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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. 

Κανόνες
Ε.Ε.

για την
καταλληλόητα

οδηγών

Η έκθεση εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση

στα κράτη μέλη σχετικά με τις διαδικασίες αξιο-

λόγησης της σωματικής και διανοητικής ικανό-

τητας των οδηγών. Η ΕΕ επανεξετάζει επί του

παρόντος την Οδηγία για τις άδειες οδήγησης και

αναμένεται αναθεώρησή της εντός του 2022.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι για πολλές χώρες της

ΕΕ, η αξιολόγηση  βασίζεται  ακόμη μόνο στην

ηλικία, παρά το γεγονός ότι μελέτες έχουν κατα-

λήξει στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένες κατα-

στάσεις υγείας όπως, η κατάχρηση ουσιών, οι

ψυχικές διαταραχές, η επιληψία και ο διαβήτης,

είναι πιο σημαντικοί παράγοντες από την ηλικία

από ιατρική άποψη όσον αφορά στην ικανότητα

για οδήγηση. Ο υποχρεωτικός ιατρικός έλεγχος

οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχει αποδειχ-

θεί αποτελεσματικός στην πρόληψη σοβαρών

συγκρούσεων. Μπορεί ακόμη και να έχει αρνη-

τικό αντίκτυπο στην ασφάλεια, καθώς οι ηλικιω-

μένοι οδηγοί με ανάκληση της άδειας οδήγησης

λόγω κακής φυσικής κατάστασης γίνονται ευά-

λωτοι χρήστες του δρόμου. 

Απαιτείται αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά 
με την καταλληλότητα  των οδηγών από ιατρική άποψη

”έρευνα

Η ισχύουσα προσέγγιση της ΕΕ για την αξιολόγηση του εάν οι οδηγοί είναι από ιατρική

άποψη ικανοί για να έχουν άδεια οδήγησης χρειάζεται ουσιαστική αναθεώρηση, σύμφωνα

με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών. 
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Κανόνες
Ε.Ε.

για την
καταλληλόητα

οδηγών

έρευνα

Το ETSC συνιστά στις εθνικές κυβερνήσεις να

κάνουν ευρύτερη χρήση των αδειών οδήγησης

υπό όρους, για να επιτρέψουν σε όσους ενδέχε-

ται να διατρέχουν μικρό κίνδυνο να συνεχίσουν

να οδηγούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με το ρόλο που

διαδραματίζουν στις οδικές συγκρούσεις οι ια-

τρικές παθήσεις και διαταραχές είναι επίσης ένα

σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους συντά-

κτες της έκθεσης. Μία πανευρωπαϊκή έρευνα

των αναλυτικών στοιχείων τροχαίων συγκρού-

σεων σε βάθος μπορεί να βοηθούσε στην κατα-

νόηση αυτών των παραγόντων, αλλά επί του

παρόντος μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών

συλλέγει συστηματικά τέτοια στοιχεία.

Μία σημαντική εξαίρεση είναι η Φινλανδία,

όπου κάθε θανατηφόρα σύγκρουση ακολουθεί-

ται από μία διεξοδική έρευνα. Μεταξύ 2014 και

2018, οι Φινλανδοί ερευνητές απέδωσαν ως

αιτία για το 16% των περιπτώσεων θανατηφόρων

συγκρούσεων την ασθένεια του οδηγού. Τα καρ-

διαγγειακά νοσήματα ήταν ο πιο κοινός παρά-

γοντας κινδύνου όπου η νόσος ήταν γνωστό ότι

συνέβαλε άμεσα στη σύγκρουση. Από τις 141 θα-

νατηφόρες συγκρούσεις που είναι γνωστό ότι

προκλήθηκαν από ασθένεια του οδηγού μεταξύ

2014-2018, οι 119 οφείλονταν σε καρδιακές πα-

θήσεις ή υπέρταση.

Πολλές χώρες απαιτούν κάποια μορφή ιατρικού

ελέγχου για όσους αιτούνται για πρώτη φορά

άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εκτός από το τεστ

όρασης που απαιτείται σύμφωνα με τους κανό-

νες της ΕΕ. Υπάρχουν όμως τεράστιες διαφορές

στον τρόπο διενέργειας αυτών των ελέγχων με-

ταξύ των διαφόρων χωρών. Το ιατρικό τεστ που

απαιτείται κατά την απόκτηση άδειας για πρώτη

φορά, μπορεί να είναι ένα έντυπο αυτοαξιολόγη-

σης που συμπληρώνεται και υπογράφεται από

τον αιτούντα, έως μία ιατρική εξέταση που πραγ-

ματοποιείται από τον οικογενειακό γιατρό ή ια-

τρική εξέταση που πραγματοποιείται από

ειδικευμένο γιατρό ή κέντρο. 
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Κανόνες
Ε.Ε.

για την
καταλληλόητα

οδηγών

έρευνα

Το ETSC συνιστά στην ΕΕ και στις εθνικές κυβερ-

νήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υιοθετή-

σουν μια τυποποιημένη διαδικασία βασισμένη

στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ώστε να χρη-

σιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη.

Η καταλληλόλητα από ιατρικής άποψης για οδή-

γηση είναι ζήτημα κρίσης, καθώς και επιστήμης,

αλλά τα επίπεδα εκπαίδευσης ή οδηγιών που

παρέχονται σε εκείνους που αξιολογούν ιατρικά

την ικανότητα οδήγησης στην Ευρώπη διαφέ-

ρουν σημαντικά. Ένα σαφές σύνολο οδηγιών

που εκδίδονται σε εκείνους που αξιολογούν ια-

τρικά την ικανότητα οδήγησης είναι γνωστό ότι

θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Το ETSC συνιστά να

ενισχυθεί ο ρόλος των Γενικών Ιατρών ως το βα-

σικό σημείο απόφασης για τον εντοπισμό εκεί-

νων που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο. Το

ETSC καλεί επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις να

αναπτύξουν και να εξουσιοδοτήσουν στοιχειοθε-

τημένα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία έχουν

αποδειχθεί αποτελεσματικά και γίνονται δεκτά

ιδίως από τους οικογενειακούς γιατρούς.

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ αποκλείουν ρητά

την έκδοση αδειών οδήγησης σε άτομα που

εξαρτώνται από το αλκοόλ. Αν και αυτό μπορεί

να ακούγεται λογικό, επειδή το 25% όλων των

θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις στην ΕΕ

εκτιμάται ότι σχετίζονται με το αλκοόλ, οι παρα-

βάτες που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και

τα άτομα που εξαρτώνται από το αλκοόλ μπορεί

να καταλήξουν να αγνοούν τις απαγορεύσεις και

να οδηγήσουν ούτως ή άλλως. Για τα άτομα που

εξαρτώνται από το αλκοόλ, οι ισχύοντες κανόνες

της ΕΕ αποκλείουν αποτελεσματικά την πρό-

σβαση σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργα-

λεία για την αποτροπή επαναλαμβανόμενων

αδικημάτων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ:

προγράμματα αποκατάστασης με χρήση συστη-

μάτων παρεμπόδισης οδήγησης (alcohol inter-

locks). 
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Κανόνες
Ε.Ε.

για την
καταλληλόητα

οδηγών

έρευνα

Αυτά επιτρέπουν στους παραβάτες που οδη-

γούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, να οδη-

γούν όσο το όχημά τους είναι εξοπλισμένο

με μια συσκευή που τους εμποδίζει να οδη-

γούν μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Το ETSC

αναφέρει ότι οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να

επιτρέπουν στα εξαρτημένα από το αλκοόλ

άτομα να περιλαμβάνονται σε προγράμματα

με χρήση αυτών των συσκευών όπου μπο-

ρούν  να συνεχίσουν να οδηγούν υπό αυ-

τούς τους περιορισμούς.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα το Ιν-

στιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος

Μυλωνάς» έχει επισημάνει τη σημασία της

«καλής υγείας για ασφαλή οδήγηση» στο

πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και

τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλ-

λον». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσ-

σεται σε πρόγραμμα ενημερωτικών και

εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία του

Ινστιτούτου με την Ελληνική εταιρεία φαρ-

μακευτικής βιοτεχνολογίας GENESIS

Pharma. Θέματα που έχουν επισημανθεί

στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν να κά-

νουν με την υπνηλία και τα συμπτώματά της

– ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στους

Η καταλληλόλητα από ιατρικής άποψης για οδήγηση είναι ζήτημα
κρίσης, καθώς και επιστήμης, αλλά τα επίπεδα εκπαίδευσης 

ή οδηγιών που παρέχονται σε εκείνους που αξιολογούν ιατρικά την
ικανότητα οδήγησης στην Ευρώπη διαφέρουν σημαντικά.

”



επαγγελματίες οδηγούς - καθώς και τους

απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους σε οδηγούς

τρίτης ηλικίας (όραση, ακοή, νευρολογικός

έλεγχος), παθήσεις οι οποίες μειώνουν τις

ικανότητες μας που είναι σημαντικές για την

οδήγηση και για τη λήψη φαρμακευτικής αγω-

γής που ενδέχεται να επιβαρύνει τα αντανα-

κλαστικά.

Όσον αφορά στην οδήγηση υπό την επήρεια

φαρμάκων, λιγότερα είναι γνωστά για την επί-

δρασή τους σε σχέση με το αλκοόλ ή για την

περίπτωση ταυτόχρονης λήψης φαρμάκων με

κατανάλωση αλκοόλ. 

Το ETSC συνιστά την εφαρμογή της υφιστάμε-

νης κατηγοριοποίησης «DRUID» της ΕΕ για την

επισήμανση σχετικών φαρμάκων και τονίζει

το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι

γιατροί στην παροχή συμβουλών στους ασθε-

νείς τους σχετικά με την επίδραση των συντα-

γογραφούμενων φαρμάκων στην οδήγηση. 
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Με έμπνευση από αυτό το ξεχωριστό φυτό, η Kiri Tech-

nologies και το τμήμα e-Mobility της Stellantis δημιούρ-

γησαν μια πρωτοποριακή εφαρμογή με βάση το

πολύ-βραβευμένο, νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500.

Η νέα εφαρμογή παρουσιάστηκε από τους Cristiano Fio-

rio, Brand Marketing Communication της Stellantis για

την Ευρώπη, Gabriele Catacchio, e-Mobility Program

Manager και Giorgio Neri, New 500 Commercial

Launch Manager & Fiat e-Mobility Manager. Τα τρία

στελέχη της Stellantis περιέγραψαν το πρόγραμμα Kiri

ξεκινώντας από τον κ. Fiorio: «Η απλή, αλλά και πρω-

τοποριακή ιδέα της Kiri Technologies μας τράβηξε αμέ-

σως την προσοχή. Aυτή δεν είναι άλλη από την

επιβράβευση των οδηγών που σέβονται το περιβάλλον.

Ο συνδυασμός αυτής της ιδέας με τα χαρακτηριστικά του

νέου ηλεκτρικού 500, του πλέον προηγμένου ηλεκτρι-

κού αυτοκινήτου πόλης, ταίριαξαν με απόλυτα φυσικό

τρόπο.»

Η Kiri Technologies ιδρύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το

2020, από τους Mauro Di Benedetto, Luca Rubino και

Kai Schildhauer, με αποστολή να επιταχύνει πρωτοβου-

λίες που υποστηρίζουν τις βιώσιμες πρακτικές. Με σύν-

θημα “Think Big. Act Green”, για την Kiri κάθε πράξη,

κάθε πρωτοβουλία, όσο μικρή και αν είναι μπορεί να

συμβάλει στην προσπάθεια για την προστασία του περι-

βάλλοντος. Το KiriCoin αποτελεί μία από αυτές, στο-

χεύοντας να επιβραβεύει την «πράσινη συμπεριφορά»,

έτσι ώστε όσο πιο φιλικός προς το περιβάλλον είναι κα-

■ “Kiri” είναι η Ιαπωνική λέξη για το δέντρο Παυλώνια (Paulownia), το οποίο είναι

γνωστό για την ιδιότητα του να απορροφά 10 φορές περισσότερο CO2 από οποιοδήποτε

άλλο φυτό. Μόλις ένα εκτάριο με δέντρα του είδους, μπορούν να «καθαρίσουν» 30 τό-

νους CO2 ανά έτος, ποσότητα που είναι αντίστοιχη με τις εκπομπές του συγκεκριμένου

αερίου από 30 αυτοκίνητα για την ίδια περίοδο. 

Ηλεκτρικό Fiat 500
Για πρώτη φορά αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει πρόγραμμα 

επιβράβευσης της οικονομικής οδήγησης με κρυπτονόμισμα

νέα εταιριών
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νείς, τόσο περισσότερο να κερδίζει.

Η βασική ιδέα πίσω από αυτό το πρωτοποριακό πρό-

γραμμα βρίσκεται στο να επιβραβεύονται με το κρυπτο-

νόμισμα KiriCoin οι οδηγοί του νέου ηλεκτρικού Fiat

500 που ακολουθούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον

στιλ οδήγησης. Πρόκειται για μια ιδέα που εφαρμόζεται

για πρώτη φορά στο χώρο του αυτοκινήτου. Ο κ. Cat-

acchio, e-Mobility Program Manager της Stellantis

αναφέρει σχετικά: «Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους

πελάτες μας που ακολουθούν φιλικές προς το περιβάλ-

λον πρακτικές και να τους προσφέρουμε αποκλειστικά

προνόμια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να

οδηγούν το νέο τους ηλεκτρικό 500 και να συλλέγουν

KiriCoins μέσω της εφαρμογής Fiat app. Στοιχεία όπως

η απόσταση, η ταχύτητα, ο ρυθμός επιτάχυνσης/επι-

βράδυνσης, «ανεβαίνουν» στην πλατφόρμα της Kiri και

μετατρέπονται σε KiriCoins μέσω ενός προηγμένου αλ-

γόριθμου. Στη συνέχεια με τα KiriCoins που συλλέγον-

ται ο χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα και

υπηρεσίες».

Η μετατροπή των KiriCoins σε αγαθά και υπηρεσίες

είναι εξαιρετικά απλή, όπως εξηγεί και ο κ. Neri, New

500 Commercial Launch Manager & Fiat e-Mobility

Manager: «Για την υποστήριξη μιας τόσο πρωτοπορια-

κής ιδέας χρειαζόταν ένα επίσης πρωτοποριακό αυτο-

κίνητο, όπως είναι το νέο ηλεκτρικό 500. Ένα ορόσημο

της αυτοκίνησης με κορυφαία συνδεσιμότητα, το οποίο

επιβραβεύει τους χρήστες με KiriCoins και τους δίνει

τη δυνατότητα αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον

προϊόντων από εταιρείες που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες

με εμάς για βιώσιμες πρακτικές.»

Στην οδήγησε σε αστικό περιβάλλον ένα χιλιόμετρο αξί-

ζει περίπου ένα KiriCoin, δηλαδή 2 λεπτά του ευρώ. Συ-

νεπώς με μια μέση χρήση 15.000χλμ. ανά έτος, ο

χρήστης θα κερδίζει περίπου 150 ευρώ. Αυτή είναι και

η βασική ιδέα η οποία εξελίσσεται ώστε ο χρήστης να

αυξάνει το κέρδος σύμφωνα με τον τρόπο που οδηγεί.

Μέσω του συστήματος πολυμέσων Uconnect και της

λειτουργίας eco:Score ο οδηγός λαμβάνει βαθμολογία

μεταξύ 0 και 100 για το πόσο φιλικά προς το περιβάλλον

οδηγεί. Οι οδηγοί  με την καλύτερη βαθμολογία θα λαμ-

βάνουν επιπλέον ειδικές προσφορές από συνεργάτες

του προγράμματος όπως οι Amazon, Apple, Netflix,

Spotify Premium και Zalando.

Αυτή η πρωτοποριακή πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε

να ξεκινήσει παρά με ένα εξίσου πρωτοποριακό αυτο-

κίνητο όπως είναι το νέο ηλεκτρικό 500. Με την αύρα

του θρυλικού 500 του 1957, το νέο ηλεκτρικό 500 προ-

σφέρει μια ευχάριστη, πρακτική, άνετη και φιλική προς

το περιβάλλον λύση αυτοκίνησης, αλλά και ένα συνο-

λικό οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών. Με δυ-

νατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, προηγμένο

σύστημα πολυμέσων συμβατό και με δίκτυα 5G, αλλά

και δυνατότητα επιλογής αμαξώματος (hatchback,

cabrio και 3+1), το νέο ηλεκτρικό 500 είναι το πλέον ξε-

χωριστό αυτοκίνητο πόλης.

FIAT
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Η αίθουσα αυτή, σήμερα ανήκει στο μουσείο της

SKODA, που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της

Mlada Boleslav. Βρίσκεται μερικές δεκάδες μέτρα μα-

κριά από τις σύγχρονες κατασκευαστικές μονάδες της

μάρκας, όπου περίπου 29.100 εργαζόμενοι παράγουν

έξι διαφορετικά μοντέλα: τα FABIA, SCALA και OC-

TAVIA, καθώς και τρία από τα τέσσερα SUV της μάρ-

κας, τα KAMIQ, KAROQ και το ηλεκτρικό ENYAQ iV. Για

την κατασκευή του ENYAQ iV, η εταιρεία μετέτρεψε

μία υπάρχουσα γραμμή παραγωγής, δημιουργώντας

κάτι πρωτόγνωρο στο Volkswagen Group: τη μονα-

δική γραμμή που επιτρέπει ταυτόχρονη παραγωγή

μοντέλων με βάση τόσο την αρθρωτή πλατφόρμα για

την ηλεκτροκίνηση (MEB) όσο και τη γνωστή, εγκάρ-

σιου προσανατολισμού πλατφόρμα MQB. Εκτός από

την OCTAVIA και το compact SUV KAROQ, το ηλε-

κτρικό ENYAQ iV κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή

παραγωγής, από τα τέλη Νοεμβρίου 2020.

Αυτή η καινοτομία αντικατοπτρίζει τη συνεχή ανάπτυξη

και εκσυγχρονισμό της SKODA AUTO στις κατασκευα-

στικές της μονάδες, με υλοποίηση του Industry 4.0, της

πιο σύγχρονης φιλοσοφίας παραγωγής. Ακόμη και

πριν την κοινή γραμμή παραγωγής για τα μοντέλα βα-

σισμένα στις MEB και MQB, για παράδειγμα, η SKODA

είχε εγκαινιάσει μία υπερσύγχρονη μονάδα βαφής, με

ετήσια παραγωγή έως 168.000 αμαξωμάτων, δημι-

ουργώντας περισσότερες από 650 νέες θέσεις εργα-

σίας.

Εκτός από οχήματα, η SKODA AUTO παράγει επίσης

στη Mlada Boleslav κινητήρες, τα χειροκίνητα κιβώτια

ταχυτήτων και άξονες MQ100 και MQ200, καθώς και

μπαταρίες υψηλής τάσης για plug-in υβριδικά μοντέλα

νέα εταιριών

Μία ιστορική στιγμή για τη SKODA AUTO, καθώς πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε τα

15 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής στο κεν-

τρικό της εργοστάσιο, στη Mlada Boleslav. Το αυτοκίνητο-ορόσημο ήταν ένα

SKODA ENYAQ iV σε χρώμα Arctic Silver Metallic.

Σε αντιστοιχία, το 1905, οι ιδρυτές της μάρκας Vaclav Laurin και Vaclav Klement

είχαν οι ίδιοι οδηγήσει ένα Voiturette A, το πρώτο τους αυτοκίνητο, από την αί-

θουσα στην οποία το είχαν κατασκευάσει στον εξωτερικό χώρο. 

■ H SKODA συμπλήρωσε 15 εκατομμύρια
αυτοκίνητα στο κεντρικό της εργοστάσιο
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πολλών μαρκών του Volkswagen Group. Μόλις τον

προηγούμενο μήνα, η 100.000η μπαταρία έλξης,

βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Η αύξηση στην παραγωγή του βασικού εργοστασίου

της SKODA AUTO και το ορόσημο των 15 εκατομμυ-

ρίων οχημάτων, συνδέονται στενά με την ένταξη της

μάρκας στο Volkswagen Group, πριν από 30 χρόνια,

το 1991. Έκτοτε, πάνω από 10.700.000 αυτοκίνητα

έχουν κατασκευαστεί μόνο στη Mlada Boleslav. Η

συνεργασία αυτή επέτρεψε στη SKODA AUTO να εξε-

λιχθεί από ηγέτης μίας περιφερειακής αγοράς, στην

ανατολική Ευρώπη, σε μια επιτυχημένη παγκόσμια

μάρκα, με μεγάλο όγκο παραγωγής.

Σήμερα, το εργοστάσιο στη Mlada Boleslav διαδρα-

ματίζει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής

της μάρκας για την ηλεκτροκίνηση. Το ENYAQ iV είναι

το μόνο ηλεκτρικό μοντέλο του Volkswagen Group

στην Ευρώπη, που βασίζεται στην MEB και παράγεται

εκτός Γερμανίας. 

Εκτός από το κεντρικό εργοστάσιο στη Mlada

Boleslav, η SKODA AUTO λειτουργεί επίσης τις δικές

της εγκαταστάσεις παραγωγής στις περιοχές Kvasiny

και Vrchlabí, στην Τσεχία. Στο Kvasiny, η SKODA κα-

τασκευάζει το SUPERB και το SUPERB iV με plug-in

υβριδικό κινητήριο σύστημα, καθώς και τα KODIAQ

και KAROQ. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο εξαρτημά-

των στο Vrchlabí παράγει το αυτόματο κιβώτιο ταχυ-

τήτων διπλού συμπλέκτη DSG, με κωδικό DQ200.

Αυτοκίνητα της SKODA παράγονται επίσης στη Σλο-

βακία, την Ουκρανία, την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία.

Συνολικά, η μάρκα έχει κατασκευάσει περισσότερα

από 24.800.000 οχήματα παγκοσμίως, από το 1905.

SKODA
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Σε μία διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο POWER DAY, το Volkswagen Group παρουσίασε τη

στρατηγική του για τις μπαταρίες και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, έως το 2030. 

Ταυτόχρονα, το Volkswagen Group στοχεύει να εξασφαλίσει αδιάλειπτη τροφοδοσία με μπαταρίες μετά το 2025.

Μόνο στην Ευρώπη, έως το τέλος της δεκαετίας θα έχουν δημιουργηθεί έξι μέγα-εργοστάσια συνολικής παρα-

γωγικής ικανότητας 240 GWh. Σχεδιάζεται επίσης σημαντική επέκταση του δημόσιου δικτύου γρήγορης φόρτισης

(ταχυφόρτισης) σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς τούτο, το Group έχει ήδη συμφωνήσει συνεργασίες με εταιρείες

ενέργειας στην Ευρώπη, τις BP (Μεγάλη Βρετανία), Iberdrola (Ισπανία) και Enel (Ιταλία). 

Οι ενέργειες αυτές «μακροπρόθεσμα θα θέσουν το Volkswagen Group σε ηγετική θέση τόσο για τις πλέον προ-

ηγμένες τεχνολογικά μπαταρίες όσο και την καλύτερη εμπειρία πελατών στην εποχή της κινητικότητας με μη-

δενικές εκπομπές ρύπων», δήλωσε ο Dr. Herbert Diess, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Volkswagen Group. 

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου τεχνολογικού χάρτη θα φέρει η Volkswagen Group Compo-

nents, με επικεφαλής τον Thomas Schmall, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group για την

Τεχνολογία και CEO της Volkswagen Group Components, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Η μείωση του κόστους

και της πολυπλοκότητας της μπαταρίας με ταυτόχρονη αύξηση της αυτονομίας και των επιδόσεών της, θα κα-

ταστήσει τελικά την ηλεκτροκίνηση προσιτή και κυρίαρχη τεχνολογία».

Το Volkswagen Group στοχεύει σε σημαντική αύξηση της
παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη, προκειμένου να
καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Συνολικά, θα τεθούν σε
λειτουργία έξι μέγα-εργοστάσια, με συνολική ενεργειακή
ικανότητα 240 GWh ετησίως. Τα δύο πρώτα θα λειτουρ-
γούν στη σουηδική πόλη Skellefteå και στο Salzgitter της
Γερμανίας, 40 GWh το καθένα. Στο πρώτο, σε συνεργασία
με την Northvolt, θα κατασκευάζονται μπαταρίες για τα
πιο premium μοντέλα. Το μέγα-εργοστάσιο του Volkswa-
gen Group στο Salzgitter θα παράγει μπαταρίες για πιο
μαζικά μοντέλα από το 2025 και θα αναπτύξει καινοτομίες
στη διαδικασία, τον σχεδιασμό και την τεχνολογία χημείας.
Και τα δύο θα τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό από ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Οι τοποθεσίες και οι συνεργάτες
για τα υπόλοιπα τέσσερα μέγα-εργοστάσια είναι υπό διε-
ρεύνηση.

Το νέο ενιαίο μπλοκ μπαταρίας θα προσφέρει τεράστια
εξοικονόμηση κόστους. Έχει προγραμματιστεί να κυκλο-
φορήσει το 2023 και μέχρι το 2030 θα έχει εγκατασταθεί
στο 80 % όλων των ηλεκτρικών οχημάτων του Group, σε
όλες τις μάρκες του. Θα επιτευχθεί επιπλέον εξοικονό-
μηση με τη βελτιστοποίηση των στοιχείων, την ανάπτυξη
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τη συνεπή ανακύ-
κλωση. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση του κόστους της
μπαταρίας στα “entry level” μοντέλα έως και 50 % και στο
τμήμα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις έως και 30 %, με το
κόστος ανά κιλοβατώρα να διαμορφώνεται κάτω από 100
€. 
Εμπλουτισμένη και πιο πλήρης αλυσίδα αξίας. Το Volk-
swagen Group θα εξασφαλίσει τον αδιάλειπτο εφοδιασμό
με μπαταρίες, με ανάπτυξη τεχνολογίας στην ικανότητα
αποθήκευσης ενέργειας και τη δυνατότητα γρήγορης

■ Το Volkswagen Group παρουσίασε 
τη στρατηγική του για τις μπαταρίες 

και τη φόρτιση έως το 2030

νέα εταιριών

■ Τα σημαντικότερα σημεία του τεχνολογικού χάρτη που παρουσιάστηκε στην POWER DAY:



φόρτισης, επιπλέον του μειωμένου κόστους. Το νέο πρισμα-
τικό ενιαίο μπλοκ προσφέρει επίσης τις καλύτερες συνθή-
κες για τη μετάβαση στις μπαταρίες τύπου solid state, το
επόμενο τεχνολογικό άλμα στις μπαταρίες, το οποίο το Volk-
swagen Group αναμένει για τα μέσα της δεκαετίας. Το
Group εστιάζει σε στρατηγικές συνεργασίες για αποτελε-
σματική χρήση φυσικών πόρων και καλύτερη φόρτιση, πα-
ράλληλα με διατήρηση των στρατηγικών
χρηματοοικονομικών του στόχων (δείκτης capex περίπου
6% έως το 2025 και ετήσιες καθαρές ταμειακές ροές άνω
των 10 δισ. ευρώ).
Επέκταση του παγκόσμιου δικτύου γρήγορης φόρτισης με
λειτουργία περίπου 18.000 δημόσιων σημείων ταχυφόρτι-
σης στην Ευρώπη έως το 2025, που αντιπροσωπεύει έναν
πενταπλασιασμό του σημερινού δικτύου ταχυφόρτισης και
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου της συνολικής ζήτησης
που προβλέπεται για την Ευρώπη για το 2025. Αυτό θα επι-
τευχθεί μέσω μιας σειράς στρατηγικών συνεργασιών – επι-
πλέον του project IONITY. 
To Volkswagen Group θα δημιουργήσει περίπου 8.000 ση-
μεία ταχυφόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη σε συνεργα-
σία με την BP. Οι ταχυφορτιστές με χωρητικότητα φόρτισης
150 kW θα εγκατασταθούν σε συνολικά 4.000 πρατήρια
καυσίμων BP και ARAL, με την πλειονότητα αυτών στη Γερ-
μανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Σε συνεργασία με την Iber-
drola, το Group θα καλύψει τις κύριες οδούς κυκλοφορίας
στην Ισπανία. Στην Ιταλία, το Volkswagen Group θα συνερ-
γαστεί με την Enel για τη δημιουργία του δικτύου ταχυφόρ-
τισης τόσο στους αυτοκινητόδρομους όσο και στις αστικές
περιοχές. Προβλέπεται επένδυση περίπου 400 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνολικά έως το
2025, με περαιτέρω επενδύσεις να βαρύνουν εξωτερικούς
συνεργάτες.
Αντίστοιχες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί για τις Η.Π.Α.
και την Κίνα. Η Electrify America σχεδιάζει περίπου 3.500 

σημεία ταχυφόρτισης στη Βόρεια Αμερική μέχρι το τέλος
του έτους. Στην Κίνα, το Group στοχεύει σε συνολικά 17.000
σημεία ταχυφόρτισης έως το 2025, μέσω της κοινής επιχεί-
ρησης CAMS.
Το Volkswagen Group θα κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέρος του ενεργειακού συστήματος ενσωματώνοντας το
ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια
ενεργειακά συστήματα στο μέλλον. Αυτό θα επιτρέψει στην
πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο να αποθηκευτεί
στο όχημα και να τροφοδοτηθεί ξανά στο οικιακό δίκτυο, εάν
χρειαστεί. Όχι μόνο οι πελάτες δεν θα εξαρτώνται τόσο από
το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά θα εξοικονομήσουν χρή-
ματα και θα μειώσουν τις εκπομπές CO2. Τα μοντέλα που
βασίζονται στην πλατφόρμα MEB του Volkswagen Group
θα υποστηρίξουν αυτήν την τεχνολογία ήδη από το 2022. Θα
προσφέρεται επίσης ένα πλήρες πακέτο με όλες τις συ-
σκευές και τις ψηφιακές υπηρεσίες - από το Wallbox δύο
δρόμων έως τη διαχείριση ενέργειας. Η τεχνολογία πρόκει-
ται να χρησιμοποιηθεί σύντομα και σε μεγαλύτερη κλίμακα
- για παράδειγμα σε κτίρια κατοικιών, επιχειρήσεις ή στο
γενικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.
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VOLKSWAGEN

Ο «τεχνολογικός χάρτης»
που δόθηκε στη δημοσιότητα

εστιάζει στη μείωση της 
πολυπλοκότητας και του κόστους

της μπαταρίας, προκειμένου το 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο να καταστεί

πιο ελκυστικό και ρεαλιστικό 
για όσο το δυνατόν περισσότερους

ανθρώπους

”
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Nissan JUKE:

Urban Shooting Challenge

Με αφορμή το ορόσημο των δέκα ετών από την κυκλοφορία του JUKE,
η Nissan έδωσε σε δέκα φωτογράφους το “ελεύθερο” για να πραγματοποιήσουν

μια ξεχωριστή φωτογράφιση με το δημοφιλές compact crossover. 

Ο στόχος ήταν σαφής : η παραγωγή μιας σειράς εντυπωσια-
κών φωτογραφιών του JUKE για την ανάδειξη του μοναδι-
κού σχεδιασμού του, ενός στοιχείου που επιδρά καταλυτικά
στους υποψήφιους αγοραστές του μοντέλου. 
Το εγχείρημα συνέπεσε με τη δέκατη επέτειο από το λανσά-
ρισμα του JUKE, ως του πρωτοποριακού urban crossover
στην Ευρώπη. Συμπίπτει επίσης με την παράδοση του
10.000ού αυτοκινήτου της δεύτερης γενιάς JUKE, στη Γαλ-
λία.
Οι υποψήφιοι φωτογράφοι ήταν ελεύθεροι να απαθανατί-
σουν το JUKE σε αστικό περιβάλλον, στο στοιχείο του δη-

λαδή,  ή σε ένα περιβάλλον της επιλογής τους. Μπορούσαν
να επιλέξουν από μια ποικιλία πιθανών επιλογών εξατομί-
κευσης,  από τις 13 συνολικά,  που εκτείνονται από το χρώμα
του αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένων των διχρωμιών,
μέχρι το εξατομικευμένο εσωτερικό.
Απαλλαγμένοι από περιορισμούς, οι φωτογράφοι έδωσαν
πνοή στις  φαντασιώσεις τους. Η δημιουργικότητα των φω-
τογράφων αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή προσωπικότητα
του αυτοκινήτου και έφερε το compact crossover σε τοπο-
θεσίες που σχετίζονται συνήθως με την αρχιτεκτονική, τη
μόδα, τη φύση, τον αθλητισμό και τη μουσική.

νέα εταιριών
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν παρατη-

ρηθεί κατά τις οποίες επίδοξοι κλέφτες προσεγγί-

ζουν οικίες στις οποίες βρίσκονται σταθμευμένα

αυτοκίνητα που θέλουν να αποσπάσουν. Η μεθο-

δολογία που συνήθως χρησιμοποιείται περιλαμβά-

νει τη χρήση ενός ειδικού ηλεκτρονικού

εξοπλισμού με τη βοήθεια του οποίου οι επίδοξοι

κλέφτες αποσπούν το σήμα του χειριστηρίου

(τύπου KeyFree) που βρίσκεται εντός του σπιτιού

με αποτέλεσμα να καταφέρουν να ξεκλειδώσουν

και να εκκινήσουν το όχημα. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει με τον πιο αποτε-

λεσματικό τρόπο την απειλή κλοπής του αγαπημέ-

νου σας Ford, η εταιρεία εξέλιξε και εγκατέστησε

στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων των

νέων Puma και Kuga με σύστημα Ford KeyFree

έναν νέο τύπο χειριστηρίου, ο οποίος μέσω ενός

αισθητήρα κίνησης ανιχνεύει αν το κλειδί βρίσκε-

ται σε κίνηση ή όχι. 

Εφόσον δεν κινείται για χρονικό διάστημα μεγα-

λύτερο των 40 δευτερόλεπτων, το χειριστήριο

μπαίνει αυτόματα σε διαδικασία «απενεργοποί-

ησης», αποτρέποντας οποιαδήποτε απόπειρα υπο-

κλοπής του σήματός του από διάφορα ηλεκτρονικά

μέσα. Πρακτικά, με τον τρόπο αυτό είναι αδύνατο

να καταφέρει κάποιος να εκκινήσει τον κινητήρα

των νέων Ford Puma και Kuga, τα οποία εξοπλί-

ζονται με το προηγμένο σύστημα Ford KeyFree.

Η Ford προσφέρει 

κορυφαία προστασία από κλοπές
for
dk
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Προκειμένου να αντιμετωπίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

την απειλή κλοπής του αγαπημένου σας Ford, η εταιρεία εξέλιξε και 

εγκατέστησε στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων των νέων Puma

και Kuga με σύστημα Ford KeyFree έναν νέο τύπο χειριστηρίου

τεχνολογία
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Η μετακίνηση του χειριστηρίου από τον χρήστη θα το επα-

ναφέρει αυτόματα σε κατάσταση πλήρους λειτουργικότη-

τας όταν ο οδηγός πλησιάσει το αυτοκίνητό του.

Αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια που εξα-

σφαλίζουν στους πελάτες, όλα τα χειριστήρια της Ford

έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποκλειστικά σε

ακτίνα 2 μέτρων από τα αυτοκίνητα με τα οποία είναι συν-

δεδεμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία κλει-

διού είναι διαθέσιμη ήδη από το 2019 στα δημοφιλή μον-

τέλα της εξοπλίζονται με το σύστημα Ford KeyFree.

«Η διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών,

οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες σε όλους,

αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα για τη Ford, τη βιομη-

χανία μας και για εκείνους που καλούνται να πατάξουν το

έγκλημα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε

την απλή αλλά αποτελεσματική λύση μας για τα Ford Puma

και Kuga, για να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερους

ιδιοκτήτες των πιο δημοφιλών αυτοκινήτων μας» δηλώνει

ο Simon Hurr, Ford security specialist.



BMW ix
Gen5-eDrive technology

τεχνολογία

Αποδοτικό σύστημα κίνησης 

και η τελευταία λέξη

της τεχνολογίας 

μπαταριών αυξάνουν 

την αυτονομία
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BMW ix Gen5-eDrive technology

Ο ηλεκτροκινητήρας, το σύστημα μετάδοσης και τα ηλεκτρονικά ισχύος της BMW iX ενσωμα-

τώνονται πλήρως υπό το ίδιο κέλυφος. Η συμπαγής διάταξη βελτιώνει επίσης την απόδοση του

συστήματος κίνησης. 

Πραγματικά, με τη συμβολή της βελτιστοποιημέ-

νης αεροδυναμικής και της ευφυούς σχεδίασης

ελαφρού βάρους, η BMW iX πετυχαίνει εξαιρε-

τική απόδοση για την κατηγορία της. Το αποτέλε-

σμα είναι μέση κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας στον κύκλο WLTP λιγότερο από 21

kWh / 100 km για την BMW iX xDrive50 και κάτω

από 20 kWh / 100 km στην περίπτωση της BMW

iX xDrive40.

Όπως οι ηλεκτροκινητήρες, τα ηλεκτρονικά

ισχύος και η τεχνολογία φόρτισης για την BMW

iX, οι μπαταρίες υψηλής τάσης είναι επίσης προ-

ϊόν της τεχνολογίας BMW eDrive πέμπτης γενιάς.

Αυτές τοποθετούνται χαμηλά στο πάτωμα του

αυτοκινήτου ως αναπόσπαστο τμήμα του αμα-

ξώματος. Η βαρυμετρική ενεργειακή πυκνότητα

των μπαταριών ιόντων λιθίου έχει αυξηθεί κατά

20% περίπου σε σχέση με τη μπαταρία προηγού-

μενης γενιάς.

Οι κυψέλες των μπαταριών κατασκευάζονται

σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του

BMW Group και ενσωματώνονται σε μπαταρίες

υψηλής τάσης, ειδικές για το μοντέλο. Επομέ-

νως, η BMW iX xDrive50 εφοδιάζεται με μία μπα-

ταρία με μικτή χωρητικότητα πάνω από 100 kWh

στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing,

ενώ η μπαταρία της BMW iX xDrive40 φτάνει τα

70 kWh. Αυτή προσδίδει στην BMW iX xDrive50

αυτονομία πάνω από 600 km σύμφωνα με το

πρότυπο WLTP. Και η αντίστοιχη τιμή για την

BMW iX xDrive40 είναι πάνω από 400 km. (Όλες

οι τιμές που αναφέρονται σε επιδόσεις, κατανά-

λωση ενέργειας και αυτονομία είναι προκαταρ-

τικές και βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση

εξέλιξης του αυτοκινήτου).

Η νέα τεχνολογία φόρτισης της BMW iX επιτρέ-

πει ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) με

εξαιρετικά υψηλή ισχύ φόρτισης. Η BMW iX

xDrive50 μπορεί να αναπληρώσει την ενέργεια

της μπαταρίας υψηλής τάσης με ισχύ φόρτισης

έως και 200 kW, ενώ η BMW iX xDrive40 με έως

150 kW. Αυτό σημαίνει ότι μία δεκάλεπτη φόρ-

τιση παρέχει αρκετή ενέργεια επαρκή για αύ-

ξηση της αυτονομίας κατά 120 χλμ. / 90 χλμ. Και

στις δύο εκδόσεις, η μπαταρία μπορεί να φορτί-

ζεται από το 10 μέχρι το 80% της συνολικής της

χωρητικότητας σε λιγότερο από 40 λεπτά.

Νέο πακέτο τεχνολογικών εργαλείων (toolkit) υποστηρίζει την περαιτέρω εξέλιξη της

αυτόνομης οδήγησης.

Το νέο πακέτο τεχνολογικών εργαλείων που κάνει το ντεμπούτο του στην BMW iX προάγει σημαντικά

τους τομείς της αυτοματοποιημένης οδήγησης και των ψηφιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το

επίπεδο υπολογιστικής ισχύος έχει αυξηθεί ώστε να επεξεργάζεται 20 φορές μεγαλύτερο όγκο δε-

δομένων, συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα. Ως αποτέλεσμα, ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου μπορεί

να επεξεργαστεί τη διπλάσια ποσότητα δεδομένων από τους αισθητήρες του οχήματος από όσο στο

παρελθόν.

«Θέτουμε νέα πρότυπα στη βιομηχανία με την τεχνολογία της BMW iX. Η iX έχει περισσότερη υπο-

λογιστική ισχύ για επεξεργασία δεδομένων και ισχυρότερη τεχνολογία αισθητήρων από τα πιο και-

νούργια μοντέλα της τρέχουσας γκάμας μας, είναι συμβατή με 5G, θα έχει νέες και βελτιωμένες

λειτουργίες αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης και χρησιμοποιεί την υψηλών επιδόσεων

πέμπτη γενιά του ηλεκτρικού μας συστήματος κίνησης», δήλωσε ο Frank Weber, Μέλος Δ.Σ. της

BMW AG, υπεύθυνος για την Εξέλιξη.
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Το νέο κέντρο ανακατασκευής μπαταριών της Οpel

Η εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε πριν από

δέκα χρόνια για το Ampera έχει εκσυγχρονι-

στεί σημαντικά. Το κέντρο τώρα ελέγχει και, αν

χρειαστεί, επισκευάζει μπαταρίες όλων των

μοντέλων που βασίζονται στην πλατφόρμα

eCMP (μέχρι τώρα τα Opel Corsa-e, Mokka-e),

καθώς και τα Combo-e, Vivaro-e και Zafira-e

Life. Έως το τέλος του έτους, η Opel θα έχει

στους δρόμους εννέα ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ

θα προσφέρει μία εξηλεκτρισμένη έκδοση για

κάθε μοντέλο μέχρι το 2024.

«Με το πέρασμα των χρόνων έχουμε αποκτή-

σει σημαντική εμπειρία στις μπαταρίες ιόντων

λιθίου» δήλωσε ο Marcus Lott, Managing Di-

rector Engineering της Opel. «Σπάνια παρατη-

ρείται κάποια βλάβη, αλλά εάν συμβεί, οι

ειδικοί πρέπει να διερευνήσουν την αιτία και

να την αποκαταστήσουν. Τώρα θέτουμε την τε-

Οι πελάτες της Opel έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μοντέλα με ηλεκτροκινητήρα

ή κινητήρα εσωτερικής καύσης εδώ και δέκα χρόνια. Η αρχή έγινε με το Opel Am-

pera το 2011, και ακολούθησαν τα Ampera-e, Corsa-e και Zafira-e Life. Παράλληλα

με τα ηλεκτρικά οχήματα, η Opel εξέλιξε ένα τεχνικό κέντρο για τη συντήρηση μπα-

ταριών υψηλής τάσης. 



Το νέο κέντρο ανακατασκευής μπαταριών της Οpel

μάρτιος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 27

χνογνωσία μας στη διάθεση όλης της εταιρείας

και προσφέρουμε ταχεία υποστήριξη.»

Η Opel έχει επεκτείνει και εκσυγχρονίσει ση-

μαντικά το «Κέντρο Ανακατασκευής Μπατα-

ριών» στο Rüsselsheim. Όλοι οι εργαζόμενοι

είναι εξειδικευμένοι στην ηλεκτρική ενέργεια

και έχουν λάβει εκπαίδευση στην υψηλή τάση

(πιστοποίηση επιπέδου 5). Οι τεχνικοί στο Κέν-

τρο Μπαταριών αναλαμβάνουν περιπτώσεις τις

οποίες οι επισκευαστές από όλη την Ευρώπη

δεν δύνανται να διαχειριστούν. Πέρυσι, ο αριθ-

μός ανήλθε σε περίπου 100 βλάβες (σε οχή-

ματα ηλικίας έως και δέκα ετών), που

αφορούσαν είτε τη μονάδα ελέγχου ή στη χει-

ρότερη περίπτωση μία κυψέλη μπαταρίας. Η

μπαταρία φτάνει στο Rüsselsheim σε στεγανο-

ποιημένη συσκευασία, η οποία ανοίγεται από

τους ειδικούς στην υψηλή τάση. Η ελαττωμα-

τική κυψέλη αντικαθίσταται και ολόκληρη η

μπαταρία επιστρέφει στον πελάτη. Σε περί-

πτωση σοβαρότερης ζημιάς – όπως μετά από

μία σύγκρουση – ένας ικανός αριθμός από

ανακατασκευασμένες μπαταρίες είναι πάντα

διαθέσιμος στο Rüsselsheim για αντικατά-

σταση. Ο πελάτης παραλαμβάνει μία μπαταρία

ανακατασκευής για αντικατάσταση.

Μόνο το κέντρο μπαταριών του Rüsselsheim

είναι εξουσιοδοτημένο να ανοίγει μπαταρίες με

βλάβη. Η σφραγισμένη μονάδα ανοίγεται απο-

κλειστικά από ειδικούς στην υψηλή τάση. Η

κατεστραμμένη κυψέλη αντικαθίσταται και στη

συνέχεια, η πλήρως λειτουργική μπαταρία

αποστέλλεται ως ανταλλακτικό ανακατασκευής

στην αποθήκη ανταλλακτικών.

τεχνολογία



Η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος της BMW επιτρέπει

στο αυτοκίνητο να επικοινωνεί με τον οδηγό και τους επιβάτες,

λειτουργώντας ως ψηφιακός, έξυπνος και προνοητικός βοηθός

σε οποιαδήποτε κατάσταση. 

BMW iDrive 

Η νέα γενιά BMW iDrive μεταφέρει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και 

οχήματος σε ένα ψηφιακό μέλλον 
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Μέσα από ένα φυσικό διάλογο επιτυγχάνεται η ακριβής προσαρμογή όλων των λειτουργιών που

ελέγχονται μέσω του BMW iDrive στις ανάγκες και προτιμήσεις του οδηγού ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Τη μοναδική εμπειρία χρήστη υποστηρίζει τo νέο
BMW Operating System 8, μία νέα γενιά οθονών,
χειριστηρίων αφής, λογισμικού και η εξαιρετικά
ισχυρή συνδεσιμότητα και επεξεργασία δεδομένων.
Το νέο iDrive θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις κα-
τηγορίες οχημάτων, κάνοντας το ντεμπούτο του αρ-
γότερα στην BMW iX ενώ θα ακολουθήσει η BMW i4.
Η ικανότητα του BMW Intelligent Personal Assistant
να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και συ-
νήθειες του οδηγού, και στην εκάστοτε κατάσταση, το
καθιστά  – περισσότερο από ποτέ – κεντρικό λειτουρ-
γικό κανάλι αλληλεπίδρασης ανθρώπου / μηχανής.
Ο σχεδιασμός του λειτουργικού συστήματος στοχεύει
στην επίτευξη διάδρασης μέσω διαλόγου με φυσική
γλώσσα και λειτουργίες αφής μέσω του BMW
Curved Display. Επίσης, υπάρχει η καινοτομία “Great
Entrance Moments”, που εμπλουτίζει με συναίσθημα
τη σχέση μεταξύ οδηγού και οχήματος πριν καν ο
οδηγός εισέλθει σε αυτό. Αυτή η νέα εμπειρία καλω-
σορίζει τον οδηγό ώστε να νιώσει ευπρόσδεκτος με

μία προσεκτικά ενορχηστρωμένη ρουτίνα. Κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού, οι νέες επιλογές που ονομά-
ζονται My Modes, δημιουργούν ξεχωριστές στιγμές
μέσα από τη συνολική αλληλεπίδραση των διαφό-
ρων λειτουργιών, με όλα τα χαρακτηριστικά του αυ-
τοκινήτου να προσαρμόζονται στην εκάστοτε
κατάσταση.
Το νέο BMW iDrive επεξεργάζεται συνεχώς μία με-
γάλη ποσότητα αυτοπαραγόμενων δεδομένων, δια-
δικτυακές πληροφορίες και πληροφορίες από το
στόλο οχημάτων του BMW Group για την υλοποίηση
των επιθυμιών του οδηγού. Το BMW ID ανοίγει το
δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση. Το σύ-
στημα αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενες καταστά-
σεις, μαθαίνει από αυτές και υποδεικνύει πώς οι
λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιούνται ανάλογα.
Χάρη στο Remote Software Upgrade, το νέο BMW
iDrive βελτιώνεται μέσω τακτικών over-the-air (ΟΤΑ)
ενημερώσεων και ενσωμάτωσης πρόσθετων λει-
τουργιών, ενώ είναι πάντα επικαιροποιημένο. 
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τεχνολογία

Σχεδιαστική προσέγγιση και λειτουργική φιλοσοφία.
Η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX αναπτύχθηκε από μέσα προς
τα έξω. Το ίδιο συνέβη και με την εμπειρία χρήστη για το
νέο BMW iDrive. Οι επιθυμίες των κατόχων iX αποτελούν
τη βάση για το σχεδιασμό της εμπειρίας χρήστη – σε όλες
τις εκφάνσεις της και για όλες τις αισθήσεις. 
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της ψηφιακής
σχεδίασης αντανακλάται και στον σχεδιασμό μιας διεπα-
φής χρήστη που πέραν του λειτουργικού ρόλου της, είναι
και εξαιρετικά σαφής, άρτια αισθητικά και λεπτομερής.
Αυτή η καλλιτεχνική προσέγγιση δημιουργεί συναρπαστι-
κές στιγμές με γραφικές παραστάσεις στις οθόνες σχεδια-
σμένες με ακρίβεια μέχρι το τελευταίο pixel. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος γίνεται μία
μοναδική εμπειρία στην οποία τα όρια μεταξύ ψηφιακού
και αναλογικού κόσμου εξαφανίζονται. Η ψηφιακή σχε-
δίαση ενσωματώνεται αρμονικά στις γεωμετρικές δομές
των αναλογικών στοιχείων μέσω της νέας σχεδιαστικής
γλώσσας της BMW. Πρωταρχικό παράδειγμα είναι η
χρήση καθαρής, μινιμαλιστικής σχεδίασης στο εξωτερικό
και το εσωτερικό του αυτοκινήτου, την οποία αντικατοπτρί-
ζει και η ανόθευτη, αφαιρετική σχεδίαση των ψηφιακών
στοιχείων του BMW iDrive.

Κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με
την εισαγωγή ενός περιστροφικού χειριστη-
ρίου και μιας ψηφιακής οθόνης είναι τώρα μία
ολοκληρωμένη, έξυπνη πολυαισθητηριακή
εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του
χρήστη. Αυτός είναι ο ορισμός του νέου BMW
iDrive που σηματοδοτεί μία ακόμα επαναστα-
τική αλλαγή – αυτή τη φορά με φυσικό διάλογο
ανάμεσα στο χρήστη και το όχημα: όχι μόνο
πιο διαισθητικό, προσωπικό και συναρπα-
στικό, αλλά και με περισσότερο συναίσθημα.
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Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του σχεδιασμού υπάρχει μια νέα οπτική ταυτότητα που δημιουργεί θετικές

δυνάμεις και ενέργεια, με διαφορετικούς συνδυασμούς από αιχμηρά στιλιστικά στοιχεία και ανάγλυφα σχή-

ματα.

Διαθέτοντας ένα ξεχωριστό, εμπνευσμένο από crossover, σχεδιασμό και βασισμένο στη νέα πλατφόρμα

E-GMP (Electric-Global Modular Platform), το EV6 είναι το πρώτο αποκλειστικό BEV της Kia που  είναι εμ-

πνευσμένο από τη νέα φιλοσοφία σχεδιασμού, η οποία εκφράζει τη μετάβαση της Kia στην ηλεκτροκίνηση.

■ Το EV6 σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 

«Opposites United», η οποία εμπνέεται από τις αντιθέσεις 

που υπάρχουν στη φύση και στην ανθρωπότητα. 

KIA ev6
ηλεκτροκίνηση

Η Kia Corporation αποκαλύπτει
τις πρώτες εικόνες του 

εξωτερικού και εσωτερικού 
σχεδιασμού του EV6, 

του πρώτου αποκλειστικού 
ηλεκτρικού οχήματος μπαταρίας

(BEV) με χρήση πλατφόρμας 
E-GMP, πριν από την 

παγκόσμια πρεμιέρα του.

Το ηλεκτρικό του μέλλοντος 



 

■ Opposites United: μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού για όλα τα μελλοντικά οχήματα της Kia
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«Το EV6, ως το πρώτο αποκλειστικό Kia EV, είναι μια έκφραση του ανθρωποκεντρικού, προοδευτικού σχε-

διασμού και της ηλεκτροκίνησης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το EV6 είναι ένα συναρπαστικό μοντέλο για την

αγορά των σύγχρονων EV», δήλωσε ο Karim Habib, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Global De-

sign Center. «Με το EV6 είχαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε ένα διακριτικό, εντυπωσιακό σχεδιασμό χρη-

σιμοποιώντας ένα συνδυασμό προηγμένων, υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικών με καθαρές και πλούσιες

αναλογίες, παρέχοντας παράλληλα μια μοναδική ευρυχωρία για ένα φουτουριστικό EV».

Η νέα φιλοσοφία σχεδιασμού κάνει ντεμπούτο στο EV6 και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί σε όλα τα μελλοντικά

μοντέλα της Kia. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες σχεδιασμού: ‘Bold for Nature’, ‘Joy

for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’ και ‘Tension for Serenity’.
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ηλεκτροκίνηση

KIA ev6

■ Bold for Nature:  
Bασίζεται στην αλληλεπίδραση με τη φύση, τα σχήματα και τις αναλογίες που βρίσκονται τόσο στο φυσικό

όσο και στον ανθρώπινο κόσμο. Τα εξωτερικά σχέδια χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό καθαρών και

απλών γραμμών με έντονες, συνεχώς μεταβαλλόμενες επιφάνειες. 

■ Joy for Reason:  
Eπικεντρώνεται στην αίσθηση και την ατμόσφαιρα που θα συνοδεύει τα μελλοντικά μοντέλα της Kia για να

βελτιώνει την διάθεση των επιβατών, με την υιοθέτηση νέων οργανικών υλικών και πιο τολμηρών χρωμά-

των, εκφράζοντας μια νεανική και ανάλαφρη αίσθηση.

■ Power to Progress:  
Bασίζεται στα σύγχρονα ισχυρά σημεία της μάρκας. Τα μελλοντικά σχέδια θα βασιστούν στην εμπειρία και τη

δημιουργικότητα για να εφεύρουν και να επινοήσουν νέα μοτίβα
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■ Technology for Life:  
Περικλείει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για την προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων

και μηχανών. Τα μελλοντικά οχήματα της μάρκας θα υιοθετήσουν μια εμπειρία νέας γενιάς στο αυτοκίνητο (UX)

μέσω σχεδιασμού και καινοτομίας στο φωτισμό, την αίσθηση και τη συνδεσιμότητα.

■ Tension for Serenity:  
Προκαλεί την ορμή μεταξύ αντίθετων δυνάμεων και δημιουργικών αντιθέσεων. Παρέχει εντυπωσιακές σχεδια-

στικές έννοιες που χρησιμοποιούν ευκρινείς, εξαιρετικά τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία μιας πρωτο-

ποριακής τάσης. 

«Θέλουμε τα προϊόντα μας να προσφέρουν μια ενστικτώδη και φυσική εμπειρία που να βελτιώνει την καθημερινή

ζωή των πελατών μας. Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε τη φυσική εμπειρία της μάρκας μας και να δημιουργή-

σουμε πρωτότυπα, επινοητικά και συναρπαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα», προσθέτει ο Karim Habib.ασίζεται στα

σύγχρονα ισχυρά σημεία της μάρκας. Τα μελλοντικά σχέδια θα βασιστούν στην εμπειρία και τη δημιουργικότητα

για να εφεύρουν και να επινοήσουν νέα μοτίβα
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 ηλεκτροκίνηση

peugeot 308
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Στο νέο 308 υπήρξε μια σημαντική  αύξηση του μήκους κατά 11 ολόκληρα

εκατοστά -έχει φτάσει πλέον τα 4,36 μέτρα- ενώ, υπήρξε μείωση του ύψος

κατά 20 χιλιοστά. Ταυτόχρονα έχει μεγαλώσει σημαντικά, κατά 55 χιλιοστά το

μεταξόνιό του (2.675 χιλιοστά), γεγονός που θα επιφέρει θετική επίδραση

στην άνεση του σαλονιού του, το οποίο γίνεται ακόμη πιο άνετο. Ενδεικτική

για τη μεγαλύτερη άνεση στο εσωτερικό είναι η χωρητικότητα του πορτμπαγ-

κάζ, που πλέον αγγίζει τα 412 και εκτείνεται έως τα 1.323 λίτρα.  Ο οδηγός θα

ενημερώνεται από την τελευταία εκδοχή του i-Cockpit , που κάνει πρεμιέρα

και στο νέο μοντέλο, όντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά, πλήρως ψηφιακά

ταμπλό, που θα παρέχει στον οδηγό ενημέρωση με πιο ευκρινή τρόπο, ενώ,

το μενού συμπληρώνεται από την οθόνη αφής των 10,0 ιντσών του συστή-

ματος infotainment -είναι το εξελιγμένο i-Connect Advanced- που πλέον εν-

σωματωμένη στην κονσόλα. Συμπληρωτικά, θα προσφέρει όλες τις

δυνατότητες διασύνδεσης και όλα τα συστήματα υποβοήθησης.

■ Το νέο γαλλικό μοντέλο υιοθετεί στο εμπρός τμήμα την 

εντυπωσιακή μάσκα – που ήδη έχουμε δει στο 208, 2008, 

3008 – με τις τονισμένες γρίλιες, το πιο δυναμικό λουκ, 

και τις νευρώσεις που ενισχύουν την αισθητική του μοντέλου.

Εισαγωγή στην ηλεκτροκίνηση

H Peugeot αποκάλυψε το νέο 308, όντας ένα μοντέλο που κάνει

ακόμη πιο «επιθετική» την παρουσία του στην μικρομεσαία

κατηγορία, με νέα εμφάνιση, σηματοδοτώντας και σε αυτό το

μοντέλο την εισαγωγή του στην ηλεκτρική εποχή 

με τον ιδανικότερο τρόπο. 
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ηλεκτροκίνηση

peugeot 308



μάρτιος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 37

 

Στον τομέα των κινητήρων το νέο

μοντέλο φέρει τρικύλινδρα σύνολα

βενζίνης PureTech των 1.200 κυβι-

κών στις εκδόσεις των 110 και 130

ίππων, καθώς και με τον τετρακύλιν-

δρο diesel των 1.500 κυβικών και

των 130 ίππων. O πετρελαιοκινητή-

ρας και η πιο ισχυρή έκδοση του 1.2

PureTech συνδυάζονται και με το αυ-

τόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων, που

είναι βέβαια στάνταρ στις plug-in

υβριδικές εκδόσεις.

Αυτές ονομάζονται Hybrid 180 και 225

ε-ΕΑΤ-8 και το σύστημα πρόωσής

τους αποτελείται από τον τετρακύλιν-

δρο βενζίνης των 1.600 κυβικών,

έναν ηλεκτροκινητήρα 81 kW και μια

μπαταρία ιόντων λιθίου 12,4 kWh. Η

συνδυαστική απόδοση φτάνει τους

180 και 225 ίππους αντίστοιχα και η

ηλεκτρική αυτονομία μέχρι και τα 60

χιλιόμετρα κατά WLTP. Η φόρτιση της

μπαταρίας, με τον προαιρετικό εσω-

τερικό φορτιστή των 7,4 kW (τριφασι-

κός) και αντίστοιχο wall box διαρκεί

1 ώρα και 55 λεπτά
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H Nissan αποκαλύπτει

το ολοκαίνουργιο Qashqai

Πάνω από τρία εκατομμύρια Qashqai

έχουν πουληθεί από το 2007, όταν η Nis-

san δημιούργησε την συγκεκριμένη κατη-

γορία που έμελλε να ταράξει τα νερά στην

ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Αντίστοιχα

στην Ελλάδα, το Nissan Qashqai καταρρί-

πτει το ένα ρεκόρ πωλήσεων μετά το άλλο,

έχοντας πωληθεί σχεδόν 38 χιλιάδες αυτο-

κίνητα του μοντέλου, από το λανσάρισμα

της πρώτης γενιάς το 2007. 

Στο νέο αυτό ξεκίνημα, η Nissan έχει δια-

τηρήσει τις κατευθυντήριες αρχές που

οδήγησαν στην σύλληψη της ιδέας, στο

σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των δύο

προηγούμενων γενεών του Qashqai: κομ-

ψός σχεδιασμός, αναβαθμισμένο αμάξωμα

και αποτελεσματικά κινητήρια σύνολα, σε

συνδυασμό με αυξημένη ποιότητα και

οδηγική εμπειρία από μια υψηλότερη κα-

τηγορία. Χάρη στη νέα πλατφόρμα Alliance

CMF-C, ενός προτύπου προηγμένης μηχα-

νικής, καινοτομίας και προηγμένης τεχνο-

λογίας, το νέο Qashqai θα ανεβάσει και

πάλι πολύ ψηλά  τον πήχη στην κατηγορία

των crossovers, με τους τυχερούς αγορα-

στές να απολαμβάνουν αυτά τα χαρακτηρι-

στικά.

Όπως και στους “προκάτοχους” του, το

στυλ του νέου Qashqai επιμελήθηκε η

ομάδα της Nissan Design Europe, με έδρα

στην καρδιά του Λονδίνου, ενώ στον μηχα-

νολογικό τομέα την καθοδήγηση ανέλαβε

το Nissan Technical Center Europe, που

βρίσκεται στο Cranfield του Ηνωμένου Βα-

σιλείου.

“Το σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό και

την ανάπτυξη του ολοκαίνουργιου Qashqai

ήταν η βαθιά ανάλυση των σχέσεων που

είχαμε με όλους τους πελάτες μας με

Qashqai,  τα τελευταία 13 χρόνια. Μας

έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις

ανάγκες τους και συγκεκριμένα τι εκτιμούν

στο crossover που χρησιμοποιούν και βα-

σίζονται καθημερινά”, δήλωσε ο Marco

Fioravanti, Αντιπρόεδρος, Product Plan-

ning, της Nissan Automotive Europe.

Η Nissan ενισχύει την ηγετική θέση της στην κατηγορία των crossovers με

την παρουσίαση της ολοκαίνουργιας, τρίτης γενιάς του Qashqai. 

 

 

Το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai

προσφέρει έναν ασυμβίβαστο συνδυασμό

δυναμικών επιδόσεων και  εκλεπτυσμένης

κύλισης, με κινητήρια σύνολα που

προφέρουν βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου. 
“
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Μέσω της εφαρμογής NissanConnect 

στο smartphone, διατίθενται λειτουργίες 

ελέγχου οχήματος, όπως απομακρυσμένος χειρισμός

κόρνας και φώτων, καθώς και κλειδώματος /

ξεκλειδώματος του οχήματος.

auto news Nissan Qashqai
Όπως και με τις δύο προηγούμενες γενιές, ο σχεδιασμός για το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai προέρχεται από το
European Design Studio της Nissan, στο Λονδίνο.
Διατηρώντας αναμφισβήτητα το στυλ του Qashqai, η τρίτη γενιά είναι πιο μυώδης, πιο δυναμική και μοντέρνα.
Εξωτερικά, η δυναμική στάση στο αμάξωμα του Qashqai είναι πιο σκόπιμη, με εμφανείς γραμμές στο πλάι, εκτετα-
μένο μεταξόνιο και επιβλητικούς τροχούς από ελαφρύ κράμα 20 ιντσών,  που τοποθετούνται για πρώτη φορά στο
Qashqai.

■ Εντυπωσιακός, κομψός σχεδιασμός

Το νέο       Qashqai προσφέρει ένα προηγμένο σύστημα ψυχαγωγίας
και ενημέρωσης με κορυφαία στην κατηγορία γκάμα συνδεδεμένων
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εύκολης ενσωμάτωσης smart-
phone, του Wi-Fi εντός αυτοκινήτου για έως επτά συσκευές και της
NissanConnect Services, μιας ειδικής εφαρμογής για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση του οχήματος.
Η μεγαλύτερης και υψηλότερης ανάλυσης 9 ιντσών οθόνη του Nissan-
Connect είναι μια ψηφιακή πύλη για τις ρυθμίσεις της πλοήγησης, της
ψυχαγωγίας, αλλά και του οχήματος και είναι συμβατή με το Android
Auto® και το Apple CarPlay®, όπου μάλιστα στο τελευταίο έχει ενσω-
ματωθεί και η ασύρματη σύνδεση. Τα πολλαπλά προφίλ χρήστη με ρυθ-
μίσεις μνήμης επιτρέπουν την προσαρμογή της πλοήγησης, της
μουσικής και των προτιμήσεων του συστήματος, ανάλογα με τις προ-
τιμήσεις του εκάστοτε οδηγού.

■ Συνδεδεμένος έλεγχος

Συνδεδεμένη, άνετη και άψογη, η καμπίνα του νέου Nissan
Qashqai θέτει ένα νέο πρότυπο στην κατηγορία με εξαιρε-
τική αίσθηση, ξεχωριστό σχεδιασμό και βελτιωμένη χρη-
στικότητα.
Νέα υλικά καθισμάτων δημιουργούν μια ελκυστική και πο-
λυτελή καμπίνα για χαλάρωση. Η νέα σχεδίαση από δέρμα
Nappa  απαιτεί 25 ημέρες για την παραγωγή και περισσό-
τερο από 60 λεπτά για να “κεντηθεί” η νέα τρισδιάστατη σχε-
δίαση καπιτονέ σε σχήμα διαμαντιού. 

Προσθέτοντας ένα άγγιγμα πολυτέλειας, μια λειτουργία
μασάζ  για τα εμπρός καθίσματα με τρία  προγράμματα θα
είναι διαθέσιμη στις κορυφαίες εξοπλιστικές εκδόσεις, με
ρυθμίσεις που προσαρμόζονται εύκολα μέσω του συστή-
ματος NissanConnect. 
Δημιουργώντας ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον, ο νέος
ατμοσφαιρικός φωτισμός σε όλη την καμπίνα, προσφέρει
με την ομοιομορφία του μια εξαιρετική και αρμονική εντύ-
πωση.

■ Αναβαθμισμένο εσωτερικό 

“
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Το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai προσφέρει έναν ασυμβίβαστο συνδυασμό δυναμικών επιδόσεων και  εκλεπτυ-
σμένης κύλισης, με κινητήρια σύνολα που προφέρουν βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου. 
Υποστηρίζοντας τον στόχο της Nissan να επιτύχει 50% “εξηλεκτρισμένες” πωλήσεις στην Ευρώπη έως το 2024, το
νέο Nissan Qashqai δεν θα είναι διαθέσιμο μόνο με τον κινητήρα βενζίνης 1.3 DiG-T εξοπλισμένο με υβριδική τε-
χνολογία, αλλά και με το e-POWER, το καινοτόμο και βραβευμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης της Nissan, που
αντλεί τεχνολογίες από το πρωτοποριακό ηλεκτρικό όχημα Nissan LEAF. 
Με εκδόσεις τόσο 2WD όσο και 4WD, καθώς και με το χειροκίνητο 6τάχυτο ή το νέο  Xtronic CVT κιβώτιο ταχυτήτων,
όπως και με την ηλεκτροκίνηση που φέρνει το εκλεπτυσμένο e-POWER, το Qashqai θα καλύψει στο έπακρο κάθε
απαίτηση του υποψήφιου αγοραστή, με την οδηγική απόλαυση να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε κινητήριας έκδοσης
του μοντέλου. 

■ Υβριδικά και E-POWER κινητήρια σύνολα 

Πιο αναβαθμισμένο αλλά εξίσου πρακτικό, το νέο Qashqai
ανταποκρίνεται  στις καθημερινές απαιτήσεις των υποψή-
φιων αγοραστών που χρειάζονται να μεταφέρουν τα πάντα.
Η ηλεκτρικά κινούμενη πίσω πόρτα με λειτουργία hands-
free, προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον χώρο των απο-
σκευών, όταν τα χέρια είναι γεμάτα. Ο χώρος των
αποσκευών έχει αυξηθεί πάνω από 50 λίτρα σε σχέση με
το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς,  εν μέρει χάρη στο
χαμήλωμα του πατώματος  κατά 20 mm,  ως συνέπεια της

βελτιωμένης “χωροθέτησης” της πίσω ανάρτησης.
Διατηρώντας τα δημοφιλή χαρακτηριστικά του προκατόχου
του, όπως για παράδειγμα τους χώρους πλευρικής απο-
θήκευσης  πάνω από τους θόλους  των τροχών και το σύ-
στημα με τις σανίδες εύκαμπτης διαμόρφωσης του χώρου
αποσκευών, στο νέο Qashqai έχουν γίνει βελτιώσεις, με
αναδιαμορφωμένες σανίδες που έχουν ανθεκτική μοκέτα
στην μία πλευρά και πλαστικό που καθαρίζει εύκολα από
την άλλη.

■ Εξατομικευμένη πρακτικότητα

Το υβριδικό σύστημα 12V που διατίθεται στο νέο Qashqai
είναι μια πιο προσιτή υβριδική τεχνολογία που παρέχει
υποβοήθηση ροπής, εκτεταμένη απενεργοποίηση του κι-
νητήρα στην στάση, γρήγορη επανεκκίνηση και ομαλή επι-
βράδυνση όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι  [μόνο σε
εκδόσεις CVT], με βελτιώσεις τόσο στην οικονομία καυσί-
μου, όσο και στις τιμές CO2 (-4g / km).
Ο θετικός αντίκτυπος της διαχείρισης ενέργειας του υβρι-
δικού συστήματος εντοπίζεται αφενός στις ανταγωνιστικές
τιμές του CO2, καθώς και στο γεγονός ότι ο κινητήρας 1,3

λίτρων προσφέρει περισσότερη ισχύ και ροπή από τα βα-
σικά ανταγωνιστικά μοντέλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
υβριδικό σύστημα προσθέτει μόλις 22 κιλά στη συνολική
μάζα του οχήματος.
Το υβριδικό σύστημα συνδυάζεται με τον εκλεπτυσμένο
και αξιόπιστο βενζινοκινητήρα 1.3 DiG-T που κυκλοφό-
ρησε στο Qashqai το 2018. Αυτός ο κινητήρας έχει βελτιω-
θεί περαιτέρω για το νέο Qashqai με 50 προσφάτως
σχεδιασμένα εξαρτήματα και με πλήρη συμμόρφωση στου
κανονισμούς του Euro6-d.

■ 1.3 DiG-T Βενζίνη 140ps / 158ps 12V υβριδικό



42 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάρτιος 2021

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων

των ειδικών σε ανταλλακτικά βασίζονται τε-

χνολογικά σε αντιστάσεις ημιαγωγών με θε-

τικούς συντελεστές θερμοκρασίας (PTC).

Αυτό σημαίνει: Όταν αυξάνονται οι θερμο-

κρασίες, τότε αυξάνεται και η αντίσταση του

αισθητήρα. Σε κάθε μετρημένη αντίσταση

αντιστοιχίζεται στον εγκέφαλο και μια θερ-

μοκρασία. Εάν η θερμοκρασία καυσαερίων

είναι πολύ υψηλή, τότε λαμβάνονται αντί-

στοιχα μέτρα για την προστασία των εξαρτη-

μάτων, όπως οι υπερσυμπιεστές turbo ή οι

καταλύτες. Η αξιόπιστη λειτουργία και η

υψηλή ποιότητα αισθητήρων είναι γι' αυτό

ουσιαστικής σημασίας: Έτσι σας πείθουν οι

αισθητήρες της Motorservice, χάρη στη με-

γάλη αντοχή στη θερμοκρασία από - 40 °C

έως + 1.000 °C, καθώς και χάρη στην απο-

δεδειγμένη μεγάλη ακρίβεια και τον μικρό

χρόνο απόκρισης. 

Ποιότητα γνήσιου εξοπλισμού
Επιπλέον, οι αισθητήρες έχουν να επιδεί-

ξουν εξαιρετική ποιότητα προϊόντος, μεγάλη

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και υψηλή αν-

τοχή έναντι σε μηχανικές, θερμικές και χη-

μικές καταπονήσεις. Τέλος, η Motorservice

ως φορέας διάθεσης για τα προϊόντα After-

market της Rheinmetall προμηθεύεται ένα

μεγάλο μέρος των προϊόντων της από τον

όμιλό της, στον οποίο ανήκουν μεταξύ

άλλων οι θυγατρικές Kolbenschmidt και

Pierburg. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για

μια εξειδικευμένη εταιρεία ανταλλακτικών

που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια

αγορά και διαθέτει την τεχνογνωσία και τα

υψηλά πρότυπα ποιότητας ενός μεγάλου και

διεθνούς προμηθευτή της αυτοκινητοβιομη-

χανίας. 

Η MS Motorservice International GmbH διευρύνει σε μεγάλο βαθμό την γκάμα των

προϊόντων της στον τομέα των αισθητήρων. Με περισσότερους από 130 νέους κα-

ταγεγραμμένους κωδικούς τα τελευταία τρία χρόνια μπορούν να καλυφθούν περίπου

1.700 τύποι οχημάτων της Audi, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Saab, Seat, Skoda

και Volkswagen. Αυτό αντιστοιχεί μόνο στην Ευρώπη σε δυναμικό της αγοράς πάνω

από 34 εκατ. οχημάτων. 

Σαφώς διευρυμένη προσφορά 

σε αισθητήρες θερμοκρασίας 

καυσαερίων
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Και επίσης όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα

η γκάμα προϊόντων της Motorservice ξέρει

πώς να σας πείσει: Μόνο οι δύο αισθητήρες

με τους κωδικούς προϊόντος 7.08369.00.0

και 7.08369.01.0 μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν παγκοσμίως σε περισσότερα από 4,6

εκατ. ή πάνω από 4 εκατ. οχήματα. Η πλήρης

γκάμα προϊόντων σε αισθητήρες θερμοκρα-

σίας καυσαερίων χρησιμοποιείται μόνο στην

Ευρώπη σε περίπου 34 εκατ. οχήματα. Η συ-

νεχής επέκταση της προσφοράς είναι σύμ-

φωνα με τη Motorservice ήδη

προγραμματισμένη. Έτσι, εκτός από τους αι-

σθητήρες PTC θα περιληφθούν στην γκάμα

προϊόντων και αισθητήρες NTC. Σε αντίθεση

με τους αισθητήρες PTC, η αντίθεση τους αι-

σθητήρες NTC πέφτει όσο ανεβαίνει η θερ-

μοκρασία.

Συμβουλές τοποθέτησης
Για να μπορεί να λειτουργεί αξιόπιστα αυτό

το σημαντικό εξάρτημα, πρέπει να προσέ-

χετε τα παρακάτω κατά τη συναρμολόγηση:

Ο αισθητήρας πρέπει να εισάγεται σε ευθεία

γραμμή στην οπή συναρμολόγησης – προ-

σοχή, όχι κεκαμμένη!
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Η πρώτη, που αναπτύχθηκε ειδικά για να επιτρέπει μια απλοποιημένη αναζήτηση από

την μάρκα, το μοντέλο και το OES, παρουσιάζει ολόκληρη τη σειρά ALGO με πάνω από

4.000 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών παραθύρων και χειρολαβών, η

δεύτερη βλέπει την ALGO, πιστοποιημένο προμηθευτή  TecDoc, να ανοίγει την πλατ-

φόρμα Order Manager, τοB2B είναι ήδη γνωστό στον τομέα IAM.

Και οι δύο επιτρέπουν τόσο την επιλογή των τυπικών παραγγελιών όσο και την επιλογή

«express» για επείγοντα αιτήματα, πάντα με τη δυνατότητα για κάθε πελάτη να βλέπει

τις τιμές και τη διαθεσιμότητα στις αποθήκες ALGO σε πραγματικό χρόνο.

Το ALGO Back Office είναι διαθέσιμο για να παρέχει χρήστη και κωδικό πρόσβασης για

να εισέλθει στην αποκλειστική περιοχή του πελάτη.

Όλο και περισσότερο προσανατολισμένη προς την Εξυπηρέτηση Πελατών, η

ALGO εγκαινιάζει τις πλατφόρμες "ALGO eCOMMERCE" και "ORDER MANAGER"

στις 15 Φεβρουαρίου. 

H ALGO ξεκινάει τις eCOMMERCE

πλατφόρμες της!
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Τα λιπαντικά WOLF φέρουν όλες τις επίσημες εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων, γεγονός

που μαρτυρά την άριστη ποιότητά τους.

Το 2019 το εργοστάσιο της WOLF OIL ανακοίνωσε την συνεργασία του με το παγκόσμιο πρωτάθλημα

αγώνων WRC! Σε ένα τόσο δύσκολο και σκληροτράχηλο πρωτάθλημα που οι καταπονήσεις και οι απαι-

τήσεις των κινητήρων είναι τόσες μεγάλες, τα λιπαντικά WOLF αποτελούν την καλύτερη απάντηση στο

πρόβλημα αυτό.

Διατίθενται και στην ελληνική αγορά σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και συνεργεία αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, το Ράλι Ακρόπολις θα διεξαχθεί στην χώρα μας από τις 9-12 Σεπτεμβρίου, με τις «αφρό-

κρεμα» των καλύτερων πληρωμάτων του κόσμου να χρησιμοποιούν τα λιπαντικά της WOLF και στο

δικό μας, το «Ράλι των Θεών» όπως το αποκαλούν.

Να σημειωθεί, ότι, τα λιπαντικά WOLF χρησιμοποιούνται στα αγωνιστικά τoυ WRC από το 2019, τρανή

απόδειξη της ποιότητας αλλά και της άριστης απόδοσης τους, με κοινό παρονομαστή την ανθετικότητα

τους, που αποδεικνύεται μέσα από τις σκληρές δοκιμασίες των αγωνιστικών αυτοκινήτων, του WRC,

που απαιτούν λιπαντικά υψηλών προδιαγραφών. 

H εισαγωγική εταιρία AutoStatus Τσακαλάκης ΑΕΒΕ αντιπροσωπεύει την Βελγική φίρμα WOLF

αποκλειστικά για την ελληνική αγορά έχοντας πάντα ως γνώμονα την άριστη ποιότητα των λι-

παντικών σε ανταγωνιστικές τιμές.

H I.M. Tσακαλάκης και τα

λιπάντικα WOLF υποδέχονται 

το Ράλι Ακρόπολις WRC






