέρωση

Ένα ονειρικό ξεκίνημα για το ID.3 στην Ελλάδα, με πέντε αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro

NCAP, του ανεξάρτητου οργανισμού που εξετάζει και βαθμολογεί κάθε νέο μοντέλο, για την ασφάλεια

που παρέχει. Το ολοκαίνουργιο ID.3 πέτυχε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, αποσπώντας με χαρα-

κτηριστική ευκολία τα πέντε αστέρια. 

■ Κορυφαία επίδοση για το ID.3: 
πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας 

Euro NCAP

Το νέο μοντέλο, που βασίζεται στην MEB, τη νέα αρ-

θρωτή πλατφόρμα της Volkswagen που έχει σχεδιαστεί

και εξελιχθεί ειδικά για ηλεκτρικά μοντέλα, σημείωσε

πολύ καλές βαθμολογίες σε όλες τις επιμέρους δοκι-

μασίες – για την προστασία ενηλίκων επιβατών, παι-

διών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και

για τα συστήματα υποβοήθησης που προσφέρει στον

οδηγό.

«Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για ολόκληρη την

ομάδα ID.», δήλωσε ο Δρ. Frank Welsch, μέλος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Volkswagen και υπεύθυνος

για την Προϊοντική Εξέλιξη. «Για εμάς, το υψηλό επί-

πεδο ασφάλειας στα οχήματά μας είναι πάντα πολύ ση-

μαντικό και ως εκ τούτου αποτέλεσε βασικό στοιχείο

της MEB, ευθύς εξαρχής. Το ID.3 το αποδεικνύει εντυ-

πωσιακά, με τα 5 αστέρια του».

ασφάλεια
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Euro NCAP

Η αξιολόγηση της προστασίας των ενηλίκων βασίζεται

σε δοκιμασίες όπως η μετωπική και η οπίσθια σύγ-

κρουση καθώς και η πλευρική πρόσκρουση. Με βάση

αυτές τις δοκιμές και μια αξιολόγηση των μέτρων που

έχουν ληφθεί για την έγκαιρη και ασφαλή διάσωση και

απομάκρυνση, το ID.3 πέτυχε ένα επίπεδο προστασίας

87% για τον οδηγό και τους επιβάτες του. Για τα παιδιά,

επιτεύχθηκε ένα επίπεδο προστασίας της τάξης του

89%.

Η τελευταία κορυφαία αυτή αξιολόγηση οφείλεται σε

τρεις σημαντικούς παράγοντες: εκτός από την προστα-

σία που παρέχεται από τα συστήματα συγκράτησης παι-

διών σε περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής

πρόσκρουσης, εξετάστηκαν και οι επιλογές που διαθέ-

τει το αυτοκίνητο για την τοποθέτηση παιδικών καθι-

σμάτων διαφόρων μεγεθών και κατηγοριών καθώς και

ο εξοπλισμός που υπάρχει για την ασφαλή μεταφορά

παιδιών.

Εκτός από την προστασία των επιβατών στα καινούργια

αυτοκίνητα, ο Euro NCAP εξετάζει και το πόσο καλά

προστατεύουν τα αυτόματα συστήματα πέδησης έκτα-

κτης ανάγκης (AEB) τους ευάλωτους χρήστες του δρό-

μου,  πεζούς και ποδηλάτες, σε περίπτωση επικείμενης

σύγκρουσης. Οι δοκιμαστές δίνουν επίσης μεγάλη ση-

μασία και στα επιπλέον στάνταρ συστήματα υποβοήθη-

σης. Ένα από τα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά του

ID.3 είναι ότι όλες οι εκδόσεις του διαθέτουν στάνταρ

τόσο το “Lane Assist”, το σύστημα υποβοήθησης δια-

τήρησης λωρίδας όσο και το “Front Assist”, την υπο-

βοήθηση πέδησης έκτακτης ανάγκης.  

Αξίζει να τονιστεί ότι το ID.3 είναι το πρώτο μοντέλο της

Volkswagen που διαθέτει και κεντρικό αερόσακο για τα

εμπρός καθίσματα, που αποτρέπει την πιθανότητα επα-

φής των κεφαλιών οδηγού και συνοδηγού, για παρά-

δειγμα στην περίπτωση μιας πλευρικής πρόσκρουσης.

Το ID.3 εξοπλίζεται προαιρετικά και με κάποια επιπλέον

συστήματα υποβοήθησης κορυφαίας τεχνολογίας,

όπως το Adaptive Cruise Control (ACC) με προγνωστική

ανίχνευση ταχύτητας. Το Travel Assist επιτρέπει την

υποβοηθούμενη οδήγηση, που προσδίδει στο μοντέλο

χαρακτηριστικά ημιαυτόνομης οδήγησης, έως και τα

160 χλμ./ώρα. Τα Traffic Jam Assist (υποβοήθηση κυ-

κλοφοριακής συμφόρησης), ένας αισθητήρας Blind

Spot με Rear Traffic Alert, Emergency Assist και Park

Assist, συμβάλλουν επίσης στην ασφαλή και άνετη

οδήγηση. 

Με την βαθμολογία των πέντε αστεριών, το ID.3 συνε-

χίζει την επιτυχημένη πορεία της Volkswagen στον

Euro NCAP – σχετικά πρόσφατα, το νέο Golf και το T-

Cross πέτυχαν επίσης τις υψηλότερες δυνατές βαθμο-

λογίες. 

Ο Euro NCAP (European New Car Assessment Pro-

gramme - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων

Αυτοκινήτων) λειτουργεί ως αυστηρό σημείο αναφοράς

για το επίπεδο ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων, από

το 1997. Παρέχει στους αγοραστές απόλυτα ενημερω-

μένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των δη-

μοφιλών νέων μοντέλων. 

ενημέρωση ασφάλεια
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Έρχεται η διάγνωση βλαβών 

με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (Artificial

Intelligence - AI) και βοηθά στο γρήγορο και ακριβή εν-

τοπισμό της απαίτησης για οποιαδήποτε συντήρηση. Το

πρόγραμμα καταγράφει ήχους από το εκάστοτε αυτοκί-

νητο ενώ λειτουργεί και τους συγκρίνει με αποθηκευ-

μένα ακουστικά μοτίβα. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η

εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να προσδιο-

ρίσει από πού προέρχεται ο εκτός προδιαγραφών ήχος

και πώς μπορεί να διερευνηθεί και επιλυθεί το πιθανό

πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, το Sound Analyzer συμ-

βάλλει στην πιο αποτελεσματική συντήρηση του αυτοκι-

νήτου, μειώνει το χρόνο που αυτό παραμένει στο

συνεργείο και επιτυγχάνει ακόμη πιο υψηλά επίπεδα

ικανοποίησης πελατών.

• Ο Stanislav Pekař, Επικεφαλής After

Sales στη SKODA AUTO, δήλωσε: 

«Το Sound Analyzer είναι ένα εξαιρετικό

παράδειγμα των νέων δυνατοτήτων που

μπορεί να παρέχει η ψηφιοποίηση στη

SKODA, ακόμα και στο After Sales. Θα

συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε με συ-

νέπεια τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύ-

νης για να προσφέρουμε στους πελάτες

μας μια ακόμη πιο εξατομικευμένη υπη-

ρεσία, ενισχύοντας έτσι τη θετική εμπει-

ρία τους ακόμα περισσότερο». 

Το τμήμα After Sales της SKODA AUTO και το SKODA AUTO DigiLab 

δοκιμάζουν μια νέα εφαρμογή για smartphone, το «Sound Analyzer»

τεχνολογία
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Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα εξετάζει διάφο-

ρες παραμέτρους που αφορούν ειδικά το κάθε

μοντέλο και αναλύει το προφίλ χρήσης του συγ-

κεκριμένου αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό το

Sound Analyzer καθιστά την ακριβή διάγνωση

ακόμα πιο εύκολη.

Αν και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, η

λειτουργία του από το χρήστη-μηχανικό είναι σχε-

τικά απλή: οι ήχοι που ακούγονται όσο το αυτοκί-

νητο είναι σε λειτουργία εγγράφονται

χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Στη

συνέχεια, ένας αλγόριθμος συγκρίνει την εγγραφή

με αποθηκευμένα μοτίβα ήχων και παρέχει μια

συγκεκριμένη περιγραφή του αποτελέσματος. Το

λογισμικό είναι ήδη σε θέση να αναγνωρίσει δέκα

μοτίβα ηχητικής απόδοσης - με ακρίβεια μεγαλύ-

τερη του 90% - στα οποία συμπεριλαμβάνονται το

σύστημα διεύθυνσης, ο συμπιεστής του συστήμα-

τος κλιματισμού και το αυτόματο κιβώτιο DSG. Η

εφαρμογή έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμπλουτί-

ζεται και να αναγνωρίζει και άλλα μοτίβα ήχων.

Οι αλγόριθμοι νευρωνικών δικτύων παρέχουν

την τεχνική βάση για το Sound Analyzer. Η εφαρ-

μογή μετατρέπει πρώτα το αρχείο ήχου σε φα-

σματογράφημα που απεικονίζει οπτικά τα

ακουστικά σήματα. Χρησιμοποιώντας τεχνητή

νοημοσύνη, αυτή η αναπαράσταση συγκρίνεται με

τις αποθηκευμένες εγγραφές για τον εντοπισμό

αποκλίσεων και στη συνέχεια, με βάση προκαθο-

ρισμένα μοτίβα, η εφαρμογή κατηγοριοποιεί την

πιθανή ανάγκη για επερχόμενες εργασίες συντή-

ρησης ή επισκευής.

διάγνωση βλαβών 

με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
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Η εφαρμογή Sound Analyzer αξιολογεί αξιόπιστα, καθαρά και γρήγορα το τρέχον επίπεδο της

φθοράς ανταλλακτικών και ειδοποιεί τους μηχανικούς για οποιαδήποτε απαιτούμενη συντήρηση. 

τεχνολογία
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Η εφαρμογή σε smartphone ή tablet δοκιμάζεται

ήδη από τη SKODA, σε πιλοτικό επίπεδο, από τον

Ιούνιο του 2019. Η αρχική βάση ηχογραφήσεων

εμπλουτίζεται συνεχώς, κάτι που είναι καθοριστι-

κής σημασίας για τη «διαδικασία εκμάθησης» του

λογισμικού, συμβάλλοντας άμεσα στην ανάπτυξη

του προγράμματος. Η σταδιακή εισαγωγή τεχνο-

λογιών για τον προσδιορισμό τυχόν ακουστικών

αποκλίσεων από τον κανόνα, θα ανοίξει μια πλη-

θώρα νέων δυνατοτήτων όσον αφορά στην προ-

ληπτική συντήρηση που θα βασίζεται σε

αισθητήρες στο μέλλον. 

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα

της στρατηγικής ψηφιοποίησης στη SKODA AUTO.

Βασιζόμενες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνο-

λογίες εκτελούν γνωστικές λειτουργίες που μόνο

οι άνθρωποι είναι σε θέση να κάνουν. Τέτοια προ-

γράμματα μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με το

περιβάλλον τους, να αντιληφθούν και να σταθμί-

σουν τα δεδομένα ή να λύσουν συγκεκριμένα

προβλήματα. Ως ένας από τους ακρογωνιαίους λί-

θους της στρατηγικής της εταιρείας για το 2025, η

τεχνητή νοημοσύνη παίζει βασικό ρόλο στη

SKODA για την επίτευξη ακόμα πιο υψηλών επι-

πέδων ψηφιοποίησης, όχι μόνο σχετικά με προ-

ϊόντα και διαδικασίες αλλά και παρεχόμενες

υπηρεσίες. Οι τεχνολογίες AI, για παράδειγμα,

αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο

στην επίτευξη μιας πιο εξατομικευμένης και πλή-

ρους εμπειρίας πελάτη.

διάγνωση βλαβών 

με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
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Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα 

της στρατηγικής ψηφιοποίησης στη SKODA AUTO

τεχνολογία





OPEL 
Automatic
Transmission

τεχνολογία

Τι αλλάζει

στον κινητήρα

της OPEL
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Automatic Transmission OPEL

Η Opel προσθέτει ένα νέο βενζινοκινητήρα στη γκάμα των διαθέσιμων κινητήριων συνόλων

της για το νέο Insignia Grand Sport και το Insignia Sports Tourer (station wagon). 

Andreas Marx, Επικεφαλής της Opel Γερμανίας

μικτός κύκλος 7,0l/100km, 159g/km CO2), Grand Sport και Sports Tourer με νέους, πολύ αποδοτικούς

κινητήρες βενζίνης και diesel που όλοι πληρούν το αυστηρό πρότυπο Euro 6d. Επιπλέον, κιβώτια

χαμηλών τριβών μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα αυξάνουν την

άνεση. Ένα ενεργό, full-face κλείστρο βελτιώνει περαιτέρω την αεροδυναμική του νέου Insignia. Συγ-

κριτικά με τον προκάτοχό του, η κατανάλωση κατά το πρότυπο NEDC είναι μέχρι 18% χαμηλότερη,

ενώ οι εκπομπές CO2 είναι περίπου 99g/km. Επομένως, το νέο Insignia θεωρείται από τα πιο απο-

δοτικά αυτοκίνητα στην κατηγορία του.

Η νέα μονάδα αποδίδει 125kW (170hp) και τη μέ-

γιστη ροπή των 350 Nm στις 1.500 σαλ. (κατανά-

λωση Grand Sport κατά το πρότυπο NEDC: μικτός

κύκλος 6,0-6,4l/100km, 150-145g/km CO2). Η Opel

προσφέρει τον τετρακύλινδρο κινητήρα σε συν-

δυασμό με ένα 9-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με ομα-

λές αλλαγές σχέσεων. Με αυτό το συνδυασμό, η

ναυαρχίδα της Opel επιταχύνει από 0 στα 100km/h

σε 8,7 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύ-

τητα 228km/h. Νέος επίσης είναι και ο συνδυα-

σμός ενός δίλιτρου κινητήρα diesel με οκτατάχυτο

αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση (AWD). Με ισχύ

128kW (174hp) και ροπή 380Nm, το Insignia 2.0

Diesel προσφέρει πολιτισμένες και ισχυρές επιδό-

σεις (κατανάλωση Grand Sport κατά το πρότυπο

NEDC: μικτός κύκλος 5,1l/100km, 135g/km CO2).

Το high-tech σύστημα τετρακίνησης με torque vec-

toring (κατανομή ροπής) μεταφέρει τη βέλτιστη

ισχύ στο δρόμο σε όλες τις συνθήκες. Η μέγιστη τα-

χύτητα είναι 223km/h και το Insignia χρειάζεται

μόνο 8,9 δευτ. για να επιταχύνει από στάση στα

100km/h. 

Η Opel προσφέρει το νέο Insignia στη σπορ έκδοση GSi (169kW/230hp, 

κατανάλωση Grand Sport NEDC: 

«Το νέο Insignia κατασκευάζεται στο εργοστάσιό μας στο Rüsselsheim από το Σεπτέμβριο» δήλωσε

ο Andreas Marx, Επικεφαλής της Opel Γερμανίας. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη ναυαρχίδα

μας με τη δυναμική και ταυτόχρονα κομψή σχεδίαση. Με τις δύο νέες προσθήκες στη γκάμα των κι-

νητήρων μας, κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει το ιδανικό Insignia σύμφωνα με τις προσωπικές

ανάγκες του.»
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mercedes-benz

EQC 4χ42

ηλεκτροκίνηση  
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Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν θα βγει στους δρόμους, όμως, σε κάθε περί-

πτωση, η Mercedes EQC 4×42  έρχεται να γεφυρώσει το ένδοξο παρελθόν της φίρ-

μας, με μοντέλα που μοιάζουν να έχουν εδραιώσει το γερμανικό αστέρι στην

κατηγορία. Όπως, η σειρά G-Class, το απόλυτο τετρακίνητο όχημα της γερμανικής

φίρμας που κυκλοφορεί στην αγορά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες!. Οι πρώτες φω-

τογραφίες φανερώνουν ένα σκληροτράχηλο χαρακτήρα, με SUV στοιχεία και με

απώτερο στόχο να τονίσουν, ότι , η ηλεκτροκίνηση δεν απομειώνει κανένα off-

road στοιχείο και ότι η αυτοκινούμενη ζωή, στις εκτός δρόμους διαδρομές θα κυ-

λάει κανονικά ακόμη και αν τα μοντέλα μπαίνουν στην πρίζα. Η EQC 4×42  είναι το

τρίτο κατά σειρά μοντέλο με τα διακριτικά 4×42  μετά από τα αντίστοιχα G 500 4×42

(έκδοση παραγωγής) και E 400 All-Terrain 4×42  .  Το μεγάλο ατού του μοντέλου,

ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος καυχιέται ότι αποδίδει 408 ίππους, με την ροπή να

...σκαρφαλώνει στα 700 Nm. 

Η μπαταρία ιόντων-λιθίου 80 kWh έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μεγάλα απο-

θέματα αυτονομίας. Οπότε, μετά από μια πλήρη φόρτιση η αυτονομία του αγγίζει

τα 500 χιλιόμετρα. Σε επιλογές φόρτισης υπάρχουν οι γνώριμες λύσεις, τόσο σε

οικιακή παροχή όσο και σε ταχυφορτιστές που επιταχύνουν την φόρτιση της με-

γάλης μπαταρίας σε λιγότερο από μια ώρα! 

■ H νέα Mercedes EQC 4×42 είναι μια πρόβα, για το πως βλέπει η γερμα-

νική φίρμα τα τετρακίνητα, εκτός δρόμου μοντέλα, τα οποία θα φέρουν

ηλεκτροκίνηση. 

Θα πάρει τα βουνά
Είναι ηλεκτρικό, ανοίγει δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν 

και στον εξοπλισμό του έχει έως και φουσκωτή βάρκα! 
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ηλεκτροκίνηση

mercedes-benz

EQC 4χ42

Το πρωτότυπο μοντέλο έχει αρκετές αναβαθμί-

σεις στους άξονες και τις αναρτήσεις, ενώ,

προσφέρει άφθονες δυνατότητες τετρακίνησης,

κάτι που την δίνει τη δυνατότητα να στρίψει

ακόμη και σε ορθή γωνία.  Η εμφατική εμφά-

νιση είναι άλλο ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Τα

πιο επιβλητικά φτερά, η μεγάλη απόσταση από

το έδαφος που αγγίζει σχεδόν τα 30 εκατοστά ,

δίνουν στο μοντέλο δυνατότητες αναρρίχησης

...γκρέιντερ! οι γωνίες προσέγγισης και διαφυ-

γής στις 31,8 και 33,0 μοίρες, αντίστοιχα, από

20,6 και 20 μοίρες). Αυτή της ράμπας είναι στις

24,2 μοίρες (από 11,6), ενώ το υδάτινο πέρασμα

έχει ανέβει από τα 25 στα 40 εκατοστά. 

Σαφώς, η Mercedes-Benz έχει εξοπλίσει το

νέο της μοντέλο με όλα τα ηλεκτρονικά καλού-

δια, σε συστήματα υποβοήθησης και τεχνολο-

γία. Μια από τις νέες καινοτομίες είναι και αυτή

όπου τα φώτα λειτουργούν και ως ηχεία, εκ-

πέμποντας ηχητικό σήμα για τους πεζούς. 

■ Η εμφατική εμφάνιση είναι άλλο ένα στοιχείο που ξεχωρίζει
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Άλλο μια χρησιμότητα για τα ηχεία είναι και το γε-

γονός ότι μπορούν να αλλάζουν από τα ηχεία στο

εσωτερικό, μ τον ήχο του κινητήρα που αλλάζει

χροιά ανάλογα με τη θέση του πεντάλ γκαζιού, το

σύστημα ανάκτησης ενέργειας και την ταχύτητα

του οχήματος.Το πακέτο εξοπλισμού δεν περιορί-

ζεται μόνο στα ηλεκτρικά καλούδια και τις εκτός

δρόμου διαδρομές. Το εντυπωσιακό σε εμφάνιση

και σε διαστάσεις «θηρίο» των 408 ίππων, μπορεί

να μετατραπεί άνετα σε ένα όχημα επιβίωσης,

μιας και η Mercedes-Benz το έχει εξοπλίζει με

μια ανθετική βάση οροφή, στην οποία εδρεύει μια

ευμεγέθης σκηνή και μια φουσκωτή βάρκα! 

Προς το παρόν το μοντέλο παραμένει σε κόνσεπτ

μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το τεχνολογικό

του υπόβαθρο έρχεται να ανοίξει τον δρόμο στις

μελλοντικές, εκτός δρόμου προτάσεις, πιθανόν,

στην ηλεκτροκίνητη G-Class. 
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Το Mégane eVision βασίζεται στην ηλεκτρική

πλατφόρμα CMF-EV, η οποία όμως, θα χρησι-

μοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που

θα έχουν ως βασικό «πυλώνα» την ηλεκτροκί-

νηση . Το τολμηρό σχεδιαστικά μοντέλο έχει

μήκος 4,2 μέτρα ( άρα είναι ένα μικρομεσαίο

αυτοκίνητο με άνετους χώρους), και υπόσχεται

να προσφέρει την πιο προηγμένη τεχνολογική

καινοτομία που προσφέρει σήμερα, η σύγ-

χρονη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία που ήδη

έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής στα

ηλεκτρικά οχήματα ( όπως το Zoe που είναι

στην κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη). Η

κίνηση του Mégane eVision  βασίζεται σε έναν

εξελιγμένο ηλεκτροκινητήρα που θα αποδίδει

217 ίππους με την ροπή να σκαρφαλώνει στα

300 Nm. H κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός

τροχούς, με την μπαταρία των 60 kWh (400V)

που παρέχει την δυνατότητα φόρτισης έως 130

kW. Η Renault, αναφέρει, ότι η μπαταρία του

Mégane eVision είναι από τις πιο λεπτές που

υπάρχουν σήμερα, κάτι που δεν θα περιορίζει

τον εκμεταλλεύσιμο χώρο (όπως ίσχυε στα

πρώτης γενιάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα). 

Το Mégane eVision φέρει μια νέα σχεδιαστική

γλώσσα, που θα την δούμε να λανσάρεται και

■ Η Renault φανέρωσε σε μια ειδική, διαδικτυακή παρουσίαση το ηλεκτρικό

της πλάνο, αυτό που θα την οδηγήσει στην «απεξάρτηση» της από τις εκπομπές

ρύπων με μοντέλα που θα συνταράξουν την αγορά. 

ηλεκτροκίνηση

Ένα ηλεκτρικό 
πρωτότυπο, που δε θα

μείνει στα χαρτιά, και
αναμένεται να εξελιχθεί
σε μοντέλο παραγωγής

μέσα στο 2021. 

Renault Mégane

eVision



 
σε άλλα μοντελα της Renault.  Εντύπωση προ-

καλούν τα LED Matrix εμπρός  φωτιστικά, που

αντικαθιστούν τη γρίλια και αγκαλιάζουν το έμ-

βλημα της Renault, οι διπλοί αεραγωγοί κ.α. 

Εκτός από το αεροδυναμικό σχήμα, οι ζάντες

είναι 20 ιντσών, με το υπερυψωμένο αμάξωμα

να θυμίζει ένα SUV σε χάτσμπακ... περιτύλιγμα.

Σήμερα, η Renault έχει αγγίξει σε πωλήσεις

ηλεκτρικών οχημάτων τις 350.000 μονάδες,

ενώ, το νέο Mégane eVision θα ενισχύσει πε-

ραιτέρω το ηλεκτρικό της «οπλοστάσιο», και

αυτό είναι μόνο η αρχή. Έως το 2030, η γαλλική

φίρμα επιθυμεί να έχει απομειώσει τις εκπομ-

πές διοξειδίου του άνθρακα έως και 50% σε

σχέση με το 2010. Για να επιτευχθεί αυτό έως

το 2022, όλα τα νέα μοντέλα του Groupe Renault

θα έχουν τουλάχιστον μία ηλεκτρική ή εξηλε-

κτρισμένη έκδοση. 
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Χτισμένο πάνω στη φιλοσοφία του «Make in

India, make for the world» (Φτιαγμένο στην Ινδία,

φτιαγμένο για τον κόσμο) το Nissan Magnite είναι

το πρώτο SUV της Nissan στην κατηγορία των

οχημάτων κάτω των 4 μέτρων τη ινδικής αγοράς

και σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στο Nissan

NEXT, το παγκόσμιο πλάνο μετασχηματισμού της

εταιρείας. Το μοντέλο έχει προγραμματιστεί να

κυκλοφορήσει στην Ινδία στις αρχές του επόμε-

νου έτους και σε άλλες αγορές μετέπειτα.

Σχεδιασμένο στην Ιαπωνία, το Nissan Magnite

έχει κατασκευαστεί για να ανταποκριθεί στις μο-

ναδικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των υπο-

ψήφιων αγοραστών σε ολόκληρη την Ινδία. Με

την τολμηρή εξωτερική εμφάνιση, το ευρύχωρο

εσωτερικό του, τον ισχυρό turbo κινητήρα και την

προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας, έχει κατα-

σκευαστεί για να αποτελέσει τον τέλειο σύντροφο

στις περιπέτειες της πόλης.

Το όνομα "Magnite" είναι ένας συνδυασμός των

λέξεων μαγνητικό και ανάφλεξη στα αγγλικά,

προκαλώντας το πνεύμα μιας νέας εποχής στην

Ινδία, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγο-

ρές σε όλο τον κόσμο.

Τολμηρό, φρέσκο στυλ

Το εξωτερικό του Nissan Magnite ξεχωρίζει χάρη στον τολμηρό, φρέσκο σχεδιασμό που του δίνει

μια ευέλικτη στάση, γεμάτη αυτοπεποίθηση, με μια ζωντανή, νεανική όψη. Το πλήρως LED εμπρός

φωτιστικό σύνολο,  περιλαμβάνει αξιοπρόσεκτα φώτα πορείας ημέρας σε σχήμα L, που βρίσκονται

κάτω από τον κομψό λεπτό προβολέα LED. Μαζί με τη “νευρική” μάσκα, που φιλοξενεί το νέο λο-

γότυπο της Nissan, δίνει στο Nissan Magnite μια εντυπωσιακή παρουσία SUV.

Στο εσωτερικό, η ευρύχωρη διάταξη της καμπίνας περιλαμβάνει υψηλή θέση καθίσματος και ευρύ

χώρο για τους ώμους,  μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν

ένα επίπεδο χώρου για τα γόνατα, που συνήθως συναντάται σε οχήματα μιας κατηγορίας παρα-

πάνω. Μια infotainment οθόνη αφής 8 ιντσών με Apple CarPlay και  Android Auto, πλαισιώνει την

οθόνη 7 ιντσών λεπτής μεμβράνης από τρανζίστορ στον πίνακα οργάνων, προσφέροντας κορυφαία

αίσθηση.

>> Η Nissan παρουσιάζει το Nissan
Magnite, ένα ολοκαίνουργιο SUV

>>
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Η Nissan παρουσίασε  το ολοκαίνουργιο Nissan Magnite, ένα SUV που συνδυάζει ισχυρές

επιδόσεις, εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση και προηγμένες τεχνολογίες που υποστηρί-

ζουν τον οδηγό που κινείται σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον.
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Λειτουργικότητα και ασφάλεια

Το Nissan Magnite τροφοδοτείται από έναν ολοκαίνουργιο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,0 λί-

τρου, που είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στην κατηγορία. Φτιαγμένο για αστικές περιπέτειες, το

Nissan Magnite διαθέτει 205 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, τεχνολογία Hill Start Assist, ένθετα

ασημί χρώματος στον εμπρός αλλά και στον πίσω προφυλακτήρα, καθώς και λειτουργικές ράγες

οροφής. Η τεχνολογία Around View Monitor 360 μοιρών της Nissan βελτιώνει την ασφάλεια,  βοη-

θώντας τον οδηγό να εντοπίσει εμπόδια γύρω από το όχημα.

Το Nissan Magnite έχει δοκιμαστεί στην πίστα δοκιμών και εξέλιξης της Nissan στο Tochigi  της

Ιαπωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο μοντέλο  μπορεί να χειριστεί τις δυσκολίες οποι-

ουδήποτε δρόμου. Στην ίδια πίστα έχουν δώσει “διαπιστευτήρια” οχήματα όπως το Nissan GT-R,

αλλά και το επερχόμενο crossover EV Nissan Ariya.

Nissan MAGNITE
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H plug-in υβριδική έκδοση του Q8
Το SUV Coupé είναι ήδη το έβδομο μον-

τέλο, με plug-in υβριδικό κινητήριο σύ-

στημα, που λανσάρει η Audi από τα μέσα

του 2019. Με σπορ DNA, δυναμικά οδη-

γικά χαρακτηριστικά και καθημερινή

χρηστικότητα, το Audi Q8 TFSI e quattro

προσφέρει έναν καινοτόμο συνδυασμό

απόδοσης και ισχύος, σε μια ολοκληρω-

μένη ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης που

χαρακτηρίζεται από εύκολη διαχείριση

της φόρτισης. Το SUV Coupé θα είναι

διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις ισχύος. Το

Q8 55 TFSI e quattro έχει συνδυαστική

ισχύ 381 PS (280 kW) ενώ το Q8 60 TFSI

e quattro έχει συνδυαστική ισχύ 462 PS

(340 kW). Όταν κινείται αποκλειστικά με

ηλεκτρική ενέργεια, το plug-in υβριδικό

μοντέλο έχει αυτονομία έως 59 χιλιόμε-

τρα (στον κύκλο NEDC).   

Όπως κάθε plug-in υβριδικό, το Audi Q8

TFSI e quattro συνδυάζει τη δύναμη δύο

κόσμων. Ο κινητήρας εσωτερικής καύ-

σης, ο 3.0 TFSI V6, με ισχύ 340 PS (250

kW) και ροπή 450 Nm, πληροί το τελευ-

ταίο πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6

AP. Συνδυάζεται με ένα μόνιμα διεγερ-

μένο ηλεκτρικό κινητήρα (PSM) με μέ-

γιστη ισχύ 100 kW, ενσωματωμένο στο

περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων, σε

μία ενιαία υβριδική μονάδα. 

Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι τοποθε-

τημένη κάτω από το χώρο αποσκευών.

Περιέχει 104 στοιχεία, ομαδοποιημένα

σε 13 modules. Κάθε ένα από αυτά τα

στοιχεία, με εύκαμπτο εξωτερικό περί-

βλημα, παρέχει ηλεκτρική χωρητικότητα

48 Ah, με το σύστημα μπαταρίας να έχει

συνολική ενεργειακή χωρητικότητα 17,8

kWh, περίπου 0,5 kWh περισσότερο από

την αντίστοιχη μπαταρία με την οποία

λανσαρίστηκε το Q7 TFSI e quattro το

2019, ενώ είναι και περίπου 40 κιλά ελα-

φρύτερη. Χρησιμοποιείται κύκλωμα

υγρής ψύξης, σημαντικός παράγοντας

για την ενεργειακή χωρητικότητα και την

απόδοση της μπαταρίας.  

Η Audi συνεχίζει την επιθετική της πολιτική στην ηλεκτροκίνηση και

παρουσιάζει το Audi Q8 TFSI e quattro, με plug-in υβριδικό κινητήριο

σύστημα, που ολοκληρώνει ιδανικά τη γκάμα του μοντέλου. 

 

 

Το SUV Coupé θα είναι διαθέσιμο 

σε δύο εκδόσεις ισχύος. Το Q8 55 TFSI e

quattro έχει συνδυαστική ισχύ 381 PS

(280 kW) ενώ το Q8 60 TFSI e quattro

έχει συνδυαστική ισχύ 462 PS (340 kW). 

“

au
di

 Q
8 

TF
SI

 e
 q

ua
ttr

o



40 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● οκτώβριος 2020

    

 

Το σύστημα υβριδικής διαχείρισης του Audi Q8 TFSI 

e quattro επιλέγει τη βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας 

για κάθε διαδρομή αυτόματα 

“

auto news audi Q8 TFSI e quattro

 

Η ισχύς από τον ηλεκτρικό κινητήρα και τον 3.0

TFSI V6 μεταδίδεται μέσω ενός 8-τάχυτου tip-

tronic. Η ηλεκτρική αντλία λαδιού εξασφαλίζει

την τροφοδοσία ακόμα και όταν ο βενζινοκινη-

τήρας είναι απενεργοποιημένος. Το μόνιμο σύ-

στημα τετρακίνησης quattro, χρησιμοποιεί

κεντρικό διαφορικό με καθαρά μηχανική ρύθ-

μιση. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουρ-

γίας οδήγησης, το 40% της ροπής κατανέμεται

στο μπροστινό άξονα και το 60% στον πίσω. Αν

χρειαστεί, το μεγαλύτερο ποσοστό ισχύος κατευ-

θύνεται στον άξονα με την καλύτερη πρόσφυση

(μέχρι 85% στον μπροστινό άξονα και έως 70%

στον πίσω).

Η Audi προσφέρει το SUV Coupé σε δύο επίπεδα

ισχύος. Το Q8 60 TFSI e quattro έχει συνδυαστική

ισχύ 462 PS (340 kW) και ροπή συστήματος 700 Nm.

Σε πλήρη λειτουργία και των δύο κινητήριων συστη-

μάτων, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 5,4

δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα ρυθμίζεται ηλεκτρο-

νικά στα 240 χλμ./ώρα. Το Q8 55 TFSI e quattro έχει

συνδυαστική ισχύ 381 PS (280 kW) και 600 Nm ροπής

ενώ επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα,

με τελική ταχύτητα επίσης στα 240 χλμ./ώρα.

Σε καθαρά ηλεκτρική λειτουργία, το Q8 60 TFSI e

quattro, επιτυγχάνει αυτονομία έως 56 χιλιόμετρα

(κατά NEDC, έως 45 χιλιόμετρα κατά WLTP). Το Q8 55

TFSI e quattro επιτυγχάνει ηλεκτρική αυτονομία έως

59 χιλιόμετρα (κατά NEDC, έως 47 χιλιόμετρα κατά

WLTP). Μέχρι ταχύτητες 135 χλμ./ώρα το Q8 TFSI e

quattro μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρο-

κίνηση.

Το σύστημα υβριδικής διαχείρισης του Audi Q8 TFSI

e quattro επιλέγει τη βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας

για κάθε διαδρομή αυτόματα. Το SUV Coupé ξεκινά

σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία “EV”. Σε χαμηλή τα-

χύτητα, ένα μεγάφωνο που βρίσκεται στο θόλο του

μπροστινού δεξιού τροχού παράγει τον υποχρεωτικό

δια νόμου καθορισμένο ήχο προειδοποίησης (AVAS,

Acoustic Vehicle Alerting System). Ο βενζινοκινητή-

ρας ενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός πιέζει το δεξί

πεντάλ, γνωστό ως «ενεργό πεντάλ γκαζιού», πέρα

από ένα συγκεκριμένο επίπεδο αντίστασης. Αν ο οδη-

γός θέλει να οδηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερο με

ηλεκτρική ενέργεια, επιλέγει τη λειτουργία “EV” στην

κεντρική οθόνη MMI. 
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Η λειτουργία “Hybrid”, που είναι η κύρια στη στρατηγική

του Audi Q8 TFSI e quattro, περιλαμβάνει τρεις επιμέρους

θέσεις, προς επιλογή από τον οδηγό τις “Auto”, “Hold” και

“Charge”. Στη θέση “Auto”, το υβριδικό σύστημα επιλέγει

αυτόματα τον βέλτιστο τύπο κίνησης: πλήρως ηλεκτρικό

σε χαμηλές ταχύτητες, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

σε υψηλότερες ταχύτητες και συχνά συνδυασμό των δύο.

Οι πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον που παρέχονται

από το MMI λαμβάνονται υπόψη ακόμη και όταν η πλοή-

γηση είναι απενεργοποιημένη. 

Η προγνωστική στρατηγική λειτουργίας ενεργοποιείται

όταν ξεκινά η καθοδήγηση διαδρομής στην τυπική πλοή-

γηση MMI plus. Η αποστολή της είναι να κατανείμει τη

φόρτιση της μπαταρίας στη διαδρομή οδήγησης με έξυπνο

και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, η προγνωστική

στρατηγική λειτουργίας μπορεί να φορτίσει την μπαταρία

σε αποδοτικές φάσεις λειτουργίας του κινητήρα, προκει-

μένου να μπορεί να λειτουργεί με πλήρως ηλεκτρική ισχύ

κατά τη διάρκεια επερχόμενων μποτιλιαρισμάτων ή κυ-

κλοφορία στην πόλη. Με βάση τον μεγάλο όγκο δεδομέ-

νων που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει ένα

σχέδιο διαδρομής μεγάλης απόστασης, που ενημερώνεται

συνεχώς προς όφελος της ενεργειακής απόδοσης.

Στη θέση “Hold”, η στρατηγική λειτουργίας επιδιώκει ένα

διαφορετικό στόχο: Διατηρεί την υπάρχουσα κατάσταση

φόρτισης της μπαταρίας στο τρέχον επίπεδο με μικρές

αποκλίσεις. Στη λειτουργία “Charge”, ο στόχος είναι η φόρ-

τιση της μπαταρίας όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την

οδήγηση. Αυτό έχει νόημα όταν το ταξίδι τελειώνει σε μια

αστική περιοχή και τα τελευταία χιλιόμετρα πρέπει να κα-

λύπτονται με καθαρά ηλεκτρική ισχύ. Με την εισαγωγή του

Q8 TFSI e quattro στην αγορά, το «αδερφό» μοντέλο που

έχει προηγηθεί, το Q7 TFSI e quattro, θα περιλαμβάνει επί-

σης αυτήν τη λειτουργία.

Η προγνωστική υποβοήθηση απόδοσης είναι ένα σημαν-

τικό σύστημα στο Q8 με plug-in υβριδικό κινητήριο σύ-

στημα. Όταν ο οδηγός βγάζει το πόδι του από το πεντάλ του

γκαζιού, αποφασίζεται αν το αυτοκίνητο θα ρολάρει ελεύ-

θερα με απενεργοποιημένο τον TFSI («coasting») ή εάν θα

επιβραδύνει μέσω του ηλεκτρικού κινητήρα και συνεπώς

θα ανακτά ενέργεια πέδησης. Μπορεί να ανακτήσει έως

και 25 kW ισχύος μόνο με coasting.

Επιπλέον, ο ηλεκτροκινητήρας εκτε-

λεί όλες τις εφαρμογές πέδησης έως

0,3 g - τη συντριπτική πλειοψηφία

στην καθημερινή οδήγηση. Τα υδραυ-

λικά φρένα των τροχών ενεργοποι-

ούνται επιπλέον μόνο στην περίπτωση

πιο έντονων διαδικασιών επιβράδυν-

σης. Η μετάβαση είναι σχεδόν ανεπαί-

σθητη. Το πεντάλ φρένου παρέχει

πάντα εξαιρετική αίσθηση. Το Audi Q8

TFSI e quattro επιτυγχάνει ανάκτηση

έως και 80 kW κατά το φρενάρισμα.

Το Audi drive select διατίθεται επίσης

στάνταρ στο Audi Q8 TFSI e quattro.

Προσφέρει επιλογή έως και επτά δια-

φορετικών προφίλ οδήγησης, έχοντας

πρόσβαση στα χαρακτηριστικά λει-

τουργίας του 3.0 TFSI, του tiptronic,

της αερανάρτησης (στάνταρ στο Q8 60

TFSI e quattro, προαιρετική με το Q8

55 TFSI e quattro) και του υδραυλικού

τιμονιού, για παράδειγμα. Ανάλογα με

τις ρυθμίσεις, αλλάζει επίσης ο τρόπος

με τον οποίο λειτουργούν τα διαφορε-

τικά συστήματα ανάρτησης. Για παρά-

δειγμα, εάν είναι ενεργοποιημένο το

δυναμικό προφίλ και η λειτουργία S

του tiptronic, ο ηλεκτροκινητήρας πα-

ρέχει μια ισχυρή πρόσθετη ώθηση

μόλις επιταχύνει ο οδηγός. Κατά την

επιβράδυνση, ο ελεύθερος τροχα-

σμός αποκλείεται σε αυτήν τη ρύθ-

μιση, επιτρέποντας στο κινητήριο

σύστημα να κάνει πάντα ανάκτηση

ενέργειας.

Όπως όλα τα plug-in υβριδικά μον-

τέλα της Audi, το Audi Q8 55 TFSI e

quattro και το Q8 60 TFSI e quattro εν-

τυπωσιάζουν με υψηλό επίπεδο κα-

θημερινής χρήσης. Προσφέρουν

άφθονους χώρους για πέντε άτομα,

και οι χώροι αποσκευών τους με το

ομοιόμορφο δάπεδο φόρτωσης που

είναι εύκολο να φορτωθούν παρέ-

χουν όγκο 505 λίτρων ακόμη και στη

στάνταρ διαμόρφωση, με τον όγκο να

αυξάνεται στα 1.625 λίτρα όταν το

πίσω κάθισμα είναι πλήρως αναδι-

πλωμένο. Ανάλογα με τον εξοπλισμό,

μπορούν να έλξουν ρυμουλκούμενα

βάρους έως 3,5 τόνους (με πέδηση,

κλίση έως 12%). Η τετρακίνηση quat-

tro εγγυάται ιδανική λειτουργία όσον

αφορά στην πρόσφυση.
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Η νέα Mustang Mach 1 

διαθέσιμη στην Ευρώπη  

Η Ford ανακοίνωσε ότι η περιορισμένης 

παραγωγής Mustang Mach 1 θα είναι 

διαθέσιμη για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

 

 

Η Mustang Mach 1 φιλοξενεί 

μια έκδοση του 5λιτρου, αλουμινένιου V8

βενζινοκινητήρα της Ford με απόδοση 

460 ίππων που έχει τροποποιηθεί

προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση τόσο

για χρήση στην πίστα, όσο και στο δρόμο

Ford Mustang MACH 1

“

Πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στο Goodwood SpeedWeek που έλαβε

χώρα στο West Sussex της Μ. Βρετανίας μπροστά σε ένα παγκόσμιο εικο-

νικό κοινό, η Mustang Mach 1 είναι η πιο οδηγοκεντρική έκδοση παραγω-

γής του μοντέλου που διατίθεται στο Ευρωπαϊκό κοινό. 

Για να γιορτάσει την πρεμιέρα της Mustang Mach 1, η Ford δημιούργησε

μια διαδραστική εμπειρία – την πρώτη του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο -

μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σύν-

τομο βίντεο χρησιμοποιώντας τη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή. Οι χρήστες

μπορούν να επιλέξουν το χρώμα της Mach 1 και τις γωνίες της κάμερας

που οι ίδιοι επιθυμούν για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό, σύντομο βίντεο

το οποίο μπορούν να μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρ-

μογή προσφέρει επίσης στους χρήστες μια εμπειρία επαυξημένης πραγμα-

τικότητας, επιτρέποντάς τους να «τοποθετήσουν» μία ψηφιακή Mustang

Mach 1 σε πραγματικό περιβάλλον. 
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Η Mustang Mach 1 φιλοξενεί μια έκδοση του 5λιτρου,
αλουμινένιου V8 βενζινοκινητήρα της Ford με από-
δοση 460 ίππων που έχει τροποποιηθεί προσφέρον-
τας βελτιωμένη απόδοση τόσο για χρήση στην πίστα,
όσο και στο δρόμο.
Με φιλτροχωάνη ανοιχτού τύπου (Open Air Induction
System), πολλαπλή εξαγωγής και πεταλούδα 87 mm
από την Mustang Shelby GT350 που διατίθεται από
την Ford στη Β. Αμερική, αυξάνεται η ελεύθερη ροή
αέρα στον κινητήρα. Η βελτιωμένη αναπνοή του V8
λειτουργεί σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο λο-
γισμικό διαχείρισης του κινητήρα και έναν συνδυα-
σμό έμμεσου και άμεσου ψεκασμού χαμηλής και
υψηλής πίεσης του καυσίμου αντίστοιχα για καλύτερη
ευστροφία – η κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
ξεκινά στις 7.500 σ.α.λ. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται
στις 7.500 σ.α.λ και η μέγιστη ροπή των 529 Nm στις
4.600 σ.α.λ.
Ένα βοηθητικό ψυγείο λαδιού, το οποίο προέρχεται

επίσης από τη Shelby GT350, συνεργάζεται με ένα νέο
φίλτρο εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ροή του λαδιού –
και κατ’ επέκταση κορυφαία απόδοση σε υψηλά φορ-
τία. Το σύστημα εξαγωγής Active Valve Performance
της νέας Mach 1 διαθέτει τετραπλές απολήξεις με διά-
μετρο 4,5 ιντσών ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον
μοναδικό ήχο του V8 κινητήρα της Ford.
Στο σύστημα μετάδοσης η Mustang Mach 1 προσφέ-

ρει δύο επιλογές που στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση
της απόδοσης αλλά και των δυνατοτήτων του αυτο-
κινήτου στην πίστα. Το χειροκίνητο και 6-τάχυτο κι-
βώτιο TREMEC 3160 χρησιμοποιεί έναν συμπλέκτη
με δύο δίσκους που ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο
αυξημένο φορτίο τόσο στις γρήγορες αλλαγές όσο και
σε εκείνες που πραγματοποιούνται σε υψηλούς ρυθ-
μούς περιστροφής του V8 κινητήρα κατά την οδήγηση
στην πίστα. Το κιβώτιο συνδυάζεται με σύστημα rev-
matching, γεγονός που μεγιστοποιεί την απόδοση και
τον «fun-to-drive» χαρακτήρα του μοντέλου στη σπορ
οδήγηση.  
Το προηγμένο 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford
που αποτελεί τη δεύτερη επιλογή διαθέτει έναν ανα-
βαθμισμένο μετατροπέα ροπής και μοναδικές για την
περίσταση ρυθμίσεις που βελτιστοποιούν την καμ-
πύλη ροπής, τον χαρακτήρα των αλλαγών ταχυτήτων
αλλά και συνολικά την απόδοση. Ένα δεύτερο ψυγείο
αέρα-λαδιού αυξάνει την ικανότητα ψύξης κατά 75%
σε συνθήκες οδήγησης με αυξημένο φορτίο. 
Τόσο η χειροκίνητη όσο και η αυτόματη έκδοση δια-
θέτουν ένα πρόσθετο σύστημα ψύξης του πίσω άξονα
που υποστηρίζει τον οδηγό στη σπορ οδήγηση στην
πίστα. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα δια-
φορικό περιορισμένης ολίσθησης που βελτιώνει την
πρόσφυση τόσο στην ευθεία όσο και στις εξόδους
των στροφών.

■ Το μυώδες V8 σπορ μοντέλο 

   

 “
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■ Έτοιμη για αγώνες!

Η Mustang Mach 1 διαθέτει μια σειρά αεροδυναμικών αλλαγών που εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη σε απόδοση
αλλά και μια χαρακτηριστική εμφάνιση που αποτίει φόρο τιμής στο σχεδιασμό των Mustang των προηγούμενων
γενιών.  Το ειδικά διαμορφωμένο εμπρός μέρος περιλαμβάνει μια νέα άνω γρίλια δύο τμημάτων, νέο splitter και
κάτω γρίλια, καθώς και διαφορετικές πλευρικές, που σε συνδυασμό συμβάλλουν στη βελτίωση της ψύξη και της
αεροδυναμικής απόδοσης του οχήματος.

 

Η Mustang Mach 1 διαθέτει μια σειρά αεροδυναμικών

αλλαγών που εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη σε απόδοση

αλλά και μια χαρακτηριστική εμφάνιση που αποτίει φόρο τιμής

στο σχεδιασμό των Mustang των προηγούμενων γενιών. “

Ford Mustang MACH 1

 

Η Mustang Mach 1 παράγει περισ-
σότερη κάθετη δύναμη κατά 22%
από την Mustang GT, αφενός χάρη
στο νέο σχεδιασμό του διαχύτη αέρα
στο πίσω μέρος που προέρχεται από
την Mustang Shelby GT500 η οποία
διατίθεται στη Β. Αμερική, αφετέρου
χάρη στη μακρύτερη ποδιά κάτω
από τον κινητήρα, η οποία διαθέτει
ειδικά πτερύγια που κατευθύνουν τη
ροή του αέρα στα φρένα του αυτο-
κινήτου. Το εμπρός splitter έχε σχε-
διαστεί ώστε να παράγεται
αυξημένη κάθετη δύναμη για ακόμη
καλύτερη πρόσφυση στην πίστα,
ενώ την ίδια στιγμή η μονή πίσω αε-
ροτομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα

τις αεροδυναμικές απαιτήσεις του
εμπρός μέρους για τέλεια ισορροπία
ανάμεσα στους δύο άξονες.
Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι μο-
ναδική έχοντας ως γνώμονα της
υψηλές απαιτήσεις κατά την οδή-
γηση στην πίστα. Η ρυθμιζόμενη
ανάρτηση MagneRide® 2 ελέγχει
ηλεκτρονικά το μαγνητο-ροϊκό υγρό
που βρίσκεται στα αμορτισέρ ώστε
να ανταποκρίνεται σε πραγματικό
χρόνο στις μεταβαλλόμενες οδικές
συνθήκες. Η ανάρτηση έχει διαφο-
ρετικό καλιμπράρισμα για βέλτιστη
απόδοση με πιο σκληρά εμπρός
ελατήρια και αντιστρεπτικές δοκούς.
Επιπρόσθετα, η νέα ρύθμιση του τι-

μονιού EPAS, σε συνδυασμό με τα
υποπλαίσια και τους βραχίονες της
ανάρτησης που προέρχονται από τις
Mustang Shelby GT350 και GT500,
συμβάλουν ώστε η Mach 1 να δια-
θέτει ένα σύστημα διεύθυνσης με
την καλύτερη απόκριση σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη Mustang έχει
διατεθεί στην Ευρώπη.
Η νέα Mustang Mach 1 εξοπλίζεται
με αλουμινένιες ζάντες με 5 μπρά-
τσα, διάμετρο 19 ίντσες και μεγαλύ-
τερο κατά 0,5 ίντσες πλάτος εμπρός
και πίσω, οι οποίες συνδυάζονται με
ελαστικά Michelin Pilot Sport 4 που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
πίστα.
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To Blizzak LM005 της Bridgestone 
αξιολογήθηκε ως το καλύτερο στην κατηγορία του σε

δοκιμή χειμερινών ελαστικών από την  ADAC 2020

Το κορυφαίο προϊόν της Bridgestone για την χειμερινή περίοδο,
το Blizzak LM005, είναι ο νικητής της δοκιμής χειμερινών ελα-
στικών 2020 της ADAC. Σχεδιασμένο για να παρέχει στους οδη-
γούς εξαιρετικό έλεγχο και ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες, το
Blizzak LM005 εντυπωσίασε σε όλες τις χειμερινές συνθήκες
οδοστρώματος με την ισορροπημένη απόδοσή του σε στεγνό και
χιονισμένο οδόστρωμα και τον χειρισμό στο βρεγμένο.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι εμπειρογνώμονες της ADAC, της
μεγαλύτερης λέσχης αυτοκινήτου στην Ευρώπη, έδωσαν στο
Blizzak LM005 μια συνολική βαθμολογία 2,0 - την καλύτερη βαθ-
μολογία από όλα τα ελαστικά της δοκιμής – απονέμοντας του τον
τίτλο του νικητή στην κατάταξη των 15 ελαστικών που συμμετεί-
χαν στη δοκιμή.

Προηγμένη τεχνολογία για αξιόπιστη απόδοση
Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του Bridgestone
Blizzak LM005 είναι το αποτέλεσμα της πλέον εξελιγμένης τεχνο-
λογίας στον τομέα των ελαστικών.
Το ελαστικό κατασκευάζεται με την σύνθεση γόμας Nano Pro-
tech™ της Bridgestone, η οποία έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
πυρίτιο προκειμένου να κρατήσει το ελαστικό μαλακό στις χαμη-
λές θερμοκρασίες για μέγιστη έλξη και να βελτιστοποιήσει την
απόδοσή του στο βρεγμένο και χιονισμένο οδόστρωμα. Έχει επί-
σης σχεδιαστεί με έναν μοναδικό σχεδιασμό πέλματος σε ζιγκ-
ζαγκ για την ενίσχυση της απομάκρυνσης του νερού και τη
βελτίωση της πρόσφυσης στο δρόμο. Η συνέργεια μεταξύ αυτών
των χαρακτηριστικών έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα,
με το LM005 να γίνεται το πρώτο χειμερινό ελαστικό που επιτυγ-
χάνει διαβάθμιση ‘A’ στην Ευρωπαϊκή Ετικέτα, στην κατηγορία
πρόσφυση στο βρεγμένο για το πλήρες διαστασιολόγιο του.
Με χαμηλή αντίσταση κύλισης και κατανάλωση καυσίμου,
καθώς και χαμηλά επίπεδα  θορύβου ελαστικών και οδοστρώ-
ματος, το Blizzak LM005 αποτελεί επίσης μια περισσότερο βιώ-
σιμη επιλογή για τους πελάτες. Το ενεργειακά αποδοτικό ελαστικό
όχι μόνο ωφελεί τον οδηγό όσον αφορά την χιλιομετρική από-
σταση και την εξοικονόμηση κόστους, αλλά επίσης συμβάλλει
στην απελευθέρωση λιγότερων εκπομπών αερίων. Αυτά τα φι-
λικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκαν από
την ADAC, η οποία απένειμε στο Blizzak LM005 εξαιρετικές βαθ-
μολογίες για τη χαμηλή αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση
καυσίμου.

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των πελατών
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Blizzak LM005, η Bridge-
stone πραγματοποίησε έρευνα σε 20.000 οδηγούς σε όλη την Ευ-
ρώπη σχετικά με τις απαιτήσεις τους από ένα premium χειμερινό
ελαστικό touring και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην κα-
θημερινή χρήση. Τα ευρήματα ήταν ξεκάθαρα: περιμένουν ένα
ελαστικό που να συνδυάζει άριστο έλεγχο στο βρεγμένο με στι-
βαρή απόδοση στο χιόνι και τον πάγο. Το Blizzak LM005 της
Bridgestone πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, με εξαιρετικό φρε-
νάρισμα στο χιόνι και σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, και
έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία σε ανεξάρτητες δοκιμές το 2019.
To ελαστικό Blizzak LM005 της Bridgestone έλαβε μέρος στις δο-
κιμές της ADAC σε ένα VW Golf GTI σε διάσταση 205/55 R16, μία
διάσταση, με πολλές εφαρμογές σε πολλά από τα πιο δημοφιλή
μοντέλα αυτοκινήτων στην αγορά.
Το Blizzak LM005 είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε 171 διαστά-
σεις για επιβατικά αυτοκίνητα και SUV / 4x4 με διάσταση ζάντας
από 14 έως 22 ίντσες. Η πρωτοποριακή τεχνολογία DriveGuard
Run Flat της Bridgestone έχει ενσωματωθεί σε 24 διαστάσεις
υψηλής ζήτησης (από 16 έως 18 ίντσες) του Blizzak LM005 για
την αντιμετώπιση αιφνίδιας βλάβης του ελαστικού, επιτρέποντας
στον οδηγό και το όχημά του να συνεχίσει να οδηγεί μέχρι και 80
χλμ με μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ / ώρα, σε περίπτωση διάτρησης.
Σχολιάζοντας το τελευταίο βραβείο που κατέκτησε το Blizzak
LM005 της Bridgestone, ο Stefano Parisi, Περιφερειακός Διευ-
θύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Bridgestone EMIA, Νο-
τίου Περιφέρειας δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το
αποτέλεσμα, ειδικά καθώς αναγνωρίζει το έργο της εξαιρετικής
ομάδας μας πάνω στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το συνολικό
αποτέλεσμα, και το ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα της δοκιμής,
που σχετίζεται με την ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα, υπο-
γραμμίζει επίσης τα πολύ θετικά σχόλια που έχουμε ήδη λάβει
από πολλούς εμπορικούς συνεργάτες και οδηγούς σχετικά με το
χειμερινό μας ελαστικό.
«Με το LM005, προσφέρουμε ένα premium προϊόν υψηλής από-
δοσης που αξιόπιστα και αποτελεσματικά υποστηρίζει τους οδη-
γούς να διατηρήσουν τον έλεγχο στις καθημερινές προκλήσεις
της χειμερινής οδήγησης. Η ετυμηγορία των δοκιμών από τους
επαγγελματίες της ADAC ενισχύει τη στρατηγική μας εστίαση στην
τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα σε συνεχή ανά-
πτυξη των βασικών ελαστικών μας. "

• Η ADAC, η μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτου στην Ευρώπη έδωσε στο Blizzak

LM005 την καλύτερη βαθμολογία από όλα τα ελαστικά της δοκιμής.

•Πρόκειται για την πλέον πρόσφατη διάκριση ανάμεσα σε πολλά βραβεία που

έχει κερδίσει το κορυφαίο χειμερινό ελαστικό της Bridgestone

•Το Blizzak LM005 είναι το πρώτο χειμερινό ελαστικό που επιτυγχάνει διαβάθμιση

‘A’ στην Ευρωπαϊκή Ετικέτα, στην κατηγορία πρόσφυση σε βρεγμένο στο πλήρες

διαστασιολόγιο του 

• Τεχνολογία για μεγάλο εύρος εφαρμογών






