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Παρατηρήσεις της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ 

για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων έναρξης λειτουργίας 

των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης 

σε ηλεκτρικά οχήματα

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

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

Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις  παρατηρήσεις μας στο συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου:
1. Να μην αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ήδη νόμιμου και αδειοδοτημένου συνεργείου.
2. Να ισχύουν οι υπάρχουσες άδειες λειτουργίας ,η περιβαλλοντολογική μελέτη και οι συμβάσεις αποβλήτων
χωρίς να απαιτείται η έκδοση  νέων.
3. Υπεύθυνος συνεργείου θα πρέπει να είναι ο κάτοχος  της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος είτε μηχανικού
αυτοκινήτων είτε ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων είτε τεχνολόγου οχημάτων. 
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4. Να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση όταν βρίσκεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο χώρο του συνεργείου, χωρίς να
υπάρχει η δέσμευση χώρου από τον ήδη υπάρχοντα χώρο του συνεργείου.
5. Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των μπαταριών  που στην προκειμένη περίπτωση είναι και το επικίνδυνο
κομμάτι, υπάρχει ήδη η νομοθεσία που προβλέπει την σωστή διαχείριση σε περίπτωση αντικατάστασης ή προ-
σωρινής εξαγωγής από το αυτοκίνητο.
6. Δεν μπορεί να είναι στοιχείο βασικού εξοπλισμού του συνεργείου ο σταθμός φόρτισης αλλά να είναι στη δια-
κριτική ευχέρεια του εκμεταλλευτή χωρίς να χρειάζεται μελέτη χώρου.
7. Κρίνουμε ανεδαφικό τον όρο για τον προαύλιο χώρο αναμονής για τον έλεγχο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
καθώς και τα ζητούμενα τετραγωνικά όπως και η χρήση κοντέινερ κρίνεται επικίνδυνη για τις κλιματολογικές
συνθήκες κυρίως της Ελλάδας.
8. Διαφωνούμε με τον όρο σύμβασης με εταιρίες οδικής βοήθειας.
9. Από το άρθρο 7 πρέπει να αφαιρεθεί όλη παράγραφος 1, όπως και χρίζει διευκρίνησης η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου και βέβαια διαφωνούμε συνολικά με την παράγραφο 6  του ίδιου άρθρου.
10. Πουθενά δεν αναφέρεται στο προσχέδιο η μετατροπή ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε αμιγώς ηλεκτρικό.
Εκτιμούμε ότι θα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από τους εκμεταλλευτές συνεργείων όσο και από τους
ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.

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

Τα μέλη της επιτροπής του ΣΙΣΕΜΑ: 
Μόφορης Γρηγόρης , Φραγκιουδάκης Αναστάσεως, Καφεντζής Φώτης, Μαλιώρας Βασίλης

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

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

Όσον αφορά για τους τεχνίτες οχημάτων για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, 
προτείνουμε τα εξής:
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Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η κάρτα
καυσαερίων αντικαθίσταται μέχρι
τις 31-12-2021 με έντυπο Α4 που θα
αναγράφονται τα που είναι στο υπό-
δειγμα που σας αποστέλλουμε  και
θα συνοδεύεται με την εκτύπωση
του αναλυτή καυσαερίων και την
απόδειξη του συνεργείου.
Επίσης σας στέλνουμε και την πα-
ρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
την με αριθ. πρωτ. 113119\17-12-
2020 εγκύκλιο του υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με
θέμα:"Έκδοση Κάρτας Ελέγχου
Καυσαερίων".

f i le : / / /C : /Users/user/Down-
loads/%CE%95%CE%B3%CE%BA%C
F%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%
CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%B
A%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89
%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%
95%CE%BD%CF%84%CF%8D%CF%
80%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%C
E%95%CE%9A%20(1).pdf
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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. 

Προσιτά 
ντίζελ 

για 
...Σκρουτζ 
οδηγούς

Mπορεί η ηλεκτροκίνηση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλάνα των αυτοκινητοβιομηχανιών,

όμως, τα μοντέλα βενζίνης και τα ντίζελ αποτελούν – και θα συνεχίσουν – να είναι το ζεστό ψωμί

για τις εταιρείες, που τα εξελίσσουν και τα συνδυάζουν και με τις υβριδικές τεχνολογίες τους. 

Σήμερα, στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου τα προσιτά ντίζελ μοντέλα μπορεί να είνα μετρημένα

στα δάχτυλα, όμως αποτελούν μια πρώτης τάξεως επιλογή, με βασικό πλεονέκτημα τις δελεαστικές

τιμές αλλά και την πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Τα περισσότερα ντίζελ μοντέλα υπόσχονται

κατανάλωση καυσίμου από 4-5 λίτρα/100χλμ, χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, και δυναμικές επιδόσεις

με σύμμαχο τα μεγάλα αποθέματα ροπής. 

Τα μικρά ντίζελ συνεχίζουν να χαρίζουν 
ευρώ στην τσέπη 

με σύμμαχο τα οικονομικά μοτέρ και δεν χαλάνε 
κανένα χατίρι στον τομέα των επιδόσεων. 

”
αφιέρωμα
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Citroen C3 1.5 BlueHDi100

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο προσιτά ντίζελ μοντέλα στην χώρα μας είναι το νέο Citroen C3 1.5 BlueHDi100, που
κοστίζει 16.250 ευρώ. Εκτός από το πλούσιο εξοπλιστικό του πακέτο, την άνετη καμπίνα και την δελεαστική τιμή
του, το γαλλικό μοντέλο έχει μέση κατανάλωση καυσίμου τα 5 λίτρα/100χλμ. 

Dacia Duster

Στην παλέτα των οικονομικών ντίζελ μοντέλων εντάσσεται και το νέο Dacia Duster. Προσφέρεται με πετρελαιοκι-
νητήρα , που με την ισχύ των 115 ίππων εξασφαλίζει στο άνετο,  από πλευράς χώρων, μοντέλο καλές επιδόσεις.
Επίσης, το ντίζελ, 1500αρι μοτέρ μπορεί να κινηθεί με μέση κατανάλωση καυσίμου 4,1 λίτρα/100χλμ – όπως ανα-
κοινώνει και η ρουμάνικη φίρμα. Εξίσου ανταγωνιστική και η τιμή του , που ορίζεται στα 17.300 ευρώ.  

Προσιτά 
ντίζελ για 
...Σκρουτζ 
οδηγούς

αφιέρωμα





Peugeot 208 

Στο πεδίο των ντίζελ με οικονομικές επιδόσεις και τιμές στο όριο των 17 – 18 χιλιάδων ευρώ βρίσκεται και το νέο
Peugeot 208 . Διαθέτει για την κίνηση του ντίζελ κινητήρα 1.5 BlueHDi, με απόδοση 100 ίππους και 250 Nm ροπής.
Προσφέρει χαμηλή κατανάλωση μόλις 3,2 λτ./100 χλμ ενώ, στα ατού του ότι δεν πληρώνει, λόγω χαμηλών ρύπων,
τέλη κυκλοφορίας. Η τιμή του στα 16.300 ευρώ. 

Renault Clio

Το Renault Clio,  στην πέμπτη του γενιά προσφέρεται και σε ντίζελ εκδοχή. Φέρει κάτω από το καπό του έναν κι-
νητήρα 1.5 λίτρων, τεχνολογίας Blue dCi με ισχύ 85 ίππους . Υπόσχεται μέση κατανάλωση καυσίμου 3,6
λίτρα/100χλμ. Είναι από τα πιο προσιτά, από 15.870 ευρώ.  
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Fiat Tipo 

Ανανεωμένο προσφέρεται και το Fiat Tipo, που μεταξύ των εκδόσεων, η πιο χρυσή λύση μοιάζει να είναι αυτή της
ντίζελ εκδοχής. Το ιταλικό μοντέλο διαθέτει έναν βελτιωμένο ντίζελ κινητήρα 1.3 Multijet  που αποδίδει 95 ίππους
ενώ ο μεγαλύτερος 1.6 Multijet αποδίδει 130 ίππους. Όλα τα μοτέρ ικανοποιούν τις προδιαγραφές Euro6D-Final.
Η έκδοση των 95 ίππων κοστίζει 16.500 ευρώ.  

Opel Corsa

Στην οικογένεια των προσιτών ντίζελ μοντέλων εντάσσεται και το Opel Corsa 1.5D 102 HP. Το μικρό, γερμανικό
μοντέλο διαθέτει ντίζελ κινητήρα 1,5 λίτρων που στην συγκεκριμένη περίσταση αποδίδει 102 ίππους. Η ροπή του
αγγίζει τα 250 Nm και συνδυάζεται στάνταρ με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Ο οδηγός μπορεί εύκολα να
πετύχει, αν υιοθετήσει και έναν πιο οικονομκό τρόπο οδήγησης, χαμηλή κατανάλωση από 4 – 5 λίτρα/100χλμ. Η
τιμή της ντίζελ εκδοχής του Corsa ξεκινάει από τα 16.150 ευρώ. Όλα τα μοντέλα, ανάλογα με το επίπεδο της εξο-
πλιστικής έκδοσης, φέρουν ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό σε συστήματα ψυχαγωγίας, συνδεσιμότητας και συστη-
μάτων υποβοήθησης. 
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Στην Ευρώπη, πέρσι, οι πωλήσεις ηλεκτρικών και
των plug – in υβριδικών άγγιξαν το 1 εκατομμύριο,
ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο η συνεχώς ανερχόμενη
κατηγορία αυτοκινήτων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια
αυτοκίνητα (για την ακρίβεια, το 2020 πωλήθηκαν
ανά την υφήλιο 3.124.793 ηλεκτροκίνητα οχήματα).
Η εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο παγκοσμίως το
κατέχει η φίρμα του Έλον Μασκ, η Tesla, με 23% (
πέρσι πούλησε 499.535 οχήματα).  Ακολουθεί ο όμι-
λος VW  που οι πωλήσεις των ηλεκτρικών και των
Plug – in έχουν αγγίξει τις 421.591 μονάδες.  Σημαν-
τικό μερίδιο κατέχει και η κινεζική SAIC με 243 χι-
λιάδες ηλεκτρικά οχήματα να έχουν κυκλοφορήσει
πέρσι στους δρόμους ενώ, μεγάλος είναι και ο όγκος
των πωλήσεων της συμμαχαίας Renault-Nissan-

Mitsubishi 226.975 ηλεκτροκίνητα, εκ των οποίων τα
172.673 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.  Το BMW Group
πούλησε συνολικά 192.646 ηλεκτροκίνητα οχήματα
BMW και MINI σε όλο τον κόσμο το 2020 – αύξηση
κατά +31,8% έναντι του 2019. Οι πωλήσεις αμιγώς
ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 13%, με το
αντίστοιχο ποσοστό των plug-in υβριδικών μοντέ-
λων να υπερβαίνει το 40%. Στην Ευρώπη, τα ηλε-
κτροκίνητα οχήματα ήδη συγκέντρωσαν μερίδιο 15%
επί των συνολικών πωλήσεων. Επίσης, η Mercedes
- Benz , το 2020, παρέδωσε 160.000 υβριδικά και
πλήρως ηλεκτροκίνητα οχήματα, με περίπου τις
μισές να σημειώνονται το τελευταίο τρίμηνο του
έτους, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Daimler, Όλα Καλένιους. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς 
αυτοκινήτου τα επόμενα χρόνια οι πωλήσεις 

των ηλεκτρικών και Plug – in αυτοκινήτων 
αναμένεται να υπεριπλασιαστούν

■ Ηλεκτρικά και Plug-in υβριδικά

ενημέρωση

Πουλήθηκαν 3,1 εκατομμύρια 
ηλεκτρικά σε όλο    κόσμο

”
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Ο βασιλιάς των βουνών είναι το Opel Grandland X Hy-
brid4 (κατανάλωση καυσίμου WLTP: 1,4-1,3 l/100 km,
εκπομπές CO2 32-29 g/km; NEDC: 1,6-1,5 l/100 km, 36-
34 g/km CO2, και στις δύο περιπτώσεις στο μικτό
κύκλο). Με συνολική ισχύ 221 kW (300 hp) από το συν-
δυασμό ενός θερμικού κινητήρα και δύο ηλεκτροκινη-
τήρων, το SUV της Opel έχει πάντα άφθονη διαθέσιμη
ισχύ, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις ανηφόρες. Το σύ-
στημα AWD διασφαλίζει άριστη ελκτική πρόσφυση σε
όλες τις συνθήκες, για μία απολαυστική αλλά και
ασφαλή οδήγηση. Η ανάβαση είναι απλή υπόθεση όπως
και η κατάβαση, επειδή οι ηλεκτροκινητήρες επιστρα-
τεύουν τώρα τις ικανότητες ανάκτησης ενέργειας και

πέδησης που διαθέτουν. Οι ηλεκτροκινητήρες στους εμ-
πρός και πίσω άξονες γίνονται γεννήτριες και μετατρέ-
πουν την κινητική ενέργεια από την κατάβαση σε
ηλεκτρική. Αν ο οδηγός αλλάξει σε drive mode B, η ανά-
κτηση ενέργειας και η ικανότητα πέδησης αυξάνονται.
Η μπαταρία 13.2 kWh επαναφορτίζεται με μηδενικό κό-
στος – και η ενέργεια αποθηκεύεται για την επόμενη
ανηφορική διαδρομή.
Την ίδια στιγμή, το σύστημα προσφέρει σημαντική ικα-
νότητα πέδησης. Ο οδηγός δεν χρειάζεται ούτε να κατε-
βάσει ταχύτητα, ούτε να φρενάρει δυνατά. Το Grandland
X plug-in hybrid κινείται σε μια κατηφορική διαδρομή
με μέτρια ταχύτητα, χωρίς να επιταχύνει όταν η  κατω-

■ Τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της Opel έχουν τα απαραίτητα προσόντα για ορεινές 

διαδρομές, όπως υψηλή ροπή  από στάση, καλή ελκτική πρόσφυση, ικανότητα 

ανάκτησης ενέργειας, με επακόλουθη ικανότητα πέδησης σε μία κατηφόρα, κορυφαία

συμπεριφορά χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και μεγάλη αυτονομία.

Hλεκτρικά και βουνό πάνε μαζί!
Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

είναι μόνο για την πόλη, κάτι που - ασφαλώς - δεν ισχύει. 

ενημέρωση
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φέρεια μεγαλώνει, επειδή η τάση φόρτισης που πα-
ράγουν οι ηλεκτροκινητήρες αυξάνεται παράλληλα με
την αντίσταση της διαδρομής. Ενεργό φρενάρισμα
πριν από την επόμενη στροφή είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις περιττό, σε μικρές έως μέτριες κατηφό-
ρες. Χάρη στην αυξημένη ανάκτηση ενέργειας, το
όχημα επιβραδύνει από μόνο του. Ένα ιδιαίτερα χρή-
σιμο χαρακτηριστικό που τα αυτοκίνητα με συμβατικό
σύστημα κίνησης αδυνατούν να προσφέρουν.
Η ικανότητα ανάκτησης ενέργειας με επακόλουθη
ικανότητα πέδησης ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά οχή-
ματα Opel. Η ευελιξία και το κράτημα του μικρού και
πολύ ευέλικτου Opel Corsa-e και του Opel Mokka-e
είναι πρόσθετα πλεονεκτήματα σε ορεινές διαδρομές.
Η μπαταρία όλων των ηλεκτρικών Opel είναι εγκατε-
στημένη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, με αποτέ-
λεσμα ένα ιδιαίτερα χαμηλό κέντρο βάρους. Έτσι
μειώνονται οι κλίσεις του αμαξώματος και το αυτοκί-
νητο στρίβει σταθερά σα να κινείται σε ράγες. Τόσο το
Corsa-e όσο και το Mokka-e έχουν την ισχύ ενός ηλε-
κτροκινητήρα 100 kW (136 hp) που μεταφέρει την κί-
νηση στους εμπρός τροχούς. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
BEV έχουν στη διάθεσή τους ροπή 260 Nm ακόμα και
από στάση. Σε δρόμους «σερπαντίνες», τέτοιες ικανό-
τητες μεταμορφώνουν το βραβευμένο με το “2020
Golden Steering Wheel” Corsa-e και το Mokka-e σε
sprinters.

Αντίστοιχη είναι η ικανότητα ανάβασης και των ελα-
φρών επαγγελματικών οχημάτων. Το Opel Combo-e
και το Opel Vivaro-e επίσης παράγουν ισχύ 100 kW
(136 hp) και ροπή 260 Nm. Οι μπαταρίες τους είναι χα-
μηλά τοποθετημένες κάτω από το όχημα - κάτι ιδιαί-
τερα σημαντικό για την ασφάλεια, όταν τα οχήματα
είναι πλήρως φορτωμένα. Με τη μεγαλύτερη μπατα-
ρία των 75 kWh, το Vivaro-e έχει αυτονομία περίπου
330 km, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP3. Ασφαλώς,
μία τέτοια τιμή είναι αδύνατη εάν το όχημα κινείται
μόνο σε ανηφορικές διαδρομές. Αλλά αφού το αυτο-
κίνητο φτάσει στην κορυφή, υπάρχει πάντα μία κατά-
βαση που ακολουθεί. Εάν ένα βενζινοκίνητο ή
πετρελαιοκίνητο όχημα κινείται σε κατηφόρα με (σχε-
δόν) άδειο ρεζερβουάρ, τελικά θα σταματήσει παρά τη
χαμηλή κατανάλωση. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί με το
Vivaro-e. Ο ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός άξονα γί-
νεται γεννήτρια, επιβραδύνοντας το όχημα σε μία κα-
τηφόρα και ταυτόχρονα φορτίζοντας εν μέρει τη
μπαταρία. Σε μία πεδινή περιοχή, το van έχει αρκετή
ενέργεια ώστε να φτάσει στον επόμενο σταθμό ταχείας
φόρτισης, Και ενώ το Vivaro-e επαναφορτίζει τη μπα-
ταρία του στο 80% της χωρητικότητάς της σε 45 λεπτά,
ο οδηγός μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα (χρειάζονται
μόνο 30 λεπτά για την επαναφόρτιση  μιας μικρότερης
μπαταρίας 50 kWh στο 80 %). Στη συνέχεια, το Vivaro-
e μπορεί να ξαναπάρει τα βουνά!

OPEL
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Ως μέρος μιας δοκιμής μικρής κλίμακας, η Audi, πρωτοπόρα premium μάρκα σε θέματα

ηλεκτροκίνησης, δίνει σαφή απάντηση σε αυτό το ζήτημα: η δυνατότητα ευφυούς σύνδεσης

του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με το δίκτυο μπορεί να κάνει βέλτιστη χρήση αυτού και να συμ-

βάλει στην επιτυχή και απρόσκοπτη διάδοση της ηλεκτροκίνησης. Όλη η γκάμα μοντέλων

Audi e-tron είναι τεχνολογικά ήδη έτοιμη για μία τέτοια προηγμένη σύνδεση.

Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου, η Audi προ-

σομοίασε ένα σενάριο υπερφόρτωσης σε ένα το-

πικό δίκτυο ισχύος, με πολλά ηλεκτρικά

αυτοκίνητα να φορτίζουν ταυτόχρονα και με

υψηλή ισχύ. Αποδείχθηκε ότι μία βελτιστοποι-

ημένη, ευφυής φόρτιση αντισταθμίζει το σενάριο

πιθανού blackout. Το κλειδί είναι η στοχευμένη

επικοινωνία μεταξύ του ηλεκτρικού αυτοκινήτου

και του πάροχου του δικτύου. Στην πράξη, αυτό

σημαίνει μεταβλητή ισχύς φόρτισης, λαμβάνοντας

υπόψη την επιθυμητή ώρα αναχώρησης από το

σημείο φόρτισης και το πραγματικό φορτίο στο

ηλεκτρικό δίκτυο. Πρόκειται για μια κατάσταση

win-win: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτίζεται με

πλήρη ισχύ όταν το φορτίο του δικτύου είναι χα-

μηλό ενώ μειώνει την ισχύ φόρτισης σε ώρες

αιχμής.

Το κεντρικό στοιχείο, μια έξυπνη πύλη μέτρησης,

γνωστή και ως SMGW, είναι ήδη υποχρεωτική

σήμερα στην Ευρώπη, εάν η κατανάλωση ενέρ-

γειας ενός νοικοκυριού υπερβαίνει τις 6.000 kWh

ετησίως. Δημιουργεί μια εξαιρετικά ασφαλή σύν-

δεση δεδομένων μεταξύ του κτιρίου (σπίτι η γρα-

φείο) και του πάροχου ενέργειας μέσω

πιστοποιημένου συστήματος. Το σύστημα επιτρέ-

πει την επικοινωνία ανάμεσα στο δίκτυο και τα

μοντέλα Audi e-tron, τα οποία έχουν ισχύ φόρτι-

σης στάνταρ έως 11 kW και προαιρετικά έως και

22 kW, με τα αυτοκίνητα να μπορούν να μεταβάλ-

λουν την ισχύ φόρτισής τους ανάλογα με τις συν-

θήκες.

Έχουν ήδη εκπονηθεί τα τεχνικά πρότυπα και τα

πρωτόκολλα επικοινωνίας που είναι απαραίτητα

για τη υλοποίηση ενός τέτοιου ευφυούς δικτύου.

Ο στόχος είναι να συνδεθούν μεταξύ τους οι συμ-

μετέχοντες της μελλοντικής ενεργειακής βιομη-

χανίας στην Ευρώπη, με βάση μια κοινή γλώσσα.

Η έξυπνη φόρτιση, υπό προϋποθέσεις μπορεί να

■ Το Audi e-tron φορτίζει 
χωρίς τον κίνδυνο blackout στο δίκτυο

ενημέρωση

Μαζί με τη διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχουν αυξηθεί οι προβληματισμοί των

σκεπτικιστών της ηλεκτρικής κινητικότητας ότι σε πιθανή ταυτόχρονη φόρτιση πολλών 

αυτοκινήτων, το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη συγκεκριμένη περιοχή θα καταρρεύσει. 
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καταστήσει δυνατή ακόμα και τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως ευέλικτων συσκευών αποθήκευσης ηλε-

κτρικής ενέργειας, προερχόμενης από τον ήλιο ή τον άνεμο, φυσικοί πόροι με πολύ ασυνεπή διαθεσιμότητα. 

Η AUDI AG έχει θέσει φιλόδοξους στόχους στο δρόμο για κινητικότητα χωρίς εκπομπές ρύπων. Η εταιρεία ερ-

γάζεται για να καταστήσει το στόλο οχημάτων της ουδέτερο ως προς το CO2, έως το 2050. Ως πρώτο βήμα επί-

τευξης αυτού του στόχου, η Audi επιδιώκει να λανσάρει περισσότερα από 20 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, έως το

2025.

AUDI

Η έξυπνη φόρτιση, υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να 
καταστήσει δυνατή ακόμα και τη
χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως
ευέλικτων συσκευών αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης
από τον ήλιο ή τον άνεμο, 
φυσικοί πόροι με πολύ ασυνεπή 
διαθεσιμότητα.

”
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Η Ford κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς τον Ευρωπαϊκό μετασχηματισμό της

με τη δέσμευση να προχωρήσει σε πλήρη εξηλεκτρισμό των επιβατικών 

μοντέλων της, αλλά και να αναπτύξει σημαντικά και να εξηλεκτρίσει τον πολύ 

επιτυχημένο τομέα των επαγγελματικών οχημάτων της. 

ΗFord δεσμεύτηκε σήμερα ότι μέχρι τα μέσα του 2026,
το 100% των επιβατικών μοντέλων της στη γηραιά

ήπειρο θα μπορούν να κινούνται με μηδενικές εκπομπές
ρύπων, με τη μορφή ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών εκ-
δόσεων, ενώ θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι το 2030.
Στο ίδιο πνεύμα, ολόκληρη η γκάμα επαγγελματικών οχη-
μάτων της Ford θα είναι ικανή να κινείται με μηδενικές
εκπομπές ρύπων, με τη μορφή ηλεκτρικών ή plug-in
υβριδικών εκδόσεων, μέχρι το 2024, ενώ τα δύο τρίτα των
πωλήσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Ford ανα-
μένεται να είναι ηλεκτρικές ή plug-in υβριδικές εκδόσεις
μέχρι το 2030.
Οι ειδήσεις έρχονται μετά την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2020, με τη Ford να
αναφέρει επιστροφή στην κερδοφορία στην Ευρώπη. Η
εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την επένδυση τουλάχιστον
$22 δις παγκοσμίως στον τομέα του εξηλεκτρισμού μέχρι
το 2025, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με προ-
ηγούμενα επενδυτικά προγράμματά της για τα EV. 

«Αναδιοργανώσαμε με επιτυχία την Ford Ευρώπης και
επιστρέψαμε στη κερδοφορία το τέταρτο τρίμηνο του 2020.
Τώρα, επενδύουμε σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον στην
Ευρώπη, με συναρπαστικά νέα οχήματα και μία κορυ-
φαία, συνδεδεμένη εμπειρία πελατών» δήλωσε ο Stuart
Rowley, president, Ford Ευρώπης. «Προσδοκούμε να συ-
νεχίσουμε το ισχυρό momentum μας φέτος στην Ευ-
ρώπη και να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο για την
επίτευξη του στόχου περιθωρίου ΕΒΙΤ 6%, στο πλαίσιο του
σχεδίου ανάκαμψης της Ford για τις παγκόσμιες αυτοκι-
νητιστικές της δραστηριότητες.»  
Καθοριστικό στοιχείο στο μετασχηματισμό των δραστη-
ριοτήτων της Ford στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια
ήταν μία βελτίωση ύψους $1 δις σε διαρθρωτικές δαπά-
νες, στη διαχείριση  αγορών με χαμηλή απόδοση, στη δη-
μιουργία μιας πιο στοχευμένης γκάμας οχημάτων σε τρία
πελατοκεντρικά business groups, καθώς και σε συνερ-
γασίες για προώθηση της ανάπτυξης και βελτίωση των
επιπέδων κερδοφορίας σε όλο τον οργανισμό. 

Το 2020, η Ford κατέγραψε για έκτη συνεχόμενη χρονιά τις καλύτερες πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων στην Ευ-
ρώπη. Η ανάπτυξη του ισχυρού τομέα επαγγελματικών οχημάτων της Ford αποτελεί κλειδί για την Ευρωπαϊκή κερ-
δοφορία της, με την υποστήριξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με ένα εκτενές δίκτυο
συνεργαζόμενων μετατροπέων επαγγελματιών οχημάτων, με τη στρατηγική συμμαχία της Ford με τη Volkswagen
καθώς και με την κοινοπραξία Ford Otosan για αποδοτικές δραστηριότητες έρευνας & εξέλιξης (R&D) και προμήθειας
εξαρτημάτων.
Κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα επαγγελματικών οχημάτων θα είναι ένα οικοσύστημα
γύρω από συνδεδεμένες υπηρεσίες το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους πελάτες και θα σχεδιαστεί με
σκοπό να αναβαθμίσει την εμπειρία τους και να βοηθήσει στην ευρωστία των επιχειρήσεών τους. Μεταξύ αυτών
είναι, για παράδειγμα, συνδεδεμένες υπηρεσίες χρόνου ομαλής λειτουργίας (uptime) και παραγωγικότητας, όπως το
Ford Pass Pro για στόλους έως πέντε οχημάτων, καθώς και το λανσάρισμα του Ford Fleet Management, που δημι-
ουργήθηκε πέρσι από την Ford και την ALD Automotive με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και εται-

■ Η Ford Ευρώπης κάνει επέλαση 
στην ηλεκτροκίνηση 

ενημέρωση

■ Επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα επαγγελματικών οχημάτων Ford 

■ Η Ford επενδύει $1 δις στην Κολωνία 



ρικούς πελάτες (fleet customers) που αναζητούσαν ει-
δικές υπηρεσίες για να διατηρούν τους στόλους τους στο
δρόμο.
Η Ford και η Google ανακοίνωσαν πρόσφατα την ίδρυση
μιας νέας ομάδας συνεργασίας με την ονομασία Team
Upshift, που θα ξεκλειδώσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη
υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα. Αυτή η
συνεργασία, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές δυνατό-
τητες της Ford, θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα εμπει-
ρία ιδιοκτησίας και παροχής υπηρεσιών για αγοραστές
τόσο των επιβατικών όσο και των επαγγελματικών οχη-
μάτων της εταιρείας. 

Κυρίαρχο ρόλο στην πορεία της Ford προς ένα αμιγώς
ηλεκτρικό μέλλον θα διαδραματίσει μία νέα επένδυση
ύψους $1 δις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
κατασκευής οχημάτων της εταιρείας στην Κολωνία (Γερ-
μανία) που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πα-
ραγωγής στην Ευρώπη και την έδρα της Ford Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού θα δημιουργηθεί το
Ford Cologne Electrification Center όπου θα κατασκευά-
ζονται τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας. Πρόκειται για
την πρώτη εγκατάσταση του είδους για τη Ford στην Ευ-
ρώπη. 
Η Ford επιβεβαίωσε επίσης ότι το πρώτο της, ευρωπαϊκό,
αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό μοντέλο μαζικής παραγωγής
θα αρχίσει να κατασκευάζεται εκεί από το 2023, ενώ υπό
σκέψη είναι η παραγωγή ενός δεύτερου αμιγώς ηλεκτρι-
κού μοντέλου.  «Η σημερινή μας ανακοίνωση για το με-
τασχηματισμό του εργοστασίου μας στην Κολωνία, που
αποτελεί την έδρα των δραστηριοτήτων μας στη Γερμανία
για 90 χρόνια, είναι από τις σημαντικότερες που έχει κάνει
η Ford εδώ και μία γενιά. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευσή
μας στην Ευρώπη και σε ένα σύγχρονο μέλλον, με τα ηλε-

κτρικά οχήματα να βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγι-
κής μας για την ανάπτυξη» δήλωσε ο Rowley. 
«Η απόφαση να μετατρέψουμε τις εγκαταστάσεις ανάπτυ-
ξης και παραγωγής της Κολωνίας σε e-mobility κέντρο
για τη Ford Ευρώπης στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στο
ανθρώπινο δυναμικό» δήλωσε ο Martin Hennig, chair-
man, General Works Council της Ford-Werke GmbH. «Το
γεγονός αυτό προσφέρει μία μακροπρόθεσμη προοπτική
για τους εργαζομένους μας και τη ίδια στιγμή τους ενθαρ-
ρύνει να βοηθήσουν στη διαμόρφωση αυτού του ηλεκτρι-
κού μέλλοντος.» 
Ο Rowley δήλωσε ανακεφαλαιώνοντας: «Θα προσφέ-

ρουμε μία εξαιρετική γκάμα ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
με την υποστήριξη πελατοκεντρικών ψηφιακών υπηρε-
σιών και εμπειριών, επιτρέποντας στους πελάτες μας να
συμμετέχουν στο ταξίδι μας για ένα αμιγώς ηλεκτρικό
μέλλον, ξεκινώντας αυτή τη στιγμή με το λανσάρισμα της
πλήρως ηλεκτρικής  Mustang Mach-E. Σε συνδυασμό με
τον εξέχοντα τομέα των επαγγελματικών οχημάτων μας,
αυτό θα αποτελέσει τη βάση μιας βιώσιμης κερδοφόρας
επιχείρησης της Ford στην Ευρώπη.» 
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FORD

Eπενδύουμε 
σε ένα αμιγώς 

ηλεκτρικό μέλλον 
στην Ευρώπη, 

με συναρπαστικά νέα 
οχήματα και μία

κορυφαία, συνδεδεμένη
εμπειρία πελατών

”
■ Η Ford επενδύει $1 δις στην Κολωνία 
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Νωρίτερα μέσα στον Φεβρουάριο, η SKODA AUTO κατα-

σκεύασε τη “Νο. 100.000” μπαταρία έλξης υψηλής τάσης,

ειδικά για plug-in υβριδικά μοντέλα. Οι μπαταρίες αυτές

κατασκευάζονται σε μία νέα υπερσύγχρονη μονάδα, στις

κεντρικές εγκαταστάσεις της SKODA, στη Mladá Boleslav,

περίπου 70 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα. 

Για το νέο εργοστάσιο, έκτασης περίπου 2.000 τ.μ., η

SKODA AUTO επένδυσε 25,3 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει

υπερσύγχρονο εξοπλισμό για πλήρη έλεγχο των μπατα-

ριών και διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προδια-

γραφών ασφάλειας και ποιότητας. Σε αυτό, η SKODA

κατασκευάζει μπαταρίες υψηλής τάσης όχι μόνο για τα

δικά της plug-in υβριδικά μοντέλα, συγκεκριμένα τα  SU-

PERB iV και OCTAVIA iV, αλλά τις διαθέτει και στις άλλες

μάρκες του Volkswagen Group.

Η παραγωγή στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ξεκίνησε τον

Σεπτέμβριο του 2019 και έκτοτε κλιμακώθηκε σταδιακά.

Χρειάζονται περίπου δύο ώρες για την κατασκευή μιας

μπαταρίας, χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή περνά από

66 διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Κάθε 88 δευτερό-

λεπτα, μια μπαταρία για μοντέλα που βασίζονται στην MQB

πλατφόρμα με plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης,

βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής.

Κάθε βάρδια απασχολεί 58 εργαζόμενους οι οποίοι υπο-

βοηθούνται από συνολικά 13 ρομπότ. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι τα modules για το αριστερό και το δεξί μισό μιας

μπαταρίας, τυγχάνουν ξεχωριστής επεξεργασίας. Διατί-

θενται με μια ειδική θερμοαγώγιμη μεμβράνη, η οποία

αποβάλλει τη θερμότητα και βοηθά στην ψύξη του συστή-

ματος. Επιπλέον, ένα ψυκτικό υγρό προστίθεται μεταξύ

των δύο modules πριν συνδεθούν σε μία ενιαία μονάδα

με περίβλημα αλουμινίου. Η ολοκληρωμένη μπαταρία,

εκτός των ηλεκτρονικών διαθέτει επίσης όλες τις απαραί-

τητες προκαλωδιώσεις, στεγανοποιήσεις και βραχίονες,

έτοιμη για τοποθέτηση στο όχημα.

Οι μπαταρίες υποβάλλονται σε εκτεταμένο έλεγχο πριν

από την εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο του

κυκλώματος ψύξης και ότι δεν υπάρχουν διαρροές. Για

100.000 μπαταρίες

για plug-in υβριδικά μοντέλα 
sk

od
aP
HE
V

Η SKODA βρίσκεται σε τροχιά ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, 
που τα τελευταία χρόνια  επεκτείνεται και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. 

τεχνολογία



να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία λειτουργεί αξιόπιστα

και με μηδενικό ποσοστό λάθους, σε τακτά χρονικά

διαστήματα παρεμβάλλονται δοκιμαστικές, ελαττω-

ματικές μπαταρίες με στόχο την ανίχνευση και απόρ-

ριψή τους. ΟΙ μπαταρίες που περνούν με επιτυχία τον

έλεγχο διαρροής, αξιολογούνται ως προς τις ηλεκτρι-

κές λειτουργίες σε συνολικά 13 πάγκους δοκιμών.

Αξιολογείται, για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση εξαρ-

τημάτων υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης καθώς και

η ηλεκτρική μόνωση. Τέλος, κάθε σύστημα μπαταρίας

φορτίζεται σε ένα ποσοστό της μέγιστης χωρητικότη-

τάς του.

H SKODA μετασχηματίζεται σταδιακά σε μία μάρκα

με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Ειδικά προ-

γράμματα κατάρτισης προετοιμάζουν το προσωπικό

για τη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Περισσότερα από

16.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει τη σχετική εκ-

παίδευση, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο η SKODA

AUTO, μόνο την επόμενη διετία, θα επενδύσει 45 εκα-

τομμύρια ευρώ. Αν αυτό το ποσό ακούγεται μεγάλο,

είναι μάλλον μικρό σε σχέση με την απόφαση της

SKODA να επενδύσει συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια

ευρώ σε νέα ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα

καθώς και στην παραγωγή μπαταριών, έως το 2025.



Η Ford λανσάρει τώρα ένα νέο, 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο για το

Puma με κινητήρα EcoBoost Hybrid, δίνοντας για πρώτη φορά τη

δυνατότητα στους λάτρεις του είδους να μειώσουν περαιτέρω τις

εκπομπές CO2 και την κατανάλωση σε συνδυασμό με την ήπια

υβριδική τεχνολογία 48 volt της Ford.

Ford Ecoboost Hybrid

Νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη για

το υβριδικό Ford Puma EcoBoost Hybrid
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Το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο κάνει την οδήγηση λιγότερο απαιτητική – ιδιαίτερα στην πόλη και

στην πυκνή κυκλοφορία. Επιπλέον, οι γρήγορες και ομαλές αλλαγές σχέσεων συμπληρώνουν τις επι-

δόσεις του υβριδικού συστήματος κίνησης ανεβάζοντας τον πήχη στον τομέα της οδηγικής απόλαυσης.

Το7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο κάνει την οδήγηση
λιγότερο απαιτητική – ιδιαίτερα στην πόλη και

στην πυκνή κυκλοφορία. Επιπλέον, οι γρήγορες και
ομαλές αλλαγές σχέσεων συμπληρώνουν τις επιδό-
σεις του υβριδικού συστήματος κίνησης ανεβάζοντας
τον πήχη στον τομέα της οδηγικής απόλαυσης.
Η τεχνολογία EcoBoost Hybrid της Ford χρησιμοποιεί
μία ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) που παίρ-
νει κίνηση μέσω ιμάντα για την ανάκτηση της ενέρ-
γειας που συνήθως χάνεται κατά το φρενάρισμα και
το ρολάρισμα και τη φόρτιση μιας μπαταρίας ιόντων
λιθίου 48 Volt. Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν
μοτέρ μέσω διαρκούς συνεργασίας με τον κινητήρα
για την παροχή πρόσθετης ροπής (υποβοήθηση
ροπής) για μείωση της κατανάλωσης ή βελτίωση των
επιδόσεων, ανάλογα με το οδηγικό σενάριο.

Υποβοήθηση ροπής
Η υποβοήθηση ροπής αξιοποιεί το BISG για την
αύξηση της συνολικής διαθέσιμης ροπής από το
σύστημα κίνησης κατά 20 Nm, πετυχαίνοντας
πιο άμεση απόκριση στην εν κινήσει επιτάχυνση.

Υποκατάσταση ροπής
Η υποκατάσταση ροπής αξιοποιεί το BISG για

την παροχή πρόσθετης ροπής 24 Nm – μει-
ώνοντας  έτσι το απαιτούμενο φορτίο του βενζι-
νοκινητήρα και βελτιώνοντας την απόδοση. Ο
συνδυασμός επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου
με EcoBoost Hybrid είναι ιδιαίτερα κατάλληλος
για την πόλη, όπου η οδήγηση με συχνές στά-
σεις-εκκινήσεις επιτρέπει συνεχή ανάκτηση και
αξιοποίηση ενέργειας.
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Βελτιωμένες τεχνολογίες υποβοήθησης
Το επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο επιτρέπει
τη λειτουργία πρόσθετων τεχνολογιών σε
συνδυασμό με την οικονομία του EcoBoost
Hybrid για πρώτη φορά, όπως:
• Δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνη-

σης του κινητήρα (Remote Start), μέσω της
εφαρμογής FordPass 3
• Λειτουργία Stop & Go για το Adaptive

Cruise control, 2 που μπορεί να σταματήσει
τελείως το αυτοκίνητο σε συνθήκες κυ-
κλοφορίας με σταμάτα-ξεκίνα στην πόλη
και να το εκκινήσει αυτόματα εάν η στάση
είναι μικρότερη των 3 δευτερολέπτων

Τα πλεονεκτήματα του αυτόματου κιβωτίου:
Ο συνδυασμός του κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με ένα υβριδικό
σύστημα κίνησης προσφέρει τα πλεονεκτήματα και των δύο τε-
χνολογιών, αυξάνοντας την ίδια στιγμή τη διαθεσιμότητα των οι-
κονομικών υβριδικών συστημάτων κίνησης για τους φίλους
των αυτόματων κιβωτίων. Για παράδειγμα:
• Η τεχνολογία διπλού συμπλεκτη του 7τάχυτου αυτόματου κι-
βωτίου προσφέρει επιτάχυνση χωρίς διακοπές ισχύος με ομα-
λές αλλαγές σχέσεων
• α αυτόματα κιβώτια μπορούν να αποδειχθούν ευεργετικά για
άτομα με κινητικά προβλήματα
• Καθώς ο οδηγός έχει να διαχειριστεί μόνο δύο πεντάλ (γκάζι
/ φρένο), αυξάνεται η οδηγική άνεση κυρίως σε συνθήκες
πόλης



BMW Group

green energy

τεχνολογία

Το BMW Group θα αρχίσει άμεσα

να προμηθεύεται αλουμίνιο 

που παράγεται με χρήση 

ηλιακής ενέργειας
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BMW Group green energy

Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς την επίτευξη του στόχου της εται-

ρείας να μειώσει τις εκπομπές CO2 στο δίκτυο προμηθευτών της κατά 20% μέχρι το 2030. 

Επειδή η παραγωγή αλουμινίου είναι εξαιρετικά

ενεργοβόρα, η χρήση πράσινης ενέργειας –

όπως η ηλιακή – προσφέρει σημαντικές δυνατό-

τητες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα. Γι’ αυτό το λόγο, το BMW Group σχε-

διάζει να προμηθεύεται μακροπρόθεσμα αλου-

μίνιο που παράγεται με πράσινη ενέργεια – ώστε

να μπορέσει να μειώσει κατά 2,5 εκατομμύρια

τόνους τις εκπομπές CO2 στην επόμενη δεκαετία.

Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3% των στόχων CO2

που έχει θέσει η εταιρεία για το δίκτυο προμη-

θευτών της.

«Φιλοδοξούμε να είμαστε πρωτοπόροι στον

τομέα της βιωσιμότητας και υλοποιούμε τους

στόχους βιωσιμότητας με συστηματικό τρόπο. Θα

μπορέσουμε να πετύχουμε πάνω από το 50% του

στόχου εκπομπών CO2 για το δίκτυο προμηθευ-

τών μας, χρησιμοποιώντας απλά πράσινη ενέρ-

γεια. Η χρήση ηλιακής ενέργειας για την παρα-

γωγή αλουμινίου είναι ένα σημαντικό βήμα προς

αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Dr. Andreas

Wendt, μέλος Δ.Σ. της BMW AG, υπεύθυνος Αγο-

ρών (Purchasing) και Δικτύου Προμηθευτών.

Το αλουμίνιο που παράγεται με τη χρήση ηλια-

κής ενέργειας διαμορφώνεται στο χυτήριο ελα-

φρών κραμάτων του Εργοστασίου του BMW

Group στο Landshut για την κατασκευή εξαρτη-

μάτων αμαξώματος και συστημάτων κίνησης,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χρησιμο-

ποιούνται στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, για

παράδειγμα. Αγοράζοντας 43.000 τόνους αλουμι-

νίου παραγόμενου με ηλιακή ενέργεια - αξίας

τριψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ - θα

καλύψουμε σχεδόν τις μισές απαιτήσεις του χυ-

τηρίου ελαφρών κραμάτων στο Εργοστάσιο του

Landshut.

Η χρήση πράσινης ενέργειας το ‘κλειδί’ για τη μείωση των εκπομπών CO 2 .

Με τη ραγδαία εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, ένα σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 σε ολόκληρο

τον κύκλο ζωής ενός οχήματος προέρχεται τώρα από το δίκτυο προμηθευτών. Σε ένα ηλεκτροκίνητο

όχημα, οι εκπομπές CO2 από τη φάση χρήσης είναι πολύ χαμηλότερες, αλλά η παραγωγή κυψελών

μπαταριών ή αλουμινίου είναι πολύ ενεργοβόρα. Χωρίς διορθωτικά μέτρα, οι εκπομπές CO2 ανά

όχημα στην προμηθευτική αλυσίδα του BMW Group θα αυξανόταν πάνω από ένα τρίτο μέχρι το 2030.

Η εταιρεία δεν επιθυμεί απλά να σταματήσει αυτή την τάση αλλά και να την αντιστρέψει – και να μει-

ώσει τις εκπομπές CO2 ανά όχημα μέχρι 20% από τα επίπεδα του 2019.

Ως εκ τούτου, το BMW Group έχει ήδη συμφωνήσει με τους προμηθευτές του για τη χρήση αποκλει-

στικά πράσινης ενέργειας στην παραγωγή των κυψελών μπαταριών 5ης γενιάς.

Το BMW Group κάνει τώρα το επόμενο λογικό βήμα αγοράζοντας αλουμίνιο που παράγεται με χρήση

πράσινης ενέργειας. Καθώς η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, το αλουμίνιο θα γίνεται όλο

και σημαντικότερο ως ένα ελαφρύ υλικό που μπορεί εν μέρει να αντισταθμίσει το μεγάλο βάρος των

μπαταριών στα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, η παραγωγή αλουμινίου είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα.

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου

- δηλαδή αλουμινίου προερχόμενου απευθείας από την ανόργανη ορυκτή ένωση αλουμίνα (οξείδιο

του αργιλίου) - ευθύνεται για το 60% περίπου των αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια βιο-

μηχανία αλουμινίου. Επομένως, η χρήση ηλιακής ενέργειας είναι ένας αποτελεσματικός μοχλός για

τη μείωση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την τήξη του αλουμινίου.
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Το BMW Group έχει ήδη μία μακροχρόνια συ-

νεργασία για την προμήθεια αλουμινίου με την

Emirates Global Aluminium (EGA). Η EGA έχει

γίνει τώρα η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που

χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και για την εμπο-

ρική παραγωγή του αλουμινίου, το οποίο αρχικά

θα παρέχει αποκλειστικά στο BMW Group. Η

EGA προμηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια για

την παραγωγή του αλουμινίου που προορίζεται

για το BMW Group από το Ηλιακό Πάρκο Mo-

hammed Bin Rashid Al Maktoum που βρίσκεται

στην έρημο έξω από το Ντουμπάι, το οποίο μόλις

ολοκληρωθεί θα αποτελεί το μεγαλύτερο ηλιακό

πάρκο στον κόσμο. Τη διαχείριση του πάρκου

έχει η Dubai Electricity & Water Authority και η

πιστοποίηση της βιώσιμης παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας πραγματοποιείται από ανεξάρτη-

τους φορείς, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια που

προμηθεύεται η EGA είναι ανιχνεύσιμη και διά-

φανη.

Ο Abdulnasser Bin Kalban, Διευθύνων Σύμ-

βουλος της EGA, δήλωσε: «Χαιρόμαστε που το

BMW Group είναι ο πρώτος αγοραστής του

αλουμινίου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώμα-

τος CelestiAL της EGA. Το αλουμίνιο είναι ελα-

φρύ, ανθεκτικό και απείρως ανακυκλώσιμο. Γι’

αυτό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανά-

πτυξη μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας και στην

υλοποίηση των στόχων της σύγχρονης ζωής.

Αλλά εξίσου σημαντική είναι και η βιώσιμη πα-

ραγωγή αλουμινίου. Το αλουμίνιο που προέρχε-

ται από ηλιακή ενέργεια είναι ένα βήμα προς τη

σωστή κατεύθυνση – χρησιμοποιεί μία φυσική

και πλούσια πηγή ενέργειας στην έρημο για την

παραγωγή ενός μετάλλου που είναι ζωτικής ση-

μασίας για το μέλλον του πλανήτη μας».

Ο Wendt πρόσθεσε: «Στο ‘πρόσωπο’ της EGA,

έχουμε βρει έναν ισχυρό εταίρο που εκτιμά τη

βιώσιμη ανάπτυξη όσο κι εμείς. Είναι ιδιαίτερη

τιμή για εμάς να είμαστε ο πρώτος πελάτης που

προμηθεύεται αλουμίνιο που παράγεται με

χρήση ηλιακής ενέργειας. Το αλουμίνιο διαδρα-

ματίζει σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση και

η χρήση βιώσιμα παραγόμενου αλουμινίου είναι

τεράστιας σημασίας για την εταιρεία μας».

Ηλιακό πάρκο στην έρημο τροφοδοτεί με πράσινη ενέργεια την παραγωγή αλουμινίου

BMW Group green energy
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Το χυτήριο ελαφρών κραμάτων είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στο εργοστάσιο του BMW

Group στο Landshut και η μοναδική ευρωπαϊκή εγκατάσταση της εταιρείας για τη χύτευση ελαφρών

μετάλλων. Πέρσι, οι 1.600 και πλέον εργαζόμενοι στο χυτήριο του BMW Group στο Landshut παρή-

γαγαν συνολικά 2,9 εκατομμύρια χυτά εξαρτήματα. Η γκάμα περιλαμβάνει εξαρτήματα κινητήρων

όπως κυλινδροκεφαλές και στροφαλοθάλαμοι, εξαρτήματα ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και

δομικά τμήματα αμαξωμάτων.

Το χυτήριο ελαφρών κραμάτων είναι ένα από τα πιο προηγμένα του είδους του σε όλο τον κόσμο.

Οι καινοτόμες και βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής έχουν αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία. Το χυ-

τήριο κατασκευάζει επίσης καλούπια από άμμο για την κατασκευή χυτών εξαρτημάτων. Τα καλούπια

περιέχουν ανόργανα υλικά συγκόλλησης ώστε η διαδικασία χύτευσης να πραγματοποιείται ουσια-

στικά χωρίς εκπομπές ρύπων. Πέντε διαφορετικές μέθοδοι χύτευσης χρησιμοποιούνται για την πα-

Καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής: 

Χυτήριο ελαφρών κραμάτων στο Εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut

Εκτός από τη χρήση πράσινης ενέργειας για την

παραγωγή αλουμινίου, το BMW Group κάνει και

άλλα βήματα προκειμένου να διασφαλίσει τα

αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών. Μεταξύ

άλλων, έχει θέσει το στόχο να αυξήσει σημαν-

τικά το ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων

υλών, των λεγόμενων δευτερογενών υλικών,

μέχρι το 2030 και την πολλαπλή χρήση πρώτων

υλών σε μία κυκλική οικονομία. Η χρήση δευ-

τερογενών υλικών μειώνει αισθητά τις εκπομ-

πές CO2 συγκριτικά με τα πρωτογενή υλικά και

συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Την ίδια στιγμή, το BMW Group καθιστά το απο-

τύπωμα άνθρακα αποφασιστικό κριτήριο στη

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για την αλυ-

σίδα εφοδιασμού του και ήδη άρχισε να το

εφαρμόζει για τους προμηθευτές με το μεγαλύ-

τερο ανθρακικό αποτύπωμα το 2020.

Τα μέτρα αυτά ήδη αποδίδουν καρπούς στην

BMW iX (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο

μικτό κύκλο: < 21 kWh/100km σύμφωνα με το

πρότυπο WLTP*, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο:

0 g/km): η παραγωγή κυψελών μπαταριών που

βασίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμη πράσινη

ενέργεια και η αυξημένη χρήση δευτερογενών

υλικών μειώνει τις εκπομπές CO2 στην αλυσίδα

εφοδιασμού για την BMW iX κατά 17%, συγκρι-

τικά με μία εφάμιλλη παραγωγή χωρίς τη λήψη

τέτοιων μέτρων.

Το BMW Group στοχεύει να έχει πάνω από 7

εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα στο δρόμο

μέχρι το 2030 – από τα οποία τα δύο τρίτα, πλή-

ρως ηλεκτρικά. Με αυτά τα δεδομένα, το τμήμα

Αγορών του BMW Group όχι μόνο διασφαλίζει

ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να διαχειριστεί

υψηλότερους όγκους, αλλά θέτει και απαιτήσεις

για βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, το τμήμα

Αγορών συμβάλλει ουσιαστικά στο μετασχημα-

τισμό της εταιρείας για τη μετάβαση στην ηλε-

κτροκίνηση.

Υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων
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Το νέο CUPRA Formentor e-HYBRID, το οποίο

τις πρώτες εβδομάδες θα φτάσει σε ημερήσιο

όγκο παραγωγής 100 μονάδων, θα συμβάλλει

στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2

και στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών περιβαλ-

λοντικών στόχων. Με τις δύο εκδόσεις των

204PS και 245PS του CUPRA Formentor e-

HYBRID, οι οποίες ακολουθούν το λανσάρι-

σμα των CUPRA Leon e-HYBRID και CUPRA

Leon e-HYBRID Sportstourer, η μάρκα θα

διαθέτει συνολικά έξι εκδόσεις PHEV στην

αγορά. Όταν η πλήρης γκάμα μοντέλων και κι-

νητήρων θα είναι διαθέσιμη, η CUPRA στο-

χεύει να επιτύχει συνολικό κύκλο εργασιών

ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. 

Το μελλοντικό CUPRA el-Born, το πρώτο ηλε-

κτρικό μοντέλο της μάρκας, θα προστεθεί επί-

σης στη γκάμα αργότερα μέσα στο τρέχον

έτος. Ο Πρόεδρος της CUPRA και SEAT,

Wayne Griffiths, δήλωσε ότι «το CUPRA For-

mentor eHYBRID αντιπροσωπεύει την ουσία

της μάρκας και θα είναι το κλειδί για τον δι-

πλασιασμό του όγκου πωλήσεων σε σύγ-

κριση με το 2020. Στόχος μας είναι το

Formentor να αντιπροσωπεύει το 50% των

πωλήσεων CUPRA το 2021, το ήμισυ των

οποίων θα είναι plug-in υβριδικές εκδόσεις».

«Οι πωλήσεις ηλεκτρικών υβριδικών εκδό-

σεων στην Ευρώπη ανήλθαν στο 11,9% των

συνολικών πωλήσεων το 2020, από 5,7% το

2019. Η αγορά αυτή θα συνεχίσει να αυξάνε-

ται». Το νέο CUPRA Formentor e-HYBRID εν-

σωματώνει βενζινοκινητήρα 1.4 TSI 150PS

(110 kW), ηλεκτρικό κινητήρα 115PS και μπα-

ταρία ιόντων λιθίου 13 kWh για συνδυασμένη

απόδοση 245PS, μέγιστη ροπή 400 Nm και

αυτονομία έως 55 χιλιόμετρα σε πλήρως ηλε-

κτρική λειτουργία. 

■ Η CUPRA ξεκινά την παραγωγή του νέου Formentor e-HYBRID,

το οποίο θα φτάσει στην αγορά τον Μάρτιο. Με τις δύο νέες υβριδικές 

εκδόσεις των 204PS και 245PS, το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε 

και σχεδιάστηκε με μοναδικό τρόπο για τη CUPRA συνεχίζει 

να αποδεικνύει ότι απόδοση και εξηλεκτρισμός μπορούν 

να συνδυαστούν τέλεια. 

H CUPRA ενισχύει τον εξηλεκτρισμό της 
και ξεκινά την παραγωγή του Formentor e-HYBRID 

Το δεύτερο plug-in hybrid μοντέλο στην τριετή ιστορία

της CUPRA θα φτάσει στην αγορά τον Μάρτιο 

➢ Το CUPRA Formentor e-HYBRID στις εκδόσεις των 204 και 245PS,

θα παράγεται με ρυθμό 100 οχημάτων την ημέρα τις πρώτες εβδομάδες 
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Το CUPRA Formentor e-HYBRID

245PS επιταχύνει στα 100 km/h σε

μόλις 7,0 δευτερόλεπτα και επιτυγχάνει

οικονομία καυσίμου 1,4 λίτρα/100 km

και εκπομπές ρύπων μόλις 31 g/km

σύμφωνα με το WLTP. Επιπλέον, η έκ-

δοση CUPRA Formentor e-HYBRID

204PS προσφέρει μέγιστη ροπή 350

Nm και επιτάχυνση 0-100 km / h σε

7,8 δευτερόλεπτα. 

Το CUPRA Formentor e-HYBRID πα-

ράγεται στο σπίτι της μάρκας στο Mar-

torell, στη νέα γραμμή που

δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την

παραγωγή ηλεκτρικών υβριδικών εκ-

δόσεων, ενσωματωμένη στη γραμμή

παραγωγής 2, η οποία παράγει επίσης

το CUPRA Leon, το CUPRA Leon e-

HYBRID καθώς και το CUPRA For-

mentor. Formentor, η πύλη προς τις

διεθνείς αγορές Το Formentor είναι

βασικός μοχλός της στρατηγικής παγ-

κοσμιοποίησης της CUPRA. Με την κυ-

κλοφορία αυτού του μοντέλου, η

μάρκα στοχεύει να εδραιώσει τη θέση

της στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές

και να εισέλθει στις περισσότερο εξη-

λεκτρισμένες χώρες της Βόρειας Ευ-

ρώπης, όπως η Νορβηγία. Η CUPRA

σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει το απο-

τύπωμά της σε νέες διεθνείς αγορές.

Με τις επτά εκδόσεις κινητήρων, συμ-

περιλαμβανομένων δύο plug-in υβρι-

δικών εκδόσεων, το CUPRA

Formentor σηματοδοτεί την είσοδο της

μάρκας στην κατηγορία CUV, η οποία

αναμένεται να διπλασιάσει το μερίδιο

αγοράς της στην Ευρώπη τα επόμενα

πέντε χρόνια. Αυτό το crossover υψη-

λής απόδοσης, το οποίο επιλέχθηκε

ως φιναλίστ για το τίτλο European Car

of the Year (COTY), συνδυάζει το μονα-

δικό DNA της μάρκας με τεχνολογία

αιχμής, συναρπαστική εξωτερική σχε-

δίαση, ξεχωριστές λεπτομέρειες εσω-

τερικού χώρου και κινητήρες υψηλής

απόδοσης. Η CUPRA είναι μια αντι-

συμβατική μάρκα, βασισμένη στο συ-

ναρπαστικό στυλ και τις σύγχρονες

επιδόσεις, που από την Βαρκελώνη

εμπνέει τον κόσμο με προοδευτικά αυ-

τοκίνητα και εμπειρίες. Λανσαρίστηκε

το 2018 ως ανεξάρτητη μάρκα και έχει

τη δική της εταιρική έδρα και εργαστή-

ριο αγωνιστικών οχημάτων στο Mar-

torell (Βαρκελώνη), καθώς και ένα

δίκτυο εξειδικευμένων σημείων πώ-

λησης σε όλο τον κόσμο. Το 2020, η

μάρκα διατήρησε την ανοδική της τάση

με αύξηση 11% και 27.400 πωληθέντα

οχήματα, χάρη στο CUPRA Ateca και

CUPRA Leon καθώς και στο λανσάρι-

σμα του CUPRA Formentor, του πρώ-

του μοντέλου που σχεδιάστηκε και

αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη

μάρκα. Το 2021, η CUPRA στοχεύει να

αποδείξει ότι ο εξηλεκτρισμός και το

sportiness ταιριάζουν τέλεια, με το

λανσάρισμα των plug-in hybrid εκδό-

σεων του CUPRA Formentor και του

πρώτου 100% ηλεκτρικού μοντέλου,

του CUPRA el-Born. 
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Mια πραγματικά μοναδική πρόταση

στην αγορά των compact-SUV

Μια νέα ειδική έκδοση από τη Citroën

για ένα από τα best seller της, το C3

Aircross έρχεται στην δημοφιλή κατη-

γορία των B-SUV. Με ιδιαίτερα πλού-

σιο εξοπλισμό, σε εξαιρετική τιμή,

αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο

τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της μάρ-

κας για την οποία η κορυφαία άνεση

και η προηγμένη τεχνολογία, είναι

στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με το

DNA της. Με στυλιστικά χαρακτηρι-

στικά που κάνουν την ειδική αυτή έκ-

δοση να ξεχωρίζει, αλλά και πλούσιο

εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, η

έκδοση C-Series υπογραμμίζει την κα-

λύτερη στιγμή του μοντέλου. 

Το SUV C3 Aircross C-Series ξεχωρί-

ζει χάρη στα μοναδικά ανοδιώμενα

πλαίσια σε σκούρο κόκκινο χρώμα

(Deep Red) που εντοπίζονται στους

προβολείς και στα καλύμματα των

εξωτερικών καθρεπτών. Παράλληλα,

η διακριτική σήμανση με την ονομασία

της έκδοσης “C-Series” βρίσκεται ανά-

γλυφη στις εμπρόσθιες πόρτες κάτω

από τους καθρέπτες, δημιουργώντας

την αίσθηση της ξεχωριστής επιλογής

για το compact SUV. Είναι εξοπλισμένο

με νέες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

στο σχέδιο MATRIX, έχει πίσω φυμέ

τζάμια που τονίζουν τον περιπετειώδη

χαρακτήρα του και διατίθεται με Bi-Ton

οροφή σε λευκό ή μαύρο χρώμα.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο σε 4 χρωμα-

τικούς συνδυασμούς, με μαύρη οροφή

στα χρώματα αμαξώματος Artense

Grey, Platinium Grey και Natural

White, αλλά και με λευκή οροφή στο

μαύρο χρώμα αμαξώματος Perla

Nera.

Η CITROEN πιστή στην εταιρική της υπογραφή “Inspired By You - Εμπνεόμα-

στε από εσάς”, εμπνέεται από τους πελάτες της και τις ανάγκες τους και

λανσάρει τη νέα ειδική έκδοση του C3 Aircross

 

 

Η ειδική έκδοση C-Series είναι η κορυφαία

στιγμή του SUV μοντέλου της Citroen, η

οποία με τον πληρέστερο εξοπλισμό στην

κατηγορία του και δελεαστική τιμή, κάνει το

C3 Aircross μια πραγματικά μοναδική

πρόταση στην αγορά των compact-SUV.
“
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Για την ασφάλεια ιδιαιτέρως,

αξίζει να σημειωθεί πως το πλη-

ρέστατο πακέτο περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων, εκτός των προ-

αναφερθέντων, ABS με EBD και

Brake Assist, ESP με λειτουργία

αντιολίσθησης και Hill Assist για

την εκκίνηση σε ανωφέρειες,

Speed Limit Information (που

αναγνωρίζει τα σήματα του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας

(Κ.Ο.Κ.) που προσδιορίζουν τη

μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα)

και Intelligent Speed Adaptation

που προσαρμόζει την ταχύτητα

κίνησης στο cruise control ανά-

λογα με την μέγιστη επιτρεπό-

μενη ταχύτητα. 

 

Ειναι διαθέσιμο σε τρία μηχανικά σύνολα, ένα 

βενζίνης και δύο diesel. Πρόκειται για επιλογές

που προάγουν  την οικονομία και την ασφάλεια στις

μετακινήσεις, με τη βασική επιλογή να είναι αυτή του 

βενζινοκινητήρα των 1,2 λίτρων PureTech

Turbo με απόδοση 110 ίππων

“

auto news citroen C3 aircross
Tα SUV χαρακτηριστικά του με τους μεγάλους τροχούς και την πολύ μεγάλη απόσταση από το έδαφος, η άνεση

και η ευρυχωρία, καθώς και ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός στον οποίο περιλαμβάνεται το σύστημα

Multimedia Citroën Connect Radio με έγχρωμη οθόνη αφής 7″, ψηφιακό δέκτη DAB και 6 ηχεία για κορυφαία

εμπειρία ακρόασης, η λειτουργία Mirror Screen (Android Auto, CarPlay), συνθέτουν ένα σύνολο που στοχεύει

ξεκάθαρα στην κορυφή της κατηγορίας. Ο αυτόματος κλιματισμός, η αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

και προβολέων που διαθέτουν και σύστημα cornering light (φωτίζοντας την εσωτερική γωνία της κάθε στροφής),

μαζί με το πλήρες πακέτο συστημάτων υποστήριξης του οδηγού, παρέχουν υψηλά - κορυφαία επίπεδα άνεσης

και ασύγκριτη ασφάλεια. 
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Ειναι διαθέσιμο σε τρία μηχανικά σύνολα, ένα βενζίνης και δύο diesel. Πρόκειται για επιλογές που προάγουν

την οικονομία και την ασφάλεια στις μετακινήσεις, με τη βασική επιλογή να είναι αυτή του βενζινοκινητήρα των

1,2 λίτρων PureTech Turbo με απόδοση 110 ίππων. Οι diesel επιλογές είναι με τον BlueHDi των 1,5 λίτρων με

απόδοση 100 και 120 ίππων, που συνδυάζονται αντίστοιχα με χειροκίνητο και αυτόματο (EAT6) κιβώτιο 6 ταχυ-

τήτων. 

Στην καμπίνα του τα φαρδιά και

άνετα καθίσματα είναι διακο-

σμημένα με μια οριζόντια κόκ-

κινη γραμμή στο επάνω μέρος,

η οποία συνδυάζεται αρμονικά

με τις χρωματιστές πινελιές στο

εξωτερικό και ιδιαίτερα σε

αυτές του ταμπλό, καθώς και με

τις λευκές ραφές. Πάνω στα κα-

θίσματα, το λογότυπο “C-Series”

κάνει τη διαφορά για την ειδική

αυτή έκδοση, φέροντας επίσης

ειδική διακόσμηση στο κατώφλι

της πόρτας. 
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Η γαλλική πρόταση στα premium πετάει το γάντι 

στον ανταγωνισμό με πολλά, εντυπωσιακά τεχνολογικά

προνόμια. 

Το μήκος του οικογενειακού

μοντέλου αγγίζει τα 4,4 μέτρα, ενώ

το πλάτος και το ύψος του είναι 1,83 

και 1,47 μέτρα αντίστοιχα
“

To νέο DS4 εισάγει την γαλλική φίρμα στην

ολιγομελή παρέα των premium μοντέλων,

με φινέτσα στη σχεδίαση, πολυτελή αισθη-

τική στο εσωτερικό και πληθωρική γκάμα

κινητήρων. Το γαλλικό μοντέλο πρεσβεύει

με τον ιδανικότερο τρόπο την τεχνολογική

υπεροχή, την συνδεσιμότητα στην υπηρε-

σία του οδηγού ενώ, η ημιαυτόνομη οδή-

γηση περνάει μέσα από τα συστήματα

υποβοήθησης, που ενισχύουν το μοντέλο

στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας. Το

μήκος του οικογενειακού μοντέλου αγγίζει

τα 4,4 μέτρα, ενώ το πλάτος και το ύψος

του είναι 1,83 και 1,47 μέτρα αντίστοιχα. 

To εσωτερικό είναι και αυτό εντυπωσιακό,

με προσεγμένα υλικά κατασκευής και πολ-

λές δυνατότητες εξατομίκευσης. Ο εξοπλι-

σμός είναι ιδιαίτερα πληθωρικός

περιλαμβάνοντας σύστημα αυτόνομης

οδήγησης επιπέδου 2, ένα πολύ μεγάλο

head up display, και ένα πανίσχυρο ηχο-

σύστημα της γνωστής Focal. 

 

Ένα σκαλί πιο πάνωds 4
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auto news

Επίσης, το νέο σύστημα ψυχαγω-

γίας 10 ιντσών, του DS IRIS SYS-

TEM δίνει στον οδηγό τη

δυνατότητα να ενημερώνεται για

όλες τις λειτουργίες και να χειρί-

ζεται τις εφαρμογές σε απλότητα.

Μεταξύ αυτών και οι φωνητικές

εντολές και οι χειρονομίες μέσω

του DS IRIS SYSTEM που ενσω-

ματώνει στην πραγματικότητα

έναν προσωπικό βοηθό, ικανό να

αναγνωρίζει τι έχει πει σε αυτό,

έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί

να εκτελεί αιτήματα. Η οθόνη ανα-

γνωρίζει επίσης κανονικές κινή-

σεις, όπως μεγέθυνση, σμί-

κρυνση και αναγνώριση

χειρογράφου. Το νέο μοντέλο

φέρει το επίπεδο 2 ημι-αυτόνομης

οδήγησης – το υψηλότερο επί-

πεδο αυτονομίας που επιτρέπεται

επί του παρόντος στο δρόμο. Πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων το

Cruise Control που προσαρμόζει

την ταχύτητα ανάλογα με τη ροή

της κυκλοφορίας, με τη δυνατό-

τητα διακοπής και επανεκκίνησης

σε μποτιλιαρίσματα.

 

 

ds
4
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Το νέο μοντέλο φέρει το επίπεδο 2 ημι-αυτόνομης

οδήγησης – το υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας 

που επιτρέπεται επί του παρόντος στο δρόμο“

ds 4  

Η γκάμα των μοτέρ περιλαμβάνει τον κινητήρα 1.2

Bluetech με 130 ίππους, καθώς και ο μεγαλύτερος

των 1.600 κυβικών με 180 και 225 ίππους. Επίσης, η

ντίζελ εκδοχή 1.5 BlueHDI αποδίδει 130 ίππους. Όλοι

συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ

η plug-in υβριδική έκδοση e- Tense αποδίδει 225 ίπ-

πους και έχει ηλεκτρική αυτονομία 50 χιλιομέτρων.

Το νέο DS 4 είναι η οικογενειακή εκδοχή ενώ, για πιο

εκδρομικό χαρακτήρα υπάρχει και η DS 4 Cross με

κάποια στοιχεία SUV αλλά και η DS 4 Performance

Line, με πιο σπορ επιδόσεις. Το υβριδικό σύνολο

συνδυάζεται από εναν κινητήρα βενζίνης 180 ίππων

και συνδυάζεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα 110

ίππων που με το κιβώτιο ταχυτήτων e-EAT8, η συν-

δυαστική απόδοση αγγίζει τους 225 ίππους. 

Όλα τα DS 4 θα κατασκευάζοντιαι στο εργοστάσιο της

Opel στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν

το τελευταίο τρίμηνο του 2021.  

 

Επίσης, μπορεί να προγραμματίζει  ημι-αυτόματη προσπέραση, ρύθμιση ταχύτητας για στροφές και

συστάσεις ταχύτητας από πινακίδες, ενώ, το “Radar Corners” επιτρέπει λειτουργίες, όπως παρακο-

λούθηση τυφλού σημείου μεγάλων αποστάσεων (με εμβέλεια 75 μέτρων) και προειδοποίηση για κι-

νητικότητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. 
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Το MANN-FILTER FreciousPlus 

εξασφαλίζει καθαρό αέρα στον εσωτερικό 

χώρο του οχήματος

Δυστυχώς, σε όλο τον κόσμο όλο και περισσότεροι άνθρωποι επι-

βαρύνονται από τις επιπτώσεις του μολυσμένου αέρα. Αυτό μπορεί

να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία όχι μόνο σε εξωτερικούς χώ-

ρους σε μέρη με έντονη οδική κυκλοφορία, αλλά και σε εσωτερι-

κούς χώρους: Σύμφωνα με μια μελέτη της αμερικανικής

Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), η ατμοσφαιρική ρύ-

πανση μπορεί να είναι δύο έως πέντε φορές υψηλότερη σε εσω-

τερικούς χώρους σε σχέση με εξωτερικούς χώρους. Κάτι

αντίστοιχο ισχύει και για τους εσωτερικούς χώρους των οχημά-

των. «Οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε κλει-

στούς χώρους. Δεν έχει σημασία αν οι κλειστοί χώροι είναι στο

σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά ή στο αυτοκίνητο. Αιωρούμενα σω-

ματίδια, βακτήρια, βλαβερά αέρια, γύρη και αλλεργιογόνα υπάρ-

χουν τόσο σε κτίρια όσο και σε οχήματα. Η μόνη διαφορά τους είναι

ότι κάποια εισέρχονται από έξω, ενώ άλλα υπάρχουν ήδη στον

εσωτερικό χώρο ή προέρχονται από αυτόν», εξηγεί ο Martin Klein,

Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού Στοιχείων Φίλτρων της MANN+HUM-

MEL. Στα οχήματα, τα φίλτρα εσωτερικού χώρου διασφαλίζουν ότι

ο οδηγός και οι επιβάτες εισπνέουν όσο το δυνατόν λιγότερα από

αυτά. Παράδειγμα αποτελεί το MANN-FILTER FreciousPlus, το

οποίο φιλτράρει αξιόπιστα τα αιωρούμενα σωματίδια και τα βλα-

βερά αέρια από τον αέρα του οχήματος.

Μέχρι τώρα, ο βεβαρημένος αέρας καθαριζόταν μόνο σε λίγα

(οδικά) Hotspot στον κόσμο με στατικές στήλες φιλτραρίσματος της

MANN+HUMMEL. Σε όλους τους άλλους χώρους, η ατμοσφαιρική

ρύπανση παρέμενε αφιλτράριστη. Το υψηλό φορτίο διοξειδίου του

αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην κυκλοφορία στον

δρόμο εισερχόταν με τον εξωτερικό αέρα στο σύστημα αερισμού

προς το εσωτερικό του οχήματος και επιβάρυνε την υγεία του οδη-

γού και των επιβατών. Γι’ αυτό η MANN+HUMMEL προσφέρει

εδώ και πολλές δεκαετίες φίλτρα εσωτερικού χώρου υψηλού

βαθμού συγκράτησης για καθαρό αέρα στα οχήματα. Για τη δευ-

τερογενή αγορά αυτοκινήτων, αυτά είναι διαθέσιμα από τη MANN-

FILTER σε ποιότητα πρώτου εξοπλισμού και μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν σε οχήματα κάθε είδους συστήματος κίνησης.

Άριστη ποιότητα φίλτρου χάρη στη βιολειτουργική επίστρωση

Ένα από αυτά τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά φίλτρα εσωτερικού

χώρου είναι το πρωτοποριακό MANN-FILTER FreciousPlus. Η

βιολειτουργική επίστρωσή του δεσμεύει αλλεργιογόνα, φιλτράρει

τους ιούς και αποτρέπει την ανάπτυξη των βακτηρίων και της μού-

χλας στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Επιπλέον, διαχωρίζει

σχεδόν πλήρως τα αιωρούμενα σωματίδια που έχουν αεροδυνα-

μική διάμετρο 2,5 μικρομέτρων (PM 2,5). Αυτά τα σωματίδια είναι

30 έως 40 φορές πιο λεπτά από μια ανθρώπινη τρίχα και μπορούν

να εισχωρήσουν σε βάθος στους πνεύμονες. Τα μικρότερα από

αυτά τα σωματίδια καταλήγουν στο κυκλοφορικό σύστημα μέσω

των πνευμονικών κυψελίδων και μπορούν να προκαλέσουν πα-

θήσεις του αναπνευστικού, καθώς και καρκίνο.

Προκειμένου ένα φίλτρο εσωτερικού χώρου να μπορεί να λει-

τουργεί αξιόπιστα, θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο ή μετά

από κάθε 15.000 χιλιόμετρα. «Συστήνουμε στους τεχνικούς των

συνεργείων, να επισημαίνουν στον κάτοχο του οχήματος τακτικά

τη σπουδαιότητα και τη χρήση του φίλτρου εσωτερικού χώρου,

καθώς αυτό είναι κάτι που δυστυχώς αγνοούν οι περισσότεροι

οδηγοί», λέει ο Klein.

Η MANN-FILTER προσφέρει πάνω από 100 διαφορετικούς τύπους

φίλτρου εσωτερικού χώρου FreciousPlus σε ποιότητα πρώτου

εξοπλισμού και με αυτά καλύπτει περίπου το 70% του στόλου των

επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Οι χον-

δρέμποροι και τα συνεργεία μπορούν να βρουν περισσότερες πλη-

ροφορίες σχετικά με το FreciousPlus και τις λειτουργίες του,

καθώς και το κατάλληλο φίλτρο εσωτερικού χώρου για το εκάστοτε

όχημα στη διεύθυνση www.frecious-plus.com

• Το φίλτρο εσωτερικού χώρου FreciousPlus φιλτράρει τα αιωρούμενα σωματίδια και τα βλαβερά αέρια

• Ίδιο Know-how σε στήλες φιλτραρίσματος (Filter Cubes) MANN+HUMMEL και φίλτρα εσωτερικού χώρου

• Οι στήλες φιλτραρίσματος μειώνουν την επιβάρυνση από τις επιβλαβείς ουσίες σε πολυσύχναστα τμήματα του δρόμου

• Ατμοσφαιρική ρύπανση στον εσωτερικό χώρο δύο έως πέντε φορές υψηλότερη σε σχέση με το περιβάλλον






