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Παρατηρήσεις της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ 

για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων έναρξης λειτουργίας 

των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης 

σε ηλεκτρικά οχήματα

Έχουν περάσει 2 χρόνια από την προηγούμενη επε-
ξεργασία του προσχεδίου για τους όρους και προϋπο-
θέσεις για την επισκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
ακόμα δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. 
Με αφορμή το προς επεξεργασία προσχέδιο  που λά-
βαμε  στα μέσα Νοεμβρίου του ’20,  διαπιστώνουμε
πως δεν λήφθηκαν υπόψη  οι παρατηρήσεις του ΣΙ-
ΣΕΜΑ που έγιναν δια μέσου του Προέδρου Γρηγόρη
Μόφορη με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής
που δημιουργήθηκε από την ομοσπονδία με σκοπό
την επεξεργασία του συγκεκριμένου προσχεδίου. Οι
συγκεκριμένες παρατηρήσεις γνωστοποιήθηκαν στην
ομοσπονδία τόσο με την επιστολή που στάλθηκε στις
20/11/2018 όσο και με τις τοποθετήσεις στα διοικητικά

συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις. 
Είμαστε συνολικά αντίθετοι με το προσχέδιο που απ
οτι φαίνεται  γίνεται  αποδεκτό από την πλειοψηφία της
κλαδικής ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ, τα μέλη της οποίας
συμφωνούν στα βασικά και δήθεν διαφωνούν στα
επιμέρους καθώς ‘’φωτογραφίζουν’’ μεγάλα συμφέ-
ροντα και μεγάλες επιχειρήσεις κάνοντας την επι-
σκευή των ηλεκτρικών αυτοκίνητων μονοπωλιακό
προϊόν αφήνοντας απέξω τη συντριπτική πλειονότητα
των επισκευαστών. Με την αναφορά στους  τεχνίτες
δυο κατηγοριών δημιουργεί στην ουσία προϋποθέσεις
ανέφικτες για την λειτουργία του μικρού και μεσαίου
συνεργείου φτιάχνοντας νέες ειδικότητες που απαξιώ-
νουν τα πτυχία μας.

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις  παρατηρήσεις μας στο συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου:

1. Να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ήδη νόμιμου και αδειοδοτημένου συνεργείου.
2. Να ισχύουν οι υπάρχουσες άδειες λειτουργίας ,η περιβαλλοντολογική μελέτη και οι συμβάσεις αποβλήτων
χωρίς να απαιτείται η έκδοση  νέων.
3. Υπεύθυνος συνεργείου θα πρέπει να είναι ο κάτοχος  της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος είτε μηχανικού
αυτοκινήτων είτε ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων είτε τεχνολόγου οχημάτων. 
4. Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση όταν βρίσκεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο χώρο του συνεργείου, χωρίς
να υπάρχει η δέσμευση χώρου από τον ήδη υπάρχοντα χώρο του συνεργείου.
5. Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των μπαταριών  που στην προκειμένη περίπτωση είναι και το επικίνδυνο
κομμάτι, υπάρχει ήδη η νομοθεσία που προβλέπει την σωστή διαχείριση σε περίπτωση αντικατάστασης ή προ-
σωρινής εξαγωγής από το αυτοκίνητο.





8 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● δεκέμβριος 2020

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

6. Δεν μπορεί να είναι στοιχείο βασικού εξοπλισμού του συνεργείου ο σταθμός φόρτισης αλλά να είναι στη δια-
κριτική ευχέρεια του εκμεταλλευτή χωρίς να χρειάζεται μελέτη χώρου.
7. Κρίνουμε ανεδαφικό τον όρο για τον προαύλιο χώρο αναμονής για τον έλεγχο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
καθώς και τα ζητούμενα τετραγωνικά όπως και η χρήση κοντέινερ κρίνεται επικίνδυνη για τις κλιματολογικές
συνθήκες κυρίως της Ελλάδας.
8. Διαφωνούμε με τον όρο σύμβασης με εταιρίες οδικής βοήθειας.
9. Από το άρθρο 7 πρέπει να αφαιρεθεί όλη παράγραφος 1, όπως και χρίζει διευκρίνησης η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου και βέβαια διαφωνούμε συνολικά με την παράγραφο 6  του ίδιου άρθρου.
10. Πουθενά δεν αναφέρεται στο προσχέδιο η μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε αμιγώς ηλεκτρικό.
Εκτιμούμε ότι θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από τους εκμεταλλευτές συνεργείων όσο και από τους
ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.

Σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ που συντάχθηκε για
την επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων για την ηλεκτροκίνηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως εξαντλήσαμε
το θέμα το οποίο χρήζει περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση 
Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις και εξηγήσεις με σκοπό την πραγματική λύση για την
επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τα μέλη της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ: 

Μόφορης Γρηγόρης , Φραγκιουδάκης Αναστάσεως, Καφεντζής Φώτης, Μαλιώρας Βασίλης

1. Δικαίωμα στην επισκευή – συντήρηση των ηλεκτρι-
κών οχημάτων πρέπει να έχουν οι μηχανικοί αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων και οι τεχνολόγοι
οχημάτων. 
2. Διαφωνούμε με την θέσπιση κατηγοριών τεχνιτών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλής τάσης χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση
στην εξέλιξη της τεχνολογίας όπως είναι και η ηλε-
κτροκίνηση. Όλη η νομοθεσία στα πτυχία μας χωρίς
την δημιουργία νέας ειδικότητας τεχνιτών ηλεκτρικών
οχημάτων.
3. Η ύλη που θα επιλεχθεί για την εκπαίδευση των επι-
σκευαστών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγ-
ματικές ανάγκες επισκευής αλλά και στην  εξέλιξη της
τεχνολογίας. 

4. Τα προσόντα των εκπαιδευτών που θα κληθούν να
εκπαιδεύσουν τους επισκευαστές θα πρέπει να είναι
μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή τεχνολόγοι
μηχανικοί οχημάτων με γνώση του ηλεκτροκίνητου
αυτοκινήτου με εμπειρία στη μετάδοση γνώσεων.
5. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε το κόστος επιμόρφω-
σης θα πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία όπως και η
εκπαίδευση να μην μετατραπεί σε μια βιομηχανία πι-
στοποιήσεων και βεβαιώσεων που θα έχει ως απο-
τέλεσμα την οικονομική αιμορραγία, την
καταστρατήγηση και υποβάθμιση των πτυχίων των
επισκευαστών.
6. Είναι απαράδεκτο να εξαρτάται η εκπαίδευση των
τεχνιτών από τους εισαγωγείς  και τους αντιπρόσω-
πους αυτοκινήτων.

Όσον αφορά για τους τεχνίτες οχημάτων για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, 

προτείνουμε τα εξής:





Παρέμβαση του ΣΙΣΕΜΑ 

στο Υπουργείο Οικονομικών

Συμβολική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9
Δεκεμβρίου  στο υπουργείο οικονομικών από μέλη της δι-
οίκησης του ΣΙΣΕΜΑ και κατατέθηκε υπόμνημα με τα αιτή-
ματα του κλάδου.
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Προθεσμία για ταμειακές

Συνάδελφοι θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι
στο άρθρο 55 του νέου Νόμου από το Υπουργείο
Υγείας εισάχθηκε διάταξη του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ότι μεταφέ-
ρεται η προθεσμία για την απόσυρση των
ταμειακών μηχανών  χωρίς την επιβολή κυρώ-
σεων έως τις 31-03-2021.

ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

Ο ΣΙΣΕΜΑ στην συμβολική 

κινητοποίηση στον Πειραιά

Ο πρόεδρος του ΣΙΣΕΜΑ Μόφορης Γρηγόρης και εκλεγμέ-
νος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Πειραιά με την Λαϊκή
Συσπείρωση παρευρέθηκε στην συμβολική κινητοποίηση
στον Πειραιά που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται συνεργάτης τεχνίτης για αντλίες 
πετρελαίου, τούρμπο και μπεκ σε συνεργείο
στην Ρόδο. Τα αντίστοιχα μηχανήματα 
υπάρχουν στην επιχείρηση. 
Παρέχεται και κατοικία. 
Για πληροφορίες στα 2241060740 - 6944994645
κ. Πιτροπακης Ιωάννης. .
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς το Υπουργειο Οικονομικων

Κύριε Υπουργέ,

ε ν η μ έ ρ ω σ η
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Τα συνεργεία αυτοκινήτων αν και ανοιχτά επί της ου-
σίας βρίσκονται σε άτυπη επίταξη χωρίς να υπάρχει
αντικείμενο εργασίας, με τους εργαζόμενους να βρί-
σκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και τα πάγια
έξοδα να μετατρέπονται σε χρέη.
Για πολλούς συναδέλφους αυτό θα είναι το οριστικό
χτύπημα, αφού επιχειρήσεις που δεν είχαν δημιουρ-
γήσει χρέη κατά την 10ετή οικονομική κρίση βρίσκον-
ται σήμερα στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η επιστρεπτέα
προκαταβολή που το μεγαλύτερο της μέρος είναι με
μορφή δάνειου δεν είναι αρκετό να καλύψει τις οικο-
νομικές υποχρεώσεις, θα προστεθεί αθροιστικά στις
προηγούμενες ρυθμίσεις όπως εφορία, δήμους και
ασφαλιστικά ταμεία.
Ζητάμε επιδοτούμενη χρηματοδότηση προς τις ΜΜΕ
και τους αυτοαπασχολούμενους για να μπορέσουμε να
παραμείνουμε σε λειτουργία αλλιώς θα βρεθούμε αν-
τιμέτωποι με πλήθος ανεξόφλητων υποχρεώσεων.
• Να δοθεί άμεσα το επίδομα ειδικού σκοπούσε όλους
τους συναδέλφους χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
• Άμεση αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων
(αναστολή προθεσμιών καταβολής ΦΠΑ και ρυθμί-
σεων) για 6 μήνες. Άμεση επανένταξη στο αφορολό-
γητο όριο (ύψους 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά

3.000 ευρώ για κάθε παιδί) ξεκινώντας από το οικονο-
μικό έτος 2019.
• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της κατα-
βολής του ΕΝΦΙΑ, καταρχήν για τα έτη 2019 και 2020,
με προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Χωρίς αυτά,
η δυνατότητα επιβίωσης των χαμηλότερων εισοδημά-
των το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι πρακτικά αδύ-
νατη.
• Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής
ασφάλισης για το διάστημα του lockdown χωρίς απώ-
λεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Το κράτος να κα-
λύψει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές,
συνταξιοδοτικές και υγείας. Χορήγηση Ασφαλιστικής
Ικανότητας.
• Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δό-
σεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες,  χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, για όλο το 2021.
• Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη ΔΕΗ
ή άλλους ιδιώτες παρόχους και προς άλλες πρώην
ΔΕΚΟ για όλο το 2021.
• Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπρα-
ξης -κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις λογα-
ριασμώνπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
δρομολογηθεί για χρέη είτε προς Δημόσιο είτε προς
ιδιώτες, προμηθευτές κλπ με διάρκεια ενός έτους.



• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για όλο το 2021.
• Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους
τους επαγγελματίες που έκλεισαν την επιχεί-
ρησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις
• Αναστολή του μέτρου για την σύνδεση των τα-
μειακών μηχανών τουλάχιστον για ένα έτος.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας

Μόφορης Γρηγόριος       Φραγκιουδάκης Αναστάσιος
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ηλεκτροκίνηση

Ευρωπαϊκή Ενωση 
Κατασκευαστών 

Αυτοκινήτου

Με ταχύτητες χελώνας 
οι πωλήσεις ηλεκτρικών 

Με γνώμονα ότι από το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
θα εφαρμοστούν  οι νέοι, αυστηρότεροι κανόνες εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οι εταιρείες
αυτοκινήτων έχουν δύο προκλήσεις: να πιάσουν γρή-
γορα τα όρια της ΕΕ και παράλληλα να ανεβάσουν τις
πωλήσεις των ηλεκτρικών τους μοντέλων, μιας και
σημερινός ρυθμός απέχει κατά πολύ από τον στόχο
που περηφανεύονται και ανακοινώνουν η κάθε μια
ξεχωριστά αυτοκινητοβιομηχανία ανά τακτά διαστή-
ματα. Τις «χαμηλές» ταχύτητες στις πωλήσεις ηλεκτρι-
κών επιβεβαιώνει και μια πρόσφατη έρευνα του
ACEA ( Ευρωπαϊκή Ενωση Κατασκευαστών Αυτοκι-
νήτου ) οι οποίες δεν είναι και αισιόδοξες προς το
παρόν. 
Αναλυτικά, και όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων, η ΕΕ
από το 2021 επιθυμεί ο μέσος όρος των CO2 - διοξει-
δίου του άνθρακα -  να μην ξεπερνάει έναν αριθμό
που είναι τα 95 γραμμ CO2.χλμ. Η JATO DYNAMICS
έδωσε στη δημοσιότητα μια έρευνα, όπου παρουσιά-

ζονται οι δέκα όμιλοι της αυτοκίνησης, που έχουν τις
χαμηλότερες εκπομπές CO2 για την χρονιά που εκ-
πνέει. Στην κορυφή του πίνακα ο όμιλος PSA είναι η
φίρμα που έχει την καλύτερη επίδοση, με μοντέλα που
έχουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO2, και η μοναδική
φίρμα που έχει εκπομπές CO2 κάτω από τα 100γραμ-
μάρια/χλμ. Αναμενόμενη είναι η θέση της Toyota ,
όπου με την πλήρη υβριδική και Plug - in γκάμα της
έχει καταφέρει να βρίσκεται στο δεύτερο σκαλί του πί-
νακα, ενώ, την τριάδα συμπληρώνει η Renault, Nissan
και Mitsubishi ( και οι τρεις φίρμες αποτελούν ένα
όμιλο).
Και αν το 2021 ελάχιστες εταιρείες είναι κοντά στον
στόχο της ΕΕ ( σε αυτό έχει συμβάλλει σημαντικά η
μείωση των εκπομπών C02 εξαιτίας της πληθώρας
μοντέλων ηλεκτρικών και υβριδικών με Plug - in λει-
τουργία), όπως φαίνεται τα επόμενα χρόνια τα πράγ-
ματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, αφού οι
απαιτήσεις της θα γίνουν πιο πιεστικές

■ Για να καταφέρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να «πλημμυρίσουν» 
τους δρόμους της Ευρώπης με 30 εκατομμύρια

ηλεκτρικά ΙΧ έως το 2030, θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα.  
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ηλεκτροκίνηση

Και όλα αυτά την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ενωση Κα-
τασκευαστών Αυτοκινήτου βλέπει ότι το πακέτο επίτευ-
ξης βιώσιμης και έξυπνης μετακίνησης απέχει αρκετά
από την πραγματικότητα
Εν συντομία, ο ACEA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου,
αναφέροντας ότι, ο στόχος των 30 εκατομμυρίων ηλε-
κτρικών οχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης έως

το 2030 είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί. Σε αριθ-
μούς, από το σύνολο των 343 εκατομμυρίων οχημάτων
που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπη, μόλις
τα 615.000 από αυτά αφορούν έως σήμερα ηλεκτρικά
οχήματα , ήτοι το 0.25%. Άρα, ο ρυθμός των πωλήσεων
την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να 50πλασιαστεί, κάτι
που μοιάζει προς το παρόν με όνειρο θερινής νυκτός.   

Ευρωπαϊκή Ενωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτου
Με ταχύτητες χελώνας οι πωλήσεις ηλεκτρικών 

OI ΔΕΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2

1 PSA ( PEUGEOT - CITROEN )  97,9 

2 TOYOTA 100,6

3 RENAULT - NISSAN - MITSUBISHI 105, 3

4 HYUNDAI - KIA                          106,7  

5 SUZUKI  108,9

6 FCA 109

7 GEELY GROUP                            110,5

8 VW 114,5

9 BMW  115,7

10 DAIMLER 122,6 
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Το 2020 ήταν μία χρονιά που κανείς δεν είχε προβλέψει. Ο COVID-19 επέφερε οικονομικό, 

πολιτικό και συναισθηματικό χάος, δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής του ατόμου, της οικογένειας, 

του συστήματος υγείας και ολόκληρων τμημάτων της κοινωνίας. 

Εν τούτοις, σύμφωνα με τα ευρήματα της ένατης ετήσιας
έρευνας Looking Further with Ford Trends Report*, η παν-
δημία αποκαλύπτει επίσης πόσο ανθεκτικοί μπορούν να γί-
νουν οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να βρουν τρόπους
αντιμετώπισης των προβλημάτων και να προσαρμόζονται.
«Καθώς οδεύουμε προς το 2021 και προσβλέπουμε στη μετά
την πανδημία εποχή, είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές που επέ-
φερε το COVID-19 μας έχουν επηρεάσει – αλλά σε τι βαθμό;»
είπε χαρακτηριστικά η Sheryl Connelly, global consumer
trends & futuring manager της Ford Motor Company. 
«Η Ford και άλλες εταιρείες ενδιαφέρονται πολύ να μάθουν
τις αλλαγές που θα εδραιωθούν στη ζωή μας ακόμα και μετά
την απαλλαγή από τον COVID. Και μπορεί κανείς να μην είναι
σε θέση να προβλέψει το μέλλον, όμως αυτό δε σημαίνει ότι

δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε γι’ αυτό» δήλωσε η Con-
nelly.
Σε παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες,
το 69% των ερωτηθέντων δήλωσε συγκλονισμένο από τις
ανατρεπτικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Σε ερώτηση για το
πόσο καλά έχουν προσαρμοστεί στις αλλαγές κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, το 53% απάντησε ότι η προσαρμογή «ήταν
δυσκολότερη από όσο είχα φανταστεί», ενώ το 47% δήλωσε
ότι ήταν «ευκολότερη από όσο είχα φανταστεί». Για τις νεότε-
ρες γενιές ήταν δυσκολότερο συγκριτικά με τις μεγαλύτερες
ηλικίες: το 63% της Γενιάς Ζ (διάδοχοι των millennials, γεν-
νηθέντες μετά το 1996) δήλωσε ότι η προσαρμογή ήταν δυ-
σκολότερη από όσο είχε φανταστεί, έναντι του 42% της γενιάς
Baby Boomers που απάντησε το ίδιο. 

Η Έκθεση Τάσεων της Ford για το 2021 (Ford Trends Report) εξετάζει τα μεταβαλλόμενα μοτίβα στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία

των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο για να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές

θα επηρεάσουν τον κόσμο μας το 2021, αλλά και στο απώτερο μέλλον. Ανάμεσα στις άλλες τάσεις που ανέδειξε η έρευνα είναι:

• Σημεία Πίεσης: Σε όλο τον κόσμο, το άγχος βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο – κάτι που τροφοδοτείται από το
φόβο της μόλυνσης από τον COVID-19 και τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της πανδημίας στις κοινότητες, την εργασία,
την εκπαίδευση και άλλους τομείς. Το 63% των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο δηλώνει πιο αγχωμένο συγκριτικά με ένα
χρόνο πριν, ενώ 4 στους 5 δηλώνουν ότι πρέπει να φροντίζουν καλύτερα τη συναισθηματική και ψυχική ευεξία τους.
Έχοντας συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις τις πανδημίας στην πνευματική υγεία, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν καινοτόμους
τρόπους για να αντέχουν και να επικοινωνούν.

• Ώρα για Απόδραση: Το ερώτημα «τι μέρα είναι;» έχει αρχίσει να γίνεται κλισέ καθώς τα διακριτά όρια μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής εξαφανίζονται. Για να καταπολεμήσουν τη μονοτονία της πανδημίας και τους περιορι-
σμούς του σπιτιού, οι καταναλωτές αναζητούν νέους τρόπους απόδρασης – και πολλοί βρίσκουν καταφύγιο στα οχήματά
τους. Περισσότεροι από 1 στους 4 ενήλικες σε όλο τον κόσμο που διαθέτουν ένα όχημα παραδέχονται ότι το χρησιμο-
ποιούν για να χαλαρώνουν. Σχεδόν 1 στους 5 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ως ησυχαστήριο. Και το 17%
δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί ως χώρο εργασίας. 

■ Στην Έκθεση Τάσεων της Ford για το 2021
οι καταναλωτές εμφανίζονται ανθεκτικοί 

και ευπροσάρμοστοι εν μέσω της πανδημίας  

έρευνα FORD
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• Συντροφιά και συντροφικότητα: Η παν-
δημία ανέδειξε την ανάγκη των καταναλωτών για
συντροφιά και επαναπροσδιόρισε την έννοια της οι-
κογένειας. Η μοναξιά έχει εξαπλωθεί σε όλο τον
πλανήτη – ένας στους δύο δηλώνει ότι αισθάνεται
συχνά μοναξιά. Αυτό είναι κάτι που οι νεότερες γε-
νιές νιώθουν πιο έντονα: οι εκπρόσωποι της Γενιάς
Ζ που υποφέρουν συνήθως από μοναξιά είναι δι-
πλάσιοι από τους λεγόμενους Baby Boomers (64%
έναντι 34%). Ως αποτέλεσμα, πολλοί είναι εκείνοι
που εξετάζουν την αλλαγή τόπου κατοικίας, την επι-
στροφή στην οικογενειακή εστία καθώς και την
αναζήτηση συντροφιάς με νέους τρόπους – μέσω
διαδικτύου ή εκτός αυτού.

• Κοινωνικό χάσμα: Σε όσο τον κόσμο, η ψα-
λίδα της ανισότητας και της αδικίας μεγαλώνει –
κυρίως καθώς η πανδημία έχει δυσανάλογες επι-
πτώσεις σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, εθνι-
κές μειονότητες και στο γυναικείο πληθυσμό.
Καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο αυτό το κοινωνικό χάσμα, τα brands
λειτουργούν ως ακτιβιστές και επιχειρηματίες. Το
76% των ενηλίκων παγκοσμίως προσδοκά από τις
μάρκες να τοποθετηθούν πάνω σε κοινωνικά θέ-
ματα – και το 75% πιστεύει ότι οι μάρκες σήμερα
προσπαθούν να πράξουν το σωστό.

FORD

• Εμπειρία αγοράς: Εν μέσω της πανδη-
μίας, ο τρόπος αγοράς και αναζήτησης προϊόν-
των έχει αλλάξει. Μεγάλες και μικρές εταιρείες
προσαρμόζονται με τρομερή ταχύτητα – και
πολλοί καταναλωτές ενστερνίζονται και απο-
λαμβάνουν τη νέα κανονικότητα. Το 75% των
ενηλίκων δηλώνει ικανοποιημένο από τον
τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες έχουν βελτιώ-
σει την εμπειρία του shopping από τότε που
ξεκίνησε η πανδημία – ενώ το 41% δεν επιθυ-
μεί επιστροφή στη συμβατική, προ COVID-19
διαδικασία αγοράς προϊόντων 

• Παράκαμψη της Κυκλοφορίας: Η πανδημία μπορεί
να δίνει την αίσθηση ότι τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα,
ωστόσο δεν έχουμε μείνει στάσιμοι καθώς τα μέσα προσω-
πικής μετακίνησης γνωρίζουν άνθηση. Οι πωλήσεις ποδη-
λάτων έχουν εκτοξευθεί και οι πόλεις έχουν δημιουργήσει
ειδική λωρίδα στους δρόμους για χρήση από ποδηλάτες. Οι
πωλήσεις των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα,
καθώς οι άνθρωποι αναζητούν προστασία, γνωρίζοντας ότι
μπορούν να ελέγχουν το περιβάλλον τους. Και ο έξυπνος πο-
λεοδομικός σχεδιασμός επιταχύνει τις εξελίξεις για την υλο-
ποίηση της πλήρως αυτόνομης οδήγησης. Το 67% των
ενηλίκων σε όλο τον κόσμο εμφανίζεται αισιόδοξο για το μέλ-
λον των αυτόνομων οχημάτων και το 68% των γονιών θα
προτιμούσε το παιδί του να κινείται με ένα αυτόνομο όχημα
παρά να ταξιδεύει δίπλα σε έναν άγνωστο οδηγό.

• Διατήρηση της Βιωσιμότητας: Τις πρώτες ημέρες
της πανδημίας, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα φάνηκε
να είναι η θετική πλευρά στο παγκόσμιο lockdown, αλλά
αυτή η αισιοδοξία γρήγορα υποχώρησε καθώς ο κόσμος
γρήγορα κατέφυγε στα πλαστικά και λοιπά αναλώσιμα προ-
ϊόντα – καθιστώντας σαφές ότι άλλο να είσαι βιώσιμος και
άλλα να παραμένεις βιώσιμος. Οι νεότερες γενιές είναι ιδι-
αίτερα προβληματισμένες: το 46% της Γενιάς Ζ σε όλο τον
κόσμο δηλώνει ότι η πανδημία μας έχει κάνει πιο σπάταλους
– και το 47% πιστεύει ότι μακροπρόθεσμα, η πανδημία θα
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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Αρχικά, ο φωτισμός των οχημάτων εξυπηρετούσε
κυρίως τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, για
όλους τους χρήστες του δρόμου. Η ψηφιοποίηση,
τόσο για τους προβολείς όσο και τα πίσω φώτα, έχει
φέρει πραγματική επανάσταση, αυξάνοντας την
άνεση, την ασφάλεια και την αλληλεπίδραση, παρέ-
χοντας στους πελάτες νέες επιλογές στυλ και εξατο-
μίκευσης.
Η τεχνολογία φωτισμού έχει εξελιχθεί αλματωδώς.
Από το φως αλογόνου στο πέρασμα στους προβολείς
xenon και τελικά στην τεχνολογία LED, με αποκορύ-
φωμα τις OLED υλοποιήσεις της Audi σήμερα, μεσο-
λάβησαν λιγότερο από δύο δεκαετίες. Εκτός από τη
συνεχή βελτίωση της ορατότητας, παράγοντα άνεσης
και ασφάλειας, ο φωτισμός Audi καθορίζει το «πρό-
σωπο» των μοντέλων της, ενισχύοντας την ταυτότητα
της μάρκας.
Ο μετασχηματισμός των λαμπτήρων βελτίωσε τόσο
τον φωτισμό όσο και την ενεργειακή απόδοση. Σή-

μερα, η ψηφιοποίηση κάνει το φως έξυπνο. Μέσω
φωτεινών σημάτων, το αυτοκίνητο πλέον αλληλεπι-
δρά με το περιβάλλον του. Στο εγγύς μέλλον, ένας
πεζός που πρόκειται να διασχίσει κάθετα το δρόμο θέ-
τοντας τον εαυτό του και τους γύρω του σε κίνδυνο,
θα βλέπει μία φωτεινή προειδοποίηση στο οδό-
στρωμα από ένα μοντέλο της Audi που τον προσεγγί-
ζει. 
Ήδη από το 2003, το A8 πρόσφερε προσαρμοζόμενο
φως με αυτόματο-δυναμικό έλεγχο φάσματος προ-
βολέων, πριν εμφανιστεί η κάμερα στο παρμπρίζ που
εντόπιζε άλλους χρήστες του δρόμου, το 2010. Δύο
χρόνια αργότερα, στο R8 πρωτοπαρουσιάστηκαν τα
δυναμικά φλας που σήμερα τείνουν να γίνουν κανό-
νας, κάνοντας αντιληπτές τις υποδεικνυόμενες αλλα-
γές κατεύθυνσης από τη γωνία του ματιού,
σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κέρδος στην ασφά-
λεια. Το 2017, η Audi παρουσίασε προβολείς LED με
τεχνολογία HD Matrix με το λέιζερ ως πρόσθετο φως

Νέες διαστάσεις στην 

τεχνολογία φωτισμού από την Audi
AU
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Τα τελευταία χρόνια, η Audi με στρατηγικές και καλά μελετημένες 

κινήσεις, έχει αναγάγει την τεχνολογία φωτισμού σε ανώτερο επίπεδο. 

τεχνολογία
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μεγάλης ακτίνας – άλλη μια παγκόσμια
καινοτομία στη μαζική παραγωγή. Σή-
μερα, ο premium κατασκευαστής ψηφιο-
ποιεί τους προβολείς LED Matrix
προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ποικι-
λία. Οι ψηφιακοί οπίσθιοι λαμπτήρες
OLED στο νέο Q5, κάνουν δυνατή την επι-
κοινωνία Car-to-X και, για πρώτη φορά,
δίνουν τη δυνατότητα επιλογής νέων σχε-
δίων πίσω φώτων κατά την παραγγελία
του οχήματος.
Ο έξυπνος φωτισμός του δρόμου είναι η
μία παράμετρος. Εξίσου σημαντική τη ση-
μερινή εποχή είναι η εξατομίκευση. Η
Audi χρησιμοποιεί διακριτές υπογραφές
και δυναμικά σενάρια φωτισμού ενώ
στους πελάτες προσφέρονται διάφορες
επιλογές υπογραφής φωτισμού, ανάλογα
με το μοντέλο. Στο μέλλον, οι τεχνολογίες
φωτισμού θα κάνουν την οδήγηση ακόμα
πιο ασφαλή, την εξατομίκευση κάθε μον-
τέλου ακόμα πιο αισθητή ενώ η επικοι-
νωνία με το εξωτερικό περιβάλλον θα
γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική.

Σταθμοί στην εξέλιξη της τεχνολογίας φωτισμού στην Audi

■ 1994 Προβολείς xenon δεύτερης γενιάς στο Audi A8

■ 2004 LED φώτα ημέρας στο Audi A8 

■ 2008 Full LED προβολείς, διαθέσιμοι σήμερα σε πολλά μοντέλα

■ 2010 Σύνδεση προβολέων LED με δεδομένα πλοήγησης

■ 2012 Δυναμικά φλας 

■ 2013 Full LED φώτα στο Audi A3

■ 2014 Υιοθέτηση του λέιζερ  στη μεγάλη σκάλα  

■ 2015 Εγκαίνια του Lighting Assistance Center της Audi

■ 2016 Πίσω φώτα OLED στο Audi TT RS

■ 2017 HD Matrix LED προβολείς με τεχνολογία λέιζερ

■ 2019 Digital Matrix LED προβολείς (DML) στο Audi e-tron

■ 2020 Ψηφιακές υπογραφές φωτισμού ημέρας στο Audi A3, 

ψηφιακή τεχνολογία OLED στο Audi Q5



BMW 
3D printing

τεχνολογία

Η παραγωγή ανταλλακτικών 

μέσα από την τρισδιάστατη 

εκτύπωση εξελίσσεται 

στο BMW Group
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BMW 3D printing

Το BMW Group κάνει το επόμενο βήμα στη συστηματική ενσωμάτωση της προσθετικής κατα-

σκευής.Στόχος είναι η κλιμάκωση της προσθετικής κατασκευής σε βιομηχανικά επίπεδα και η

καθιέρωσή της σε διάφορους τομείς – πρωτίστως στην εξέλιξη και παραγωγή των οχημάτων

– με πλεονεκτήματα κόστους. 

Το BMW Group επωφελείται πλήρως από τα
οφέλη της τεχνολογίας, που προσφέρει ταχεία
διαθεσιμότητα εξαρτημάτων, σχεδιαστική ευελι-
ξία και κατασκευή χωρίς περίπλοκα εργαλεία. 
Ο Daniel Schäfer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Εν-
σωμάτωσης Παραγωγής και Πιλοτικού Εργοστα-
σίου του BMW Group δήλωσε: «Διαδικασίες

όπως η προσθετική κατασκευή μας βοηθούν να
επιταχύνουμε τους κύκλους εξέλιξης και να φέ-
ρουμε ταχύτερα τα οχήματά μας σε επίπεδο ωρι-
μότητας στη διαδικασία παραγωγής. Η 3D
εκτύπωση μειώνει τους χρόνους παραγωγής
των εξαρτημάτων, ενώ πληροί αυστηρά κριτήρια
ποιότητας».  

Προϊόντα τρισδιάστατης εκτύπωσης για περιορισμένο όγκο παραγωγής.

Από τη μέση της φετινής χρονιάς, το BMW Group κατασκευάζει μεταλλικά και πολυμερή εξαρτήματα
για την Rolls-Royce Motor Cars. Η κατασκευή τους ενσωματώνεται σε διάφορα σημεία της διαδικα-
στικής αλυσίδας και πραγματοποιείται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις του παγκόσμιου δικτύου πα-
ραγωγής.
Τα εν λόγω εξαρτήματα προορίζονται για το αμάξωμα και τον κλωβό επιβατών και είναι εξαιρετικά

λειτουργικά και ανθεκτικά. Η εξέλιξή τους έγινε με γνώμονα τη χρήση τους στην παραγωγή αυτοκι-
νήτων του BMW Group, στο Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής της εταιρείας, το οποίο επίσης κατα-
σκευάζει πολυμερή εξαρτήματα μέσω τεχνολογιών multi-jet fusion (MJF) και επιλεκτικής
συσσωμάτωσης με λέιζερ (selective laser sintering).
Στο εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut, μεταλλικά εξαρτήματα κατασκευάζονται τώρα μέσω
τήξης με δέσμη λέιζερ (laser beam melting). Στην παραγωγή, τα μεταλλικά εξαρτήματα που προέρ-
χονται από τρισδιάστατη εκτύπωση τοποθετούνται σε αμαξώματα οχημάτων με μία σχεδόν πλήρως
αυτοματοποιημένη διαδικασία – όπως π.χ. τα πολυμερή εξαρτήματα και το μεταλλικό υπόστρωμα
για το πάνελ επένδυσης.



24 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● δεκέμβριος 2020

Ο βαθμός στον οποίο η προσθετική κατασκευή

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή εξαρ-

τημάτων διαπιστώθηκε στα πρώτα στάδια  της

εξέλιξης των οχημάτων. Μηχανικοί και εμπειρο-

γνώμονες παραγωγής και υλικών εξέτασαν

εκατοντάδες εξαρτήματα, εστιάζοντας στα οικο-

νομικά οφέλη της νέας τεχνολογίας και στα πλε-

ονεκτήματα βάρους και γεωμετρίας συγκριτικά

με εκείνα που παράγονται με συμβατικές μεθό-

δους. Η επιλογή εξαρτημάτων για 3D εκτύπωση

έγινε με βάση μία σειρά κριτηρίων και απαιτή-

σεων, που προσδιορίστηκαν και μεταφράστηκαν

στη ‘γλώσσα των μηχανών’ με τη βοήθεια των

επιστημόνων δεδομένων. Αυτό σηματοδότησε

το ξεκίνημα ενός νέου συστήματος τεχνητής

νοημοσύνης (AI) που επιτρέπει στο BMW Group

να αναγνωρίζει ταχύτερα και νωρίτερα ποια

εξαρτήματα πληρούν τις προϋποθέσεις για πα-

ραγωγή μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Εξαρτήματα που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν

αδύνατον να υλοποιηθούν κατασκευάζονται

πλέον μέσω παραγωγικής σχεδίασης, που χρη-

σιμοποιεί υπολογιστικούς αλγόριθμους για τα-

χεία εξέλιξη. Μέσα από τη συνεργασία ειδικών

και υπολογιστών δημιουργούνται εξαρτήματα

που κάνουν βέλτιστη χρήση υλικών στην παρα-

γωγή. Πολλές εφαρμογές είναι εφικτές χάρη

στην παραγωγική σχεδίαση, ενώ οι τεχνολογίες

τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι κατάλληλες και

για τη δημιουργία περίπλοκων μορφών και

δομών, που μέχρι πρότινος ήταν ανέφικτα με

συμβατικά εργαλεία.

Για το BMW Group, η παραγωγική σχεδίαση

οδήγησε σε βελτιστοποιημένες χωροταξικά λύ-

σεις, όπου η μορφή και η λειτουργία έχουν ανα-

βαθμιστεί σημαντικά. Τα εξαρτήματα είναι

περίπου 50% ελαφρύτερα από τα εφάμιλλα συμ-

βατικά και πετυχαίνουν βέλτιστη αξιοποίηση του

διαθέσιμου χώρου, όπως στην περίπτωση του

αποσβεστήρα στο πορτμπαγκάζ. 

Εξέλιξη εξαρτημάτων μέσω παραγωγικής σχεδίασης.

BMW 3D printing
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Από τον Ιούνιο, το BMW Group έχει συγκεντρώσει όλη την τεχνογνωσία του στο Κέντρο Προσθετικής

Κατασκευής λίγο έξω από το Μόναχο. Το νέο campus προσφέρει εκπαίδευση για συνεργάτες από

όλο τον κόσμο για τη χρήση νέων τεχνολογιών και φιλοξενεί την παραγωγή πρωτότυπων εξαρτη-

μάτων. Σήμερα, το Κέντρο Αριστείας έχει μέχρι 80 συνεργάτες και ήδη χρησιμοποιεί περίπου 50

συστήματα επεξεργασίας μετάλλων και πολυμερών. Άλλα 50+ συστήματα λειτουργούν σε άλλες

μονάδες παραγωγής ανά τον κόσμο.

Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής.

BMW 3D printing
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Το ξεχωριστό τιμόνι δύο ακτίνων της νέας SKODA OCTAVIA

Τα τελευταία χρόνια έγινε πολυλειτουργικό, φι-
λοξενώντας πλήθος χειριστηρίων και φυσικά
τον αερόσακο. Το σχήμα του είναι λίγο πολύ
προκαθορισμένο, με συνήθως τρεις ή τέσσερις
ακτίνες, με τις όποιες διαφοροποιήσεις να αφο-
ρούν το υλικό κατασκευής ή την επένδυση, τη
διάμετρο ή το πάχος, ενίοτε και το κάτω μέρος
της στεφάνης, που σε κάποιες περιπτώσεις,
ιδίως σε πιο σπορ εκδόσεις, είναι πεπλατυσμένο. 
«Ένα από τα κίνητρά μας για ένα τιμόνι δύο ακτί-
νων ήταν ό,τι το διάκτινο τιμόνι είναι πιο βολικό
και πρακτικό, ενώ η τοποθέτηση των ακτίνων
οριζόντια συνδέεται οπτικά με τις άλλες γραμμές
του εσωτερικού», λέει ο Peter Olah, επικεφαλής
εσωτερικού σχεδιασμού- αρχιτεκτονικής στη
SKODA AUTO.

«Ονειρευόμασταν από καιρό ένα τιμόνι δύο ακτίνων, και τώρα
οι μηχανικοί μας δημιούργησαν μια αρκετά ισχυρή κατασκευα-
στική δομή για αυτό», λέει ο Marwan Khiat, project manager
για το εσωτερικό της νέας OCTAVIA. «Θέλαμε το κέντρο του τι-
μονιού να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρό σχεδιαστικά, τόσο
για να κάνει το λογότυπο να ξεχωρίζει όσο και για να αποφευχ-
θεί οποιαδήποτε αίσθηση ακαταστασίας», συνεχίζει ο Khiat. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σχεδιαστές πέτυχαν το στόχο τους:
το τιμόνι δύο ακτίνων φαίνεται σαν να πλέει στο χώρο. «Εκτός
από το λογότυπο, διαθέτει συνολικά 14 κουμπιά για τον έλεγχο
των λειτουργιών του αυτοκινήτου και δύο περιστροφικά χειρι-
στήρια που μοιάζουν σχεδόν με πολύτιμα κοσμήματα», εξηγεί
ο Khiat. Και ολοκληρώνει: «Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε επι-
φάνειες αφής, όμως για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε έλεγχο
με απτή απόκριση, που συμβάλλει στην εξαιρετική εργονομία
του τιμονιού». 

Η SKODA παρουσίασε τη νέα OCTAVIA με ένα διάκτινο τιμόνι που ξεχωρίζει

με την αισθητική του. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αυτοκίνησης, το τιμόνι

απλά εξυπηρετούσε στο να καθορίζει ο οδηγός την κατεύθυνση του αυτοκινήτου.
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τεχνολογία

Η συνολική διάταξη των διαφόρων στοιχείων
και των άλλων σχεδιαστικών «ευρημάτων» εγ-
γυάται πως ο οδηγός γνωρίζει πάντα τη γωνία
με την οποία έχει στρέψει το τιμόνι. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο, το κάτω μέρος του
τιμονιού διαθέτει ένα είδος μινιμαλιστικής τρί-
της ακτίνας, που προσφέρει σαφή αίσθηση
στον οδηγό ανά πάσα στιγμή για τη θέση του τι-
μονιού.
Επιπλέον ο συγκεκριμένος σχεδιασμός επιτρέ-
πει την προετοιμασία μιας έκδοσης του τιμο-
νιού με μια κανονική τρίτη ακτίνα, η οποία
προορίζεται για τα σπορ μοντέλα της SKODA,
δηλαδή τα RS και τις εκδόσεις Sportline και
Monte Carlo. 
Το νέο τιμόνι των δύο ακτίνων παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά στην τέταρτη γενιά της SKODA
OCTAVIA αλλά σταδιακά τοποθετείται και στα
άλλα μοντέλα της SKODA. Οι σχεδιαστές του
είναι δίκαια υπερήφανοι γι' αυτό: είναι εργονο-

μικό, έχει μια φρέσκια εμφάνιση και επιτρέπει
μια ποικιλία παραλλαγών, συμπεριλαμβανομέ-
νης της έκδοσης τριών ακτίνων. Η SKODA
χρειάστηκε περίπου τρία χρόνια για να το εξε-
λίξει. Η διαδικασία από τα πρώτα σκίτσα έως
τα πρώτα φυσικά πρωτότυπα διήρκεσε περί-
που ενάμιση χρόνο, ενώ περίπου ίδιος χρόνος
αφιερώθηκε στις δοκιμές. Κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης δημιουργήθηκαν περίπου δέκα
διαφορετικές παραλλαγές, οι οποίες μελετήθη-
καν για να προκύψει το ιδανικό σχήμα και η
ιδανική θέση των χειριστηρίων, ώστε να είναι
εύκολα προσβάσιμα από τα δάχτυλα του οδη-
γού. 
Το νέο τιμόνι έχει γίνει ήδη δεκτό με πολύ θε-
τικά σχόλια από οδηγούς της νέας SKODA OC-
TAVIA, κάτι που αποτυπώνεται και σε σχετικές
έρευνες ικανοποίησης πελατών, στις οποίες
«σκοράρει» ανάμεσα στα πιο ελκυστικά χαρα-
κτηριστικά του νέου μοντέλου.
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Ford Mustang Mach-E 

ηλεκτρικά μοντέλα
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Με την ισχύ ενός ενεργειακά αποδοτικού και

με άμεση απόκριση ηλεκτρικού συστήματος

κίνησης, το πρώτο SUV μοντέλο της οικογέ-

νειας Mustang προσφέρεται με δυνατότητα

επιλογής ανάμεσα σε δύο εκδόσεις: η πρώτη

διαθέτει πίσω κίνηση και ένα ηλεκτροκινη-

τήρα και η δεύτερη τετρακίνηση με δύο μοτέρ

που εξασφαλίζουν επιδόσεις υπεραυτοκινή-

του και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,7 δευτε-

ρόλεπτα. 

Οι εκδόσεις με τη μικρή και μεγάλη μπαταρία

(standard-range και extended-range, αντί-

στοιχα) μηδενίζουν το άγχος της αυτονομίας

προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία

μέχρι και 610 km (μικτός κύκλος) σύμφωνα

με το πρωτόκολλο WLTP. 

Η νέα Mustang Mach-E ανοίγει νέους ορίζον-

τες με το πιο προηγμένο τεχνολογικό πακέτο

συστημάτων άνεσης και υποστήριξης του

οδηγού στην ιστορία της Ford. Η νέα γενιά του

συστήματος SYNC μαθαίνει από το στυλ και τις

συνήθειες του οδηγού και κάνει υποδείξεις

προκειμένου ο τελευταίος να εξοικονομήσει

χρόνο κατά τις μετακινήσεις του.  Το Phone As

A Key  επιτρέπει το ξεκλείδωμα του οχήματος

χωρίς χρήση κλειδιού, αναγνωρίζοντας το

smartphone του ιδιοκτήτη. Επίσης, το σύ-

στημα Intelligent Range μπορεί να υπολογίζει

με μεγαλύτερη ακρίβεια την υπολειπόμενη

αυτονομία, αξιοποιώντας τη συνδεσιμότητα

μέσω cloud. Επιπλέον, οι τελευταίες τεχνολο-

γίες υποβοήθησης οδήγησης, στάθμευσης και

αποφυγής ατυχημάτων της Ford  προσφέρουν

μία πραγματικά διαισθητική και απροβλημάτι-

στη οδηγική εμπειρία.

Κάθε Mustang Mach E διαθέτει τα προφίλ

οδήγησης Whisper, Active και Untamed, τα

οποία προσαρμόζουν τη συνολική οδηγική εμ-

πειρία και αίσθηση στη διάθεση του οδηγού.

Το πενταθέσιο SUV με την κουπέ σιλουέτα

αναβαθμίζεται συνεχώς προϊόντος του χρόνου

χάρη στις over-the-air ενημερώσεις.

■ Η Mustang Mach-E φέρνει τώρα την ελευθερία, τις επιδόσεις 

και τον εμβληματικό χαρακτήρα  του δημοφιλέστερου σπορ αυτοκινήτου 

σε όλο τον κόσμο στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. 

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E – το πρώτο μοντέλο παραγωγής το

οποίο η Ford δημιούργησε εξ αρχής ως ηλεκτροκίνητο με μηδενικές εκπομπές

ρύπων – αναμένεται στην Ευρώπη από τις αρχές του 2021.

Έτοιμη να κατακτήσει το μέλλον
προσφέροντας έντονες συγκινήσεις

μηδενικών εκπομπών 
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Η νέα πλατφόρμα της Mustang Mach-E έχει
αναπτυχθεί από την Ford Team Edison για να
αξιοποιεί πλήρως προς όφελος των επιδόσεων
τόσο την βελτιωμένη κατανομή βάρους, όσο και
την αμεσότητα στην παροχή ροπής που προσφέ-
ρει σήμερα ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κί-
νησης.
Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι κεντρικά τοπο-

θετημένη ανάμεσα στους άξονες και κάτω από
το δάπεδο, πετυχαίνοντας ένα χαμηλό κέντρο
βάρους που υποστηρίζει το σπορ χαρακτήρα και
τη δυναμική συμπεριφορά που γνωρίσαμε στη
Mustang τόσο στην έκδοση με τη βασική μπα-
ταρία των 68 ωφέλιμων kWh με τις 288 κυψέλες
(standard-range), όσο και στη μεγαλύτερη με τις

376 κυψέλες και την ωφέλιμη αποθηκευτική
ικανότητα των 88 kWh (extended-range).
Οι πολύ αποδοτικές μπαταρίες, οι οποίες έχουν
δοκιμαστεί σε ακραίες θερμοκρασίες έως και -
400 Κελσίου, βρίσκονται μέσα σε μία αδιάβροχη
θήκη και προστατεύονται από ένα κλωβό που
απορροφά τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε
περίπτωση σύγκρουσης. Χρησιμοποιεί δε ένα
προηγμένο σύστημα θέρμανσης και ψύξης με
χρήση υγρού, το οποίο ρυθμίζει αναλόγως τη
θερμοκρασία λειτουργίας της προκειμένου να
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση σε
ακραίες καιρικές συνθήκες και σε συνεχή οδή-
γηση με υψηλές ταχύτητες, καθώς και βελτιω-
μένο χρόνο φόρτισης. 

Ford Mustang Mach-E 

ηλεκτρικά μοντέλα

■ Επιδόσεις που ηλεκτρίζουν
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• Η πισωκίνητη Mustang Mach-E αποδίδει ισχύ 269
ίππων στην έκδοση με τη μικρή μπαταρία (standard-
range), 294 ίππους σε εκείνη με τη μεγαλύτερη (ex-
tended-range) και ροπή 430 Nm εξασφαλίζοντας
επιτάχυνση 0-100 km/h από 6,1 μέχρι 6,2 δευτερόλε-
πτα 
• Η τετρακίνητη Mustang Mach-E αποδίδει ισχύ 269
ίππων με την standard-range μπαταρία, 351 ίππους με
την μπαταρία extended-range και ροπή 580 Nm εξα-
σφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h από 5,1 μέχρι 5,6

δευτερόλεπτα 
•  Η Mustang Mach-E First Edition (μη διαθέσιμη στην
ελληνική αγορά) με τετρακίνηση και extended-range
μπαταρία στο βασικό εξοπλισμό της, αποδίδει 351 ίπ-
πους, ροπή 580 Nm και επιταχύνει από 0 στα 100 km/h
σε 5,1 δευτερόλεπτα 
• Η Mustang Mach-E GT με τετρακίνηση και extended-
range μπαταρία στο βασικό εξοπλισμό της, αποδίδει
487 ίππους, ροπή 860 Nm και επιταχύνει από 0 στα 100
km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα 

Η ισχύς της μπαταρίας μεταφέρεται σε ένα νέο, ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στον πίσω άξονα
που διαθέτει σύστημα ψύξης με λάδι, καθώς και σε ένα πρόσθετο στις τετρακίνητες εκδόσεις που βρίσκεται τοπο-
θετημένος στον εμπρόσθιο άξονα. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει τη μέγιστη ροπή του σε
0,5 δευτερόλεπτα, παρέχοντας εξαιρετική απόκριση:
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Plug-in Hybrid Jeep

ηλεκτρικά μοντέλα

Παρά τον εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλ-
λον χαρακτήρα τους, τα  Plug-in Hybrid, Jeep
Renegade 4xe και Compass 4xe, δεν κάνουν
κανένα συμβιβασμό όσον αφορά στην από-
δοση και στις εκτός δρόμου δυνατότητες, αξιο-
ποιώντας στο μέγιστο την υψηλή ισχύ (από 190
έως 240 ίππους), την προηγμένη τετρακίνηση
(4xe) και την κορυφαία τεχνολογία. Ο Turbo κι-
νητήρας βενζίνης των 1,3 λίτρων συνδυάζεται

με έναν τοποθετημένο στον πίσω άξονα ηλε-
κτροκινητήρα που τροφοδοτείται από μια μπα-
ταρία 11,4kWh. Ο συνδυασμός των δύο
συνόλων εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και
υψηλό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, με την
επιτάχυνση από στάση στα 100km/h να απαιτεί
μόλις 7,5’’. Η τελική ταχύτητα αγγίζει τα
200km/h, ενώ στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση
τα μοντέλα μπορούν να φτάσουν τα 130km/h.

■ Tα πρώτα Plug-in Hybrid της Jeep® είναι διαθέσιμα και στην Ελληνική αγορά,

ολοκληρώνοντας ιδανικά τη γκάμα των Jeep Renegade και Jeep Compass. 

Οι εκδόσεις με το διακριτικό 4xe αποτελούν τα πιο προηγμένα, 

αλλά και τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα που κατασκεύασε ποτέ η

Jeep, ανεβάζοντας σε νέα επίπεδα τις δυνατότητες των δημοφιλών 

SUV της θρυλικής Αμερικανικής μάρκας.   

Tα νέα Plug-in Hybrid Jeep  Renegade 4xe
και Compass 4xe στην Ελλάδα: 

100% Hybrid, 100% Jeep, 0% φόρος χρήσης!
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■ Τα βασικά στοιχεία του συστήματος που είναι κοινό στα Renegade 4xe και Compass 4xe είναι:

■ Με τρείς επιλογές κίνησης

• Ο Turbo βενζινοκινητήρας των 1,3 λίτρων με απόδοση
130 ή 180 ίππους (ανάλογα με την έκδοση) και 270 Nm
ροπής.
• Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας στον εμπρόσθιο άξονα
που είναι συνδεδεμένος με τον βενζινοκινητήρα και λει-
τουργεί και ως γεννήτρια και ένας στον πίσω άξονα με
ενσωματωμένο διαφορικό (“e-axle”) που αποδίδει 60

ίππους και 250 Nm ροπής και ο οποίος ανακτά ενέργεια
κατά την επιβράδυνση.
• Μια μπαταρία λιθίου 400 volt, χωρητικότητας 11,4 kWh
που είναι τοποθετημένη κάτω από το πίσω κάθισμα.
• Το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων
• Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που ελέγχει
το σύστημα φόρτισης υψηλής τάσης

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις οδηγικές προτιμήσεις, ο οδηγός των Jeep Renegade 4xe και
Compass 4xe μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα λειτουργίας (Hybrid, Electric και E-save), μέσω
του σχετικού επιλογέα που βρίσκεται στην κονσόλα. Σε όλα τα προγράμματα πραγματοποιείται ανάκτηση ενέργειας
κατά την επιβράδυνση. Αναλυτικά τα προγράμματα:

HYBRID: είναι το βασικό πρόγραμμα με το οποίο ξεκινά το αυτοκίνητο. Είναι σχεδιασμένο να διαχειρί-
ζεται το σύστημα με τον πλέον αποδοτικό τρόπο για μέγιστη απόδοση και οικονομία. Ο θερμικός και ο ηλεκτροκι-
νητήρας λειτουργούν παράλληλα με το σύστημα να δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση. Όταν το επίπεδο
φόρτισης της μπαταρίας μειωθεί, τότε χρησιμοποιείται ο θερμικός κινητήρας ακολουθώντας έναν ειδικό αλγόριθμο
(Hybrid Control Processor – HCP) ώστε να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του συστήματος.  

Renegade 4xe & Compass 4xe 
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■ Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας αποτελεί βασικό στοι-
χείο της οικολογικής φύσης των Jeep 4xe, επιτρέποντας
την εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας κατά τη φάση
της επιβράδυνσης. Με αυτό τον τρόπο η ενέργεια απο-
θηκεύεται με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργεια, αντί να εκ-
πέμπεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμικής
ενέργειας, όπως συμβαίνει σε ένα συμβατικό σύστημα
πέδησης. Το σύστημα (e-Coasting) λειτουργεί όπως το

κλασσικό «φρένο» του κινητήρα όταν ο οδηγός αφήνει
το γκάζι ανακτώντας την ενέργεια της επιβράδυνσης. Η
λειτουργία ανάκτησης ενέργειας είναι πάντα ενεργή,
ενώ η ένταση της μπορεί να ρυθμιστεί από τον οδηγό.
Η επιλογή της πιο έντονης λειτουργίας συνεπάγετε πιο
έντονη επιβράδυνση και μεγαλύτερη ανάκτηση ενέρ-
γειας κατά το άφημα του γκαζιού από τον οδηγό.

Plug-in Hybrid Jeep

ηλεκτρικά μοντέλα

ELECTRIC:σε αυτή τη λειτουργία το σύστημα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με μέση αυτονομία
50χλμ. Το πρόγραμμα βελτιστοποιεί την κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια μέσω διαφορετικής ρύθμισης του HCP. Το
όχημα κινείται αμιγώς ηλεκτρικά όσο το επιτρέπει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και στη συνέχεια –αν πέσει
η φόρτιση ή αν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα της διαδρομής- περνά αυτόματα στη λει-
τουργία HYBRID. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ιδανική για την κίνηση στα κέντρα των πόλεων, ενώ προσφέρει
τελική ταχύτητα έως 130χλμ./ώρα.

E-SAVE: το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατηρεί τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας και υποστηρίζει δύο
δευτερεύουσες λειτουργίες που ονομάζονται Passive E-SAVE και Active E-SAVE.
χύτητα έως 130χλμ./ώρα.
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■ Άνεση και ασφάλεια με αυθεντικό στιλ Jeep

Η προηγμένη τεχνολογία στα νέα Jeep Renegade 4xe
και Compass 4xe δεν εκφράζεται μόνο από το υβρι-
δικό σύστημα κίνησης, αλλά και από τον πλούσιο εξο-
πλισμό άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που
συνοδεύει όλες τις εκδόσεις των δύο μοντέλων. Τα
Plug-in Hybrid μοντέλα είναι διαθέσιμα στις εκδόσεις
Limited, Trailhawk και S, με την κάθε μία να εκφράζει
μια διαφορετική πλευρά του δυναμισμού του ονόμα-
τος Jeep.
Η έκδοση Limited εστιάζει στην άνεση και την πολυ-
τέλεια με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημά-
των υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) που
περιλαμβάνει εκτός των άλλων σύστημα αυτόνομης
πέδησης και ενεργό σύστημα διατήρησης πορείας στη
λωρίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα στο εσωτερικό
εκτός από τις συνήθεις ηλεκτρικές ευκολίες, η έκδοση
Limited προσφέρει πλήρες πακέτο αυτοματισμών
(φώτα, καθαριστήρες, μεγάλη σκάλα φώτων), αυτό-

ματο διζωνικό κλιματισμό, αλλά και το προηγμένο σύ-
στημα πολυμέσων με την οθόνη αφής των 8,4 ιντσών
που διαθέτει δυνατότητα mirroring μέσω των εφαρ-
μογών  Apple Car Play και Android Auto.
Αντίστοιχα η έκδοση S αποκαλύπτει το σπορ χαρα-
κτήρα των δύο μοντέλων διαθέτοντας επιπλέον της
Limited τροχούς ελαφρού κράματος διαμέτρου 19’’,
πίσω σκούρα κρύσταλλα, μπάρες οροφής σε ασημί
χρώμα, αλλά και σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος.  
Oι εκδόσεις Trailhawk αποτελούν την απόλυτη off-
road επιλογή, διαθέτοντας μεγαλύτερη απόσταση από
το έδαφος, προφυλακτήρες που αυξάνουν περαιτέρω
τις γωνίες προσέγγισης-ράμπας-διαφυγής, αλλά και
μεταλλικές προστατευτικές ποδιές στο πάτωμα του
αυτοκινήτου. Οι εκδόσεις Trailhawk των Renegade
4xe και Compass 4xe, έχουν τη διάκριση “Trail Rated”
που πιστοποιεί τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατό-
τητες των μοντέλων. 
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Mazda Kodo Design
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Η Mazda γιορτάζει τα 10 χρόνια από την 
υιοθέτηση της σχεδιαστικής φιλoσοφίας Kodo

Μία δεκαετία και ένα επίπεδο εξέλιξης από τότε, το
Kodo Design γίνεται όσο ποτέ άλλοτε δημοφιλές, και
τα αυτοκίνητα που σχεδιάζονται με γνώμονα τη συγ-
κεκριμένη προσέγγιση, συνεχίζουν να κερδίζουν
βραβεύσεις, όπως το World Design Car of the Year,
στο Mazda3 το 2020. 
Από την πρώτη του παρουσίαση πριν δέκα χρόνια,
το Kodo Design ήταν ο πυρήνας του σχεδιασμού αρ-
κετών αυτοκινήτων της Mazda – από την νέα υλο-
ποίηση του εμβληματικού Mazda MX-5 roadster,
μέχρι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Mazda, το MX-
30. Εντούτοις η βασική ιδέα του Kodo Design παρα-
μένει αναλλοίωτη: ανακάλυψη του δυναμισμού και
της ακαταμάχητης γοητείας της φυσικής κίνησης
μέσα από ένα ακίνητο αντικείμενο. 
Η λέξη Kodo ουσιαστικά μεταφράζεται ως “καρδιο-
χτύπι”, με την προσθήκη όμως της έννοιας ότι ‘δίνω
πνοή σε κάτι’, «δίνω ψυχή»  Αυτή η ιδέα αποτέλεσε
και την πεμπτουσία του τρόπου με τον οποίο η Mazda
ανέκαθεν αντιμετώπιζε το design: “Στην Ιαπωνία πι-
στεύουμε ότι οι τεχνίτες δίνουν πνοή σε οτιδήποτε
φτιάχνουν. Πιστεύουμε ότι μια μορφή που βγαίνει με
αγάπη και πολύ κόπο από ένα ανθρώπινο χέρι, έχει
ψυχή», εξηγεί ο Ikuo Maeda. Έτσι, το "Soul of Motion"
έχει διπλή σημασία, εκφράζοντας τόσο την ουσία της
κίνησης όσο και την "ψυχή" που διαποτίζεται στο αυ-
τοκίνητο από τους τεχνίτες της Mazda.
Τα πρώτα σχέδια εμπνεύστηκαν έντονα από την ει-
κόνα ενός τσιτάχ έτοιμο να επιτεθεί, ενώ τα πιο πρό-
σφατα επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην
πρόκληση ενός ισχυρού και συναισθηματικού σχε-
διασμού με όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία. Ένα
σημείο καμπής για αυτήν τη δεύτερη φάση του Kodo
Design ενσαρκώνεται με τα δύο εντυπωσιακά πρω-
τότυπα RX-Vision και Vision Coupe.
Παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση του Τόκυο το

2015 και 2017 αντίστοιχα, τα δύο αυτά πρωτότυπα

αποτέλεσαν τους προάγγελους της νέας θεώρησης
της κομψότητας, προβάλλοντας ταυτόχρονα την αι-
σθητική του μινιμαλισμού μέσω της υιοθέτησης του
αναβαθμισμένου Kodo Design. 
Οι δυναμικές και σαγηνευτικές φόρμες έγιναν εφι-

κτές χάρη στην πλήρη απουσία κάθε περιττού στοι-
χείου ώστε να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο βαθμό,
η ομορφιά της κίνησης.  
Απαλείφοντας, για παράδειγμα, τις εξωτερικές
ακμές, δημιουργείται ένας κενός χώρος στα πλευ-
ρικά πάνελ του αμαξώματος, που λειτουργεί ως
άδειος και διαρκώς μεταβαλλόμενος καμβάς που
ευνοεί παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς - μια
«less is more» αισθητική που είναι άρρηκτα συνυ-
φασμένη με την ιαπωνική κληρονομιά της Mazda.
Τα αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν με βάση τη φι-
λοσοφία του Kodo Design κατακτούν συνεχώς διά-
φορες διεθνείς διακρίσεις. Τόσο το RX-Vision όσο και
το Vision Coupe κέρδισαν τον τίτλο του  "Ομορφότε-
ρου Concept Car της χρονιάς" και το ανανεωμένο
Mazda MX-5 κέρδισε το "World Car Design Award"
το 2015. Οι πιο πρόσφατες βραβεύσεις περιλαμβά-
νουν το Red Dot Award 2020 στην κατηγορία «Σχε-
διασμός προϊόντος» για το Mazda CX-30 και το νέο
Mazda MX-30, ενώ το Mazda3 κατέκτησε τον τίτλο
«World Car Award 2020» στην κατηγορία του σχε-
διασμού.
Καθώς η Mazda συνεχίζει να συνδυάζει την αγάπη
της οδήγησης με το εξαιρετικό εσωτερικό και εξω-
τερικό design, η μινιμαλιστική κομψότητα και η συ-
ναισθηματική γοητεία του Kodo Design θα
παραμένουν βασικά συστατικά της ταυτότητας της
μάρκας.
Μετά από δέκα χρόνια συνεχούς επιτυχίας, το Kodo
Design συνεχίζει να εξωθεί τα όρια του σχεδιασμού
των αυτοκινήτων, και να καθορίζει το μέλλον της
Mazda.

>>Kodo – Soul of Motion

>>
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Με την σχεδιαστική έκφραση “Kodo – Soul of Motion” ο επικεφαλής σχεδιαστής Ikuo Maeda

καθόρισε μία νέα και πιο τολμηρή πορεία στο σχεδιασμό της Mazda. Παρουσιάστηκε πριν 10

χρόνια στην Διεθνή Έκθεση του LA το πρωτότυπο Shinari, και από εκείνη τη μέρα έπαιξε ση-

μαίνοντα ρόλο στον καθορισμό και την εξέλιξη του design της Mazda. 
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Aκόμα πιο σπορ, 

στην κορυφή της γκάμας



 

 

 

skoda octavia RS

δεκέμβριος 2020 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 39

Η SKODA συμπληρώνει το λανσάρισμα της 4ης γενιάς

του best-seller της με την έναρξη διάθεσης 

της OCTAVIA RS. 

Οι νέες εκδόσεις διαθέτουν 

κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, 

νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού,

περισσότερη άνεση και σύγχρονες

δυνατότητες συνδεσιμότητας
“

Βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες εκδόσεις RS πλαισιώνουν στην
κορυφή της γκάμας την plug-in υβριδική RS iV, των 245 PS (180 kW)
η οποία είχε παρουσιαστεί πρώτη. Οι νέες εκδόσεις διαθέτουν κορυ-
φαία επίπεδα ασφάλειας, νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πε-
ρισσότερη άνεση και σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ποτέ
άλλοτε στο παρελθόν η SKODA δεν πρόσφερε ένα τόσο ευρύ portfolio
εκδόσεων σε κάποιο μοντέλο της, ιδίως στην κορυφαία έκδοση RS. 
Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd από 0,25, η OCTAVIA RS είναι εξαι-
ρετικά αεροδυναμική, με αποτέλεσμα πολύ χαμηλές εκπομπές CO2 και
βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου. Διατίθεται τόσο σε Grand Coupe όσο
και Sportswagon φόρμα. Πολλά από τα μέρη του αμαξώματος έχουν
βελτιστοποιηθεί αεροδυναμικά, όπως οι εισαγωγές αέρα στον εμπρός
προφυλακτήρα, ο διαχύτης στο πίσω μέρος και η πίσω διακριτική αε-
ροτομή της Grand Coupe. Επίσης, στην καλύτερη αεροδυναμική συμ-
βάλλουν και οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες ελαφρού κράματος.

■ Το ολοκαίνουριο Kona Hybrid είναι μια φυσική επέκταση 

της δημοφιλούς γκάμας της Hyundai

 

Aκόμα πιο σπορ, 

στην κορυφή της γκάμας
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• Δυναμικοί, ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες προερχόμενοι από τη γενιά EVO.

• Βενζίνη: 2.0 TSI 245 PS (180 kW) με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

και μπροστινή κίνηση. Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο χειροκίνητο ή αυτόματο 7-τάχυτο DSG. Τελική

ταχύτητα 250 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 0-100

χλμ./ώρα  σε 6,7 δευτερόλεπτα (DSG).

• Πετρέλαιο: 2.0 TDI 200 PS (147 kW) με τετρα-

κίνηση ή μπροστινή κίνηση, με νέο πολύδισκο

συμπλέκτη. Κιβώτιο ταχυτήτων 7-τάχυτο DSG.

Τελική ταχύτητα 243 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 0-

100 χλμ./ώρα  σε 6,8 δευτερόλεπτα (4x4)

• Σπορ ανάρτηση με στάνταρ μικρότερη από-

σταση από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά, προαι-

ρετικά διατίθεται με προσαρμοζόμενο έλεγχο

πλαισίου (DCC - Dynamic Chassis Control).

 

 

skoda octavia RS 

■ Κινητήρες και πλαίσιο 

• Δυναμικοί, ισχυροί και αποδοτικοί κινητήρες προερχόμενοι από τη γενιά EVO.

• Βενζίνη: 2.0 TSI 245 PS (180 kW) με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

και μπροστινή κίνηση. Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο χειροκίνητο ή αυτόματο 7-τάχυτο DSG. Τελική

ταχύτητα 250 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα  σε 6,7 δευτερόλεπτα (DSG).

■ Νέες τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθησης 
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Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν η SKODA δεν πρόσφερε 

ένα τόσο ευρύ portfolio εκδόσεων σε κάποιο μοντέλο της,

ιδίως στην κορυφαία έκδοση RS. “

skoda octavia RS
 

 

■ Κινητήρες και πλαίσιο • Πετρέλαιο: 2.0 TDI 200 PS (147 kW) με τετρακίνηση ή μπροστινή κίνηση, με νέο πολύδισκο συμ-

πλέκτη. Κιβώτιο ταχυτήτων 7-τάχυτο DSG. Τελική ταχύτητα 243 χλμ./ώρα, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα

σε 6,8 δευτερόλεπτα (4x4)

• Σπορ ανάρτηση με στάνταρ μικρότερη απόσταση από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά, προαιρετικά δια-

τίθεται με προσαρμοζόμενο έλεγχο πλαισίου (DCC - Dynamic Chassis Control).

• Μάσκα και εξωτερικοί καθρέφτες σε γυαλιστερό μαύρο ως ιδιαίτερο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό, στοι-

χεία που προσδίδουν χαρακτηριστική δυναμική παρουσία

• Στάνταρ οι προβολείς full LED Matrix, τα πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας, οι μαύρες ζάντες ελαφρού

κράματος 18 ιντσών και οι κόκκινες δαγκάνες φρένων

■ Δυναμικό εξωτερικό design

• Εσωτερικό σε μαύρο σπορ design με σπορ καθίσματα και συνδυασμό όψης ανθρακονημάτων και επέν-

δυσης Alcantara

•Επανασχεδιασμένο δερμάτινο σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι με τρεις ακτίνες και λογότυπο RS και, εάν το

αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με DSG, paddles. 

•Νέος κεντρικός αερόσακος ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό για ακόμα μεγαλύτερη προστασία 

•Ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit με στάνταρ σπορ διαμόρφωση και ο ψηφιακός βοηθός Laura 

■ Σπορ εσωτερικό
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bmw 545e xDrive Sedan auto news
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Στην κορυφή των ...κορυφαίων! 

Και οι δύο κινητήρες παράγουν συνολική

συνδυασμένη ισχύ 290 kW/394 hp, η

οποία κατανέμεται ανάλογα με τις απαιτή-

σεις και στους τέσσερις τροχούς μέσω

ενός 8-τάχυτου κιβωτίου Steptronic και

του ευφυούς συστήματος τετρακίνησης

BMW xDrive. Η μέγιστη ροπή του συστή-

ματος είναι 600 Nm και η τελική ταχύτητα

φτάνει τα 250 km/h, ενώ το όχημα μπορεί

να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 140 km/h

αμιγώς με ηλεκτροκίνηση. Η νέα BMW

545e xDrive επιταχύνει από στάση μέχρι

τα 100 km/h σε μόλις 4,7 δεύτερα. Αυτό

σημαίνει ότι η BMW 545e xDrive υπερέχει

ως το πιο δυναμικό από τα εξακύλινδρα

plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW.

Χάρη στην ευφυώς ελεγχόμενη αλληλε-

πίδραση μεταξύ των δύο συστημάτων κί-

νησης, η νέα BMW 545e xDrive συνδυάζει

τα καλύτερα δύο διαφορετικών κόσμων.

Όχι μόνο κινείται αμιγώς με ηλεκτρική

ενέργεια στην πόλη διασφαλίζοντας οικο-

νομικές μετακινήσεις μεταξύ σπιτιού και

εργασίας, αλλά παίρνει άριστα και για τις

δυναμικές επιδόσεις της και τα υψηλά

επίπεδα άνεσης σε ταξίδια μεγάλων απο-

στάσεων. Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονο-

μία 54–57 km* και μέση κατανάλωση

καυσίμου 2,4–2,1 lit./100 km, η νέα BMW

545e xDrive συνδυάζει το τυπικό, δυνα-

μικό χαρακτήρα μιας BMW και την κορυ-

φαία άνεση σε μακρινές διαδρομές με

άκρως οικονομική κατανάλωση.

Το πιο πρόσφατο plug-in υβριδικό μον-

τέλο της BMW Σειράς 5 εφοδιάζεται με

μπαταρία ιόντων λιθίου 400V που τοποθε-

τείται κάτω από το πίσω κάθισμα για εξοι-

κονόμηση χώρου. Με χώρο αποσκευών

410 λίτρων, η ικανότητα μεταφοράς της

BMW 545e xDrive είναι ελάχιστα μικρό-

τερη από αυτή των συμβατικών εκδό-

σεων.

Η  νέα BMW 545e xDrive Sedan χρησιμοποιεί έναν σύγχρονο ηλεκτρο-

κινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ 80 kW/109 hp, ο οποίος συνδυά-

ζεται με έναν αποδοτικό εν σειρά, εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα

τεχνολογίας BMW TwinPower Turbo με 210 kW/286 hp. 

 

 

Το πιο πρόσφατο plug-in υβριδικό

μοντέλο της BMW Σειράς 5 εφοδιάζεται

με μπαταρία ιόντων λιθίου 400V που

τοποθετείται κάτω από το πίσω κάθισμα

για εξοικονόμηση χώρου. “
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Το HYBRID mode είναι η προεπιλεγμένη

ρύθμιση (default) που διασφαλίζει ένα

ισορροπημένο set-up και μία έξυπνη αλλη-

λεπίδραση μεταξύ θερμικού κινητήρα και

ηλεκτροκινητήρα. Επίσης, υπάρχει η δυνα-

τότητα επιλογής του ELECTRIC mode ως

στάνταρ ρύθμισης μέσω του μενού iDrive.

Σε HYBRID mode, χρησιμοποιείται κατά

βάση ο ηλεκτροκινητήρας. 

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης παρεμβαί-

νει μόνο σε μεγαλύτερες ταχύτητες ή σε

συνθήκες υψηλότερου φορτίου. Επειδή το

σύστημα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα

πλοήγησης, η συνεργασία μεταξύ θερμικού

κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα μπορεί να

προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στο

προφίλ της διαδρομής και σε άλλες οδηγι-

κές συνθήκες με προληπτικό τρόπο. 

 

Η μέγιστη ροπή του συστήματος είναι 600 Nm 

και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 250 km/h, 

ενώ το όχημα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 

μέχρι 140 km/h αμιγώς με ηλεκτροκίνηση. “

auto news bmw 545e xDrive Sedan 

Για βέλτιστη αξιοποίηση του συνδυασμού ενός πολιτισμένου, straight six κινητήρα και της τεχνολογίας eDrive

σε όλες τις οδηγικές συνθήκες, η BMW 545e xDrive υποστηρίζει τον οδηγό με πολυάριθμους τρόπους σε επί-

πεδο διαχείρισης ενέργειας. Τα διάφορα προγράμματα οδήγησης, μερικά από τα οποία επιτρέπουν την παρα-

μετροποίηση βασικών χαρακτηριστικών του οχήματος επιλέγονται εύκολα από τον αντίστοιχο διακόπτη στην

κεντρική κονσόλα.

■ Διαφορετικά προγράμματα οδήγησης για μέγιστη απόδοση 

σε συνάρτηση με το στυλ και τις συνθήκες οδήγησης.
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Πλησιάζοντας σε μία διασταύρωση ή ένα προπορευόμενο όχημα, για παράδειγμα, η πλήρως προσαρμοζόμενη

ανάκτηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο για λόγους επιβράδυνσης.

Σε SPORT mode, ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα όταν είναι απαραίτητη η

συνολική ισχύς των 290 kW/394 hp. Αυτό το set-up είναι σχεδιασμένο για δυναμικές επιδόσεις, και το πρό-

γραμμα αλλαγών σχέσεων είναι σπορ.

Το ELECTRIC mode, από την άλλη, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 57 kmμε μέγιστη ταχύτητα

μέχρι 140 km/h.

Πατώντας το μπουτόν HYBRID

δύο φορές, ενεργοποιείται μία

πιο αποδοτική έκδοση του προ-

γράμματος (HYBRID ECO PRO).

Η λειτουργία coasting στο ρολά-

ρισμα, μεταξύ άλλων, συνεισφέ-

ρει στην περαιτέρω μείωση της

κατανάλωσης. Η πλοήγηση και

το σύστημα ελέγχου με την υπο-

στήριξη δεδομένων αισθητήρα

επίσης βελτιστοποιεί την αποδο-

τικότητα ανάκτησης ενέργειας

μέσω πέδησης. 
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Η Bridgestone παρουσιάζει το κορυφαίο 

ελαστικό Potenza Sport 
Με υπεροχή που ξεχωρίζει στις σπορ επιδόσεις

Υπεροχή στις σπορ επιδόσεις 
Η Bridgestone διαθέτει μια ισχυρή παρακαταθήκη εμπειρίας και εξει-
δίκευσης σε ελαστικά υψηλών επιδόσεων χάρη στη μεγάλη κληρονο-
μιά της από του αγώνες Formula 1 και τις μακροχρόνιες συνεργασίες
με premium κατασκευαστές αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Με
βάση αυτές τις εμπειρίες, η Bridgestone ανέπτυξε Ένα νέο προϊόν με
τεχνολογία αιχμής για υψηλές επιδόσεις: το Bridgestone Potenza Sport.
Αυτό το ελαστικό νέας γενιάς αποτελεί την καλύτερη πρόταση της αγο-
ράς για premium, σπορ επιδόσεις, υψηλής ακρίβειας, προσφέροντας
άριστη απόδοση στην κατηγορία στο στεγνό, σε συνδυασμό με κορυ-
φαίες επιδόσεις στο βρεγμένο.
Δοκιμασμένο από τον TÜV SÜD, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους,
ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, το
Potenza Sport επιτυγχάνει τις καλύτερες επιδόσεις τόσο σε στεγνό φρε-
νάρισμα (μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε στεγνή επιφάνεια) όσο
και σε σταθερότητα στις στροφές και σε ευθεία (διατήρηση της σταθε-
ρότητας του οχήματος, όταν ταξιδεύετε σε ευθεία γραμμή και στροφές
έναντι των  ανταγωνιστών στην Premium κατηγορία . Επιπλέον, το
Bridgestone Potenza Sport προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε βρεγ-
μένο οδόστρωμα καθώς διαθέτει ετικέτα της Ε.Ε. με διαβάθμιση «A»
στο κράτημα σε βρεγμένο σε όλες τις διαστάσεις και θεωρείται ως το
καλύτερο ελαστικό σε απόδοση σε στροφές σε βρεγμένο και χειρισμό,
σε περαιτέρω δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον TÜV SÜD.
Οι εξαιρετικές δυνατότητες του ελαστικού τόσο σε στεγνό όσο και σε
βρεγμένο οδόστρωμα συνοδεύονται με μεγαλύτερη χιλιομετρική από-
δοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Potenza S001.

Συν-δημιουργία με τους οδηγούς, πρωτοποριακό με τεχνολογίες αιχ-
μής 
ΓΜε το Potenza Sport, η Bridgestone θέλησε να δημιουργήσει ένα ελα-
στικό που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που έχουν οι οδηγοί από
τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα να καλύπτει τις κα-
θημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς για την
έναρξη της εξέλιξης του Potenza Sport: Η Bridgestone πήρε συνέντευξη
από περισσότερους από 3.800 τελικούς χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Η
συμβολή τους έδωσε στη Bridgestone τις βάσεις για την κατασκευή
ενός ελαστικού υπέρ υψηλών επιδόσεων, που ικανοποιεί τις ανάγκες
του οδηγού και τις προσδοκίες ελέγχου και εμπιστοσύνης.
Για να επιτύχει την κορυφαία απόδοση αιχμής του Potenza Sport, η
Bridgestone εφαρμόζει διάφορες νέες, καινοτόμες τεχνολογίες στον
σχεδιασμό πέλματος, στην σύνθεση γόμας και στην κατασκευή. Ο σχε-
διασμός πέλματος του ελαστικού υιοθετεί αρκετές νέες τεχνολογίες αιχ-
μής, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων τρισδιάστατων αυλακώσεων
για την αύξηση της ακαμψίας, με όφελος στο φρενάρισμα και στην αν-

τίσταση στην τριβή. Η σύνθεση γόμας, χάρη στη βελτιστοποιημένη φόρ-
μουλα, σε συνδυασμό με την καινοτόμο τεχνολογία ανάμιξης, βελτιώνει
τις επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο. Η Bridgestone χρησιμοποιεί επί-
σης μια νέα υβριδική ενίσχυση της στεφάνης για να μεγιστοποιήσει την
απόδοση σταθερότητας του ελαστικού με υψηλή ταχύτητα. Επίσης, έχει
εφαρμοστεί ένας σπορ σκελετός για την αύξηση της απόδοσης σταθε-
ρότητας και της απόκρισης στο τιμόνι, ενώ βελτιστοποιεί την αντίσταση
κύλισης. 
Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Potenza Sport, αποφασιστικής
σημασίας υπήρξε η αποκλειστική τεχνολογία ανάπτυξης και εξέλιξης
ελαστικών της Bridgestone, που εξοικονομεί χρόνο και είναι φιλική
προς το περιβάλλον. Η τεχνολογία επιτρέπει στην Bridgestone να προ-
βλέπει με ακρίβεια την απόδοση ενός ελαστικού από το στάδιο ανάπτυ-
ξης, πολύ πριν το παράγει και το οδηγήσει φυσικά. Αυτό όχι μόνο
αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη εξοικονομώντας πόρους, αλλά μει-
ώνει επίσης τη διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξης καθώς και τον χρόνο
που κάνει το προϊόν να βγει στην αγορά.

Η πρώτη επιλογή μερικών από τις πλέον διάσημες μάρκες αυτοκι-
νήτων στον κόσμο
Τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Potenza Sport έχουν ήδη επιλεγεί ως
πρώτη τοποθέτηση από μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες αυτοκι-
νήτων στον κόσμο, όπως τη Maserati για το supercar MC20, τη Lam-
borghini για το Huracán STO, τη BMW για την σειρά 8 και πολλές ακόμη.
Το Potenza Sport, που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στην Ευρώπη,
κάνει την επίσημη πρώτη στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2021 ενώ
στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο από τον Φεβρουάριο. Το ελαστικό πα-
ράγεται σε 96 διαστάσεις από 17 "έως 22" ίντσες για να καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα επιβατικών αυτοκινήτων και SUV εντός δρόμου, που κυ-
μαίνονται από Premium sedans και SUV έως πολυτελή αυτοκίνητα κύ-
ρους Με την κυκλοφορία του Potenza Sport, η κάλυψη της Bridgestone
στο θερινό τμήμα αυξήθηκε σημαντικά τόσο στις διαστάσεις υψηλών
επιδόσεων όσο και σε αυτές των υπέρ υψηλών επιδόσεων.
«Το Potenza Sport είναι το τελευταίο κεφάλαιο στη μακρά παρακατα-
θήκη της Bridgestone στις υψηλές επιδόσεις», δήλωσε ο Emilio Tiberio,
Chief Technical Officer και Chief Operating Officer της Bridgestone
EMIA. «Είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας και της καινοτομίας μας στον
μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε συνδυασμό με τη δέσμευσή μας να κά-
νουμε πάντα το επιπλέον βήμα για να καλύψουμε τις ανάγκες των οδη-
γών και μια επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη που είναι
απαράμιλλη στη βιομηχανία ελαστικών.
«Κατασκευάσαμε ένα premium σπορ ελαστικό υψηλής αξίας που απε-
λευθερώνει τις επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις στους οδηγούς
τον απόλυτο έλεγχο του οχήματός τους. Το Potenza Sport υπερέχει στις
σπορ επιδόσεις."

Η Bridgestone, παγκόσμιος ηγέτης στις προηγμένες λύσεις και τη βιώσιμη κινητικότητα, ανακοινώνει σήμερα την παρουσίαση
του νέου κορυφαίου ελαστικού υπέρ υψηλών επιδόσεων: Bridgestone Potenza Sport. Το ελαστικό συνδυάζει το πρωτοποριακό
πνεύμα και την τεχνογνωσία της Bridgestone σε ελαστικά υψηλής απόδοσης με μία εκτεταμένη έρευνα αγοράς, απελευθερώνει
τις επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος τους.

• Το νέο Bridgestone Potenza Sport, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους οδηγούς, απελευθερώνει τις επιδόσεις, ενώ
ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος τους. 
• Το ελαστικό υπέρ υψηλών επιδόσεων, νέας γενιάς προσφέρει στους οδηγούς άριστη απόδοση στο στεγνό, σε συνδυασμό με
κορυφαίες επιδόσεις στο βρεγμένο, όπως αποδεικνύεται από τον οργανισμό TÜV SÜD.
• Τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Potenza Sport έχουν ήδη επιλεγεί ως πρώτη τοποθέτηση από κορυφαίους κατασκευαστές
αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Maserati, Lamborghini και BMW.






