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Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (Eu-

ropean Automobile Manufacturers' Association

– ACEA) ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών

οχημάτων στην Ελλάδα είναι τα 16 χρόνια, από

τουςπιο ηλικιωμένους στους δρόμους της Ευ-

ρώπης, με όλα τα αρνητικά στοιχεία που τον συ-

νοδεύουν, όπως η ελλιπής συντήρηση, τα ελλιπή

όρια ασφάλειας που προσφέρουν ( έλλειψη προ-

ηγμένων συστημάτων ασφαλείας, ενεργητικής

και παθητικής,.) Ακόμη πιο δραματική είναι η ει-

κόνα στους δρόμους στην χώρα μας, όπου τα

φορτηγά ξεπερνούν τα 20 χρόνια ( 21, 2 χρόνια ο

μέσος όρος ηλικία στα μεγάλα επαγγελματικά

οχήματα) ενώ, τα βαν έχουν μέσο όρο ηλικίας τα

19,5 μέτρα.  

Το πόσο γηρασμένος είναι ο στόλος των οχημά-

των στην χώρα μας διαφαίνεται και από τον

μέσο όρο ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων

στην Ευρώπη, που είναι στα 11,5 χρόνια. Η Λι-

θουανία, η Εσθονία και η Ρουμανία έχουν περί-

που τον ίδιο μέσο όρο ηλικίας με την Ελλάδα,

ενώ, αξιοζήλευτος είναι ο ανανεωμένος στόλος

στο Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος όρος ηλικίας

είναι τα 6,5 χρόνια, ενώ, η Αυστρία έχει 8,3 χρό-

νια. 

Η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει έναν από τους πιο γηρασμένους στόλους στην Ευ-

ρώπη, απόρροια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, η οποία μείωσε σημαντικά την

δυνατότητα στον Έλληνα οδηγό να αποκτήσει ένα καινούργιο και κυρίως ασφαλές

αυτοκίνητο, με τις τελευταίες νόρμες στις εκπομπές ρύπων. 

■ Συνεχίζουμε, δυστυχώς, με γηρασμένο στόλο

έρευνα
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■ Συνεχίζουμε, δυστυχώς, με γηρασμένο στόλο

Επίσης, ο  μέσος όρος ηλικίας των βαν στην Ε.Ε είναι 11,6 χρόνια,

των μεσαίων και βαριών επαγγελματικών οχημάτων 13 χρόνια

και των λεωφορείων 11,7 χρόνια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών αυξήθηκε το 2019 κατά

1,8% αγγίζοντας σε απόλυτο αριθμό τις 242,7 εκατ. μονάδες.  Μο-

ναδική ελπίδα στο μακρινό μέλλον η ανανέωση του στόλου και η

μείωση του μέσου όρου ηλικίας των αυτοκινήτων με Plug – in

υβριδικά και ηλεκτρικά, με ...όχημα τις παχυλές παροχές και επι-

δοτήσεις για τα ηλεκτρικά και τα Plug – in υβριδικά μοντέλα. Σύμ-

φωνα με την JatoDynamics οι καταναλωτές, δείχνουν να

στρέφονται στα ηλεκτρικά και τα υβριδικά κάθε τεχνολογίας ξε-

περνώντας για πρώτη φορά τα πετρελαιοκίνητα. Μόνο τον Νοέμ-

βριο του 2020, οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην χώρα μας, με

σύμμαχο της παχυλές κρατικές επιδοτήσεις για την αγορά ηλε-

κτρικού και σε ένα μόλις μήνα, η ελληνική αγορά απορρόφησε

340 μοντέλα – ηλεκτρικά και Plug – in ,  την ώρα που το 2019, και

τον ίδιο μήνα ι είχαν πωληθεί μόλις 40! 

έρευνα
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Οι διάφορες αποχρώσεις, όπως το

μπλε και το κίτρινο, κερδίζουν έδαφος

σε ορισμένες περιοχές, ενώ το κόκκινο

και το βιολετί αρχίζουν να μειώνουν

την πρωτοκαθεδρία των «αχρωματι-

κών» χρωμάτων σε άλλες περιοχές

του κόσμου. Οι νέες χρωματικές επι-

λογές κατέστησαν το συνολικό φάσμα

ευρύτερο από το 2019 και πρόσθεσαν

μια πινελιά λάμψης. Παρά τις μεταβο-

λές στις τάσεις των χρωμάτων, τα

«αχρωματικά» χρώματα - λευκό,

μαύρο, ασημί και γκρι - ακολουθούσαν

ένα γνώριμο μοτίβο, αφού χρησιμο-

ποιήθηκαν στην πλειονότητα των αυ-

τοκινήτων που κατασκευάστηκαν. 

Η συλλογή χρωματικών τάσεων για την αυτοκινη-
τοβιομηχανία Automotive Color Trends 2020 της
BASF δείχνει τη χρωματική της παλέτα να αλλά-

ζει με μη συμβατικούς τρόπους, αποκαλύπτοντας
ένα ευρύτερο φάσμα χρωμάτων που ξεκινούν
από τα εργοστάσια κατασκευής παγκοσμίως. 

■ H γκάμα χρωμάτων στα αυτοκίνητα 
που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως το 2020 

έρευνα
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Όπως συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια, το λευκό εξα-

κολουθεί να είναι το δημοφιλέστερο χρώμα αυτοκινή-

των σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει κλασική, διαχρονική

ομορφιά και συνδέεται τόσο με το περιβάλλον όσο και με

την υψηλή τεχνολογία. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην

παρούσα έκθεση δείχνουν μείωση στη συνολική παρα-

γωγή οχημάτων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Περι-

λαμβάνει επίσης τα χρονικά διαστήματα διακοπής

λειτουργίας των αυτοκινητοβιομηχανιών λόγω της πανδη-

μίας COVID-19. 

Η παγκόσμια πανδημία έχει πλήξει σοβαρά την οικονομική

δραστηριότητα της αγοράς οχημάτων και ολόκληρο τον

κόσμο. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA): Μεγα-

λύτερη ποικιλία χρωματικών προτάσεων και αποχρώσεων

Η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική (EMEA) ακολου-

θούν την παγκόσμια τάση των χρωματικών προτάσεων. 

Το 2020, περίπου το 11 % των νέων οχημάτων στην Ευ-

ρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ήταν μπλε χρώμα-

τος, καθιστώντας το τη δημοφιλέστερη χρωματική πρόταση.

Το βιολετί είναι ένα νέο προϊόν στην αγορά, αυξάνοντας

ακόμη περισσότερο την ποικιλομορφία. Άλλες χρωματικές

προτάσεις γίνονται επίσης δημοφιλείς, ειδικά σε μικρότερα

SUV, καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς για τον συγκεκρι-

μένο τύπο αυτοκινήτου. Μέρος της ποικιλίας προέρχεται

από την ποικιλομορφία των αποχρώσεων. 

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν περισσότερες

από 160 διακριτές αποχρώσεις του μπλε το 2020 σε οχήματα

στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της

Αφρικής. 

Και τα δύο χρώματα ήταν πιο διαφορετικά από το

λευκό, το οποίο είχε μόνο 70 διακριτές αποχρώσεις.

Στο «αχρωματικό» φάσμα, το λευκό παραμένει στην

κορυφή κατέχοντας το 28% της αγοράς, ακολουθού-

μενο από το γκρι και το μαύρο. «Η ποικιλία χρωμά-

των αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος. 

Για παράδειγμα, το βιολετί χρησιμοποιείται αποκλει-

στικά σε SUV μεσαίου μεγέθους, αλλά δεν το συ-

ναντά κανείς σε μικρότερα ή μεγαλύτερα SUV»,

δήλωσε ο Mark Gutjahr, επικεφαλής της χρωματι-

κής σχεδίασης αυτοκινήτου, της Ευρώπης, της

Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. «Το αντίθετο συμ-

βαίνει με το κίτρινο, το οποίο εμφανίζεται τόσο σε

πολύ μικρά όσο και σε πολύ μεγάλα οχήματα, αλλά

όχι σε μεσαίου μεγέθους. Πρόκειται για συγκεκρι-

μένες και μοναδικές θέσεις χρωμάτων που εμφανί-

ζονται και εξαφανίζονται ανάλογα με τον τύπο

αυτοκινήτου.» Βόρεια Αμερική: Περισσότερο μπλε,

ακριβώς όπως αναμενόταν 

Οι αγοραστές αυτοκινήτων της Βόρειας Αμερικής

έχουν λιγότερες επιλογές χρωμάτων, αλλά αυτό δεν

σημαίνει ότι επιλέγουν λιγότερα αυτοκίνητα, φορτηγά

ή SUV σε χρωματικές αποχρώσεις. Το μπλε έγινε πιο

δημοφιλές ως χρώμα αυτοκινήτου στη Βόρεια Αμε-

ρική, υπερισχύοντας οριακά του κόκκινου, ενώ το

μπεζ και το καφέ έχουν διαγραφεί από τη λίστα, γε-

έρευνα

H γκάμα χρωμάτων 
στα αυτοκίνητα 

που κατασκευάστηκαν
παγκοσμίως το 2020 

Το γκρι ερχόταν
δεύτερο με 140

αποχρώσεις. 

”



γονός που καθιστά το πράσινο ως τη μοναδική εναλλα-

κτική χρωματική πρόταση σε σημαντικούς αριθμούς

στην περιοχή. 

Οι αποχρώσεις του μπλε φαίνονται πιο κομψές και οι

αγοραστές που είχαν επιλέξει το μπεζ ή το καφέ στο πα-

ρελθόν φαίνεται ότι έχουν περάσει πλέον σε αποχρώ-

σεις του μπλε ή του γκρι. Οι σχεδιαστές της BASF το

είχαν προβλέψει. Ήδη από το 2016, οι σχεδιαστές της

BASF χαρακτήρισαν το μπλε ως «σημαντική χρωματική

κατεύθυνση για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θα

κερδίσει μερίδιο αγοράς τα προσεχή έτη». 

Οι σχεδιαστές αυτοκινήτων συχνά βλέπουν 3-4 χρόνια

μπροστά όταν αναπτύσσουν χρωματικές προτάσεις και

τελικά η αγορά εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ενθουσιαστείτε με τις

φωτεινές αποχρώσεις», δήλωσε ο Paul Czornij, επικε-

φαλής σχεδιασμού για την Αμερική. «Όπως προβλέ-

ψαμε πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, το μπλε διανύει

τη φωτεινή του περίοδο και χρησιμοποιούμε μερικά

όμορφα εφέ και χρωστικές που αναδεικνύουν τις δυνα-

τότητες της χροιάς και της υφής σε αυτόν τον σημαντικό

χώρο σχεδίασης.» Ασία-Ωκεανία: Το μαύρο και το γκρι

αυξάνονται, ενώ εμφανίζονται φωτεινότερες αποχρώ-

σεις Οι περιοχές Ασίας-Ωκεανίας φιλοξενούν τον μεγα-

λύτερο όγκο παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο και

έναν μικρόκοσμο δημοφιλών χρωμάτων σε παγκόσμιο

επίπεδο. Αν και κάθε περιοχή είναι διαφορετική, οι προ-

τιμήσεις στην περιοχή της Ασίας-Ωκεανίας αντανακλούν

τα παγκόσμια δεδομένα και οι φωτεινές αποχρώσεις αν-

τικατοπτρίζουν την αφύπνιση που βιώνουν οι χρωματι-

κές αποχρώσεις σε άλλα μέρη. 
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Οι διάφορες αποχρώσεις, όπως το

μπλε και το κίτρινο, κερδίζουν έδαφος

σε ορισμένες περιοχές, ενώ το κόκκινο

και το βιολετί αρχίζουν να μειώνουν

την πρωτοκαθεδρία των «αχρωματι-

κών» χρωμάτων σε άλλες περιοχές

του κόσμου. Οι νέες χρωματικές επι-

λογές κατέστησαν το συνολικό φάσμα

ευρύτερο από το 2019 και πρόσθεσαν

μια πινελιά λάμψης. Παρά τις μεταβο-

λές στις τάσεις των χρωμάτων, τα

«αχρωματικά» χρώματα - λευκό,

μαύρο, ασημί και γκρι - ακολουθούσαν

ένα γνώριμο μοτίβο, αφού χρησιμο-

ποιήθηκαν στην πλειονότητα των αυ-

τοκινήτων που κατασκευάστηκαν. 

έρευνα

H γκάμα χρωμάτων 
στα αυτοκίνητα 

που κατασκευάστηκαν
παγκοσμίως το 2020 

Το μαύρο και το γκρι συνεχίζουν να βελτιώνονται, μετά από

μια τριετή τάση που παραγκωνίζεται αισθητά από την κυ-

ριαρχία του λευκού. Αν και οι συνολικοί αριθμοί δεν είναι

τεράστιοι, το καφέ, το πράσινο και το βιολετί είναι σταθερά

στη δημοτικότητα των χρωματικών προτάσεων. Θα περάσει

πολύς καιρός μέχρι να αυξήσουν το μερίδιο τους έναντι του

λευκού ως της πιο δημοφιλέστερης απόχρωσης, αλλά προς

το παρόν προστίθεται στην τεράστια ποικιλία χρωμάτων

στην Ασία-Ωκεανία. «Οι άνθρωποι στην Ασία και την Ωκεα-

νία απολαμβάνουν πραγματικά την επιλογή αποχρώσεων

για τα οχήματά τους. Οι αποχρώσεις είναι πολύ ανθρώπινες,

ευέλικτες και ελεύθερες, δείχνοντας την ποικιλομορφία της

περιοχής και του λαού της», δήλωσε ο Chiharu Matsuhara,

επικεφαλής σχεδιασμού των περιοχών Ασίας Ωκεανίας.

Νότια Αμερική: Οι συντηρητικοί αγοραστές επιλέγουν πιο

συντηρητικές αποχρώσεις Χρώματα όπως το κόκκινο και

το μπλε, τα οποία είναι τόσο δημοφιλή σε άλλες περιοχές

του κόσμου, εξακολουθούν να είναι στις προτιμήσεις και

της Νότιας Αμερικής, ιδίως μεταξύ των αγοραστών αυτο-

κινήτων που προσπαθούν να εκφράσουν την ατομικότητά

τους με σπορ αυτοκίνητα. Το πιο σημαντικό είναι η αγάπη

της αγοράς για τα «αχρωματικά» χρώματα. Ιστορικά, οι αγο-

ραστές αυτοκινήτων της Νότιας Αμερικής έχουν επιλέξει

πιο παραδοσιακά, λιγότερο εντυπωσιακά χρώματα. 

Όπως και σε άλλες περιοχές, το λευκό είναι μακράν το πιο

αγαπημένο, καλύπτοντας περίπου το 39% των οχημάτων με

εργοστασιακά χρώματα. Η δημοτικότητα του γκρι και του

ασημί είναι υψηλότερη από ό,τι σε άλλες περιοχές, με 18%

για το καθένα. Το μαύρο έχει τη μικρότερη προτίμηση ανά-

μεσα στα «αχρωματικά» χρώματα, με 12%. Συνολικά, τα

«αχρωματικά» χρώματα αποτελούν το 87% των προτιμή-

σεων. 

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, το κόκκινο

χρώμα ξεχωρίζει ως η κορυφαία χρωματική

πρόταση με 9%. Οι διάφορες αποχρώσεις του

μπλε είναι σημαντικές παγκοσμίως, ενώ στη

Νότια Αμερική το μπλε κατέχει μόλις το 2%

της αγοράς. Το πορτοκαλί θεωρείται νέο, το

καφέ είναι σταθερό και το μπεζ έχει εξαφανι-

στεί. «Οι τάσεις που είναι δημοφιλείς σε άλλα

μέρη του κόσμου είναι πιο δύσκολο να καθιε-

ρωθούν στη Νότια Αμερική. Αν και πρόκειται

για μια ήπειρο με πολλές πολύχρωμες πτυχές

του πολιτισμού της, οι άνθρωποι τείνουν να

είναι πιο συντηρητικοί με τα αυτοκίνητά τους»,

δήλωσε ο Marcos Fernandes, Director Re-

gional Business Management, Automotive

Coatings Νότιας Αμερικής. 

Το λευκό 
εξακολουθεί να είναι

το πιο δημοφιλές
χρώμα στην περιοχή,

με χρήση περίπου 48%
επί των παραγόμενων

οχημάτων. 

”
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Παρά τις ψηφιακές προσομοιώσεις, οι κλασικές δοκιμές
σε πραγματικά αυτοκίνητα δοκιμών παραμένουν απαραί-
τητες, για την παρακολούθηση όχι μόνο μεμονωμένων
εξαρτημάτων αλλά και του οχήματος στο σύνολό του.
Λόγω της ολοένα και πιο περίπλοκης και ισχυρής ηλε-
κτρονικής αρχιτεκτονικής των σύγχρονων αυτοκινήτων,
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργικές δοκιμές ηλε-
κτρικών, ηλεκτρονικών και συστημάτων υποβοήθησης,
καθώς και στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπο-
λογιστικών μονάδων εντός αυτοκινήτου. Ήδη, η SKODA
παρήγαγε μερικά από τα test cars για το ολοκαίνουργιο
ηλεκτρικό της SUV, το ENYAQ iV, στη νέα εγκατάσταση.
Το ισόγειο του κέντρου φιλοξενεί την αποθήκη ανταλλα-
κτικών συμπεριλαμβανομένης μιας σκεπαστής αυλής για
την εκφόρτωση φορτηγών. Τα αμαξώματα των αυτοκινή-
των κατασκευάζονται στον πρώτο όροφο, ενώ ο δεύτερος
όροφος φιλοξενεί τα τμήματα τελικής συναρμολόγησης
και το βαφείο. Συνολικά, ο χώρος κατασκευής των οχη-
μάτων ξεπερνά τα 14.000 τ.μ..

Χάρη σε δύο σταθμούς ρομπότ, το ποσοστό αυτοματισμού
στην κατασκευή των test cars και concept cars αυξήθηκε
από 15% σε 45%. Αυτό διπλασιάζει την παραγωγική ικα-
νότητα σε δέκα οχήματα την εβδομάδα - ενώ απαιτεί 20%
λιγότερο χώρο. Επιπλέον, στο ίδιο κέντρο πραγματοποι-
ούνται δοκιμές εξοικονόμησης βάρους, για παράδειγμα
καινοτόμες τεχνικές συναρμολόγησης και σύσφιξης ή στε-
ρέωσης, συγκόλληση με λέιζερ κλπ.. Η νέα εγκατάσταση
περιλαμβάνει επίσης έναν κυλιόμενο δρόμο για δοκιμές
σε ταχύτητες έως και 300 χλμ./ώρα.
Το νέο κέντρο κατασκευής test cars και concept cars είναι
επίσης πολύ προηγμένο από οικολογικής άποψης. Η ομα-
δοποίηση όλων των λειτουργιών κάτω από μία ενιαία εγ-
κατάσταση και κατά συνέπεια οι μικρές αποστάσεις,
εξοικονομούν περίπου 1.800 λίτρα καυσίμου ετησίως, επι-
τρέποντας τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου
πέντε τόνους. Παράλληλα, τα κόστη της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας λόγω της ενοποίησης είναι και αυτά μειωμένα, πε-
ρισσότερο από 150.000 ευρώ ετησίως.

■ Nέο κέντρο της SKODA 
για την κατασκευή test cars και πρωτότυπων

ενημέρωση SKODA

Νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη της SKODA ανοίγει το νέο Κέντρο για την Κατασκευή Αυτοκινήτων Δοκιμών

(test cars) και Πρωτότυπων (concept cars), που εγκαινίασε η SKODA AUTO στις κεντρικές της εγκαταστάσεις,

στη Mladá Boleslav. Η νέα μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα αυτά τα ειδικά οχήματα να κατασκευάζονται

πλήρως κάτω από μία στέγη, με οικονομία χρόνου και πόρων. Η χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών, όπως

σταθμοί ρομπότ και λύσεις εικονικής πραγματικότητας, προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία. Υπολογίζεται ότι

περισσότερα από 300 test cars και concept cars θα κατασκευάζονται στη νέα μονάδα σε ετήσια βάση. 
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Η ολομέτωπη ηλεκτρική επίθεση του Volkswagen Group, κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Oι παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων των μαρκών του Group στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αυξή-

θηκαν περισσότερο από τέσσερις φορές το 2020, σε συνολικά 315.400 ηλεκτρικά οχήματα 

(2019: 72.600). Το ποσοστό αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) και plug-in υβριδικών

(PHEV) στις συνολικές παραδόσεις, αυξήθηκε σε 9,7% (2019: 1,7%). 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2020, το
Volkswagen Group είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης της

αγοράς στην ηλεκτροκίνηση στη Δυτική Ευρώπη, αν-
τιπροσωπεύοντας μερίδιο περίπου 25% (2019: 14%).
Οι κύριοι παράγοντες αυτής της εξέλιξης ήταν η άνο-
δος των Volkswagen (κλάδος επιβατικών) και Audi,
οι οποίες υπερκάλυψαν τους στόχους εκπομπής
ρύπων CO2 για τους στόλους τους, κυρίως λόγω της
μεγάλης επιτυχίας που γνώρισαν τα ηλεκτρικά μον-
τέλα ID.3 και e-tron. Με βάση τα προκαταρκτικά στοι-
χεία, το Volkswagen Group μείωσε κατ’ αυτόν τον
τρόπο τον Μ.Ο. εκπομπών ρύπων CO2, για τον στόλο
νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε., κατά περί-
που 20% σε σύγκριση με το 2019, στα 99,8 γρμ./χλμ.. 
Παράλληλα, ο αυστηρός στόχος που έχουν θέσει από
κοινού το Volkswagen Group με άλλους μεγάλους
κατασκευαστές της Γηραιάς Ηπείρου για τη μείωση
του CO2 – δημιουργώντας μία δεξαμενή μοντέλων
όπου ο Μ.Ο. προκύπτει συνολικά για όλες τις μάρκες
τους – δεν επιτεύχθηκε για μόλις 0,5 γρμ./χλμ.. Το τε-
λευταίο, αφενός είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλ-
λον, αφ’ ετέρου δεν επηρέασε τα οικονομικά
αποτελέσματα του Group καθώς είχαν γίνει οι σχετι-
κές προβλέψεις. Σημειώνεται ότι οι εκπομπές Bentley
και Lamborghini μετρώνται μεμονωμένα, για αυτό
δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω υπολογι-

σμούς.
Αναφορικά με τις επιμέρους μάρκες, η Volkswagen
το 2020 παρήγαγε περίπου έξι εκατομμύρια γραμμά-
ρια λιγότερο CO2 από ό, τι προέβλεπε ο στόχος. Ο στό-
λος νέων επιβατικών αυτοκινήτων της Volkswagen
στην Ε.Ε. πέτυχε μέσες εκπομπές CO2 92 γρμ./χλμ.,
ενώ ο στόχος για τη μάρκα ήταν 97 γρμ./χλμ.. Ως απο-
τέλεσμα, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 22% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Συνολικά, περίπου 212.000 BEV ή PHEV οχήματα
Volkswagen παραδόθηκαν σε πελάτες κατά το πα-
ρελθόν έτος, από τα οποία περίπου 134.000 αμιγώς
ηλεκτρικά. Το ID.3 ήταν το μοντέλο κλειδί για την επί-
τευξη του στόχου. Με εμπορική καριέρα μόλις λίγων
μηνών (από τον Σεπτέμβριο), σημείωσε παραδόσεις
56.500 μονάδων μέχρι το τέλος του χρόνου, με τη ζή-
τηση να αυξάνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ID.3
ήταν το best-seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε πολλές
χώρες το τελευταίο τρίμηνο του 2020 ενώ στη Σουη-
δία, τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν το best-seller σε
όλη την αγορά αυτοκινήτου – όχι μόνο στα ηλεκτρικά. 
Η Audi είχε επίσης πολύ σημαντική συμβολή στην
επίτευξη από το Volkswagen Group του στόχου εκ-
πομπής ρύπων CO2 για το 2020. Η μάρκα συνεχίζει τη
μετατροπή της σε πάροχο αειφόρου premium κινη-
τικότητας. Πέρυσι ήταν μακράν ο μεγαλύτερος κατα-

■ Το Volkswagen Group μειώνει σημαντικά
τον μέσο όρο ρύπων CO2 του στόλου του,

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ενημέρωση



ιανουάριος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 19

σκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανάμεσα στις τρεις γερ-
μανικές premium μάρκες. Το Audi e-tron (συμπεριλαμβα-
νομένου του Audi e-tron Sportback) σημείωσε σημαντική
αύξηση της ζήτησης κατά το προηγούμενο έτος (47.300 μο-
νάδες, +79,5%). Σε όλο τον κόσμο, το Audi e-tron είναι το
ηλεκτρικό όχημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μεταξύ των
Γερμανών premium κατασκευαστών.
Το  Volkswagen Group θα ενισχύσει την ηλεκτρική επίθεσή
του το 2021 με ένα μεγάλο αριθμό νέων ηλεκτρικών οχη-

μάτων, με βάση την Αρθρωτή Πλατφόρμα για την Ηλεκτρο-
κίνηση (MEB). Η Volkswagen έχει ήδη βγάλει στην κυκλο-
φορία το ID.4, το ηλεκτρικό της SUV, η Audi θα ξεκινήσει
φέτος με τα Q4 e-tron και Q4 e-tron Sportback, ενώ και η
SKODA λανσάρει το ENYAQ iV την άνοιξη. Τα παραπάνω,
δημιουργούν τη βεβαιότητα στα στελέχη του Volkswagen
Group ότι το 2021 θα επιτευχθούν όλοι οι στόχοι σχετικά με
περαιτέρω μείωση της εκπομπής ρύπων CO2 από τα νέα
αυτοκίνητα του Group που θα τεθούν στην κυκλοφορία.

VOLKSWAGEN

Το ID.3 ήταν το best-seller 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
σε πολλές χώρες το
τελευταίο τρίμηνο του 2020 
ενώ στη Σουηδία,
τον περασμένο Δεκέμβριο, 

ήταν το best-seller σε όλη 
την αγορά αυτοκινήτου 
– όχι μόνο στα ηλεκτρικά. 

”
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Εστιάζοντας διαχρονικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Fiat Chrysler Automobiles δημιούργησε

το e-Mobility με στόχο την ανάπτυξη των δομών που θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη

αξιοποίηση των εξηλεκτρισμένων επιλογών αυτοκίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη

του e-Mobility by FCA και στην Ελλάδα -παράλληλα με την εμπορική διάθεση νέων 

ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων- έρχεται να ενισχύσει την παρουσία του Ομίλου

σε αυτή τη νέα εποχή για το χώρο του αυτοκινήτου. 

Με στόχο την ανάπτυξη των προϊόντων, των

δομών, αλλά και των υπηρεσιών που αφορούν

στη νέα εποχή της εξηλεκτρισμένης κίνησης, η

Fiat Chrysler Automobiles, δημιούργησε το e-

Mobility. Πρόκειται για μια νέα δομή που εστιάζει

σε όλες εκείνες τις λύσεις που δίνουν απαντήσεις

στις προκλήσεις που φέρνει αυτή η νέα εποχή για

το χώρο της αυτοκίνησης. Η ανάπτυξη νέων εξη-

λεκτρισμένων προϊόντων, δομών φόρτισης, προ-

ηγμένων τεχνολογιών, αλλά και υπηρεσιών που

θα κάνουν πιο διαφανή και προσιτή τη χρήση των

ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων, αποτε-

λούν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια πιο

άνετη, φιλική -για το χρήστη και το περιβάλλον-,

αλλά και προσιτή για όλους εφαρμογή της ηλε-

κτροκίνησης..   

Η ανάπτυξη του προγράμματος e-Mobility και

στην Ελλάδα συμπίπτει με τη διάθεση νέων δυ-

ναμικών εξηλεκτρισμένων προϊόντων από τον

Όμιλο Fiat Chrysler Automobiles, όπως τα νέα

Plug-in Hybrid Jeep Renegade 4xe και Jeep

Compass 4xe, τα οποία λόγω των εξαιρετικά χα-

μηλών εκπομπών ρύπων (CO2 <50γρμ./χλμ) και

τις Λιανικές Τιμές Προ Φόρων που βρίσκονται

κάτω από το όριο των 40.000€, απαλλάσσουν από

την καταβολή φόρου τους χρήστες εταιρικών αυ-

τοκινήτων. Παράλληλα το νέο αμιγώς ηλεκτρικό

Fiat 500 έρχεται για να προσφέρει πρωτοποριακά

χαρακτηριστικά για την κατηγορία (επίπεδο αυτό-

νομης οδήγησης 2, επιλογή cabrio αμαξώματος,

κ.α.), μαζί με το απαράμιλλο στιλ της οικογένειας

500.

«Ο Όμιλος Fiat Chrysler Automobiles διαχρονικά

εστιάζει με συνέπεια στην προστασία του περιβάλ-

λοντος, αλλά και στην παροχή πρακτικών και έξυ-

πνων λύσεων αυτοκίνησης για όλους», ανέφερε

ο κ. Γιώργος Μπακόπουλος, Πρόεδρος και Διευ-

θύνων Σύμβουλος της FCA Greece.

■ e-Mobility by FCA Greece: 
Εστιάζοντας στη νέα εποχή της 

εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης στην Ελλάδα

ενημέρωση
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«Το πρόγραμμα e-Mobility αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού έρχεται με ένα

δομημένο τρόπο να στηρίξει αυτή τη προσπάθεια που θα επιτρέψει σε όλους να απολαύσουν τα οφέλη της ηλε-

κτροκίνησης. Με την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του e-Mobility της FCA και στην Ελλάδα, φιλοδοξούμε να προ-

σφέρουμε στο καταναλωτικό της χώρας μας τη δυνατότητα να απολαύσει στο μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα της

εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης.»

FCA Greece

Η ανάπτυξη του προγράμματος
e-Mobility και στην Ελλάδα
συμπίπτει με τη διάθεση νέων 
δυναμικών εξηλεκτρισμένων
προϊόντων από τον Όμιλο Fiat
Chrysler Automobiles, όπως τα
νέα Plug-in Hybrid Jeep 
Renegade 4xe και Jeep
Compass 4xe

”
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Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τόσο των συμβατικών κινητήρων βενζίνης και ντίζελ,

όσο και των υβριδικών της εκδόσεων, η Ford είναι σε θέση να προσφέρει σήμερα στην

ελληνική αγορά μία ευρεία γκάμα μοντέλων με χαμηλές εκπομπές CO2 που εξασφαλί-

ζουν σε συγκεκριμένες εκδόσεις το πλεονέκτημα μη καταβολής Τελών Κυκλοφορίας.

Το δημοφιλές Fiesta είναι το πρώτο μοντέλο της γκάμας

Ford το οποίο διατίθεται με μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας

στις εκδόσεις που εφοδιάζονται με τους κινητήρες 1.1L

75PS, καθώς και με τις καταξιωμένες εκδόσεις της οικο-

γένειας 1.0L EcoBoost με απόδοση 95PS και 125PS. Επί-

σης, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας προσφέρει και η έκδοση

1.0L EcoBoost MHEV 155PS, η οποία διαθέτει το προηγμένο

ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης της Ford. Το Ford Fiesta

εντυπωσιάζει με τις τεχνολογίες, την ποιότητα και το στυλ

του και περιλαμβάνει μία σειρά από προηγμένες τεχνολο-

γίες και χαρακτηριστικά ασφάλειας που συναντά κανείς σε

αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

■ Xαμηλές εκπομπές CO2 
Τα μοντέλα χωρίς τέλη κυκλοφορίας

από την Ford

ενημέρωση

Ford Fiesta

Την ίδια στιγμή, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας έχει η έκδοση 1.5L

Ecoblue 120PS του νέου Puma που ξεχωρίζει για την κορυφαία

οικονομία και απόδοση του ντίζελ κινητήρα που φιλοξενείται κάτω

από το εμπρός καπώ. Με την παρουσίασή του στις αρχές της προ-

ηγούμενης χρονιάς, το νέο Ford Puma ανέτρεψε τα δεδομένα

στην κατηγορία των κόμπακτ crossover μοντέλων προτάσσοντας

ένα πλήθος αρετών και πλεονεκτημάτων όπως ο σύγχρονος σχε-

διασμός, το προηγμένο πλαίσιο, η ήπια υβριδική τεχνολογία Eco-

Boost Hybrid, o SUV χαρακτήρας, οι άφθονοι χώροι για τους

επιβάτες, το «έξυπνο» MegaBox, η μεγάλη γκάμα εκδόσεων, η

κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων και τα προηγμένα συστήματα συν-

δεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού

Ford Puma
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FORD

Η γκάμα του καταξιωμένου Focus που απαλλάσ-

σεται από την υποχρέωση καταβολής Τελών Κυ-

κλοφορίας περιλαμβάνει τις εκδόσεις που

εξοπλίζονται με τον αποδοτικό κινητήρα ντίζελ 1.5L

120 PS καθώς και τις βενζινοκίνητες που τροφο-

δοτούνται από τον κορυφαίο 1.0L EcoBoost MHEV

στις εκδόσεις 125PS και 155PS. Η Τελευταία γενιά

του Ford Focus είναι η πιο κομψή και ευρύχωρη

από ποτέ και διαθέτει νέες τεχνολογίες υποστήρι-

ξης που βοηθούν τους οδηγούς να διαχειρίζονται

πιο άνετα τις συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, βελ-

τιώνουν την ορατότητα στο σκοτάδι, διευκολύνουν

το παρκάρισμα και επιτρέπουν τον απομακρυ-

σμένο έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου από

μακριά . Είναι το μοντέλο που προσφέρει την πιο

απολαυστική οδηγική εμπειρία από οποιοδήποτε

μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο.
Ford Focus

Το νέο Kuga το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο της

γκάμας Ford, διατίθεται στη χώρα μας με μηδενικά

Τέλη Κυκλοφορίας στην κορυφαία από κάθε

πλευρά έκδοση 2.5L PHEV, η οποία κινείται από

την προηγμένη plug-in υβριδική μονάδα της Ford

των 225 ίππων. Η τελευταία αποτελείται από ένα

θερμικό κινητήρα 2,5 λίτρων, ένα ισχυρό ηλεκτρο-

κινητήρα και μία μπαταρία υψηλής τάσης με χω-

ρητικότητα 14,4 kWh. Το νέο Kuga συνθέτει την πιο

σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση στην κατη-

γορία του προτάσσοντας μεταξύ άλλων premium

χαρακτηριστικά, κορυφαίο εξοπλισμό άνεσης,

αλλά και τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφά-

λειας που μέχρι τώρα συναντούσε κανείς μόνο σε

μεγαλύτερα και ακριβότερα SUV.

Ford Kuga
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Η SKODA AUTO χρησιμοποιεί έναν ειδικό ηλιακό θάλαμο

για να προσομοιώσει, σε μια περίοδο διάρκειας 25 ημε-

ρών, τη θερμοκρασιακή καταπόνηση ενός ηλεκτρικού αυ-

τοκινήτου που κυκλοφορεί για συνεχές διάστημα

τεσσάρων ετών, στις κλιματολογικές συνθήκες της Κεν-

τρικής Ευρώπης. Η δοκιμή αυτή επιβεβαιώνει την αξιο-

πιστία των εξαρτημάτων και των υλικών ενός ηλεκτρικού

μοντέλου της SKODA και κατά πόσον υπάρχει καταπό-

νηση ή μειωμένη απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της

προσλαμβανόμενης οπτικής φθοράς.

«Η SKODA είναι η πρώτη μάρκα του Volkswagen Group

που διαθέτει τέτοιο θάλαμο δοκιμών για ηλεκτρικά αυτο-

κίνητα, στην Ευρώπη – αντίστοιχο ηλιακό θάλαμο έχει και

η Audi, όμως στην Κίνα», λέει ο Petr Sobotka, επικεφαλής

της τεχνολογίας υλικών και ειδικών μετρήσεων, σχετικά

με τον νέο χώρο εργασίας του.

Ο θάλαμος, ο οποίος χρειάστηκε κάτι περισσότερο από

ένα χρόνο για να κατασκευαστεί, είναι ένα προσεκτικά μο-

νωμένο δωμάτιο εξοπλισμένο με ένα σύνολο 28 ειδικών

λαμπτήρων, ισχύος 2,5 ή 4 kW. Πρόκειται για λαμπτήρες

αλογονιδίου μετάλλου, των οποίων το φως προσεγγίζει

καλύτερα το φάσμα του πραγματικού ηλιακού φωτός.

Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν διάρκεια ζωής μόνο για περί-

που τρεις δοκιμές και στη συνέχεια πρέπει να αντικατα-

σταθούν από καινούργιους.

Η ασφάλεια προέχει, δεδομένων των ακραίων συνθηκών

που επικρατούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών (ορισμένα

εξωτερικά μέρη του αυτοκινήτου μπορούν να φτάσουν,

από πλευράς θερμοκρασίας, μέχρι και τους 110°C). Το

δωμάτιο είναι γεμάτο αισθητήρες που παρακολουθούν τη

θερμοκρασία. Οι κάμερες ανίχνευσης θερμοκρασίας έξω

από τον θάλαμο παρακολουθούν αυτοκίνητα που οι τεχνι-

Θάλαμος κλιματολογικών προσομοιώσεων

για τα ηλεκτρικά μοντέλα της SKODA
sk

od
ac
lim
a

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο όμοια αλλά και τόσο διαφορετικά με αυτά
με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αποτελούν μία νέα, διαφορετική
πραγματικότητα και η SKODA δεν αφήνει το παραμικρό στην τύχη. 

τεχνολογία
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κοί ετοιμάζουν για δοκιμή ή λίγο μετά από αυτή. Ο ίδιος ο

θάλαμος είναι εξοπλισμένος με σύστημα ασφαλείας που

διακόπτει μία δοκιμή εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα μηχανοστάσιο με μια ειδική συ-

σκευή κλιματισμού και έναν «εγκέφαλο» για τον έλεγχο της

τροφοδοσίας ενέργειας. Ο θάλαμος επιτρέπει τη προσομοί-

ωση διαφόρων συνθηκών θερμοκρασιών, υγρασίας και

ηλιοφάνειας. «Ναι μεν μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά του

αυτοκινήτου σε κλιματολογικές συνθήκες της Ευρώπης,

εμείς όμως συχνά φτάνουμε στα άκρα, εσκεμμένα. Κατά τη

διάρκεια μιας δοκιμής, υπάρχουν απότομες εναλλαγές με-

ταξύ μιας καυτής ημέρας στην έρημο της Αριζόνα, με θερ-

μοκρασία σχεδόν 50°C στη σκιά και ηλιοφάνεια έως 1000

W/τ.μ., ακολουθούμενο από ένα κλίμα τύπου Φλόριντα, των

Η.Π.Α., με ιδιαίτερα μεγάλη υγρασία ή μία κρύα νύχτα των

Άλπεων, στην οποία ο υδράργυρος πέφτει στους -10°C κά-

νοντας βουτιά 30 βαθμών», λέει ο Dalibor Kopac, συντονι-

στής δοκιμών, περιγράφοντας τι περιλαμβάνει μια δοκιμή.

Ένας πλήρης κύκλος δοκιμών διαρκεί 25 ημέρες. Οι πρώ-

τες δεκαπέντε, προσομοιώνουν το ζεστό, ξηρό κλίμα της

ερήμου της Αριζόνα. Κάθε 24 ώρες συμπιέζονται δύο ημε-

ρήσιοι κύκλοι (όταν το αυτοκίνητο εκτίθεται σε έντονη ηλιο-

φάνεια έως 1000 W/τ.μ., θερμοκρασία περιβάλλοντος 42°C

και υγρασία κάτω από 30%) και δύο νυχτερινοί κύκλοι (με

θερμοκρασία 10°C). Στο τέλος κάθε ημέρας υπάρχει περίο-

δος συντήρησης μίας ώρας, σε θερμοκρασία 23°C και οι τε-

χνικοί μπορούν να εισέλθουν στον θάλαμο για να ελέγξουν

την κατάσταση του οχήματος και π.χ. να αλλάξουν έναν

ελαττωματικό αισθητήρα. Οι τελευταίες δέκα ημέρες της δο-

κιμής προσομοιώνουν ένα υγρό κλίμα όπως της Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου της ημέρας η θερμοκρασία

ρυθμίζεται στους 42°C, αλλά αυτή τη φορά η σχετική υγρα-

σία ξεπερνά το 60%. Από αυτήν τη θερμοκρασία, κατά τη

διάρκεια του νυκτερινού κύκλου ο θάλαμος ψύχεται στις

συνθήκες μιας αλπικής νύχτας, στους -10°C. Τα υπό δοκιμή

εξαρτήματα και υλικά πρέπει να περάσουν με απόλυτη επι-

τυχία τη δοκιμή, για να βρουν τον δρόμο τους για την παρα-

γωγή.

Η όλη διαδικασία ελέγχεται από την ειδική αίθουσα, η οποία

διαχωρίζεται από τον θάλαμο με ένα χοντρό τοίχο. Το προ-

σωπικό θα είναι σύντομα σε θέση να επιβλέπει τις δοκιμές

χρησιμοποιώντας τα κινητά του τηλέφωνα.



Opel Mokka

aero

τεχνολογία

Η επιτυχημένη 

αεροδυναμική του, 

προιόν σημαντικών 

τεχνολογικών 

εξελίξεων 
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Opel Mokka aero

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Opel Mokka εκτός από ‘καθαρή’ και τολμηρή, είναι και αερο-

δυναμικά αποδοτική – όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο μοντέλο Opel. 

Με cD μόλις 0.32, το νέο Mokka έχει έναν από

τους χαμηλότερους συντελεστές οπισθέλκουσας

στην κατηγορία του και πλαισιώνει τους υπόλοι-

πους πρωταθλητές αεροδυναμικής της μάρκας,

από το ρεκόρ του Calibra (0.26 cD), μέχρι τους

σημερινούς πρωταγωνιστές Astra (0.26 cD) και

Insignia (0.25 cD).

Λόγω των προκλήσεων που επιφέρει η μείωση

εκπομπών CO2, η αποδοτική αεροδυναμική απο-

τελεί όλο και σημαντικότερο παράγοντα για την

αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για τους ίδιους

τους πελάτες. Χαμηλή αντίσταση σημαίνει ότι το

αυτοκίνητο χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να

κινηθεί, που με τη σειρά του μεταφράζεται σε

μειωμένα επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών

ρύπων.

Όπως σε όλα τα υπόλοιπα νέα μοντέλα της Opel,

οι μηχανικοί βελτιστοποίησαν την αεροδυναμική

του νέου Mokka στην αεροδυναμική σήραγγα

του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης (Research

Institute of Automotive Engineering & Vehicle

Engines). Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου,

μείωσαν το συντελεστή οπισθέλουσας μέχρι το

εξαιρετικό 0.32 cD.

«Η Opel είναι πρωτοπόρος στον τομέα της αερο-

δυναμικής εδώ και δεκαετίες και το νέο μας

Mokka συνεχίζει αυτή τη μακρά παράδοση» δή-

λωσε ο Marcus Lott, Διευθύνων Σύμβουλος του

τομέα Engineering. «Προηγμένες τεχνολογίες

όπως τα air curtains και ένα ενεργό κλείστρο

αέρα ψύξης αντιπροσωπεύουν την αιχμή της

εξέλιξης στη μείωση της αεροδυναμικής αντί-

στασης. Με την εντυπωσιακή του σχεδίαση, το

νέο Mokka αποδεικνύει επίσης ότι ξεχωριστή

εμφάνιση και αεροδυναμικό σχήμα κάθε άλλο

παρά ασυμβίβαστα είναι».

Κάτι παραπάνω από μία ελκυστική εμφάνιση: 

τολμηρή και καθαρή σχεδίαση βελτιώνει τη χαμηλή μετωπική επιφάνεια

Βάση για την υψηλή αεροδυναμική απόδοση αποτελεί η μετωπιαία επιφάνεια του νέου Mokka, μόλις

2,27 m2, που ενισχύεται από την καθαρή και τολμηρή σχεδίαση. Με τη βοήθεια της υπολογιστικής

ρευστοδυναμικής (CFD) και με υπέρμετρη προσοχή στη λεπτομέρεια στην αεροδυναμική σήραγγα,

οι ειδικοί της Opel μείωσαν το συντελεστή οπισθέλκουσας, επιστρατεύοντας και την τελευταία δυνα-

τότητα παρέμβασης προς όφελος της αεροδυναμικής.

Οι μηχανικοί βελτιστοποίησαν τη σχεδίαση του Opel Vizor του νέου Mokka, καθώς και τα σχήματα

των Α πυλώνων και των εξωτερικών καθρεπτών. Επιπλέον, ποδιές που καλύπτουν το κάτω τμήμα

του χώρου του κινητήρα και του αμαξώματος βελτιώνουν τη ροή αέρα κάτω από το αυτοκίνητο.

Το νέο Mokka φέρει πτερύγια στα άκρα της πίσω πόρτας και μία επιμήκη αεροτομή στο πίσω άκρο

της οροφής, για να  μειωθεί ο στροβιλισμός που αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση. Επιπλέον, η

αεροτομή μειώνει την άνωση στον πίσω άξονα, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην ευθεία, κυρίως σε

υψηλότερες ταχύτητες.
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Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με

την αντίσταση είναι οι τροχοί, τα ελαστικά και τα

τόξα των θόλων των τροχών. Ως εκ τούτου, το

νέο Mokka φέρει καινοτόμα air curtains που αυ-

ξάνουν την αεροδυναμική απόδοση στην πε-

ριοχή αυτή. Το air curtain είναι ένας αεραγωγός

ενσωματωμένος σε κάθε άκρο την πρόσοψης,

που δημιουργεί μια 'ψηλή και λεπτή' ριπή αέρα,

στην εμπρός επιφάνεια των τροχών και των ελα-

στικών. Το air curtain κατευθύνει ομαλά τη ροή

του αέρα, ώστε να περνά από το θόλο του τρο-

χού, μειώνοντας τις ριπές αέρα σε κύματα και το

φαινόμενο του διαχωρισμού στην περιοχή αυτή.

Το νέο Mokka επωφελείται επίσης από ένα

ενεργό κλείστρο που μειώνει περαιτέρω την αν-

τίσταση και βελτιώνει την κατανάλωση καυσί-

μου, κλείνοντας αυτόματα το εμπρός άνοιγμα

όταν δεν απαιτείται μεγάλη ποσότητα αέρα

ψύξης. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η καινοτομία ήταν

περισσότερο συνηθισμένη σε πιο ακριβά αυτο-

κίνητα από μεγαλύτερες κατηγορίες.

Όταν το κλείστρο είναι κλειστό, η αεροδυναμική

απόδοση αυξάνεται με το να ανακατευθύνεται η

ροή αέρα γύρω από το εμπρός τμήμα του οχή-

ματος και τις πλευρές του, αντί μέσω του λιγότε-

ρου αεροδυναμικού διαμερίσματος του

κινητήρα.

Το κλείστρο ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τη

θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα

και την ταχύτητα. Για παράδειγμα, το κλείστρο

ανοίγει σε μία ανάβαση ή σε υψηλές θερμοκρα-

σίες στην πόλη. Το κλείστρο κλείνει όταν υπάρ-

χουν λιγότερες απαιτήσεις ψύξης του κινητήρα,

για παράδειγμα σε ταχύτητες αστικών περιοχών.

Air curtains και ενεργά κλείστρα: 

καινοτομίες που αυξάνουν την απόδοση και μειώνουν την αντίσταση
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Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι εντυπωσιακά: συγκριτικά με το προηγούμενο μον-

τέλο, που είχε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,35, οι εκπομπές CO2 στον κύκλο WLTP είναι μέχρι 9,0

g/km χαμηλότερες, ενώ η αντίσταση στις υψηλές ταχύτητες (όπως στον αυτοκινητόδρομο) έχει μει-

ωθεί κατά 16% .

Το αεροδυναμικά βελτιστοποιημένο νέο Opel Mokka είναι το πρώτο που υιοθετεί το νέο πρόσωπο

της μάρκας, το Opel Vizor, καθώς και το επανασχεδιασμένο έμβλημα του κεραυνού (Opel Blitz) με

το όνομα του μοντέλου να αναγράφεται στο κέντρο της πίσω πόρτας. Επίσης, είναι το πρώτο Opel

που φέρει το Pure Panel και ένα πλήρως ψηφιοποιημένο cockpit. Το νέο Mokka είναι το πρώτο

μοντέλο της Opel που διατίθεται από την έναρξη των πωλήσεων με ηλεκτροκίνηση και με πολύ

αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.



Το ερώτημα είναι απλό και συνάμα

δύσκολο: τι πρέπει να συμβεί όταν ο

οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου

σηκώσει το πόδι από το δεξί πεντάλ;
Πρέπει ο ηλεκτροκινητήρας να λειτουργήσει

ως γεννήτρια, μετατρέποντας την κινητική
ενέργεια σε ηλεκτρική για να φορτίσει τις μπα-

ταρίες ή πρέπει να λειτουργήσει χωρίς να κάνει
ανάκτηση ενέργειας, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να ρο-

λάρει και η ορμή του να χρησιμοποιηθεί πλήρως για
τον ελεύθερο τροχασμό του;
Οι απαντήσεις στο θεμελιώδες αυτό ερώτημα για μη-
χανικούς αλλά και οδηγούς ποικίλλουν, ανάλογα με τον
κατασκευαστή και το μοντέλο. Μερικά ηλεκτρικά οχή-
ματα ανακτούν πάντα ενέργεια κατά τη διάρκεια οποι-
ασδήποτε φάσης κίνησης. Στην περίπτωση των
ολοκαίνουργιων ηλεκτρικών της μοντέλων, ID.3 και
ID.4, η Volkswagen επέλεξε μια διαφορετική, πιο απο-
τελεσματική στρατηγική: ο ελεύθερος τροχασμός έχει
προτεραιότητα επειδή οποιαδήποτε μετατροπή ενέρ-

γειας αναπόφευκτα οδηγεί σε απώλειες. Αυτό ισχύει για
τη θέση D (Drive), την κύρια λειτουργία του αυτοκινή-
του, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε εκκίνηση. 
Η λειτουργία ελεύθερου τροχασμού (ρολαρίσματος),
στην οποία ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το πεντάλ
γκαζιού νωρίς, καθιστά την οδήγηση χαλαρή και προ-
βλέψιμη. Εάν ο οδηγός θέλει να επιβραδύνει περισσό-
τερο, πατά το πεντάλ φρένου και ενεργοποιεί έτσι την
ανάκτηση ενέργειας φρένων. Για έως περίπου 0,25 g,
με άλλα λόγια στην πλειονότητα των καθημερινών
ενεργειών πέδησης, ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός
που εκτελεί το φρενάρισμα, ενώ το ηλεκτρικό σερβό-
φρενο ενεργοποιεί τα μηχανικά φρένα των τροχών
μόνο σε καταστάσεις που απαιτούν μεγαλύτερη επιβρά-
δυνση. Η μετάβαση από την πέδηση με τον κινητήρα στο
υδραυλικό φρενάρισμα γίνεται σχεδόν απαρατήρητα,
χάρη στον εξαιρετικά ακριβή και γρήγορο έλεγχο των
συστημάτων κίνησης και πέδησης. Αυτά τα συστήματα
διασφαλίζουν επίσης ότι οι πίσω τροχοί, όπου λαμβάνει
χώρα ανάκτηση ενέργειας φρένων, έχουν πάντα

Η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση, ή με πιο ευρύ πνεύμα η

ανάκτηση ενέργειας όταν το αυτοκίνητο γενικά επιβραδύνει, αυ-

ξάνει σημαντικά την αυτονομία οποιουδήποτε ηλεκτρικού οχήμα-

τος. Στα νέα Volkswagen ID.3 και ID.4, έχει υιοθετηθεί μια

προσέγγιση που στοχεύει στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Volkswagen

Ο έξυπνος τρόπος ανάκτησης ενέργειας

των ID.3 και ID.4 
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επαρκή πρόσφυση.
Κάθε μοντέλο της οικογένειας ID. διαθέτει την προγνωστική
υποστήριξη Eco Assistance στο βασικό εξοπλισμό. Αυτή
αναλύει δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης και τους αι-
σθητήρες του αυτοκινήτου και παρέχει στον οδηγό αποτε-
λεσματική υποστήριξη για αποδοτική και χαλαρή οδήγηση.
Μόλις το ID.3 ή το ID.4 πλησιάσει μια ζώνη που απαιτεί
αργές ταχύτητες – όπως κατοικημένες περιοχές, διασταυ-
ρώσεις ή στροφές – τo Eco Assistance ειδοποιεί τον οδηγό
να σηκώσει το πόδι του από το πεντάλ γκαζιού. Από αυτή
τη στιγμή και μετά, το σύστημα διαχειρίζεται το βέλτιστο ρο-
λάρισμα και ανάκτηση ενέργειας χωρίς να χρειάζεται να
παρέμβει ο οδηγός. Το αυτοκίνητο αποκρίνεται παρόμοια
όταν πλησιάζει ένα προπορευόμενο όχημα που κινείται με
χαμηλότερη ταχύτητα.
Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον διακόπτη επιλογέα
τρόπου οδήγησης στα δεξιά του πίνακα οργάνων για να αλ-
λάξει από τη θέση D (Drive) σε θέση B (Brake) και αντί-
στροφα, ανά πάσα στιγμή. Στη λειτουργία B, τα ID.3 και ID.4
ανακτούν σχεδόν πάντα ενέργεια κατά τη διάρκεια της κί-

νησης, αλλά όχι μέχρι το όχημα να σταματήσει εντελώς. Το
όριο έχει οριστεί στα 0,13 g - αρκετά για σαφώς αισθητή
επιβράδυνση, αλλά όχι τόσο ώστε να δώσει τη διακριτική
αίσθηση της χρήσης μόνο του πεντάλ γκαζιού για επιτά-
χυνση και πέδηση του οχήματος, μία λειτουργία γνωστή και
ως one-pedal driving ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτή
ήταν μία σκόπιμη επιλογή της Volkswagen, καθώς θέλει
να προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα της πιο χα-
λαρής και απολαυστικής οδήγησης.
Σε ορισμένα μοντέλα ID., ο οδηγός μπορεί να βασίζεται σε
ένα δεύτερο εργαλείο εκτός από τον επιλογέα τρόπου οδή-
γησης για να επηρεάσει τη λειτουργία μεταξύ ρολαρίσματος
και ανάκτησης ενέργειας, μέσω της επιλογής προφίλ οδή-
γησης (μέρος του σπορ πακέτου Plus). Το προφίλ Sport
υποστηρίζει ανάκτηση ενέργειας φρένων - επίσης στη
θέση D, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όπως στο B. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας παίζει
επίσης ρόλο: εξυπακούεται πως αν είναι πλήρως φορτι-
σμένη, δεν μπορεί να αποθηκεύσει πια ανακτημένη ενέρ-
γεια.

τεχνολογία
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■ Το μικρομεσαο μοντέλο με την ελκυστική εμφάνιση, αποτελεί ένα από τα

πλήρη μοντέλα, μιας και προσφέρεται σε εκδόσεις βενζίνης , ντίζελ και αμι-

γώς ηλεκτρική. Με όπλο την σύγχρονη και φρέσκια σχεδιαστική σιλουέτα,

το γαλλικό μοντέλο με μήκος 4,3 μέτρα και με σύμμαχο το μεγάλο μεταξόνιο

ποντάρει στην άνετη καμπίνα, την τεχνολογική του αρτιότητα, τα συστήματα

συνδεσιμότητας και τα συστήματα υποβοήθησης. 

Πρεμιέρα και με ηλεκτρική έκδοση 
Νέος άνεμος πνέει στην γκάμα της Citroen με σύμμαχο τα νέα C4 C-Cross

και e-C4 C-Cross , τα οποία ήδη προσφέρονται στην ελληνική αγορά. 
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Το σαλόνι αρκεί για πέντε επιβάτες ενώ, ο

χώρος αποσκευών είναι στα 380 λίτρα, αν

και με την αναδίπλωση των καθισσμάτων

τριπλασιάζεται αγγίζοντας τα 1.250 λίτρα.

Με εμφάνιση που παραπέμπει σε

crossover, οι υποψήφιοι αγοραστές μπο-

ρούν να το επιλέξουν σε εκδόσεις βενζί-

νης με εφαλτήρια εκδοχή, τον 1.2

PureTech κινητήρα που υπάρχει σε τρεις

παραλλαγές ισχύος, με 100, 130 και 155 ίπ-

πους . Ο πετρελαιοκινητήρας 1.5 BlueHdi

αποδίδει 110 ίππους, με την γνώριμη οι-

κονομία καυσίμου να είναι σε πρώτο

πλάνο και την ροπή στα 250 Nm. H ηλε-

κτρική εκδοχή, η  Ë-C4 C-Cross αποδίδει

136 ίππους, φέρει  μπαταρία ιόντων λιθίου

χωρητικότητας 50KWh με την εξαιρετική

αυτονομία των 350 χλμ. Πλήρως ψηφιο-

ποιημένο είναι και το ταμπλό, στο οποίο

δεσπόζει μια οθόνη αφής 10", ο  ψηφιακός

πίνακας οργάνων, ενώ, το μενού συμπλη-

ρώνεται από το  head-up display, που

προβάλει τις βασικές λειτουργίες του στο

παρμπρίζ. Το νέο C4 C-Cross κοστίζει από

17.950 ευρώ, στην έκδοση βενζίνης των

100 ίππων, οι εκδόσεις με τους 130 ίππους

κοστίζουν από τα 21.250 ευρώ, και η κο-

ρυφαία βενζινοκίνητη από 28.500 ευρώ. Η

έκδοση πετρελαίου κοστίζει από  20.200

ευρώ. Όσον αφορά την ηλεκτρική, η Ë-C4

C-Cross ξεκινούν από τα 28.348,39 ευρώ,

με υπολογισμένο το κρατικό όφελος που

δίνει "μπόνους" στην αγορά ενός ηλεκτρο-

κίνητου.

ηλεκτροκίνηση

Citroen C4 c-cross
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 ηλεκτροκίνηση

Fiat 500
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Αντίστοιχα χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά

του, όπως η αυτονομία των 320χλμ. στον κύκλο

WLTP (περισσότερα από 450χλμ. σε αστικές συν-

θήκες), τον ενσωματωμένο φορτιστή των 85kW

που δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη φόρτιση ικανή

για 50χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, το συμβατό με δίκτυα

5G νέο σύστημα πολυμέσων UConnect5, αλλά και

τη μοναδική για την κατηγορία δυνατότητα αυτόνο-

μης οδήγησης επιπέδου 2, οι κριτές αποφάσισαν να

απονείμουν στο νέο μοντέλο της Fiat και τον τίτλο

του καλύτερου ηλεκτρικού αυτοκινήτου για την

πόλη.

Μετά τη νέα επιτυχία του νέου ηλεκτρικού 500, ο κ.

Luca Napolitano, Επικεφαλής των Fiat, Lancia και

Abarth για την περιοχή ΕΜΕΑ, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτές τις δύο νέες

διακρίσεις για το νέο 500, μόλις λίγους μήνες μετά

την παρουσίαση του στους δημοσιογράφους. Μέσα

σε δύο μήνες το νέο μας μοντέλο έχει ξεπεράσει τις

10.000 πωλήσεις στην Ευρώπη, ενώ τον περα-

σμένο Δεκέμβριο ήταν το πρώτο σε πωλήσεις ηλε-

κτρικό μοντέλο στην Ιταλία.»

Από την πλευρά του ο Επικεφαλής του “What Car?”,

κ. Steven Huntingford,  ανέφερε: «Το νέο 500 είναι

το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατακτά τον

τίτλο “Convertible of the Year” και αυτό από μόνο

του λέει πολλά. Παράλληλα αν υπάρχει ένα ηλε-

κτρικό αυτοκίνητο που αποτελεί το ιδανικό για την

πόλη, αυτό είναι το 500. Έχει μικρότερο μήκος από

τον ανταγωνισμό, γρήγορο και ελαφρύ τιμόνι και

είναι το πλέον ευέλικτο. Τέλος η αυτονομία του που

είναι καλύτερη από εκείνη των ανταγωνιστών του,

του επιτρέπει να είναι ικανό και για εξορμήσεις

εκτός πόλης.»

■ Αυτή τη φορά στο πλαίσιο των βραβείων του Βρετανικού περιοδικού,

“What Car?”, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat ανακηρύχθηκε

“Convertible Of The Year” και “Best Small Electric Car for the city”. 

Οι κριτές εκτίμησαν ιδιαίτερα το στιλ, την οδική συμπεριφορά, 

αλλά την τιμολογιακή πολιτική του νέου 500, ανακηρύσσοντας 

για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ένα αμιγώς ηλεκτρικό 

μοντέλο ως το καλύτερο κάμπριο αυτοκίνητο της χρονιάς.

Διπλό «χτύπημα» 
από το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 

Ακόμα δύο διακρίσεις για το νέο ηλεκτρικό Fiat 500, το οποίο ήδη έχει

κατακτήσει μια σειρά σημαντικών βραβεύσεων. 
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DACIA BIGSTER 
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Ο μεγάλος αδελφός

Το νέο πρωτότυπο μοντέλο, που προς το παρόν φέρει

φουτουριστική εμφάνιση, βαφτίστηκε Bigster. Είναι ο

μεγάλος αδελφός του Duster,  θα «καθίσει» στην κα-

τηγορία C ( μεσαία SUV), ενώ, το μήκος του αγγίζει τα

4,6 μέτρα, περίπου 30 εκατοστά πιο μεγάλο από το

Duster. Το νέο μοντέλο έχει μινιμαλιστική εμφάνιση,

στο εμπρός τμήμα υιοθετεί το νέο λογότυπο της ρου-

μάνικης φίρμας, με φωτιστικά που δείχνουν αλλαγή

180 μοιρών στην σχεδιαστική φιλοσοφία της φίρμας. 

Σύμφωνα με την φίρμα θα βασίζεται στην πλατφόρμα

CMF-B ενώ, θα εξοπλίζεται με υβριδικά σύνολα

αλλά, και εκδόσεις με φυσικό αέριο και υγραέριο –

σε συνδυασμό με τους νέους κινητήρες βενζίνης. Το

νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας

και θα παρουσιαστεί δεύτερο, μέχρι το 2025. Οι Ρου-

μάνοι αναμένεται να παρουσιάσουν άλλα δύο νέα

μοντέλα, ενώ, φέτος, το επίκεντρο της δουλειάς τους

είναι στο νέο  Spring, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το

οποίο αναμένεται να είναι αρκετά προσιτό, επιθυ-

μώντας να φέρει την ηλεκτροκίνηση σε μεγαλύτερο

εύρος καταναλωτών. Σε επίπεδο τεχνολογίας το νέο

Bigster θα φέρει όλα τα συστήματα υποβοήθησης,

συνδεσιμότητας που ήδη βλέπουμε στα νέα μοντέλα

της Renault. 

>>Dacia Bigster

>>
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μ
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Η Dacia ανεβάζει ταχύτητα , με μπαράζ νέων 

μοντέλων, την Lada σε πρώτο πλάνο – μιας και

είναι στην επιχειρηματική «ομπρέλα» της Renault

– αλλά και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μοντέλο,

που ετοιμάζεται να τοποθετηθεί ένα σκαλί πιο

πάνω από το δημοφιλές Duster. 
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Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο ποντάρει στο σχεδια-

στικό παρελθόν του προγόνου του, υιοθετών-

τας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

Mε μεγάλη αυτονομία

 

Το νέο Renault 5 είναι ένα μικρό,

κόμπακτ μοντέλο, που θα προσφέρεται

μόνο σε ηλεκτρική εκδοχή και θα είναι

ταμμένο στην αστική χρήση. 
“



 

ιανουάριος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 39

         

    

Οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο Renault 5 Prototype παραπέμπουν ευθέως στο αρχικό μοντέλο, που πρω-

τοπαρουσιάστηκε το 1972, με τις σχεδιαστικές επιρροές να φανερώνουν «συγγένειες» στο εμπρός τμήμα, τον

σχεδιασμό των φωτιστικών σωμάτων, και την κλίση του εμπρός τμήματος, στοιχεία που δείχνουν ότι η Γάλλοι

επιθυμούν να επαναφέρουν τον διάδοχο, ποντάροντας στο παρελθόν. Το πρωτότυπο μοντέλο παρουσιάστηκε

πριν λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια παρουσίασης του νέου στρατηγικού πλάνου του γαλλικού γκρουπ, "Re-

naulution", με την φίρμα να ανακοινώνει μια πλειάδα φρέσκων μοντέλων που δείχνουν να ανοίγουν ένα πα-

ράθυρο στο μέλλον, σήμερα!

Renault 5
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Την παρουσίαση του πλάνου αλλά και του νέου Renault 5 την έκανε ο πρόεδρος

της γαλλικής φίρμας, ο Λούκα Ντε Μεο, o oποίος, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε ότι το

νέο αυτοκίνητο θα προσφέρεται σε τιμή, που θα μπορεί να το αποκτήσει πολύ κό-

σμος.  Όπως το Renault 5 έτσι και τα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας που θα δούμε

από τον γαλλικό όμιλο έως το 2025 αποτελούν το νέο ισχυρό «πάζλ» της Renault,

που ονομάζει «Renaultution». Σχετικά με το νέο πρόεδρο της Renault, ο Λούκα Ντε

Μέο, εργάστηκε στην Fiat και είναι ο άνθρωπος που έχει σηκώσει το βάρος της

αναβίωσης του Fiat 500: «Γνωρίζω ότι τέτοια αυτοκίνητα φέρνουν ενθουσιασμό, και

αυτό είναι μόνο η αρχή» τόνισε ο επικεφαλής της φίρμας κατά τη διάρκεια της πα-

ρουσίασης. 

 

auto news



Renault 5
Mε μεγάλη αυτονομία

To 5 Electric , χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες, θα έχει αρ-

κετά μεγάλη αυτονομία  - μεγαλύτερη των 250 χλμ.  – οπότε ο αστικός χαρακτήρας

του, θα καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις.  Ο βασικός ανταγωνισμός του νέου

Renault 5  θα είναι τα νέα Peugeot e-208, το καινούργιο Honda e, το ιταλικό FIAT

500e και το επερχόμενο Volkswagen ID.2. Το στρατηγικό πλάνο προβλέπει την ανά-

πτυξη της Renault στους τομείς της τεχνολογίας, της συνδεσιμότητας/υπηρεσιών

και της καθαρής ενέργειας. Η φίρμα ανακοίνωσε ότι επιθυμεί τα επόμενα πέντε

χρόνια θα λανσάρει 14 νέα μοντέλα,  επτά νέα μοντέλα θα ανήκουν στην μικρομε-

σαία κατηγορία, ενώ, επτά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, και όλα τα μοντέλα θα προ-

σφέρονται και σε υβριδικές εκδόσεις.
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Όπως το Renault 5 έτσι και τα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας

που θα δούμε από τον γαλλικό όμιλο έως το 2025 αποτελούν το

νέο ισχυρό «πάζλ» της Renault, που ονομάζει «Renaultution»“
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Audi Α3 Sportback 40 TFSI auto news
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Iδανικό για εταιρικούς χρήστες 
Παράλληλα, η Audi παρουσιάζει και το νέο A3
Sportback 45 TFSI e, μία ακόμα ισχυρότερη
plug-in υβριδική έκδοση, με τη συνολική ιπ-
ποδύναμη να είναι 245 PS. Το A3 Sportback 40
TFSI e είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα, με
τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ξεκινούν
από 42.670 €.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο φορολο-
γικό νομοσχέδιο, τα plug-in υβριδικά μοντέλα
(PHEV) έχουν 75% μειωμένο τέλος ταξινόμη-
σης, εφόσον η Λιανική Τιμή Προ Φόρων είναι
κάτω από 40.000 € και, παράλληλα, οι εκπομ-
πές CO2 κάτω από 50γρμ.. Και οι δύο plug-in
υβριδικές εκδόσεις του Α3 πληρούν τις συγ-
κεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα, οι
εταιρικοί χρήστες απαλλάσσονται από τη σχε-
τική φορολογία εισοδήματος για χρήση εταιρι-
κού αυτοκινήτου.
Οι plug-in υβριδικές εκδόσεις του A3 έχουν τις
ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με τις υπόλοιπες
εκδόσεις του μοντέλου (μήκος 4,34, πλάτος
1,82, ύψος 1,46 μέτρα), με μόνο το πορτάκι που
αποκαλύπτει την υποδοχή φόρτισης, στο φτερό
εμπρός από τον οδηγό, να προδίδει τη δια-
φορά. Ο γνωστός 1.4 TFSI είναι ο κινητήρας
εσωτερικής καύσης. Ο τετρακύλινδρος βενζι-
νοκινητήρας αποδίδει 150 PS (110 kW) και
ροπή 250 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ
80 kW (109 PS) και ροπή 330 Nm, με τις συν-
δυασμένες συνολικές τιμές να διαμορφώνον-
ται σε 204 PS και 350 Nm, αντίστοιχα. Η

επιπλέον ιπποδύναμη (+41 PS) και ροπή (+50
Nm) του πιο ισχυρού A3 Sportback 45 TFSI e,
που διαθέτει το ίδιο κινητήριο σύστημα, οφεί-
λεται αποκλειστικά στο διαφορετικό λογισμικό
που ελέγχει την απόδοση του ηλεκτροκινη-
τήρα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ηλεκτροκι-
νητήρας αποτελεί ενιαία συμπαγή μονάδα με
το 6-τάχυτο κιβώτιο S tronic.
Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα του A3 Sport-
back 40 TFSI e είναι 7,6 δευτερόλεπτα, με την
τελική ταχύτητα στα 227 χλμ./ώρα. Στον κύκλο
NEDC, καταναλώνει 1,4-1,5 λίτρα/100 χλμ.,
που αντιστοιχεί σε εκπομπές CO2 30-34
γρμ./χλμ.. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 13,0 kWh
βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα, στο πίσω
μέρος. Κινούμενο μόνο ηλεκτρικά, το A3
Sportback 40 TFSI e έχει τελική ταχύτητα 140
χλμ./ώρα.  
Άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές ή εξοπλιστικές
λεπτομέρειες για το Audi A3 Sportback 40 TFSI
e περιλαμβάνουν το στάνταρ Audi drive select
και έναν μετρητής ισχύος. Το πρώτο, επιτρέπει
στον οδηγό να επιλέγει δυναμική συμπερι-
φορά και προτιμήσεις χρήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας του μοντέλου μέσω διαφορετικών
προφίλ, ενώ ο  μετρητής εμφανίζει ανά πάσα
στιγμή τη διαθέσιμη ισχύ, την κατάσταση του
κινητήριου συστήματος, την ανάκτηση ενέρ-
γειας, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
και την αυτονομία, στον πίνακα ψηφιακών ορ-
γάνων ή στο προαιρετικό Audi virtual cockpit.

Το νέο Audi A3 Sportback 40 TFSI e, η plug-in υβριδική έκδοση του μοντέ-

λου, με συνδυασμένη ισχύ 204 PS, είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα, αποτε-

λώντας πολύ ελκυστική πρόταση τόσο για ιδιώτες όσο και – κυρίως –

εταιρικούς χρήστες, λόγω της σχετικής ευνοϊκής φορολογικής πολιτική

 

 

Το best-seller της Audi κινείται

ηλεκτρικά χωρίς εκπομπές ρύπων,

προσφέροντας αυτονομία έως 78

χιλιόμετρα, παράλληλα με σπορ οδηγική

εμπειρία και όλα τα γνωστά δυναμικά

χαρακτηριστικά της γκάμας

“

A
ud

i Α
3

Sp
or

tb
ac

k 
40

 T
FS

I 



44 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιανουάριος 2021

100 χρόνια εμπειρίας είναι το θεμέλιο για το μέλλον

Η Max Eisenmann & Co., ένα συνεργείο επι-

σκευής αυτοκινήτων με έδρα το Αμβούργο,

έγινε το πρώτο επίσημο συνεργείο Bosch Serv-

ice το 1921, σηματοδοτώντας τη γέννηση της

έννοιας του δικτύου και το πρώτο βήμα σε μια

παγκόσμια επιτυχία. Αυτό συνέβη κυρίως

επειδή ο ιδρυτής της εταιρείας Robert Bosch

είχε αναγνωρίσει νωρίς την ανάγκη δημιουρ-

γίας ενός δικτύου συνεργείων. Καθώς ο αριθ-

μός των ιδιοκτητών αυτοκινήτων αυξήθηκε,

δημιουργήθηκε ζήτηση για εξειδικευμένη

γνώση, πέρα από τα σύνορα της χώρας. Τα

Bosch Car Service αποτελούν πλέον το μεγα-

λύτερο δίκτυο ανεξάρτητων συνεργείων παγ-

κοσμίως, με περισσότερα από 15.000 μέλη σε

150 χώρες.

100 χρόνια συνεργασίας ως κινητήριος δύναμη στην

παγκόσμια αγορά

Ως μέλη του δικτύου, τα συνεργεία επωφελούν-

ται από ένα πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβά-

νει άριστης ποιότητας ανταλλακτικά, σύγχρονο

διαγνωστικό εξοπλισμό και υποστήριξη μάρκε-

τινγκ. Οι συνεργάτες σε όλο τον κόσμο επωφε-

λούνται από την ολοένα αυξανόμενη εμπειρία

της πολυεθνικής, χάρη στη γνώση και τις συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα μοντέλα οχη-

μάτων. Οι οδηγοί επωφελούνται από την υψηλή

κάλυψη των άμεσα διαθέσιμων ανταλλακτικών

Bosch και από τους άρτια καταρτισμένους τε-

χνικούς που διαθέτουν τα συνεργεία του δι-

κτύου.

100 χρόνια εμπιστοσύνης του πελάτη ως εγγύηση

σταθερότητας

Εξειδίκευση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε:

Χάρη στα 100 χρόνια αποτελεσματικής συνερ-

γασίας με τον ηγέτη της καινοτομίας αλλά και

των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τα συνερ-

γεία Bosch Car Service έχουν κερδίσει την εμ-

πιστοσύνη των οδηγών μακροπρόθεσμα. Ένα

σύστημα αξιολόγησης, που περιλαμβάνει το

πρόγραμμα Bosch Service Excellence και τα-

κτικούς ποιοτικούς ελέγχους, εγγυάται την

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν

τα συνεργεία του δικτύου. Τα Bosch Car Serv-

ice καταλαμβάνουν τακτικά τις κορυφαίες θέ-

σεις σε ανεξάρτητες έρευνες, επιτυγχάνοντας

μέση βαθμολογία 4,4 στα 5 αστέρια στις κριτικές

πελατών.

• Εδώ και 100 χρόνια, οι συνεργάτες του δικτύου λαμβάνουν υποστήριξη μέσω ανταλλακτικών

άριστης ποιότητας, διαγνωστικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.

• Τα Bosch Car Service αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο ανεξάρτητων συνεργείων με περισσό-

τερα από 15.000 μέλη σε 150 χώρες.

• Η Bosch, πρωτοπόρος στην καινοτομία, προμηθεύει τους συνεργάτες της με τεχνολογία αιχμής

σε διαγνωστικό εξοπλισμό και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής.

• Τα συνεργεία του δικτύου Bosch Car Service προσφέρουν στον οδηγό ολοκληρωμένη γκάμα

υπηρεσιών σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες τεχνολογικές επιτεύξεις.

100 χρόνια Bosch Car Service: 
Η Παράδοση οδηγός στην Καινοτομία
Το πρώτο συνεργείο Bosch Service άνοιξε τις πόρτες του στο Αμβούργο 

το 1921, καθιερώνοντας το μεγαλύτερο πλέον δίκτυο ανεξάρτητων

συνεργείων παγκοσμίως



Η έρευνα ως παράγοντας επιτυχίας για τα επό-

μενα 100 χρόνια

Η Bosch απασχολεί πάνω από 72.000 άτομα

στην έρευνα και ανάπτυξη και επένδυσε 6,1

δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτόν τον τομέα το

2019. Με 4.202 αιτήσεις διπλωμάτων ευρε-

σιτεχνίας το 2019, η Bosch είναι μία εταιρεία

που οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα της αυ-

τοκίνησης, προς όφελος των Bosch Car

Service και των πελατών τους: "Δίκτυα, αυ-

τοματισμοί και νέες λύσεις οδήγησης: η πο-

λυπλοκότητα του οχήματος αναπτύσσεται.

Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτουν

πλέον τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού και

νέα συστήματα οθόνης πληροφοριών και

ψυχαγωγίας", δήλωσε ο Thomas Winter,

επικεφαλής του Workshop Concepts στο

τμήμα Bosch Automotive Aftermarket.

«Αυτό σημαίνει επίσης νέες προκλήσεις για

τα συνεργεία. Η Bosch είναι ένας αξιόπιστος

συνεργάτης όσον αφορά στην ικανοποίηση

των αυξανόμενων απαιτήσεων του μέλλον-

τος και μπορεί να διασφαλίσει ότι οι οδηγοί

βρίσκουν στα συνεργεία Bosch Car Service

μία αξιόπιστη λύση για τη συντήρηση και την

επισκευή των οχημάτων τους».

Στόχος: ανάπτυξη με σταθερά υψηλή ποιότητα

υπηρεσιών

100 χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου συ-

νεργείου επισκευής της Bosch, τα Bosch

Car Service είναι ηγέτης στην ανεξάρτητη

αγορά συνεργείων παρέχοντας ολοκληρω-

μένες, σύγχρονες υπηρεσίες. Η Bosch γιορ-

τάζει αυτή την επιτυχημένη πορεία με μια

αισιόδοξη ματιά στο μέλλον: ο στόχος είναι

η περαιτέρω ανάπτυξητου παγκόσμιου δι-

κτύου με νέα συνεργεία συνεργατών, η

προσέγγιση των πελατών και των συνερ-

γείων με βάση τις ψηφιακές λύσεις και την

έξυπνη χρήση δεδομένων, ενισχύοντας έτσι

τη θέσης της ως αξιόπιστος και καινοτόμος

συνεργάτης στον τομέα της αυτοκίνησης

παγκοσμίως, σήμερα αλλά και στο μέλλον.
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Η Bridgestone κάνει το ντεμπούτο της με την

Εικονική Πόλη του Μέλλοντος επιδεικνύοντας

Λύσεις Κινητικότητας στην έκθεση CES 2021

Η Bridgestone Corporation), μια παγκόσμια εταιρεία που επικεν-

τρώθηκε στην παροχή βιώσιμης κινητικότητας και προηγμένων

λύσεων σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα επιστρέ-

ψει στη CES 2021, που πραγματοποιείται ψηφιακά φέτος στις 11-

14 Ιανουαρίου 2021. Στα πλαίσια της ψηφιακής έκθεσης, η εταιρεία

θα αποκαλύψει τη διαδραστική πόλη, Bridgestone World, για το

πώς οι καινοτομίες της Bridgestone θα ενισχύσουν ένα βιώσιμο

μέλλον κινητικότητας. Οι ζωντανές διαδικτυακές επιδείξεις και τα

σχετικά με το μέλλον, βίντεο, θα ενισχύσουν, επίσης, τις ευκαιρίες

συνεργασίας με εταιρείες σε όλο το τεχνολογικό φάσμα.

«Οι ενεργές, έξυπνες και ενσωματωμένες ψηφιακά τεχνολογίες

είναι αποφασιστικής σημασίας για τον στόχο μας, ο οποίος είναι να

δημιουργήσουμε μία νέα αξία για την κοινωνία και τους πελάτες

μας, μέσω βιώσιμης κινητικότητας και προηγμένων λύσεων», δή-

λωσε ο Paolo Ferrari, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

Bridgestone Americas, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελε-

στικός Διευθυντής της Bridgestone Corporation. «Καθώς προχω-

ρούμε σε αυτό το ταξίδι, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με

άλλους ηγέτες που καινοτομούν για να φανταστούμε από κοινού

ένα καλύτερο μέλλον για την κινητικότητα».

Η εικονική πόλη, Bridgestone World, που αναπτύχθηκε ειδικά για

τη φετινή εικονική μορφή της CES, επιτρέπει στους χρήστες να πα-

ρακολουθούν τις αστικές, προαστιακές, βιομηχανικές ρυθμίσεις,

καθώς και αυτές των μεταφορικών μέσων, σε μια πόλη του μέλ-

λοντος και να διερευνούν πώς τα συνδεδεμένα προϊόντα της εται-

ρείας και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα θα

αντιμετωπίσουν τα προβληματικά σημεία, θα βελτιώσουν την εμ-

πειρία κινητικότητας των καταναλωτών και θα δημιουργήσουν με-

γαλύτερη κοινωνική και πελατειακή αξία. Το κεντρικό αστικό

περιβάλλον του εργαλείου επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνή-

σουν την εξέλιξη της Bridgestone σε μια εταιρεία υψηλής τεχνο-

λογίας που βελτιώνει τη βασική προσφορά ελαστικών και

προϊόντων καουτσούκ μέσω έξυπνων ελαστικών και προηγμένων

τεχνολογιών κινητικότητας. Η Bridgestone World στοχεύει να δεί-

ξει πώς η εταιρεία επαναπροσδιορίζεται για να βοηθήσει τους αν-

θρώπους και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα οχήματά τους

με ασφαλέστερο, πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικό και πιο βιώσιμο

τρόπο.

Η Bridgestone θα συνεργαστεί επίσης άμεσα με τους συμμετέχον-

τες της CES μέσω ζωντανών και κατόπιν ζήτησης παρουσιάσεων,

που διερευνούν πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία έξυπνων

ελαστικών, προηγμένα αναλυτικά δεδομένα και νέα επιχειρημα-

τικά μοντέλα για να τοποθετήσει τα ελαστικά στο επίκεντρο ενός

συστήματος βιώσιμης κινητικότητας, τώρα και στο μέλλον .

Αυτές περιλαμβάνουν:

• Video κατόπιν ζήτησης, “Bridgestone Vision of Mobility,” με τον

Paolo Ferrari, Πρόεδρο & CEO της Bridgestone Americas, και

Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή της Bridge-

stone Corporation.

• Ξενάγηση μέσω video tour στην Bridgestone World (κατόπιν ζή-

τησης) με τη Maria Dunn, διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού

και εταιρικής στρατηγικής, της Bridgestone Americas.

• Ζωντανή συζήτηση: “Ευκαιρίες μέσα από την κρίση - Πώς εξε-

λίσσεται η τηλεματική για τη βελτιστοποίηση της κινητικότητας,” με

το Raj Bajaj, Αντιπρόεδρο, Διεθνών Λύσεων Κινητικότητας της

Bridgestone, στις 13 Ιανουαρίου, 2021 στις 8:15 a.m. EST.

Καινοτομία, αγώνες και δεδομένα

Η Bridgestone θα συμμετάσχει επίσης σε ένα ζωντανό πάνελ που

θα επικεντρωθεί στο Indy Autonomous Challenge (IAC) στις 13 Ια-

νουαρίου 2021 στις 3:15 μ.μ. EST, μαζί με τον Mark Miles, πρόεδρο

και διευθύνοντα σύμβουλο της Penske Entertainment Corp. Η

Bridgestone είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Indy

Autonomous Challenge και το πάνελ, θα επικεντρωθεί στο θέμα

της καινοτομίας, των αγώνων και των δεδομένων, θα ασχοληθεί

με το μέλλον των αγώνων και την σύγκλιση των αυτόνομων τε-

χνολογιών και των μηχανοκίνητων αθλημάτων της IAC.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Bridgestone και να ζή-

σετε την εικονική επίδειξη CES, επισκεφθείτε το FutureofMobil-

ity.Bridgestone από τις 11 Ιανουαρίου.

• Η Bridgestone επιστρέφει στη CES 2021, που, φέτος, θα λάβει χώρα ψηφιακά από τις 11 έως τις 14 Ιανουαρίου 2021.

• Η διαδραστική εικονική πόλη Bridgestone World θα επιτρέψει στους χρήστες να εξερευνήσουν τις προηγμένες λύσεις

της εταιρείας και τις υπηρεσίες κινητικότητας βάσει δεδομένων

• Οι επιδείξεις, είτε ζωντανά είτε κατόπιν ζήτησης, προβάλουν πώς η εταιρεία χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία ελα-

στικών, προηγμένα αναλυτικά δεδομένα και νέα επιχειρηματικά μοντέλα τοποθετούν τα ελαστικά στο επίκεντρο ενός πιο

βιώσιμου συστήματος κινητικότητας. 






