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ηλεκτροκίνηση

Η ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζει με γορ-

γούς ρυθμούς. Ανεβάζει ταχύτητα στην ηλεκτροκίνηση,

κατακλύζεται από την ψηφιακή τεχνολογία, ποντάρει στα

συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης, κερδίζει το στοί-

χημα με το μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Όμως, ο

βασικός πρωταγωνιστής είναι τα ηλεκτρικά μοντέλα,

που βελτιώνουν τις αυτονομίες τους, ενισχύονται με

νέας γενιάς μπαταρίες, που φορτίζουν σε χρόνο ντε – τε

( τουλάχιστον στην περίπτωση της ταχείας φόρτισης από

δημόσιους ταχυιφορτιστές) και όλες σχεδόν οι αυτοκι-

νητοβιομηχανίες ανακοινώνουν περήφανα, ότι , ο εξη-

λεκτρισμός θα εδρεύει σε όλα τα μοντέλα που ήδη

διαθέτει ή θα εμπλουτιστεί με νέα, χάρη στην εμφάνιση

νέων μαρκών που θα εξυπηρετούν την διάδοση τους (

όπως η σειρά ηλεκτρικών EQ της Mercedes-Benz, η

BMW με την γκάμα i κ.α.). 

Τροφοδότης σε όλα αυτά το ζεστό ενδιαφέρον των υπο-

ψήφιων αγοραστών, πωλήσεις των ηλεκτρικών και

υβριδικών plug – in δίνουν κίνητρο στις αυτοκινητοβιο-

μηχανίες να ενισχύσουν την συγκεκριμένη κατηγορία,

όπως η Mercedes-Benz που εξηλεκτρίζει κάθε μοντέλο

της.  «Παρά την μείωση του ενδιαφέροντος για την

αγορά αυτοκινήτου, τους τελευταίους μήνες, το νέο τοπίο

προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για τα ηλε-

κτρικά αυτοκινήτα κάθε κατηγορίας» αναφέρουν οι ανα-

λυτές που διαπιστώνουν ένα έντονο ενδιαφέρον των

καταναλωτών, πολύ περισσότερο για τα plug – in υβρι-

δικά οχήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και στους αριθ-

μούς: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ( αλλά και τα Plug – in )

γνωρίζουν μια σταθερή ανοδική πορεία, αυξάνοντας τα

ποσοστά τους σημαντικά, σε αντίθεση με τα μοντέλα πε-

τρελαίου και βενζίνης που συρρικνώνονται ελάχιστα . 

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ Oι φιλόδοξοι στόχοι εξηλεκτρισμού των μοντέλων αρκετών αυτοκινητοβιομηχανιών «χτίζονται» 
με γοργούς ρυθμούς, παρά το απρόβλεπτο «φρενάρισμα» της πανδημίας. 





Ενδεικτικό της θεαματικής στροφής στα ηλεκτρικά και τα plug – in μοντέλα φανερώνεται τον περασμένο Αύγουστο,

όπου το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 11% με τις ταξινομήσεις να ξεπερνούν τις 97.000 μονάδες (97.482 για την ακρί-

βεια), παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση της τάξης του +171% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019!   Συνολικά ,

από την αρχή του έτους οι πωλήσεις BEV ( ηλεκτρικά)  και PHEV (plug in υβριδικά) ανέρχονται σε 611.694 μονάδες,

αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2020, καθώς υπάρ-

χουν πολλά νέα μοντέλα που λανσάρονται τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ΕΕ προβλέπει ότι μέχρι το 2025 το 15%

των αυτοκινήτων που θα πωλούνται να κάνουν χρήση της υβριδικής τεχνολογίας, με μέσο όρο CO2 κάτω από τα

50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, και το ποσοστό αυτό θα έχει διπλασιαστεί έως το 2030.
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ηλεκτροκίνηση

H Mercedes-Benz ενισχύει συνεχώς την γκάμα των

plug-in-hybrid μοντέλων της , όπου έως το τέλος του

2020, θα διαθέτει στη γκάμα τις περισσότερες από 20 εκ-

δόσεις μοντέλων με Plug – in υβριδκή τεχνολογία, από

το πιο «μικρό» της μοντέλο της A-Class έως τα μεγάλα

της SUV και τις πολυτελείς λιμουζίνες. Για παράδειγμα,

η νέα γενιά της A-Class στην Plug-in hybrid έκδοσή της

«περηφανεύεται» ότι μπορεί να καταναλώνει μόλις 1,5

λίτρα/100χλμ, ενώ, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το

νούμερο στις εκπομπές ρύπων, που δεν ξεπερνά τα 34

γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο. Εντυπωσιακά είναι και

τα νούμερα για την μεσαία C-Class με την κατανάλωση

να είναι στα 1.6-1.4 λίτρα/100χλμ ενώ, οι εκπομπές CO2

κυμαίνονται από 41-38 γραμμάρια CO2/χλμ. 

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ Mercedes-Benz
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To μέλλον του BMW Group είναι ηλεκτρικό! Η βαυαρική φίρμα έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο εφαρμόζει ήδη

εδώ και επτά χρόνια, με μοντέλα που μπαίνουν στην πρίζα και πρωτοπόρο το i3. Σήμερα, ο βαυαρικός Όμιλος,

παρά την πανδημία, τρέχει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της με δυναμικούς ρυθμούς.. Ειδικότερα, η βαυαρική

φίρμα θεωρεί ότι μέχρι το 2023 θα έχει 25 ηλεκτροκίνητα μοντέλα στους δρόμους - πάνω από τα μισά θα είναι πλή-

ρως ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα υβριδικά Plug - in. 

ηλεκτροκίνηση

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ BMW

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε και για την Peugeot, με δύο εμπορικά της μοντέλα, να μπαίνουν στην

πρίζα. Είναι το e-208 και το e-2008. Σήμερα, η γαλλική φίρμα, έχοντας εμπειρία 80 ετών στην ηλεκτροκίνηση, πρω-

ταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα, με τις  αμιγώς ηλεκτρικές και Plug-in Hybrid εκδόσεις της μάρκας. Το φιλόδοξο της

σχέδιο, είναι έως το 2023   η γκάμα της Peugeot θα είναι πλήρως εξηλεκτρισμένη. Επίσης, σχεδόν οκτώ στα δέκα

μοντέλα του ομίλου PSA (Peugeot-Citroen- Opel) θα έχουν έως το 2023 τουλάχιστον μία plug-in υβριδική. 

■ Peugeot: 
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Το Volkswagen Group πραγματοποιεί μεγάλη στροφή στα ηλεκτρικά και για αυτό το λόγο επένδυσε 30 δις. ευρώ

για την ανάπτυξη πληθώρας ηλεκτρικών μοντέλων. Η αντεπίθεση έχει ξεκινήσει με τα μοντέλα ID, το ID3 είναι ήδη

γεγονός, ακολουθεί το ID4 και φυσικά, έως το 2025 η γερμανική φίρμα θα έχει λανσάρει 25 ηλεκτρικά μοντέλα. Συ-

νολικά, έως τα τέλη αυτής της δεκαετίας θα έχει λανσάρει περίπου 70 ηλεκτρικά μοντέλα, με στόχο οι πωλήσεις

αυτών να αγγίζουν έως το 2025 το ένα εκατομμύριο! 

ηλεκτροκίνηση

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ Volkswagen Group 

Η Renault με πρεσβευτή το Zoe, το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό μοντέλο στην Ευρώπη, βάζει σε πρώτο πλάνο

την ηλεκτροκίνηση . Οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να κερδίζουν κάθε σπιθαμή από το νέο τοπίο που διαμορφώνεται

στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Δείγμα αυτού, το Megane eVision που είναι ο εκφραστής της νέας ηλεκτροκίνητης

εποχής και έπεται συνέχεια και με άλλα μοντέλα. Σαφώς, η γαλλική φίρμα ποντάρει πολλά και στην υβριδική της

τεχνολογία που ήδη υπάρχει σε αρκετά δημοφιλή μοντέλα της, όπως το νέο Clio. Για παράδειγμα, το Clio E-TECH

προσφέρει τη δυνατότητα κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια σε ποσοστό 80% των αστικών μετακινήσεων,

ενώ, καιτο νέο Captur E-TECH Plug-in μπορεί να κινηθεί με 100% ηλεκτρική ενέργεια για 50 χιλιόμετρα, με μέγιστη

ταχύτητα 135 χλμ./ώρα σε μικτές συνθήκες κίνησης και μέχρι 65 χιλιόμετρα στον αστικό κύκλο. 

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/aytokinito/me-ybridiki-tehnologia-ta-renault-captur-clio

■ Renault
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H Nissan έχει θέσει τους πυλώνες της ηλεκτροκίνησης εδώ και πολλά χρόνια, με πρωταγωνιστή το νέο Leaf, που

ήδη διανύει την δεύτερη γενιά του και καρπώνεται ένα μεγάλο μερίδιο από τις πωλήσεις της συγκεκριμένης ακτη-

γορίας. Σαφώς, το μεσοπρόθεσμο πλάνο εξηλεκτρισμού της φίρμας είνα να διευρύνει την γκάμα των μοντέλων

της με ηλεκτρικά μοντέλα, και σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά η , παρουσία του συστήματος e-POWER. Ο ιαπω-

νικός κολοσσός στοχεύει έως το 2023 να αποκομίζει από τα ηλεκτρικά μοντέλα 1 εκατομμύριο πωλήσεις! 

ηλεκτροκίνηση

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ Nissan

Η ισπανική φίρμα και μέλος του ομίλου VW θέτει και αυτή με τη σειρά της το ηλεκτρικό της σχέδιο. Για αυτό το λόγο

εξηλεκτρίζει τα μοντέλα της με γοργούς ρυθμούς, ενώ, στο πλαίσιο αυτού περιλαμβάνεται και η διεύρυνση της

γκάμας με Pluh – in υβριδικές εκδόσεις. Σήμερα, η φίρμα ποντάρει στο εγγύς μέλλον στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

πόλης e-Mii, που θα το δούμε και στην χώρα μας από το 2021, ενώ, ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν και οι υβριδικές

plug – in εκδόσεις του Formentor όσο και του Tarraco. Σε αμιγώς ηλεκτρικά θα λανσαριστεί το CUPRA El-Born,

σε πολλαπλές εκδόσεις ισχύος της μπαταρίας κ.α. 

■ SEAT
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Στην ανάπτυξη των εξηλεκτρισμένων μοντέλων ποντάρει και ο όμιλος FCA  με πρωταγωνιστές τα νέα ηλεκτρικά

Fiat 500 και τα Plug-in Hybrid Jeep 4xe,. Στόχος του Ομίλου FCA είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου

ηλεκτροκίνησης, που θα περιλαμβάνει μοντέλα τα οποία θα αποτάσσουν τους ρύπους θα κινούνται αθόρυβα και

θα βελτιώνουν την ποιότητα των μετακινήσεων. Πριν λίγες ημέρες η φίρμα παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό της Fiat

500, που όπως φαίνεται έχει ήδη δημιουργήσει καταναλωτικό ...ρεύμα, το οποίο γλυκοκοιτάζει την αμιγώς ηλε-

κτροκίνητη εκδοχή, ως μια λύση για τις αστικές – υπεραστικές μετακινήσεις. 

ηλεκτροκίνηση

■ To πλάνο εξηλεκτρισμού ανεβάζει τα Volt!

■ FCA

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αποτελούν το μεγάλο σχέδιο των αυτοκινητοβιομηχανιών, την ώρα, που ένα μεγάλο μερίδιο

από την πίτα των πωλήσεων την κλέβουν τα υβριδικά και τα επαναφορτιζόμενα , plug – in, όπως είναι γνωστά

υβριδικά οχήματα. . Σήμερα, τα Plug – in υβριδικά οχήματα προσελκύουν ένα μεγάλο μερίδιο από την γκαμα των

καταναλωτών, μιας και φέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, οι μηδενικές

εκπομπές ρύπων κ.α.  Κοινός παρονομαστής στα Plug – in υβριδικά ο βοηθητικός ηλεκτροκινητήρας , ο οποίος

δίνει τη δυναατότητα κίνησης μόνο με την ηλεκτρική κίνηση για αποστάσεις από 40 έως και 70 χιλιόμετρα . Η βασική

λειτουργία του plug-in hybrid μοντέλου, είναι ότι, η μπαταρία του μπορεί να επαναφορτιστεί συνδέοντας το σε μια

εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ, διαθέτουν και ανάκτηση ενέργειας κατά την κίνηση ή το φρενάρισμα.

Πρωτοπόρος στην συγκεκριμένη τεχνολογία είναι η Mercedes-Benz, χάρη στην τεχνολογία EQ Power. Το πιο με-

γάλο τους πλεονέκτημα, ότι, τα συγκεκριμένα μοντέλα, που διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης ( βενζίνη ή

ντίζελ) και ηλεκτροκινητήρα , μπορούν να φορτιστούν από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

■ Plug – in υβριδικά
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Πρόσφατα, η Renault, μέσω στελεχών της, ανακοινώνει

ότι, το ντίζελ θα συνεχίσει να υπάρχει στην γκάμα της,

όμως, στο μέλλον δεν πρόκειται να επενδύσει στην ανά-

πτυξη των πετρελαιοκινητήρων , και προτιμάει , να

«ρίξει» ακόμη περισσότερα χρήματα στα ηλεκτρικά,

εκεί, όπου δείχνει να έχουν μεγαλύτερη εμπορική αν-

ταπόκριση ( όπως το Renault Zoe που βρίσκεται στην

κορυφή των πωλήσεων κ.α.) . Το ντίζελ θα αποτελέσει

παρελθόν και για άλλες φίρμες, όπως η Volvo, που

θέλει να καταστεί ως ένας εξ ολοκλήρου κατασκευα-

στής ηλεκτρικών αυτοκινήτων – περιλαμβανομένων

και των επαναφορτιζόμενων υβριδικών συστημάτων.

Σήμερα, η Volvo είναι η εταιρεία με την καλύτερη επί-

δοση στην Ευρώπη μεταξύ κατασκευαστών που διαθέ-

τουν θερμικά οχήματα στον κατάλογό τους όσον αφορά

τη μείωση του CO2. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τόσο η Volvo Cars όσο και η

θυγατρική της, Polestar, επιβεβαιώνουν ότι το 2020 θα

πετύχουν μείωση στις εκπομπές CO2 της γκάμας τους

σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον κοινό τους στόχο για

το CO2 το 2020, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

>> Όλοένα και περισσότερες εταιρείες, με απώτερο στόχο να «πιάσουν» 
τα φιλόδοξα σχέδια τους για κάθετη μείωση των εκπομπών ρύπων, ανακοινώνουν, 

την πρόθεση τους να μην επενδύσουν περαιτέρω στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και
πολύ περισσότερο στα ντίζελ μοτέρ, τα οποία μπαίνουν ταχύτατα στο περιθώριο. 

ενημέρωση

■ Ποιες αυτοκινητοβιομηχανίες     
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Η σουηδική φίρμα επιθυμεί έως το 2025 το 50% των

πωλήσεων της να προέχεται από τα ηλεκτρικά αυτο-

κίνητα και το άλλο 50% από τα επαναφορτιζόμενα υβρι-

δικά.  «Για το Volvo, το μέλλον είναι ηλεκτρικό και

μετασχηματίζουμε την εταιρεία μας προχωρώντας σε

αποφασιστικές δράσεις», δήλωσε ο  Χόκαν Σάμιουελ-

σον, CEO του Volvo Car Group. «Νιώθω ικανοποίηση

διότι υπερβαίνουμε τους στόχους που είχαμε θέσει για

τη μείωση των εκπομπών CO2. Αυτό αποδεικνύει ότι

η στρατηγική μας είναι σωστή τόσο για την επιχειρη-

ματική μας δράση όσο και για τον πλανήτη».

Πάντως, η πρώτη εταιρεία που έχει βάλει τέλος στους

ντίζελ κινητήρες είναι η Toyota, η οποία πριν από δύο

χρόνια, και συγκεκριμένα την άνοιξη του 2018 είχε δη-

λώσει – και έκανε και ταχύτατα πράξη – ότι θα έβαζε

τίτλους τέλους στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της ( άλ-

λωστε το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της ια-

πωνικής φίρμας προέρχεται από τα υβριδικά και τα

Plug – in μοντέλα της). 

Ακόμη και στα μεγαλύτερα μοντέλα, όπως είναι τα

SUV, ο δρόμος είναι περισσότερο «στρωμένος» για να

υποδεχθεί την ηλεκτροκίνηση. Για παράδειγμα, η Nis-

san ανακοίνωσε, ότι το δημοφιλές μοντέλο της , το

Qashqai στην επόμενη γενιά του  θα προσφέρεται σε

plug-in υβριδική έκδοση, τεχνολογία που χρησιμοποι-

είται από τη Mitsubishi, αλλά και από την Renault, ενώ,

τα ντίζελ πλέον μπαίνουν στο χρονοντούλαπο.  Μάλι-

στα,  η Nissan ανακοίνωσε, ότι το Ariya, το πρώτο ηλε-

κτρικό κουπέ crossover της,  θα διατίθεται σε πέντε

διαφορετικές εκδόσεις. Έτσι γκάμα θα περιλαμβάνει

δικίνητα και τετρακίνητα μοντέλα με ισχύ που θα κυ-

μαίνεται από 160 kW (217 ίππους) έως 290 kW (394 ίπ-

πους) και δύο διαμορφώσεις μπαταρίας, σε 63 και 87

kWh, με αυτονομία έως 500 χλμ! Το Nissan Ariya θα

λανσαριστεί στην ευρωπαϊκή αγορά το δεύτερο εξά-

μηνο του 2021. 

ηλεκτροκίνηση

  κουνάνε το ...μαντήλι στα ντίζελ;
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Η SKODA AUTO έχει υιοθετήσει την ψηφιοποίηση και την εφαρμόζει σε πολλές πτυχές της κα-

θημερινής λειτουργίας της. Την ίδια στιγμή, οι Simply Clever λύσεις της SKODA είναι μία ολό-

κληρη φιλοσοφία προσέγγισης της χρηστικότητας ενός αυτοκινήτου και της συνύπαρξης μαζί

του, σε βάθος χρόνου. 

Μια ομπρέλα αποθηκευμένη μέσα στην πόρτα του

οδηγού, μια δεξαμενή υγρού πλύσης του παρμπρίζ

με ενσωματωμένη χοάνη ή οι έξυπνα σχεδιασμέ-

νες θήκες για μικροαντικείμενα στο εσωτερικό -

αυτά είναι μερικά μόνο από τα διάσημα Simply

Clever χαρακτηριστικά στα αυτοκίνητα της SKODA.

Η εφευρετικότητα των σχεδιαστών και μηχανικών

της SKODA δεν βρίσκει πλέον εφαρμογή μόνο στα

μοντέλα, έχει περάσει και στην παραγωγή τους. Οι

νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής, που έχουν

εξελίξει οι μηχανικοί της SKODA AUTO, αναφέρον-

ται στο σύνολό τους ως Industry 4.0 και είναι η τε-

λευταία τάση στη βιομηχανική παραγωγή. 

Ο όρος Industry 4.0 συνδέεται με αυτοματισμό με-

γάλης κλίμακας και εκτενή χρήση ρομπότ σε όλες

τις διαδικασίες κατασκευής, αλλά καλύπτει και τη

μελέτη και ανάλυση όλων των δεδομένων που

προκύπτουν στην καθημερινή λειτουργία του ερ-

γοστασίου, με σκοπό να γίνει η παραγωγή απλού-

στερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική. Εκτός

από τα σύγχρονα ρομπότ, ο όρος περιλαμβάνει

πολλές λιγότερο προφανείς λύσεις που όλες έχουν

ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι απλές, αλλά η υιο-

θέτησή τους έγινε δυνατή μόνο χάρη στις ψηφιακές

τεχνολογίες των τελευταίων ετών και την ανάπτυξη

της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence –

AI). Ακολουθούν παραδείγματα της Industry 4.0.

Τι είναι αυτός ο θόρυβος

Η ανάλυση ήχου είναι παρόμοια με την ανάλυση εικόνας, αν και λίγο πιο απλή. «Κάθε μηχανή εκ-

πέμπει χαρακτηριστικούς ήχους που μπορούν να μελετηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ανι-

χνευθεί ένας απροσδόκητος νέος ήχος, ενημερώνεται ο χρήστης ότι κάτι δεν πάει καλά», λέει ο Milan

Dědek, ειδικός στη χρήση της AI στην προγνωστική συντήρηση. Αυτό καθιστά δυνατή την ανίχνευση

πιθανών βλαβών προτού προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημιά: όταν τα ρουλεμάν αρχίσουν να μπλοκά-

ρουν ή γρανάζια, ιμάντες, αλυσίδες ή άλλα εξαρτήματα βρίσκονται ήδη σε αρχικά στάδια φθοράς, ο

ήχος του μηχανήματος αλλάζει ελαφρώς. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιληφθεί ακουστικά,

αλλά η AI μπορεί.
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Η ανάλυση ήχου έχει πλέον βγει από τη γραμμή πα-

ραγωγής και έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή εξυ-

πηρέτησης πελατών. Τα τμήματα SKODA AUTO

After Sales και SKODA AUTO DigiLab έχουν ήδη

παρουσιάσει το “Sound Analyzer”, μία πρωτοπο-

ριακή εφαρμογή για smartphone. Με την χρήση τε-

χνητής νοημοσύνης το “Sound Analyzer” βοηθά

στον γρήγορο και ακριβή εντοπισμό της ανάγκης για

οποιαδήποτε συντήρηση. Το πρόγραμμα καταγράφει

θορύβους από το όχημα ενώ αυτό λειτουργεί και

τους συγκρίνει με αποθηκευμένα μοτίβα ήχου. Η τε-

χνολογία μπορεί να αναγνωρίσει δέκα δείγματα με

ακρίβεια άνω του 90%. Εάν κάτι παρεκκλίνει του

ήχου αναφοράς, η εφαρμογή εντοπίζει ποιες είναι οι

ασυμφωνίες και πώς μπορούν να επιδιορθωθούν.

Αυτό κάνει τη συντήρηση αυτοκινήτων πιο γρήγορη

και πιο αποτελεσματική. Ο Stanislav Pekař, επικε-

φαλής της SKODA After Sales, προσθέτει: «Το

Sound Analyzer είναι μια εξαιρετική απεικόνιση των

ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιοποίηση SKODA

στο After Sales και αλλού. Στο μέλλον θα χρησιμο-

ποιήσουμε τεχνολογίες AI για να προσφέρουμε

στους πελάτες ακόμη πιο εξατομικευμένες υπηρε-

σίες και να βελτιώσουμε την εμπειρία τους.»

Κινητήρες που ακούγονται υγιείς

Ένας κωδικός QR για κάθε κινητήρα

Μερικές φορές οι έξυπνες λύσεις δεν κάνουν τί-

ποτα περισσότερο από το να επιτρέπουν την αξιό-

πιστη αναγνώριση ενός προϊόντος. Στο χυτήριο

όπου κατασκευάζονται τα μπλοκ κινητήρων, το

καθένα σημειώνεται με «κωδικό datamatrix», το

ισοδύναμο του γνωστού κωδικού QR. Το σήμα

δημιουργείται με ειδική βελόνα. Το πλεονέκτημα

του κωδικού datamatrix είναι  ανθεκτικότητα στη

θερμότητα, τις χημικές ουσίες και την τριβή. «Ο

μοναδικός κωδικός σε κάθε προϊόν επιτρέπει τον

έλεγχο της σωστής θέσης, τη σωστή στιγμή, σε

κάθε στάδιο παραγωγής, γεγονός που αποτρέπει

την ανάμειξη παρόμοιων ανταλλακτικών. Ταυτό-

χρονα, οι κινήσεις του προϊόντος είναι πλήρως

ανιχνεύσιμες εάν πρέπει να επιλυθούν τυχόν

σφάλματα», εξηγεί ο Milan Dědek.
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Το γραφείο FabLab στην καρδιά της Mladá Boleslav είναι ένα από τα εκκολαπτήρια σκέψης της Industry

4.0. Εδώ δοκιμάζουν το δικό τους σύστημα κάμερας που εντοπίζει κενές θέσεις στάθμευσης. «Πρόκειται

για μία άσκηση για την υιοθέτηση της AI σε μία διαδικασία που χρησιμοποιεί hardware πολύ μικρού κό-

στους. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας για να διασφαλίσουμε την ομαλότερη κίνηση των φορ-

τηγών που φθάνουν στο εργοστάσιο και που συχνά έρχονται αντιμέτωπα με έναν πλήρη χώρο στάθμευσης»,

λέει ο Ondřej Růžička από το FabLab. 

Έξυπνος χώρος στάθμευσης

Πώς να φορτώσετε αποτελεσματικά ένα εμπορευματοκιβώτιο (container)

Σύγχρονες λύσεις χρησιμοποιούνται στο κέντρο CKD στη Mladá Boleslav, όπου εξαρτήματα που χρη-

σιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοκινήτων SKODA σε εργοστάσια του εξωτερικού, φορτώνονται

σε εμπορευματοκιβώτια (containers). Η εφαρμογή OPTIKON, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από τη

SKODA AUTO Logistics, τη SKODA AUTO DigiLab και τη SKODA IT, συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής

της πρόκλησης χρησιμοποιώντας AI. Το πρόγραμμα υπολογίζει πώς πρέπει να φορτωθούν οι παλέτες

για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η χωρητικότητα κάθε κοντέινερ. Και μόνο η αύξηση της χρησιμοποιού-

μενης χωρητικότητας του κάθε εμπορευματοκιβώτιου από 71 σε 72 m3, εξοικονομεί ετησίως περίπου

240 εμπορευματοκιβώτια και 127 τόνους εκπομπών CO2 από τη μεταφορά τους με πλοία.

Μια άλλη έξυπνη ιδέα που βασίζεται στην AI και

που αναπτύχθηκε στο FabLab είναι η παρακολού-

θηση της κατάστασης των ρουλεμάν στους μετα-

φορείς ολίσθησης. Αυτά είναι μεγάλα πάνελ που

μεταφέρουν αμαξώματα αυτοκινήτων σε διάφορα

σημεία της γραμμής παραγωγής. «Χρησιμοποι-

ούμε θερμικές κάμερες για να παρακολουθούμε

τη θερμοκρασία των ρουλεμάν των αυτόματων

μεταφορέων. Αυτό μας επιτρέπει να αντικαθι-

στούμε προληπτικά τα ρουλεμάν κοντά στο τέλος

της διάρκειας ζωής τους», εξηγεί ο Růžička. Το

σύστημα αντλεί επίσης δεδομένα από τους ηλε-

κτρικούς κινητήρες που χρησιμοποιουν οι μετα-

φορείς. Με απλά λόγια, όταν ένα ρουλεμάν αρχίζει

να φθείρεται, ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί

επίσης λιγότερο ομαλά, οπότε το επικείμενο πρό-

βλημα του ρουλεμάν επαληθεύεται από δύο

πηγές.

Κρατήστε τον μεταφορέα σε λειτουργία

SKODA Industry 4.0
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Ψηφιακό δίδυμο

Ένα άλλο μάθημα αποτελεσματικότητας δοκιμά-

στηκε πρόσφατα στο Vrchlabí. Ένας νέος χώρος ερ-

γασίας ενσωματώθηκε στην παραγωγή χωρίς αυτή

να διακοπεί. Αυτό έγινε εφικτό με την τεχνολογία

«ψηφιακού δίδυμου» (digital twin), όπου ένας νέος

σταθμός ρομπότ, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά πλή-

ρως αποκλειστικά στο εικονικό περιβάλλον. «Χάρη

στην τεχνολογία ψηφιακού δίδυμου, θα μπορού-

σαμε να πάρουμε μια λεπτομερή εικόνα της γραμ-

μής παραγωγής, να προσομοιώσουμε τις

διαδικασίες της και να την επεκτείνουμε εν κινήσει,

συντονίζοντάς την άψογα, χωρίς την παραμικρή δια-

κοπή της», εξηγεί ο Christian Bleiel, επικεφαλής

στην παραγωγής εξαρτημάτων.

Ρομποτικά βαγονέτα μεταφοράς με «μάτια στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους»

Τα εργοστάσια είναι πολυσύχναστα μέρη: εκτός

από τις ίδιες τις γραμμές παραγωγής, υπάρχουν

πολλοί άνθρωποι και διάφοροι μεταφορείς και

καροτσάκια σε συνεχή κίνηση. Τα αυτοματοποι-

ημένα ρομπότ μεταφέρουν σήμερα υλικά στις

γραμμές παραγωγής, χωρίς να απαιτείται χειρι-

στής, σε διάφορα εργοστάσια της SKODA. Αλλά

δεν συγκρούονται με ανθρώπους, ούτε μεταξύ

τους. Τα ρομποτικά βαγονέτα μεταφοράς CEIT δια-

θέτουν ειδικό σαρωτή που τα βοηθά να κινούνται

στον χώρο με ασφάλεια. Δεν χρειάζονται περί-

πλοκα συστήματα καθοδήγησης όπως στο παρελ-

θόν. Έχουν έναν χάρτη του χώρου μέσα στους

«εγκεφάλους» τους. «Τα ρομποτικά βαγονέτα με-

ταφοράς επικοινωνούν με τα διάφορα τμήματα

του εργοστασίου και προσαρμόζονται αμέσως

στην τρέχουσα κατάσταση. Φέρνουν εξαρτήματα

στη γραμμή παραγωγής ακριβώς όταν χρειάζε-

ται», λέει ο Roman Šuma από το τμήμα Εσωτερι-

κών Logistics. Τα αυτόνομα κινούμενα ρομπότ

OMRON χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο Vrch-

labí εδώ και αρκετά χρόνια. Μαθαίνουν μια δια-

δρομή κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής

περιόδου και, στη συνέχεια, μπορούν να αποφύ-

γουν αυτόματα τα απροσδόκητα εμπόδια στη δια-

δρομή. Μαθαίνουν και είναι σε θέση να αλλάζουν

τη διαδρομή, για να φτάσουν στον προορισμό τους

το συντομότερο δυνατό.
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Πώς λειτουργεί η plug-in     

Η SEAT εκμεταλλεύτηκε την πιο προηγμένη διαθέσιμη

τεχνολογία κινητήρα, ενσωματώνοντας την στο υβριδικό

plug-in, έτσι ώστε το SEAT Leon να προσφέρει τα υψη-

λότερα επίπεδα απόδοσης και οδηγικής ικανότητας,

ισορροπημένο τέλεια με την ανάγκη μείωσης των εκ-

πομπών ρύπων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η

ανάμειξη γνωστών συστημάτων καύσης, βελτιστοποι-

ημένη μετά από δεκαετίες έρευνας και ανάπτυξης, με

την απλότητα των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, φέρνει μια

προηγμένη οδηγική εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί το

SEAT Leon. 

Το προηγμένο υβριδικό plug-in συνδυάζει έναν βενζι-

νοκινητήρα 1.4 λίτρων 150PS (110kW) TSI με ηλεκτρικό

κινητήρα 115PS (85kW), μπαταρία ιόντων λιθίου 13kWh

για παραγωγή συνδυαστικής ισχύος 204PS (150kW) και

ροπής 350Nm.

Η μονάδα TSI 1,4 λίτρων χρησιμοποιεί την τεχνο-

λογία υπερσυμπιεστή και άμεση έγχυση για μεγι-

στοποίηση της απόδοσης, ενώ η διάμετρος και η

διαδρομή της 74,5 και 80,0 αντίστοιχα και ο λόγος

συμπίεσης 10,0/1 βοηθούν την ομαλή λειτουργία

της μονάδας. Ο κινητήρας καύσης έχει διαμορ-

φωθεί ειδικά για να λειτουργεί τέλεια στην υβρι-

δική ρύθμιση plug-in. Συνδεδεμένο με τον

ηλεκτρικό κινητήρα, το σύστημα μπορεί να εναλ-

λάσσεται άμεσα μεταξύ των διαφορετικών τρό-

πων οδήγησης. Η παροχή ισχύος είναι ομαλή

ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του οχή-

ματος. Και ως ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα

της ηλεκτρικής πρόωσης, η παροχή ισχύος σε

λειτουργία μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται ακα-

ριαία, παρέχοντας μια ξεχωριστή δυναμική. 

Η ηλεκτροδότηση είναι το κλειδί για την επίτευξη των απαιτήσεων του

μέλλοντος και το SEAT Leon eHYBRID έχει αναπτυχθεί ακριβώς με αυτό τον στόχο. 



    υβριδική  τεχνολογία της SEAT
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Η plug-in υβριδική έκδοση παρέχει μια ηλεκτρική εμβέλεια έως και 64km σε WLTP (72km σε NEDC) χρη-

σιμοποιώντας την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία του οχήματος - ιδανικό για αυξημένη

απόδοση ή για να ταξιδεύετε σε δρόμους της πόλης όπου οι κανονισμοί για την ποιότητα του αέρα είναι

πιο αυστηροί - και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχύτητες έως 140km/h. 

Και όταν υπάρχει η ανάγκη οδήγησης για μεγαλύτερη απόσταση, το SEAT Leon e-HYBRID προσφέρει τη

δυνατότητα χρήσης του βενζινοκινητήρα, ώστε να φτάσει τα 800 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Ο οδηγός

διατηρεί τον έλεγχο του συστήματος και μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την κατάσταση φόρτισης της μπα-

ταρίας, εξοικονομώντας την για καταστάσεις όπου απαιτείται οδήγηση μηδενικών εκπομπών. Και όταν η

μπαταρία εξαντλείται, το σύστημα μετάδοσης κίνησης επιστρέφει σε υβριδική λειτουργία. Μόλις πλησιάσετε

σε μια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία μπορεί να συνδεθεί και να αναπληρωθεί σε μόλις 3 ώρες και 40

λεπτά χρησιμοποιώντας φορτιστή 3,6kW (Wallbox) ή λιγότερο από 6 ώρες χρησιμοποιώντας φορτιστή

2,3kW. Το Leon e-hybrid χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτόματης μετάδοσης DSG για μεγιστοποίηση της από-

δοσης. 

Το κιβώτιο έξι ταχυτήτων του SEAT Leon επωφελείται τώρα από την τεχνολογία shiftby-wire έτσι ώστε ο επι-
λογέας ταχυτήτων να μην συνδέεται μηχανικά στο κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά σή-
ματα για την αλλαγή. Λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του Leon e-HYBRID
κυμαίνονται μεταξύ 25-30 g/km ενώ το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί μόλις μεταξύ 1,1 - 1,3 λίτρων καυσίμου για
να ταξιδέψει 100km σύμφωνα με τον επίσημο κύκλο δοκιμών WLTP. Ενώ η αποδοτικότητα είναι κρίσιμο χα-
ρακτηριστικό του SEAT Leon e-HYBRID, η δυναμική, η απόδοση και η απόλυτη οδηγική απόλαυση παραμένουν
εξαιρετικά σημαντικές.
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Για το λόγο αυτό, το όχημα παραμένει ένα συναρ-
παστικό SEAT. To βάρος είναι ισορροπημένο με-
ταξύ του εμπρός και πίσω μέρους του οχήματος.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο κινητήρας και το
PCU ενώ στο πίσω μέρος βρίσκεται η μπαταρία
ιόντων λιθίου και το ρεζερβουάρ καυσίμου. Το
SEAT Leon e-HYBRID ζυγίζει 1.614 κιλά στην
5θυρη έκδοση και 1.658 κιλά στην έκδοση Sport-
stourer. Αλλά χάρη στη ρύθμιση του πλαισίου του
οχήματος με τα MacPherson μπροστά και ένα σύ-
στημα πολλαπλών συνδέσμων στο πίσω μέρος,
καθώς και το άμεσο τιμόνι, το SEAT Leon e-HY-
BRID είναι σε θέση να προσφέρει μια συναρπα-
στική εμπειρία οδήγησης. Χάρη στο DCC Dynamic
Chassis Control του SEAT Leon, η οδήγηση και ο
χειρισμός του οχήματος μπορούν να αλλάξουν
ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του
οδηγού, κάνοντας το όχημα πιο άνετο ή πιο στι-
βαρό. Η προσαρμοστική τεχνολογία του πλαισίου
διαβάζει συνεχώς τις συνθήκες του δρόμου, ενώ

εξετάζει επίσης τις κινήσεις του τιμονιού, το φρε-
νάρισμα και την επιτάχυνση, για να προσαρμόσει
την ανάρτηση, βελτιστοποιώντας την απόσβεση σε
κάθε τροχό. 
Αυτή η δυνατότητα προσαρμογής σημαίνει πως

ανεξάρτητα από τις συνθήκες, ανεξάρτητα από το
ποιος είναι ο οδηγός, το SEAT Leon e-HYBRID
μπορεί να παρέχει τα σωστά χαρακτηριστικά οδή-
γησης την κατάλληλη στιγμή. Το SEAT Leon e-HY-
BRID ξεκινά πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία (όταν
η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη). Η μονάδα
μεταβαίνει σε υβριδική λειτουργία εάν η ενεργει-
ακή ικανότητα της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα
ορισμένο επίπεδο ή εάν η ταχύτητα αυξηθεί πάνω
από 140 km / h. Στην υβριδική λειτουργία, ο οδη-
γός έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την κατά-
σταση φόρτισης, να την αυξήσει ή να τη μειώσει σε
ένα καθορισμένο επίπεδο. Αυτό καθιστά δυνατή
την οδήγηση σε αστική περιοχή αποκλειστικά με
ηλεκτρική ενέργεια και με μηδενικές εκπομπές.

Πώς λειτουργεί η plug-in 

υβριδική  τεχνολογία της SEAT
SE

AT
pl
ug
-i
n

SEAT Leon e-HYBRID

τεχνολογία
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BMW iX
ηλεκτρικά μοντέλα  
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Έτσι, μετά το i3, που το είδαμε να κυ-

κλοφορεί το 2013, το i8 η βαυαρική

φίρμα περνάει στην γενιά των SUV

ηλεκτρικών με το ix3 – που θα κυ-

κλοφορήσει σύντομα και στην χώρα

μας – ενώ, τώρα, ρίχνει το βάρος της

σε ένα μεγαλύτερο μοντέλο. Πρόκει-

ται για ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση

SAV , που θα το δούμε να κυκλοφο-

ρεί στην αγορά το 2021! Ουσιαστικά,

η iX ουσιαστικά αναπροσαρμόζει την

επιτυχημένη φιλοσοφία Sports Activ-

ity Vehicle (SAV) της BMW με άφθονη

πολυτέλεια και εσωτερικό για πέντε

επιβάτες . Και αυτό το μοντέλο φέρει

το  5ης γενιάς eDrive σύστημα πρό-

ωσης με δύο ηλεκτρικά μοτέρ τα

οποία υπόσχονται απόδοση 500 ελά-

χιστη δυνατή κατανάλωση που ορίζε-

ται από το εργοστάσιο στα 21

kWh/100 χλμ. Η μπαταρία θα είναι

πάνω από τις 100 kWh προσφέροντας

πάνω από 600 χιλιόμετρα αυτονο-

μίας. 

Εντυπωσιακή είναι και η φόρτιση του

μοντέλου, όπου στην περίπτωση της

ταχυφόρτισης, με την ισχύ να «πιά-

νει» τα 200 kW θα φορτίζει το 80% της

μπαταρίας σε περίπου 40 λεπτά.

Οπότε, μέσα σε 10 λεπτά φόρτισης θα

μπορεί να δώσει περίπου 120 χλμ.

Mε wallbox 11 kW θα γεμίζει στο 10%

σε λιγότερο από 11 ώρες. Σε επιδό-

σεις, το βαυαρικό εργοστάσιο αναφέ-

ρει, ότι τα 0-100χλμ/ώρα θα

επιτυγχάνονται σε 5 δευτερόλεπτα. 

Συνολικά, το νέο μοντέλο θα φέρει

μια μακροσκελή λίστα από συστή-

ματα υποβοήθησης, συνδεσιμότητας

και την αυτοματοποιημένη οδήγηση

να έχει μεγαλύτερο ρόλο πίσω από το

τιμόνι – πάντα με γνώμονα την ασφά-

λεια του οδηγού και των επιβατών. 

Από πλευράς διαστάσεων, η BMW iX

είναι παρόμοια με την BMW X5 σε

μήκος και πλάτος, και έχει σχεδόν το

ίδιο ύψος με την BMW X6 λόγω της

εκτεταμένης γραμμής της οροφής.

Από τη άλλη, η διάσταση των τροχών

της θυμίζει την BMW X7. Στο εσωτε-

ρικό του, τα περισσότερα μπουτόν και

χειριστήρια έχουν εξαφανιστεί, αφού,

θα χρησιμοποιείται η διαισθητική λει-

τουργία! 

■ Η BMW έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία της ηλεκτροκί-

νησης, μια φίρμα που έχει επενδύσει στα οχήματα μηδενικών ρύπων και

πλέον βρίσκεται σε τροχιά λανσαρισμάτων των καινούργιων της ηλεκτρι-

κών οχημάτων. 

Πολυτελής και ηλεκτρική

Το νέο μοντέλο υπόσχεται ηλεκτρικό μοτέρ 500 ίππων

και τεχνολογία από οχήματα επιστημονικής φαντασίας 
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Citroën C5 Aircross

ηλεκτρικά μοντέλα

Διατηρώντας και ενισχύοντας το προσόν της

κορυφαίας άνεσης – σήμα κατατεθέν της Μάρ-

κας – το νέο μοντέλο είναι επίσης σε θέση να

προσφέρει ασφάλεια και δυναμικές επιδόσεις

χάρη στη συνδυασμένη ισχύ των 225 ίππων.

Τη δυνατότητα ουσιαστικής απαλλαγής από

την επίσκεψη στο πρατήριο βενζίνης δίνει, λοι-

πόν, το νέο SUV Citroën C5 Aircross Plug-in

Hybrid, που χάρη στην plug in υβριδική τεχνο-

λογία την οποία ενσωματώνει, δίνει τη δυνα-

τότητα στον κάτοχό του να πραγματοποιεί όλες

τις καθημερινές του μετακινήσεις αποκλει-

στικά σε ηλεκτρική λειτουργία, αξιοποιώντας

την αυτονομία των 55 χιλιομέτρων* (WLTP)

που προσφέρει η 13,2 kWh μπαταρία ιόντων

λιθίου.

■ Η Plug-in υβριδική έκδοση του δημοφιλούς SUV C5 Aircross, έρχεται

σύντομα στην ελληνική αγορά, για να ικανοποιήσει τις οικολογικές 

και οικονομικές ανησυχίες του σύγχρονου οδηγού, μηδενίζοντας

τους ρύπους και ελαχιστοποιώντας το κόστος κίνησης. 

Έρχεται το Plug - in C5! 
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Κάτω από το εμπρός καπό ενώνουν τις δυνάμεις τους

ένας 4-κύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,6 λίτρων

PureTech με ισχύ 180 ίππων, προδιαγραφών Euro 6,

που συνδυάζεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα 80 kW

(περίπου 109 HP), ο οποίος είναι εγκατεστημένος μεταξύ

του βενζινοκινητήρα και του εξηλεκτρισμένου ë-EAT8

αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 8 σχέσεων. Η κίνηση

μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, η συνδυασμένη

ισχύς του συστήματος φτάνει τους 225 ίππους, ενώ η

ροπή τα 320 Nm – χαρακτηριστικά που εγγυώνται από

τη μία, ασφαλή προσπεράσματα και από την άλλη, κάτι

παραπάνω στον τομέα της απόλαυσης της οδήγησης

(στον τομέα αυτόν τον δικό της ρόλο παίζει η νέα πίσω

ανάρτηση, που όντας πολλαπλών συνδέσμων λειτουρ-

γεί προς όφελος της οδικής συμπεριφοράς). 

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα επιλογής της κίνησης είτε

με το συνδυασμό των δύο κινητήριων μονάδων, είτε

αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς μάλιστα

εκπτώσεις στον τομέα των επιδόσεων, αφού η διαθέ-

σιμη ηλεκτρική ισχύς επιτρέπει τις σβέλτες μετακινήσεις

στην πόλη – και μάλιστα με ταχύτητα έως 135 km/h. Σε

αυτήν την λειτουργία περιορίζεται και ο θόρυβος, για τον

οποίο έχουν ληφθεί ούτως η άλλως επιπλέον μέτρα

(π.χ. ηχομονωτικά εμπρός κρύσταλλα). Ενώ παράλληλα

με δεδομένες τις μηδενικές εκπομπές CO2 κατά τη λει-

τουργία αυτή, το νέο SUV Citroën C5 Aircross Plug-in

Hybrid μπορεί να εισέρχεται σε ζώνες περιορισμένης

κυκλοφορίας, που είναι ανοιχτές μόνο για τα οχήματα

μηδενικών ρύπων - ZEV (Zero Emissions Vehicles).

* Εξαρτάται από την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό του μοντέλου
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Και επειδή η ηλεκτροκίνηση πρέπει να χαλα-

ρώνει και όχι να αγχώνει τον οδηγό, η φόρτιση

της μπαταρίας είναι τώρα ευκολότερη (από 2

έως 7 ώρες – στη χειρότερη περίπτωση) και

μπορεί να προγραμματιστεί προκειμένου να

επωφεληθεί κανείς από το μειωμένο τιμολόγιο

του ρεύματος, χρησιμοποιώντας είτε την κεν-

τρική οθόνη αφής στο ταμπλό του αυτοκινήτου,

είτε την εφαρμογή για κινητά “My Citroën”. 

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του βενζινο-

κινητήρα εγγυάται ότι δεν θα μείνετε ποτέ στο

δρόμο από μπαταρία, ενώ δίνει και τη δυνατό-

τητα πραγματοποίησης μεγάλων ταξιδιών,

ακόμα και απρόβλεπτων – στη διάρκεια των

οποίων πολύτιμος σύντροφος αποδεικνύονται

τα 20 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

που διαθέτει το νέο επαναφορτιζόμενο υβρι-

δικό Citroën. Μεταξύ δε αυτών, ιδιαιτέρως

χρήσιμο είναι το Highway Driver Assist (υπο-

βοήθηση κίνησης σε αυτοκινητόδρομο), ένα

σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην plug-in υβρι-

δική έκδοσή του, το SUV C5 Aircross εξακο-

λουθεί να είναι το καλύτερο μοντέλο της

κατηγορίας από άποψη δυνατοτήτων διαμόρ-

φωσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τα τρία αυ-

τόνομα, συρόμενα, ρυθμιζόμενα και

αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα. Ενώ χάρη

στην έξυπνη αποθήκευση της μπαταρίας υψη-

λής τάσης κάτω από τα πίσω καθίσματα, οι

Citroën C5 Aircross

ηλεκτρικά μοντέλα
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διαθέσιμοι χώροι δεν επηρεάστηκαν, με το νέο

μοντέλο να διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο πορ-

τμπαγκάζ 460 έως 600 λίτρων (ανάλογα με τη

θέση των καθισμάτων), κάτι που αποτελεί ρεκόρ

για την κατηγορία των plug-in υβριδικών C-SUV.

Σημειώστε ότι η παρουσίαση του σηματοδοτεί

την ενεργειακή στροφή της γαλλικής εταιρίας η

οποία μέχρι το 2023 θα διαθέτει ηλεκτρικές εκ-

δόσεις στο 80% της γκάμας της, ενώ το 2025 όλα

τα μοντέλα της θα συνοδεύονται από κάποια εν

γένει ηλεκτρική έκδοση. Για να επιτευχθεί αυτός

ο στόχος, από το λανσάρισμα του νέου υβριδικού

SUV C5 Aircross, όλα τα νέα μοντέλα που λαν-

σάρει η CITROEN θα προσφέρονται και σε μια

ηλεκτροκίνητη εκδοχή.
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Cupra Formentor
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Με πολυσχιδή προσωπικότητα! 

Το CUPRA Formentor θα είναι δια-

θέσιμο με μία ευρεία γκάμα κινη-

τήρων, συμπεριλαμβανομένων

δύο υψηλής απόδοσης plug-in

υβριδικών εκδόσεων. Ειδικότερα,

θα είναι διαθέσιμο με επτά διαφο-

ρετικούς κινητήρες από 150 έως

310 ίππους. 

Το CUPRA Formentor θα είμαι δια-

θέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού:

CUPRA Formentor με εκδόσεις

ισχύος κάτω από 245 ίππους και

CUPRA Formentor VZ με εκδόσεις

ισχύος μεγαλύτερες από 245 ίπ-

πους. Η γκάμα με τους χαμηλότε-

ρης ισχύος κινητήρες περιλαμβάνει

το diesel 2.0 TDI 150 ίππους και το

βενζινοκίνητο 1.5 TSI 150 ίππους.

Θα εμπλουτιστεί από τον 2.0 TSI 190

ίππων,  , DSG 4Drive και το plug-in

hybrid CUPRA Formentor e-Hybrid

1.4 TSI 204 ίππων . Έχει μήκος 4.4

μέτρα και πλάτος 1.8 μέτρα. Προ-

σφέρει σημαντική χωρητικότητα

στους πίσω επιβάτες και χώρο

αποσκευών 450 λίτρων.  Το CUPRA

Formentor ενσωματώνει τις πιο

εξελιγμένες λύσεις infotainment

και συνδεσιμότητας ώστε να κρα-

τήσει τους πελάτες σε επαφή, μετα-

φέροντας την ψηφιακή τους ζωή

μέσα στο όχημα. Μέσα στην καμ-

πίνα το pixel-dense Digital Cockpit

10.25΄΄, φανερώνει την προσέγγιση

του εσωτερικού στη ψηφιοποίηση.

Μία από τις μεγαλύτερες προσθή-

κες είναι η εισαγωγή του Emer-

gency Assist, διασφαλίζοντας ότι ο

οδηγός παραμείνει συγκεντρωμέ-

νος στην οδήγηση. Εάν δεν υπάρξει

αντίδραση από τον οδηγό, το σύ-

στημα προκαλεί δονήσεις πέδησης

και εάν δεν υπάρχει αλλαγή, το

όχημα λαμβάνει αυτόματα τον

έλεγχο: ενεργοποιεί τα alarm, δια-

τηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα του

και το φρενάρει μέχρι πλήρους ακι-

νητοποίησης. 

>> CUPRA Formentor

>>
 ν

έα
μ

ον
τέ

λα

Η θυγατρική εταιρεία της SEAT, η CUPRA πατάει γκάζι με το For-

mentor, το πρώτο όχημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε απο-

κλειστικά από την συγκεκριμένη φίρμα.  Το CUPRA Formentor

συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παντός εδάφους SUV, με τη σπορ

ουσία ενός hatchback, σε ένα coupé αμάξωμα. Λανσάρεται  ήδη

στην αγορά  από τον Οκτώβριο, αρχικά στην κορυφαία έκδοση των

310 ίππων ενώ, αργότερα θα ακολουθήσουν  και οι υπόλοιπες εκ-

δόσεις προς τα τέλη του έτους και τις αρχές του 2021
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Tο πιο ισχυρό Golf GTI όγδοης γενιάς

 

 

Golf GTI Clubsport
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H Volkswagen παρουσιάζει το νέο Golf GTI Clubsport,

ανεβάζει την αδρεναλίνη και γράφει το επόμενο

κεφάλαιο της ατελείωτης ιστορίας του Golf. 

Με 300 ίππους, το Clubsport 

είναι η ναυαρχίδα της όγδοης γενιάς 

του Golf GTI, έχοντας 55 PS (41 kW)

επιπλέον ισχύ του κλασικού GTI. “

Η Volkswagen συνεχίζει την παράδοση των μοντέλων GTI ακόμα πιο υψη-

λών επιδόσεων με το νέο Golf GTI Clubsport. Το πρώτο Golf GTI Clubsport

κυκλοφόρησε το 2016 στα 40α γενέθλια του εμβληματικού σπορ χάτσμπακ

και απέδιδε ισχύ 265 PS (195 kW), με δυνατότητα προσωρινής ισχύος 290

PS (213 kW) σε λειτουργία boost. Το ίδιο έτος παρουσιάστηκε το Golf GTI

Clubsport S, σε περιορισμένη έκδοση 400 μονάδων, με συνεχή διαθέσιμη

ισχύ 310 PS (228 kW). Με το τελευταίο, ο Benjamin Leuchter, οδηγός αγώ-

νων και εργοστασιακός δοκιμαστής της Volkswagen, σημείωσε νέο ρεκόρ

γύρου για προσθιοκίνητα αυτοκίνητα στο Nürburgring Nordschleife, το Μάιο

του 2016, με χρόνο 07:49:21 λεπτά. Το νέο Golf GTI Clubsport που κυκλοφο-

ρεί σήμερα τοποθετείται μεταξύ του πρώτου Clubsport και του Clubsport S,

με ισχύ 300 PS. Η τεχνική πρόοδος που ενσωματώνεται στο όχημα το κάνει

να ξεχωρίζει, καθιστώντας το ένα από τα καλύτερα σπορ προσθιοκίνητα αυ-

τοκίνητα στον κόσμο.
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Το νέο Golf GTI Clubsport διαθέτει κινητήρα TSI

EA888 evo4 – ο προκάτοχός του ήταν εξοπλισμέ-

νος με EA888 evo3 – και προσφέρει ακόμα πιο

ακριβή απόκριση και καλύτερες επιδόσεις. Το κι-

νητήριο σύστημα έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως

και διαθέτει σημαντικές βελτιώσεις: στο κλασικό

νέο GTI των 245 PS, το νέο σύστημα Vehicle Dy-

namics Manager ήδη ελέγχει τα ηλεκτρονικά

μπλοκέ διαφορικά (XDS) και τις πλευρικές δυνά-

μεις του προαιρετικού προσαρμοζόμενου ελέγ-

χου πλαισίου (adaptive chassis control - DCC).

Και ενώ αυτός ο έλεγχος ήδη προσφέρει αξιοση-

μείωτα οφέλη, στο νέο Golf GTI Clubsport, το Ve-

hicle Dynamics Manager περιλαμβάνει για

πρώτη φορά και το μπλοκέ ηλεκτρομηχανικό

διαφορικό του εμπρός άξονα. Αυτό το επίπεδο

ελέγχου θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τα

σπορ προσθιοκίνητα αυτοκίνητα. Το Golf GTI

Clubsport είναι πιο ευκολοδήγητο, στρίβει ακόμη

πιο ουδέτερα και με ακρίβεια από το κλασικό

Golf GTI. Κάτι που αποδεικνύει περίτρανα το επι-

πλέον οδηγικό προφίλ, ειδικά εξελιγμένο για το

θρυλικό Nordschleife, το οποίο προσαρμόζει το

κινητήριο σύστημα του νέου Golf GTI Clubsport

ειδικά σε αυτήν την πίστα αγώνων. 
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Η τεχνική πρόοδος που ενσωματώνεται στο όχημα

το κάνει να ξεχωρίζει, καθιστώντας το ένα από

τα καλύτερα σπορ προσθιοκίνητα αυτοκίνητα στον κόσμο“

Golf GTI Clubsport
 

Αυτό οφείλεται στη νέα σχεδίαση και δομή του

μπροστινού άξονα, με σημαντικά αυξημένη γωνία

camber, τη «φροντίδα» του Vehicle Dynamics

Manager για την άψογη, συνδυασμένη λειτουργία

των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών διαφορι-

κών και το στήσιμο του αυτοκινήτου, με ιδιαίτερη

έμφαση στην ακρίβεια χειρισμού». 

Ο έμπειρος οδηγός αγώνων προσθέτει: «Επιπλέον,

κάτι πολύ σημαντικό, όταν ο οδηγός επιταχύνει στην

έξοδο της στροφής, νιώθει τη μεγαλύτερη ελκτική

δύναμη λόγω της πολύ υψηλότερης ισχύος, η οποία

– σημειωτέον – δεν ισχύει μόνο στα χαρτιά αλλά

“περνάει στο δρόμο». 

Ένα νέο, μεγαλύτερο σύστημα φρένων στο GTI

Clubsport, 18 ιντσών, βελτιώνει περαιτέρω τα ανώ-

τερα χαρακτηριστικά φρεναρίσματος που ήδη προ-

σφέρει το κλασικό GTI, των 245 PS. Επιπλέον, οι

νέες εμπρός και πίσω αεροτομές μειώνουν την

άνωση και βελτιστοποιούν την ευελιξία, την από-

κριση διεύθυνσης, τα δυναμικά χαρακτηριστικά και

τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Το νέο Golf

GTI Clubsport επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε λιγό-

τερο από 6 δευτερόλεπτα ενώ η τελική του ταχύτητα

περιορίζεται στα 250 χλμ./ώρα.

 

Ο Benjamin Leuchter, που διαδραμάτισε ο ίδιος προσωπικά σημαντικό ρόλο στο στήσιμο και τη ρύθμιση

του νέου Golf GTI Clubsport στο Nürburgring, δήλωσε σχετικά: «Το αυτοκίνητο έχει ένα μοναδικό χαρα-

κτήρα. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, είναι πιο εύκολο να οδηγηθεί πολύ γρήγορα στις στροφές. 
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Mε εξελιγμένο σύστημα 4κίνησης

i-Activ AWD
Η τελευταία αυτή περιπέτεια της Mazda,

που έλαβε χώρα φέτος πριν να επιβλη-

θούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω

Covid-19, αποτελεί συνέχεια της αντίστοι-

χης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε

το 2018 στη Σιβηρία. Σε αυτή την εκδή-

λωση η Mazda έγινε η πρώτη αυτοκινη-

τοβιομηχανία που διέσχισε τη λίμνη

Βαϊκάλη της Σιβηρίας με αυτοκίνητα κα-

νονικής παραγωγής, τα οποία πολλές

φορές οδηγούνταν σε απάτητες παγωμέ-

νες εκτάσεις, αποδεικνύοντας για μία

ακόμη φορά τις εκπληκτικές ικανότητες

του συστήματος 4κίνησης i-Activ του CX-

5. 

Ανέκαθεν το πάθος της Mazda να χρησι-

μοποιεί την οδήγηση ως πρόκληση οδη-

γού και μηχανής, παραμένει άσβεστο από

το 1936 όπου μία ομάδα πρωτοπόρων

αποφάσισε να αποδείξει την αντοχή του

πρώτου οχήματος της εταιρείας – ένα τρί-

κυκλο ανοιχτό φορτηγάκι που λεγόταν

Mazda Go. Σε ένα μοναδικό τόλμημα που

φανέρωνε την επιθυμία της Mazda να

αποδείξει την αξιοπιστία των προϊόντων

της, πέντε μοντέλα Mazda-Go (type KC και

DC) ξεκίνησαν από το νοτιότερο άκρο του

κυρίως νησιωτικού συμπλέγματος της Ια-

πωνίας και διασχίζοντας πάνω από 2.700

χιλιόμετρα σε σκονισμένα, λασπωμένα

και κακοτράχαλα μονοπάτια, μέχρι να

φτάσουν τελικά στο Τόκιο μετά από 25

ημέρες. 

Η δημοσιότητα που πήρε το γεγονός,

εκτόξευσε τις πωλήσεις και ανύψωσε την

εικόνα της μάρκας, κάτι για το οποίο η

Mazda θα έβαζε σαν στόχο να επαναλάβει

αργότερα υποβάλλοντας τα αυτοκίνητά

της σε ακόμα πιο ηρωικές δοκιμασίες

οδήγησης. 

Τη χρονιά του εορτασμού των 100ών της γενεθλίων,  η Mazda διοργάνωσε

μία ακόμα οδηγική περιπέτεια.  Το Mazda CX-30 με το all-wheel drive σύ-

στημα i-Activ δοκιμάστηκε για πάνω από 800χλμ. διασχίζοντας το ανατολικό

Καζακστάν μέχρι τα σύνορα με την Κίνα, σε μία διαδρομή που περιλάμβανε

και κομμάτια από το θρυλικό ‘δρόμο του μεταξιού’, εξερευνώντας την άγρια

ομορφιά των απομακρυσμένων περιοχών της κεντρικής Ασίας.

 

 

Χάρη στο πρόσφατα εξελιγμένο σύστημα

ελέγχου και τις νέες τεχνολογίες

περιορισμού των τριβών, το σύστημα

i-Activ AWD της Mazda προσφέρει μια

εκλεπτυσμένη και σταθερή οδήγηση σε

οποιαδήποτε οδηγική κατάσταση

“
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Χάρη στο πρόσφατα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου και τις

νέες τεχνολογίες περιορισμού των τριβών, το σύστημα i-

Activ AWD της Mazda προσφέρει μια εκλεπτυσμένη και

σταθερή οδήγηση σε οποιαδήποτε οδηγική κατάσταση,

ενώ παράλληλα επιτυγχάνει πραγματική οικονομία καυ-

σίμου, σχεδόν ισοδύναμη με ένα όχημα με κίνηση στους

μπροστινούς τροχούς. 

Το εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης της Mazda έχει εμ-

πλουτιστεί με τη λειτουργία «ανίχνευσης κατακόρυφου

φορτίου» και στους τέσσερεις τροχούς, και λειτουργεί σε

συνδυασμό με το GVC (G-Vectoring Control) για τον

έλεγχο της κατανομής της ροπής μεταξύ των εμπρός και

πίσω τροχών, ενισχύοντας το βαθμό πρόσφυσης ανεξάρ-

τητα από τον τρόπο και τις συνθήκες οδήγησης. Μειώνει

επίσης σημαντικά τις μηχανικές απώλειες και συμβάλλει

στη βελτίωση της κατανάλωσης. 

Οι νέες τεχνολογίες μείωσης τριβής περιλαμβάνουν ένα

ελαστικό αποσβεστήρα μέσα στον κινητήρα, μειώνοντας

έτσι σημαντικά τις διακυμάνσεις της ροπής που στέλνεται

στο πίσω διαφορικό και μια νέα ρύθμιση που εφαρμόζει

μια μικρή διαφορά στην αναλογία επιβράδυνσης μεταξύ

της ισχύος του εμπρός και του πίσω διαφορικού. Ρυθμί-

ζοντας γρήγορα την κατανομή ροπής μόνο όταν είναι

απαραίτητο, το σύστημα εξασφαλίζει άμεση απόκριση και

βελτιωμένη οικονομία, σε πραγματικές συνθήκες οδή-

γησης. 

Το πίσω διαφορικό ελαχιστοποιεί τις μηχανικές απώλειες

υιοθετώντας ρουλεμάν με λιπαντικό χαμηλού ιξώδους,

με μία διάταξη που αποθηκεύει το λιπαντικό στο πάνω

μέρος και παρέχει μόνο την απαραίτητη ποσότητα λαδιού,

όπου και όταν απαιτείται. Ενεργώντας σε συνδυασμό,

αυτά τα συστήματα αυξάνουν την ακρίβεια της μονάδας

ελέγχου της 4κίνησης (AWD) περιορίζοντας σημαντικά

τις συνολικές μηχανικές απώλειες.

Στην αρχή της στροφής, το σύστημα AWD θα διατηρήσει

την υπάρχουσα κατανομή ροπής εμπρός/πίσω για να

δώσει προτεραιότητα στην καλύτερη απόκριση μέσω του

ελέγχου ροπής της μονάδας GVC. Μετά την είσοδο στη

στροφή, το σύστημα AWD αυξάνει σταδιακά το ποσοστό

της ροπής που αποστέλλεται στους πίσω τροχούς ώστε

να εξασφαλιστεί  ουδέτερη συμπεριφορά και σταθερό-

τητα μέσα στη στροφή. 

 

Αντλώντας έμπνευση μέσα από αυτά τα περιπετειώδη ταξίδια

και τις δημόσιες δοκιμασίες των αυτοκινήτων, 

οι εκδηλώσεις με την ονομασία Mazda Epic Drive, 

δίνουν την ευκαιρία στους δημοσιογράφους να νοιώσουν την

εμπειρία της περιπέτειας, διασχίζοντας δρόμους μέσα από

φανταστικά τοπία, και της περιπέτειας στο τιμόνι ενός Mazda. “

auto news mazda CX-30 

■ Σύστημα i-Activ AWD 

Αντλώντας έμπνευση μέσα από αυτά τα περιπετειώδη ταξίδια και τις δημόσιες δοκιμασίες των αυτοκινήτων, οι

εκδηλώσεις με την ονομασία Mazda Epic Drive, δίνουν την ευκαιρία στους δημοσιογράφους να νοιώσουν την

εμπειρία της περιπέτειας, διασχίζοντας δρόμους μέσα από φανταστικά τοπία, και της περιπέτειας στο τιμόνι ενός

Mazda. Είτε διασχίζοντας την Ισλανδία με ένα MX-5, ή απολαμβάνοντας τους φιδωτούς δρόμους και την ηφαι-

στειακή ομορφιά των Αζορών σε ένα Mazda2, ή εξερευνώντας τα θαύματα της ακραίας μηχανικής στην κατα-

σκευή των δρόμων μέσω των σηράγγων, των γεφυρών και των ορεινών περασμάτων στη Νορβηγία - το

σύγχρονο Mazda Epic Drive προσφέρει στα μέσα ενημέρωσης απίστευτα ταξίδια, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη

σχέση της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας και του οδηγού, για την οποία η Mazda έχει γίνει γνωστή.  
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Ξεκινώντας από το Αλμάτι - τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν που βρίσκεται

σε ένα οροπέδιο στη σκιά της οροσειράς Trans lli Alatau στο Νότιο Καζακστάν

κοντά στα σύνορα με το Κιργιζιστάν - τα CX-30 άφησαν την καρδιά της μοντέρνας

πόλης περνώντας από δύσκολους δρόμους έξω από τα όρια της πόλης και στον

σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Α3 που κατευθύνεται προς το Εθνικό Πάρκο Aityn

Emel. Στη συνέχεια τα CX-30 κατευθύνθηκαν μακριά από την άσφαλτο, σε χωμα-

τόδρομους σε μία απαιτητική διαδρομή προς το διάσημο Singing Dune. Αν και

δεν πρόκειται για ένα καθαρόαιμο SUV εκτός δρόμου, το σύστημα AWD του CX-

30 εξασφάλισε εξαιρετική πρόσφυση στα γλιστερά μονοπάτια του εθνικού πάρκου

του Kazak. 

Από το εκπληκτικό 150m Singing Dune - που ονομάστηκε λόγω του τρόπου με

τον οποίο οι άνεμοι και η άμμος δημιουργούν μια σχεδόν τρομακτική χορογραφία

- ο δρόμος κατευθύνεται πίσω από τις πεδιάδες της ερήμου με τις καμήλες, προς

την πόλη Zharkent, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα κινεζικά σύ-

νορα στο νοτιοανατολικό άκρο αυτής της απέραντης χώρας. Τη δεύτερη ημέρα, η

διαδρομή Epic Drive του Καζακστάν βρήκε τα αυτοκίνητα νότια προς το φαράγγι

Charyn και σε ακόμα πιο δύσκολους χωματόδρομους μέσα από μια σειρά απί-

στευτων φαραγγιών που μοιάζουν αρκετά με τις άγριες περιοχές της Νεβάδα,

αλλά βρίσκονται στην καρδιά της απομακρυσμένης κεντρικής Ασίας. Μετά από

αυτό, η διαδρομή κατευθύνθηκε δυτικά πίσω προς το Αλμάτι, παρακάμπτοντας

την τεράστια τεχνητή λίμνη του Kapshagay.

Η συνεργασία με το GVC βελτιώνει επίσης σημαντικά την απόκριση των

πίσω τροχών και τη γραμμικότητα σε σχέση με τις εντολές του οδηγού

στο γκάζι. Κατά την επιτάχυνση, η ροπή κατανέμεται περισσότερο στους

πίσω τροχούς, και κατά την επιβράδυνση περισσότερο στους εμπρός,

μεγιστοποιώντας το επίπεδο πρόσφυσης και των τεσσάρων ελαστικών.

Βελτιώνει επίσης τη δυνατότητα ελέγχου, οπότε το αυτοκίνητο ανταπο-

κρίνεται καλύτερα στις εντολές του οδηγού στο τιμόνι.

Πρόκειται για ένα σύστημα τετρακίνησης που έχει σχεδιαστεί για να προ-

σφέρει πραγματική ευελιξία. Η άνω των 800 χιλιομέτρων διαδρομή Epic

Drive προσέφερε έναν πραγματικό συνδυασμό συνθηκών οδήγησης

υποβάλλοντας το CX-30 και το συγκεκριμένο σύστημα σε κάθε είδος δο-

κιμασία - από δρόμους πόλης και μοντέρνους αυτοκινητόδρομους, μέχρι

δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές και off-road χωματόδρομους. 
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H Bridgestone παρουσιάζει τα νέα ελαστικά

μοτοσικλέτας Battlax Sport Touring T32 και

T32GT που θέτουν νέα όρια στην κατηγορία 

Επόμενης γενιάς επιδόσεις στο βρεγμένο 
Ένα από τα πλεονεκτήματα του Battlax Sport Touring T32 είναι οι
βελτιωμένες συνολικά επιδόσεις στο βρεγμένο σε σχέση με τον
προκάτοχό του, το Battlax Sport Touring T31. Αυτό οφείλεται σε
πολλά νέα και καινοτόμα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του
ελαστικού και της τεχνολογίας σύνθεσης γόμας του ελαστικού. 
Το ελαστικό εφαρμόζει την υπερσύγχρονη τεχνολογία Pulse
Groove Pattern της Bridgestone, η οποία συνδυάζει τις αυλακώ-
σεις σε σχήμα παλμού με μικρούς κεντρικούς εκτροπείς για να
εξισώσει τη ροή του νερού σε σύγκριση με μια ευθεία αυλάκωση
και να βελτιστοποιήσει την ταχύτητα της ροής του νερού. Αυτό με
τη σειρά του συμβάλλει στη βελτίωση της διοχέτευσης νερού και
της απομάκρυνσης από το ελαστικό, γεγονός που βελτιώνει το
κράτημα και την πρόσφυση και μειώνει την πιθανότητα ολίσθη-
σης του ελαστικού σε βρεγμένες και δύσκολες συνθήκες.
Τα αποτελέσματα της Τεχνολογίας Pulse Groove Pattern της
Bridgestone που σημειώνονται στο Battlax Sport Touring T32
στην απόδοση στο βρεγμένο, συμπληρώνονται από τον βελτιω-
μένο σχεδιασμό πέλματος του προκατόχου του. Η αυξημένη ανα-
λογία αυλακώσεων, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες γωνίες
και τη θέση των αυλακώσεων, την ακαμψία των μπλοκ, και την
κατά 13% μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής στο οπίσθιο ελαστικό,
παρέχουν μία συνολικά αυξημένη επιφάνεια επαφής και σύνδε-
σης με τον δρόμο – με βελτιωμένο, ουδέτερο και γραμμικό χει-
ρισμό – η οποία ενισχύει συνολικά τις επιδόσεις στο βρεγμένο.
Το Battlax Sport Touring T32 διαθέτει μία απόδοση στο βρεγμένο,
που εξασφαλίζει αποστάσεις στο φρενάρισμα κατά 7% μικρότερες
σε σχέση με τον προκάτοχό του, χωρίς να περιορίζεται η διάρκεια
ζωής. 
Οι τεχνικές αναβαθμίσεις του Battlax Sport Touring T32 δεν είναι
μόνο οπτικές. Οι εκπληκτικές προσπάθειες που έγιναν στον συν-
δυασμό κατασκευής και σύνθεσης γόμας χαρίζουν στο sport
touring ελαστικό εξαιρετική δυνατότητα στον χειρισμό σε στεγνό
και βρεγμένο, επιπλέον εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, σταθερότητα
στις στροφές και ευθείες. 

Ένα πλήρως στοχευμένο GT διαστασιολόγιο 
Για τις μεσαίες και τις μεγάλες μοτοσικλέτες, η Bridgestone έχει
εξελίξει ένα πλήρως εξειδικευμένο ελαστικό, το Battlax Sport
Touring T32GT, με τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμό πέλ-
ματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της πολύ ιδιαίτερης κα-
τηγορίας μοτοσικλετών. 
Η έκδοση GT επίσης ενσωματώνει την εκπληκτική τεχνολογία
Pulse Groove Pattern της Bridgestone, παράλληλα με μία βελ-
τιωμένη τοποθέτηση των αυλακώσεων και την κατασκευή βέλ-
τιστης ακαμψίας πέλματος που απαιτείται για τις μεσαίες και
μεγάλες μοτοσικλέτες. Αυτά τα πλεονεκτήματα, μεταξύ των
άλλων χαρακτηριστικών απόδοσης, επιτρέπουν  βελτιωμένη
πρόσφυση και απόδοση στο βρεγμένο σε σχέση με το Battlax
Sport Touring T31, και επιπλέον 10% αύξηση στη διάρκεια ζωής
σε σχέση με τον προκάτοχό του. 

Απίστευτες επιδόσεις σε δύσκολες συνθήκες 
Το Battlax Sport Touring T32 της Bridgestone προσφέρει πλήρες
διαστασιολόγιο για την sport touring κατηγορία. Τα T32 και T32GT
θα είναι διαθέσιμα στην αγορά από το 2021.
Ο Nico Thuy, Δ/ντης Τομέα Μοτοσικλέτας στην Bridgestone EMIA
σχολίασε: “τα Battlax sport touring ελαστικά επόμενης γενιάς της
Bridgestone, τα T32 και T32GT, είναι έργο της τεχνολογικής εξει-
δίκευσης και των τεχνολογικών εφαρμογών,  που αποτελούν την
πρώτη γραμμή της εξέλιξης. Αυξάνοντας σημαντικά την σύνδεση
του ελαστικού με τον δρόμο σε σχέση με το T31, δημιουργήσαμε
ένα ελαστικό που παραδίδει απίστευτες επιδόσεις ακόμα και σε
δύσκολες συνθήκες. Θελήσαμε να προσφέρουμε στους αναβά-
τες περισσότερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση στο βρεγμένο και
αυτό το ελαστικό κάνει ακριβώς αυτό. Και επιπλέον είναι υπέ-
ροχο που είμαστε σε θέση να φέρουμε αυτά τα πλεονεκτήματα
σε ακόμα περισσότερους αναβάτες λόγω της επέκτασης σε GT.”

Η Bridgestone παρουσίασε σήμερα ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία sport touring μοτοσικλετών: το νέο ελαστικό Battlax
Sport Touring T32. Το T32, παράλληλα με το στοχευμένο διαστασιολόγιο του T32GT για μεσαίες και βαριές  μοτοσικλέτες συγκεν-
τρώνει ό,τι χρειάζεται η sport touring κατηγορία σε επίπεδο απόδοσης, αυτοπεποίθησης και αίσθησης επαφής σε όλες τις καιρικές
συνθήκες.

• To Battlax Sport Touring T32 εφαρμόζει την υπερσύγχρονη Τεχνολογία Σχεδιασμού

Αυλακώσεων σε σχήμα Παλμού (Pulse Groove Pattern Technology) για βελτιωμένη

συνολικά απόδοση στο βρεγμένο.

● Το Battlax Sport Touring T32 της Bridgestone παρέχει 7% μικρότερη απόσταση

φρεναρίσματος στο βρεγμένο και 13% μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής στο οπίσθιο,

σε σχέση με τον προκάτοχό του.

●Επίσης, το στοχευμένο διαστασιολόγιο του νέου ελαστικού GT για μεσαίες και βαριές

μοτοσικλέτες συνοδεύεται από βελτιωμένη πρόσφυση και απόδοση στο βρεγμένο

και μία αύξηση 10% σε αντοχή στην φθορά σε σχέση με τον προκάτοχό του.






