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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. 

Υποδομές
φόρτισης

για την
ηλεκτροκίνηση

στην Ε.Ε.

Το 2020, μολονότι μειώθηκαν συνολικά οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων λόγω της πανδημίας

COVID-19, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και

των υβριδικών με ρευματολήπτη. Παρ’ όλα αυτά, τα δίκτυα φόρτισης δεν αναπτύσσονται με τον

ίδιο ρυθμό.

Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδομών 
φόρτισης, εάν θέλει να πρωτοπορήσει στην ηλεκτροκίνηση

”έρευνα

Η ΕΕ απέχει πολύ ακόμη από την τιμή-στόχο του 1 εκατομμυρίου σημείων φόρτισης 

μέχρι το 2025, που ορίζεται στην Πράσινη Συμφωνία, ενώ δεν υπάρχει ένας 

συνολικός στρατηγικός χάρτης πορείας που να αφορά την ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα μ

ε νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Παρά τις επιτυχίες, όπως η προώθηση στην ΕΕ

ενός κοινού προτύπου ρευματολήπτη για τη

φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και η βελ-

τιωμένη πρόσβαση στα διάφορα δίκτυα φόρτι-

σης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα

στις μετακινήσεις με ηλεκτρικό όχημα στην ΕΕ.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η διαθεσιμότητα

κοινόχρηστων σταθμών φόρτισης ποικίλλει ση-

μαντικά μεταξύ χωρών, ότι τα συστήματα πλη-

ρωμής δεν είναι εναρμονισμένα και ότι δεν

παρέχεται στους χρήστες ενημέρωση σε πραγ-

ματικό χρόνο.
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Υποδομές
φόρτισης

για την
ηλεκτροκίνηση

στην Ε.Ε.

έρευνα

«Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί επαρκείς υποδομές

φόρτισης. Ωστόσο, για την κατασκευή των υπο-

δομών αυτών, χρειάζεται μεγαλύτερη βεβαιότητα

σχετικά με τον βαθμό διάδοσης των ηλεκτρικών

οχημάτων», δήλωσε ο Ladislav Balko, Μέλος του

ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Πέρυσι, ένα

στα δέκα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην ΕΕ

ήταν ηλεκτρικώς φορτιζόμενο, η πρόσβαση όμως

στις υποδομές φόρτισης στις διάφορες χώρες της

ΕΕ δεν είναι ομοιογενής. Θεωρούμε ότι η Επι-

τροπή πρέπει να κάνει περισσότερα για την προ-

ώθηση ενός δικτύου που θα καλύπτει ολόκληρη

την ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση

διοχετεύεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.»

Η ΕΕ υποστηρίζει την από μέρους των κρατών

μελών ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής φόρτι-

σης προσφέροντας εργαλεία πολιτικής, συντονι-

σμό και χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τους ελεγ-

κτές, δεν υπήρξε συνολική ανάλυση του

ελλείμματος υποδομών, ώστε να προσδιοριστούν

ο αριθμός των αναγκαίων δημοσίως προσβάσι-

μων σταθμών φόρτισης, η θέση εγκατάστασής

τους ή το είδος ισχύος που θα πρέπει να παρέ-

χουν. Η χρηματοδότηση που παρεχόταν μέσω

του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

(ΜΣΕ) δεν έφθανε πάντοτε εκεί όπου χρειαζόταν

περισσότερο, ενώ δεν υπήρχαν σαφείς και συνε-

πείς τιμές-στόχος, ούτε συνεκτικές ελάχιστες

απαιτήσεις για τις υποδομές σε επίπεδο ΕΕ. Η εμ-

πειρία του χρήστη περιπλέκεται εξαιτίας των δια-

φορετικών συστημάτων πληρωμής και

ενημέρωσης. 

«Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί επαρκείς υποδομές φόρτισης.
Ωστόσο, για την κατασκευή των υποδομών αυτών, 

χρειάζεται μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον βαθμό 
διάδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων», 

”
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Παραδείγματος χάριν, ελάχιστες είναι οι συντονι-

σμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα

σε πραγματικό χρόνο, τη φόρτιση και τη χρέωση

μεταξύ των διαφορετικών δικτύων.

Ενόψει της εν εξελίξει αναθεώρησης του βασι-

κού πλαισίου πολιτικής και του νομοθετικού

πλαισίου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, οι ελεγ-

κτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κα-

ταρτίσει έναν στρατηγικό χάρτη πορείας για την

επίτευξη των τιμών-στόχου για τις υποδομές

φόρτισης και να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα και

απαιτήσεις. Συνιστούν επίσης η χρηματοδότηση

να διατίθεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και

αναλύσεων των ελλειμμάτων και να διασφαλίζε-

ται ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εγγυώνται

τη βιώσιμη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση όλων

των χρηστών.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

που εξαγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η ΕΕ

έχει πλέον θέσει ως στόχο τη μείωση, μέχρι το

2050, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που

προκαλούνται από τις μεταφορές κατά 90 % σε

σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης

προσπάθειας να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη

οικονομία. Οι μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για

το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου στην ΕΕ, κυρίως εξαιτίας των οδι-

κών μεταφορών (72 %). Σημαντική συνιστώσα της

μείωσης των εκπομπών που προκαλούνται από

τις οδικές μεταφορές είναι η στροφή προς εναλ-

λακτικά καύσιμα που παράγουν χαμηλότερες εκ-

πομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Υποδομές
φόρτισης

για την
ηλεκτροκίνηση

στην Ε.Ε.

έρευνα
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Η έρευνα έχει διεξαχθεί από την Nissan, που μεταξύ
άλλων, αναφέρει ότι, το 70% των Ευρωπαίων οδηγών,
θα στρεφόταν στην αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου,
και μάλιστα θα μπορούσε να είναι το επόμενο αυτοκίνητο
τους.  Μάλιστα, ο βασικός λόγος που θα το επέλεγαν είναι
το «πράσινο» αποτύπωμα και η οικολογική τεχνολογία
που φέρουν τα συγκεκριμένα οχήματα. H συγκεκριμένη
έρευνα καταρρίπτει αρκετούς μύθους, όπως ότι δεν θα
αγόραζαν ένα ηλεκτρικό επειδή η φόρτιση αποτελεί χρο-
νοβόρα διαδικασία κ.α. Εξίσου σημαντικό, ότι η ιαπωνική
φίρμα, που διεξήγαγε την έρευνα σε 7.000 αυτοκινητιστές
σε ολόκληρη την Ευρώπη, διαχώρισε τους ερωτηθέντες
σε αυτούς που έχουν ηλεκτρικό και σε αυτός ένα άλλο
μοντέλο ( βενζίνης ή ντίζελ). Έτσι, η ικανοποίηση των οδη-

γών που έχουν ήδη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο βρίσκεται
σε υψηλό επίπεδο, με το 89%  των συγκεκριμένων κατό-
χων να δηλώνουν ότι η μετάβαση στο ηλεκτρικό ΙΧ ήταν
η σωστή απόφαση. Το 74% αισθάνονται πιο άνετοι  και το
77%  το βρίσκουν πιο ξεκούραστο στην οδήγηση από ό, τι
ένα μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αλλά και
το 97%  των οδηγών ηλεκτρικών δήλωσαν ότι η μετά-
βαση από τα μοντέλα βενζίνης στα ηλεκτρικά δεν τους
προβλημάτισε και ήταν όπως το περίμεναν. Οι περισσό-
τεροι δηλώνουν ότι η οδήγηση είναι απολαυστική, ενώ,
το 31% αναφέρει, ότι, ένας από τους λόγους που το αγό-
ρασαν, δεν ήταν μόνο ότι προστατεύουν το περιβάλλον,
αλλά τους δελέασε και η προηγμένη τεχνολογία που συ-
νοδεύει τα συγκεκριμένα μοντέλα. 

Mε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να εισέρχονται 
δυναμικά στην ζωή των οδηγών, ιδίως στην 

ευρωπαϊκή αγορά, μια έρευνα καταδεικνύει
την στροφή των μελλοντικών αγοραστών στα 

οχήματα με αμιγώς ηλεκτροκίνηση.  

■ Ναι στα ηλεκτρικά 
δηλώνει το 70% των ιδιοκτητών ΙΧ

ενημέρωση”
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■ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ 
οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Μάρτιο 2021

Iαν-Μαρ 2021 Iαν-Μαρ 2020 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 23.439 21.390 +9,6%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 2.572 1.748 +47,1%

Καινούργια λεωφορεία 59 113 -47,8%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 7.148 6.086 +17,4%

Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2020 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 8.984 3.743 +140,0%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 1.119 413 +170,9%

Καινούργια λεωφορεία 19 19 +0,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 3.211 1.548 +107,4%

■ Ανοδική πορεία για την αγορά αυτοκινήτου, 
ποιες κατηγορίες …διαπρέπουν!
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aγορά αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, 

ως το Μάρτιο, έχει ως εξής: 

A 9,6% 12,3% -2,7 7,9% 10,3% -2,5

A-SUV 1,5% 1,1% +0,3 1,2% 1,9% -0,6

A TOTAL 11,0% 13,4% -2,4 9,1% 12,2% -3,1

B 3 0,1% 26,8% +3,3 30,8% 29,2% +1,6

B-SUV 19,4% 18,0% +1,4 19,9% 18,1% +1,8

B TOTAL 49,5% 44,8% +4,7 50,7% 47,3% +3,4

C 12,5% 13,0% -0,5 12,8% 12,8% +0,0

C-SUV 20,1% 22,1% -2,0 21,2% 21,1% +0,1

C TOTAL 32,6% 35,1% -2,4 34,1% 33,9% +0,2

D 3,0% 1,5% +1,5 2,2% 1,4% +0,8

D-SUV 2,5% 2,1% +0,4 2,5% 2,6% -0,1

D TOTAL 5,5% 3,6% +1,9 4,7% 4,0% +0,7

E   0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,2% -0,1

E-SUV 0,2% 0,5% -0,3 0,4% 0,3% +0,1

E TOTAL 0,4% 0,7% -0,3 0,5% 0,5% +0,0

F-G 0,0% 0,0% +0,0 0,0% 0,0% +0,0

F-G-SUV 0,1% 0,1% +0,0 0,1% 0,1% +0,0

F-G TOTAL 0,1% 0,2% +0,0 0,1% 0,2% +0,0

SPORTS 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% -0,1

MPV 0,1% 0,2% -0,1 0,1% 0,1% +0,1

MPV-M/COMBI 0,7% 1,9% -1,2 0,6% 1,7% -1,1

100,0% 100,0% +0,0 100,0% 100,0% +0,0

(Εκ των οποίων SUV 43,8% 43,9% -0,1 45,3% 44,0% +1,3)

Segment Μάρτιος 2021 Μάρτιος 2020 Διαφορά  Ιαν -Μάρ 2021 Ιαν -Μάρ 2020 Διαφορά
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■ Kατανομή ανά καύσιμο

■ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά τον Μάρτιο 2021

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά

των επιβατικών κινήθηκε ως και το Φεβρουάριο ως εξής: 

Βενζίνη 49,8% 57,5% -7,7 49,1% 58,3% -9,2 47,5% 57,8% -10,3

Πετρέλαιο 21,5% 25,7% -4,2 21,6% 27,1% -5,5 28,0% 31,6% -3,6

Υβριδικά (HEV) 20,6% 13,5% +7,1 21,5% 12,1% +9,4 11,9% 5,7% +6,2

Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) 6,4% 1,1% +5,3 5,5% 0,7% +4,8 10,5% 3,0% +7,6

Φυσικό αέριο (bi-fuel) 1,1% 2,1% -1,0 1,4% 1,8% -0,4 2,1% 2,0% +0,1

Υγραέριο (bi-fuel) 0,5% 0,0% +0,5 0,9% 0,0% +0,9

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

Segment Μάρ ‘21 Μάρ ‘20 Διαφορά  Ιαν -Μάρ ‘21 Ιαν -Μάρ ‘20 Διαφορά Μερίδιο αγοράς Μερίδιο αγοράς Διαφορά

ΕΕ Ιαν-Δεκ ‘20* ΕΕ Ιαν-Δεκ ‘19*

ΕΕ(1) 771.486 956.430 -19,3% 1.498.116 1.912.877 -21,7%

ΕΕ 14(2) 679.970 854.000 -20,4% 1.326.171 1.701.095 -22,0%

ΕΕ(1) +EFTA(3) 798.858 986.578 -19,0% 1.551.498 1.972.084 -21,3%

Ελλάδα 6.689 7.862 -14,9% 14.455 17.647 -18,1%

Φεβ 2021 Φεβ2020 Μεταβολή Ιαν –Φεβ 2021 Ιανς –Φεβ 2020 Μεταβολή
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■ “Το πρώτο ηλεκτρικό SUV της SKODA σημείωσε επίδοση ρεκόρ, την καλύτερη που

έχει καταγραφεί από οποιοδήποτε μοντέλο την τελευταία διετία, στην κατηγορία 

προστασίας ενηλίκων εντός του οχήματος. Το 94% που σημείωσε το ENYAQ iV είναι η

κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2020, όταν οι δοκιμές

αναθεωρήθηκαν και έγιναν ακόμα πιο αυστηρές.

Πέντε αστέρια με ρεκόρ για το νέο SKODA
ENYAQ iV στις δοκιμές του Euro NCAP

Ένα μοναδικό επίτευγμα για το SKODA ENYAQ iV, στις δοκιμές 

πρόσκρουσης του Euro NCAP, του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού

που αξιολογεί όλα τα νέα μοντέλα για την ασφάλεια που προσφέρουν 

σε οδηγό, επιβάτες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. 

νέα εταιριών
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Παράλληλα, το ENYAQ iV αποδείχθηκε επίσης πολύ

ασφαλές και για τα παιδιά-επιβάτες του οχήματος,

καθώς η επίδοση του 89% που σημείωσε, όχι απλά

είναι κορυφαία αλλά έχει σημειωθεί μόνο από τρία

ακόμα μοντέλα την τελευταία διετία, μάλιστα με δύο

από αυτά να είναι επίσης μοντέλα του Volkswagen

Group.

Φυσικά, το SKODA ENYAQ iV με μεγάλη ευκολία κα-

τέκτησε την κορυφαία αξιολόγηση των πέντε αστέ-

ρων, επιτυγχάνοντας συνολική βαθμολογία 89%, μία

από τις κορυφαίες που έχουν καταγραφεί τα τελευ-

ταία δύο χρόνια. Εκτός των δύο κορυφαίων επιδό-

σεων στις κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και

παιδιών εντός του οχήματος, σημείωσε επίδοση 71%

στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου –

κυρίως πεζών – εκτός οχήματος και 82% στα συστή-

ματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Μάλιστα,

αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι αξιολογήσεις έγιναν

λαμβάνοντας υπ’ όψη τον βασικό εξοπλισμό του

ENYAQ iV.

Το SKODA ENYAQ iV εξοπλίζεται με έως και εννέα

αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού

μεταξύ των μπροστινών καθισμάτων και ολοκληρω-

μένης προληπτικής προστασίας των επιβατών. Δια-

θέτει στο βασικό εξοπλισμό του πολλά σύγχρονα

συστήματα υποβοήθησης, που προειδοποιούν τον

οδηγό για πιθανές συγκρούσεις ή βοηθούν ενεργά

στην αποτροπή αυτών ή την ελαχιστοποίηση των συ-

νεπειών. 

Το ENYAQ iV, το πρώτο μοντέλο της SKODA που βα-

σίζεται στην ΜΕΒ, την αρθρωτή πλατφόρμα για την

ηλεκτροκίνηση του Volkswagen Group, συνεχίζει τη

σειρά των κορυφαίων βαθμολογιών για τα αυτοκί-

νητα της SKODA στις δοκιμές του Euro NCAP, ακόμη

και με τα πλέον αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης.

Η OCTAVIA, το best-seller της SKODA, το hatchback

SCALA και τα σύγχρονα SUV της μάρκας, KODIAQ,

KAROQ και KAMIQ, μεταξύ άλλων, έχουν κατακτήσει

βαθμολογία πέντε αστέρων στο παρελθόν.

SKODA
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Το “World Car of the Year 2021”, το «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο 

της Χρονιάς 2021», είναι ένα Volkswagen! 

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό ID.4, επικράτησε του ισχυρού 

διεθνούς ανταγωνισμού στα World Car Awards. 

■ Το Volkswagen ID.4 αναδείχθηκε
“World Car of the Year 2021”

νέα εταιριών



. Η κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από 93 δημοσιο-

γράφους του ειδικού Τύπου από 24 χώρες απ’ όλο τον

κόσμο, ανάμεσά τους και ο κ. Μιχάλης Γεωργιάδης,

από την Ελλάδα και το GOCAR, ψήφισαν το ID.4 στην

πρώτη θέση, χαρίζοντάς του έναν από τους πλέον επί-

ζηλους τίτλους στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχα-

νία.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι

το ID.4 αναδείχθηκε World Car of the Year για το

2021», δήλωσε ο Ralf Brandstätter, Διευθύνων Σύμ-

βουλος της Volkswagen. «Όχι μόνο επειδή είναι ένα

από τα πιο σημαντικά βραβεία αυτοκινήτου στον

κόσμο - αλλά επειδή η κριτική επιτροπή τίμησε κατ’

αυτόν τον τρόπο μια υπέροχη ιδέα και μια υπέροχη

ομάδα. Το πρώτο μοντέλο ID. για τις αγορές της Ευ-

ρώπης, της Κίνας και των Η.Π.Α., ένα παγκόσμιο αυ-

τοκίνητο, φέρνει την ηλεκτρική επίθεσή μας σε όλο τον

κόσμο. Ένα πειστικό απ’ όλες τις πλευρές μοντέλο, μια

υπέροχη ιδέα - και μαζί το βραβείο World Car of the

Year! Ένας ιδανικός συνδυασμός για τη Volkswagen!»

Για να είναι επιλέξιμο για το βραβείο World Car of the

Year, ένα αυτοκίνητο πρέπει να κατασκευάζεται σε

τουλάχιστον 10.000 μονάδες ετησίως και να προσφέ-

ρεται σε τουλάχιστον δύο ηπείρους.
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VOLKSWAGEN
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Tα πέντε στάδια της  

Ο οδηγός διατηρεί τον διαμήκη και πλευρικό έλεγχο του οχήματος σε όλες τις περιπτώσεις και

υποβοηθείται από το σύστημα μέσω άλλων λειτουργιών ελέγχου. Ο οδηγός πρέπει να παρακο-

λουθεί συνεχώς το σύστημα και να μπορεί να έχει τον έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδει-

κτικό παράδειγμα είναι η λειτουργία ACC.

Επίπεδο 1: Assisted driving (Υποβοηθούμενη Οδήγηση)

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να πα-

ρακολουθεί συνεχώς την οδηγική κατάσταση και να παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Ήδη πολλά

από τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι ημι-αυτοματοποιημένα (π.χ. traffic jam

assistant / Park Assist) και βοηθούν το οδηγό στον έλεγχο του οχήματος (διαμήκης και πλευρική

καθοδήγηση).

Επίπεδο 2: Semi - automated driving (Ημι-αυτοματοποιημένη οδήγηση)



αυτόνομης οδήγησης
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τεχνολογία

Ο οδηγός μπορεί να αναθέτει το έργο της οδήγησης στο όχημα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να

ασχολείται πλήρως με δευτερεύουσες λειτουργίες χωρίς να συμμετέχει στα κυκλοφοριακά δρώμενα (eyes

off). Ωστόσο, πρέπει να είναι έτοιμος να αναλαμβάνει τα ηνία – πχ. να μπορεί να αναλαμβάνει πλήρως τον

έλεγχο του οχήματος – και όχι να πέφτει για ύπνο. Όταν απαιτείται ο οδηγός να αναλάβει και πάλι τον έλεγχο

του οχήματος, αυτός ειδοποιείται έγκαιρα.

Επίπεδο 3: Highly - automated driving (Εξαιρετικά αυτοματοποιημένη οδήγηση)

Ο οδηγός μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο στο όχημα για όσο διάστημα επιθυμεί όσο ο ίδιος είναι απασχο-

λημένος με άλλες δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο

του οχήματος. Το όχημα κινείται αυτόνομα και με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι πλήρως αυτοματοποιημένα

(αυτόνομα οχήματα) μπορούν θεωρητικά να κινούνται χωρίς οδηγό. Η διαφορά μεταξύ Επιπέδου 4 και Επι-

πέδου 5 είναι απλά το εύρος διαθεσιμότητας της λειτουργίας. Ενώ το Επίπεδο 4 μπορεί να χρησιμοποιείται

σε ένα καθορισμένο, περιορισμένο περιβάλλον (π.χ. κέντρα πόλεων και αυτοκινητόδρομοι) προς το παρόν,

στόχος για το Επίπεδο 5 είναι η πλήρης διαθεσιμότητα (π.χ. συμπερ. επαρχιακών δρόμων).

Επίπεδα 4 & 5: Πλήρως αυτοματοποιημένη & αυτόνομη οδήγηση
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Aυτοκίνητα που μπορούν να διαβάζουν την σκέψη του
οδηγού, προσαρμόζουν τις αναρτήσεις, φρενάρουν
αυτόματα όταν διαπιστώσουν ότι ο "κυβερνήτης" πίσω
από το τιμόνι ...χαζεύει, σε ειδοποιούν όταν αλλάζεις
πορεία χωρίς να ανάβεις φλας, σε ειδοποιούν όταν
υπερβαίνεις τα όρια κυκλοφορίας. Η τεχνητή νοημο-
σύνη, τα συστήματα υποβοήθησης , η συνδεσιμότητα
και συνολικά η πιο προηγμένη τεχνολογία - με την
βοήθεια μεγάλων κολοσσών επικοινωνίας έχει εδραι-
ωθεί στα σύγχρονα μοντέλα, που κερδίζουν την συμ-
πάθεια των οδηγών, επιτυγχάνοντας πιο άνετες και
κυρίως πιο ασφαλείς διαδρομές. Μεταξύ των νέων τε-
χνολογιών και μια καινοτόμα, που λανσάρεται από την
Audi, η οποία ανεβάζει αρκετά ψηλά τον πήχη, όντας
ένα βήμα παραπέρα στον τομέα της έξυπνης κινητικό-
τητας. 
Όπως αναφέρει, η γερμανική φίρμα, με αρωγό ένα
...σμήνος δεδομένων, έχει καταφέρει να αξιολογεί

μέσα μιας νέας τεχνολογίας έναν τεράστιο αριθμό δε-
δομένων που έχουν ως στόχο να προειδοποιούν τους
οδηγούς με κινδύνους, όπως αυτό των ολισθηρών
δρόμων και να τους το γνωστοποιεί όταν πλησιάζουν
σε σημεία με χαμηλό δείκτη πρόσφυσης του οχήματος.
Για να επιτευχθεί αυτό η γερμανική φίρμα χρησιμο-
ποιεί ως βάση μια εφαρμογή car-to-cloud για την εκτί-
μηση του συντελεστή τριβής με τον δρόμο ή την
ολίσθηση του τροχού. Όταν η νέα νέα τεχνολογία εντο-
πίσει τις παραμικρές αλλαγές στην πρόσφυση του δρό-
μου, ανεβάζει άμεσα τα δεδομένα στο cloud για
επεξεργασία και ταυτόχρονα προειδοποιούνται οι οδη-
γοί που ακολουθούν και πρόκειται να βρεθούν στον
παγωμένο δρόμο. Όλα αυτά συμβαίνουν σε πραγμα-
τικό χρόνο! Η νέα τεχνολογία φαίνεται ότι, θα ...σώσει
πολλούς οδηγούς από επικίνδυνες καταστάσεις και εν-
δεχόμενες εμπλοκές σε σοβαρά τροχαία, που έως σή-
μερα, αποτελούν έναν "εφιάλτη" κυρίως για αυτούς

Θα διαβάζει και τους

...βρεγμένους δρόμους! 
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Με αρωγό ένα ...σμήνος δεδομένων, έχει καταφέρει να αξιολογεί μέσα μιας νέας 

τεχνολογίας έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων που έχουν ως στόχο να προειδοποιούν

τους οδηγούς με κινδύνους, όπως αυτό των ολισθηρών δρόμων και να τους το 

γνωστοποιεί όταν πλησιάζουν σε σημεία με χαμηλό δείκτη πρόσφυσης του οχήματος.   

τεχνολογία



που κινούνται σε περιοχές με κακές καιρικές συνθήκες,
απρόοπτα παγωμένα οδοστρώματα κ.α.
Σε αυτό θα συμβάλει και μια υπηρεσία «τοπικές ειδοποι-
ήσεις κινδύνου» , που αναλύει διάφορα δεδομένα. Αυτά
περιλαμβάνουν παρεμβάσεις του ηλεκτρονικού ελέγχου
σταθεροποίησης (ESC), αισθητήρες βροχής και φωτός, λει-
τουργία υαλοκαθαριστήρων και προβολέων, καθώς και
κλήσεις έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίηση αερόσακου.
Η Audi , με στόχο να βελτιώσει την συγκεκριμένη υπηρε-

σία , συνεργάζεται με τις Car.Software, εταιρεία του Volk-
swagen Group και την HERE Technologies, εταιρεία που
αναπτύσσει προηγμένες εφαρμογές πλοήγησης και χαρ-
τογράφησης. Στόχος η βελτιωμένη ανάπτυξη της υπηρε-
σίας που αφορά την ειδοποίηση κινδύνων στους οδηγούς
της γερμανικής φίρμας. Μάλιστα, τα δεδομένα που μπορεί
να επικρατούν στους δρόμους, τα παρέχουν τα ίδια τα αυ-
τοκίνητα, ενώ, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των οχη-
μάτων που παρέχουν τα δεδομένα, τόσο πιο
αποτελεσματικό είναι το σύστημα, που μπορεί να αυτοβελ-
τιώνεται συνεχώς. 
Στην Ευρώπη, το 2021 περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια
οχήματα του Volkswagen Group θα παρέχουν τρέχοντα
δεδομένα για την εφαρμογή, με τον αριθμό να αυξάνεται
σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια το 2022, καθιστών-
τας την Audi πρωτοπόρο στον συγκεκριμένο τομέα. 



τεχνολογία
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VOLVO CARS

Η Volvo Cars συνεργάζεται με την κορυφαία 

τεχνολογική πλατφόρμα υπηρεσιών 

μετακίνησης, DiDi, για τη δημιουργία 

ενός δοκιμαστικού στόλου 

αυτό-οδηγούμενων 

οχημάτων

DiDi Autonomous Driving

τεχνολογία
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VOLVO CARS DiDi Autonomous Driving

Η Volvo Cars, ηγετική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο στην οδική ασφάλεια, και ο κλάδος τεχνο-

λογίας αυτόνομης οδήγησης της DiDi Chuxing, κορυφαίας τεχνολογικής πλατφόρμας μετακι-

νήσεων, υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την παροχή αυτόνομων οχημάτων

στον δοκιμαστικό «αυτόνομο» στόλο της DiDi.

Η Volvo Cars θα προμηθεύσει την DiDi με αυτο-

κίνητα XC90, εξοπλισμένα με τα αναγκαία εφε-

δρικά συστήματα για λειτουργίες όπως το τιμόνι

και τα φρένα, και θα συνεργαστεί με την DiDi Au-

tonomous Driving για την ενσωμάτωση του επι-

πλέον λογισμικού και του hardware που

απαιτούνται προκειμένου τα αυτοκίνητα να είναι

πλήρως έτοιμα για αυτόνομη οδήγηση.

Τα XC90 θα είναι τα πρώτα αυτοκίνητα που θα εν-

σωματώσουν το DiDi Gemini, τη νέα hardware

πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης, με στόχο να

αξιοποιηθούν στο δίκτυο παροχής μεταφορικών

υπηρεσιών της DiDi στο μέλλον.

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Volvo ως προ-

μηθευτή αυτοκινήτων και προτιμητέου συνερ-

γάτη για αυτό-οδηγούμενους στόλους,

κεφαλαιοποιώντας τη φήμη της ως ηγέτη στην

ασφάλεια των αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Τα ενσωματωμένα εφεδρικά συστήματα και τα

χαρακτηριστικά ασφαλείας του XC90, σε συνδυα-

σμό με το προηγμένο σύστημα αυτόνομης οδή-

γησης της DiDi Autonomous Driving, θα

επιτρέψουν στα αυτοκίνητα να ενταχθούν λει-

τουργικά στις υπηρεσίες robotaxi χωρίς να απαι-

τείται επιτήρηση από οδηγό ασφαλείας.

Με βάση τη σημερινή συμφωνία, η Volvo Cars

και η DiDi Autonomous Driving επιδιώκουν τη

σύναψη μίας μακρόπνοης συνεργασίας, καθώς

η DiDi ήδη συνεχίζει να επεκτείνει τους δοκιμα-

στικούς αυτόνομους στόλους της σε όλη την Κίνα

και τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύσσει

περαιτέρω τις δραστηριότητες των robotaxi της.

Ως η κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα κοινό-

χρηστης μετακίνησης στον κόσμο, η DiDi χρησι-

μοποιεί τη μεγάλη εξειδίκευσή της στα δίκτυα και

την εκτεταμένη τράπεζα πραγματικών οδηγικών

δεδομένων για την ανάπτυξη αυτόνομων μετα-

φορικών υπηρεσιών σε συνεργασία με pre-

mium κατασκευαστές αυτοκινήτων. 

Το 2020, η Volvo Cars εφοδίασε την DiDi με αυ-

τοκίνητα Volvo XC60, για χρήση στο πρώτο πιλο-

τικό πρόγραμμα robotaxi στη Σαγκάη. Άνθρωποι

από συγκεκριμένες περιοχές της Σαγκάης μπο-

ρούσαν να κλείσουν διαδρομές με robotaxi στην

εφαρμογή της DiDi και να χρησιμοποιήσουν τα

αυτό-οδηγούμενα οχήματα υπό την επίβλεψη

ενός οδηγού ασφαλείας και μηχανικού.

«Η στρατηγική συνεργασία με την DiDi Au-

tonomous Driving επιβεβαιώνει περαιτέρω τη

φιλοδοξία μας να αποτελέσουμε προτιμητέο συ-

νεργάτη για τις κορυφαίες εταιρείες υπηρεσιών

μετακίνησης στον κόσμο», δήλωσε ο Håkan

Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), CEO της

Volvo Cars. «Ο συνδυασμός του υπό επέκταση

προγράμματος robotaxi της DiDi με τα ασφαλή

αυτοκίνητά μας είναι εξαιρετικός, καθώς δημι-

ουργεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές για τις

υπηρεσίες αυτόνομης μεταφοράς».

«Επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με κορυ-

φαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς πι-

στεύουμε ότι τα κοινόχρηστα δίκτυα ηλεκτρικών

και αυτόνομων οχημάτων θα είναι πολύ σημαν-

τικά για τα μελλοντικά συστήματα αστικών μετα-

φορών, προκειμένου να επιτευχθούν τα

υψηλότερα δυνατά στάνταρ ασφάλειας και βιω-

σιμότητας», δήλωσε ο Bob Zhang (Μπομπ

Γιανγκ), CEO της DiDi Autonomous Driving και

CTO της Didi Chuxing. «Η DiDi Gemini, νέα hard-

ware πλατφόρμα αυτό-οδήγησης, ενσωματώνει

σημαντικές βελτιώσεις hardware από τις δοκι-

μές της υπηρεσίας μας στη Σαγκάη. Χάρη στην

ηγετική θέση της Volvo Cars στην ασφάλεια,

προσδοκούμε να κατακτήσουμε νέα ορόσημα

στην πορεία για τις μελλοντικές υπηρεσίες αυτό-

νομης μεταφοράς».

Η φιλοδοξία της Volvo Cars να καταστεί προτιμη-

τέος συνεργατης συμπίπτει με την πρόθεση των

παρόχων υπηρεσιών μετακίνησης ανά τον

κόσμο να επεκτείνουν τους στόλους τους με

πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα, με ασφαλή και

υπεύθυνο τρόπο. Η φήμη της Volvo Cars ως

παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια αυτοκινήτων

είναι σημαντικό κεφάλαιο για την ολοκλήρωση

αυτής φιλοδοξίας.



Οι σχεδιαστές των ταμπλό ισχυρίζονται, ότι, τα αυτοκίνητα θα

«φουλάρουν» σε συστήματα φωνητικών εντολών, ενώ, 

τα κουμπιά τείνουν να εξαφανίζονται χρόνο με το χρόνο. 

Mercedes-Benz

Τα κουμπιά είδος προς εξαφάνιση, 

ζήτω οι φωνητικές εντολές! 
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Mόνο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαμε να το δεχθούμε πριν από

μερικά χρόνια το γεγονός ότι, τα νέα αυτοκίνητα, με αρωγό την πιο προηγμένη τεχνολογία

μπορούν να επικοινωνούν με τον οδηγό τους, να πιάνουν ...κουβέντα, να του δίνουν χρήσιμες

πληροφορίες, «ακυρώνοντας» αρκετές φορές τον ρόλο του συνοδηγού! 

Οι φωνητικές εντολές αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι των τεχνολογιών που κατακλύ-
ζουν τα καινούργια αυτοκίνητα, με πολλά από
αυτά να έχουν χρηστικό ρόλο , επιλύοντας τα
καθημερινά προβλήματα που μπορεί να προ-
κύπτουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. 
Επίσης, οι φωνητικές εντολές αντικαθιστούν
αρκετά μπουτόν από το ταμπλό, απομειώνον-
τας το φορτίο με πολλά κουμπιά, τα οποία θα
αποτελούν είδος προς εξαφάνιση από τα σύγ-
χρονα ταμπλό. Όπως αναφέρουν οι σχεδια-
στές αυτοκινήτων, σήμερα, το αυτοκίνητο
κάνει πολλά από μόνο του, δεν χρειάζεστε ένα
κουμπί για κάθε λειτουργία και σε αυτό αρω-
γοί θα είναι οι νέοι που έχουν μεγαλώσει
χωρίς κουμπιά.

Σήμερα, η Mercedes-Benz , πρωτοπόρος
στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών,
προσφέρει στα περισσότερα μοντέλα της την
φωνητική υποβοήθηση που την ονομάζει
«Hey Mercedes» . Η συγκεκριμένη εφαρμοφή
, ιδίως στα νέα της μοντέλα, όπως τη νέα C-
Class, τις ηλεκτρικές EQA κ.α. τείνει να γίνεται
ολοένα και πιο  διαδραστική . Η φωνητική
υποβοήθηση «Hey Mercedes» έχει την ικα-
νότητα να κάνει διάλογο με τον οδηγό, να
συμβουλεύεται , να εξηγήσει πού βρίσκεται
το κουτί πρώτων βοηθειών, ή πώς γίνεται η
σύνδεση ενός smartphone μέσω Bluetooth.
Ακόμη, μπορεί να αναγνωρίζει τους επιβάτες
του αυτοκινήτου από τις φωνές τους. Ακόμη,
ο φωνητικός βοηθός «Hey Mercedes» μπορεί
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τεχνολογία

να καταλαβαίνει τη φυσική γλώσσα, ακούει κάθε
λέξη κατανοώντας πρακτικά οποιαδήποτε φράση
αφορά το και να αναγνωρίζει τον έμμεσο λόγο.
Οπότε, ο οδηγός μπορεί να πει «Κρυώνω» και να
δώσει εντολή ακόμη και για θερμοκρασία, δίχως
να πατήσει κανένα απολύτως κουμπί για να ρυθμί-
σει τη θερμοκρασία στον χώρο των επιβατών ή και
πιο συγκεκριμένα, να αναφέρει ότι θέλει 24 βαθ-
μούς Κελσίου στα πόδια! Το σύστημα φωνητικών
ελέγχου έχει επίσης την ικανότητα εκμάθησης.
Αφενός, συντονίζεται με τον χρήστη και τη φωνή
του, ενώ, το λογισμικό μαθαίνει σταδιακά νέες λέ-
ξεις ή τη μεταβαλλόμενη χρήση της γλώσσας στην
πάροδο του χρόνου.
Mε λειτουργία φωνητικού ελέγχου είναι εξοπλι-
σμένα και τα μοντέλα της Volkswagen , όπως το
δημοφιλές σε πωλήσεις Golf που διαθέτει την λει-
τουργία φωνητικού ελέγχου (Voice Control) και λει-
τουργίεί με απόλυτα διαισθητικό τρόπο. Ο οδηγός
μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα με τη φράση
«Hello Volkswagen» ή πατώντας το κουμπί με τη
φωνητική ένδειξη στο τιμόνι. Το Golf αντιδρά και

αποκρίνεται στις εντολές του οδηγού, με εκφράσεις
όπως «Yes Please?» και « Τι θέλετε να κάνω;».  Και
σε αυτή την λειτουργία, το σύστημα μπορεί να ξε-
κινήσει κανονικό διάλογο με τον οδηγό ή και το συ-
νοδηγό και κατόπιν εντολών το ίδιο το αυτοκίνητο
ρυθμίζει – εκτός άλλων – την πλοήγηση ή το αυτό-
ματο σύστημα κλιματισμού. Στα πιο πρακτικά, ο
οδηγός , όταν χρησιμοποιεί την πλοήγηση, μπορεί
να αναζητήσει το πλησιέστερο βενζινάδικο, και το
σύστημα να αντιληφθεί την εντολή του. Με νέα φω-
νητική εντολή ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από το
σύστημα πλοήγησης να τον κατευθύνει στο πλησιέ-
στερο, χωρίς καν να είναι απαραίτητο να πάρει το
βλέμμα του από το δρόμο για να κοιτάξει στην
οθόνη πλοήγησης! 
Έναν ψηφιακό προσωπικό βοηθό  που μέσω των
φωνητικών εντολών και της αναγνώρισης φωνής
(Voice Recognition), μπορεί να υπακούσει άμεσα
και να αναζητήσει αυτό που επιθυμεί ο οδηγός
προσφέρει και η Peugeot ενώ, αντίστοιχη τεχνολο-
γία προσφέρουν και άλλες φίρμες όπως η Nissan,
η Volvo.  
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Το ολοκαίνουργιο X-Trail θα είναι η τέταρτη γενιά του επιτυχημένου οικογενειακού SUV και θα διατηρήσει την

επιτυχημένη συνταγή των προηγούμενων γενιών, προσφέροντας ένα ευέλικτο και πρακτικό εσωτερικό για

εκείνους τους  υποψήφιους αγοραστές που αγαπούν την δράση και την περιπέτεια, σε συνδυασμό με τις  τε-

λευταίες  τεχνολογίες της Nissan. Όπως και το τρέχον X-Trail, το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με μια πτυσ-

σόμενη τρίτη σειρά καθισμάτων που προσφέρει επιπλέον ευκολία στις οικογένειες και τους φίλους  που θέλουν

να μοιράζονται πλούσιες εμπειρίες μακριά από το σπίτι, διατηρώντας ωστόσο τον compact χαρακτήρα του, για

ευελιξία ακόμα και στην στάθμευση. 

■ Όπως και  το Qashqai, το νέο X-Trail  θα βασίζεται στην πλατφόρμα Alliance

CMF-C, μια εξαιρετικά προηγμένη αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε για να φιλοξενή-

σει τον προηγμένο κινητήρα e- POWER της Nissan,  προσφέροντας παράλληλα

προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης οδηγού, αναβαθμισμένη οδηγική συμπεριφορά

και δυναμικές επιδόσεις. 

Nissan X-TRAIL  
ηλεκτροκίνηση

Το ολοκαίνουργιο X-Trail 
θα είναι διαθέσιμο με το κινητήριο 

σύνολο  e-POWER της Nissan, 
που αποτελεί μια μοναδική 

καινοτομία της  και βασικό στοιχείο 
της στρατηγικής της στο δρόμο 

για την ευφυή κινητικότητα.

Tο ολοκαίνουργιο  X-Trail SUV θα παρουσιαστεί
το καλοκαίρι του 2022 στην Ευρώπη



 

■ e-POWER
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Το ολοκαίνουργιο X-Trail θα είναι διαθέσιμο με το

κινητήριο σύνολο  e-POWER της Nissan, που απο-

τελεί μια μοναδική καινοτομία της  και βασικό στοι-

χείο της στρατηγικής της στο δρόμο για την ευφυή

κινητικότητα.

Το e-POWER της Nissan διαφέρει από τα τυπικά

υβριδικά συστήματα, καθώς απλοποιεί τη λειτουρ-

γία του κινητήριου συνόλου, με τον ηλεκτροκινη-

τήρα υψηλής απόδοσης να παρέχει αποκλειστικά

ισχύ στους τροχούς. Η μπαταρία ιόντων λιθίου που

τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό κινητήρα, επαναφορτί-

ζεται από έναν εξαιρετικά αποδοτικό, ενσωματω-

μένο κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί

ως γεννήτρια ισχύος. Για τους οδηγούς, το e-

POWER προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία

ισχυρής επιτάχυνσης, παρόμοια με αυτή ενός EV,

χωρίς την ανησυχία της φόρτισης. Αυτός ο τρόπος

λειτουργίας,  καθιστά την ηλεκτρική κινητικότητα

διαθέσιμη σε πολλούς περισσότερους οδηγούς

από ποτέ.

Στην έκδοση 4WD, το ολοκαίνουργιο X-Trail θα συ-

νεχίσει να είναι η φυσική επιλογή  για τους λάτρεις

των οικογενειακών περιπετειών, απολαμβάνοντας

την στιβαρή ευελιξία του, υποστηριζόμενη από ένα

προηγμένο σύστημα τετρακίνησης,  με δυνατότητα

ρυθμίσεων για το χιόνι, το χώμα και την λάσπη,

που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στην δύσκολες συν-

θήκες, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.
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ηλεκτροκίνηση

Toyota bZ4X Concept
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Η Toyota παρουσιάζει την πρωτότυπη έκδοση του προσεχούς Toyota bZ4X

αποκαλύπτοντας το πρώτο μιας νέας σειράς ανθρωποκεντρικών αμιγώς

ηλεκτρικών οχημάτων (BEVs).Το Toyota bZ4X Concept, ένα μεσαίο SUV με

σύστημα AWD, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το όραμα μετασχηματι-

σμού της Toyota, από μία εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, σε μία εταιρεία

που προσφέρει καλύτερη και ελεύθερη μετακίνηση για όλους.   Το ‘bZ’ είναι

ακρωνύμιο του ‘beyond Zero’ που σημαίνει ότι η Toyota, εκτός από τις μη-

δενικές εκπομπές ρύπων και την ουδετερότητα του άνθρακα, δεσμεύεται να

προχωρήσει πέρα από περιορισμούς και να πετύχει και άλλους στόχους που

θα ωφελήσουν το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία συνολικά.

Το ‘4’ υποδηλώνει ότι ανήκει στη μεσαία κατηγορία, ενώ το ‘X’, αντίστοιχα,

ότι πρόκειται για crossover SUV.

Το νέο Toyota bZ4X Concept είναι προϊόν συνεργασίας της Toyota Motor Cor-

poration (TOYOTA) με τη Subaru Corporation (SUBARU), και βασίζεται στην

εξειδίκευση και εμπειρία κάθε εταιρείας. Οι πωλήσεις της έκδοσης παρα-

γωγής υπολογίζεται να ξεκινήσουν γύρω στα μέσα του 2022.  Το Toyota bZ4X

Concept δεν είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς, καθώς συγχρόνως λειτουργεί

ως ένας άνετος χώρος με προδιαγραφές συνδεσιμότητας, όπου οι επιβάτες

μπορούν να περνούν όμορφα το χρόνο τους μαζί ενώ ταξιδεύουν.

■ Το Toyota bZ4X Concept είναι το πρώτο μοντέλο με την νέα

ονοματοθεσία της Toyota bZ – beyond Zero. Μέχρι το 2025, η

Toyota σκοπεύει να λανσάρει 15 οχήματα BEV, μεταξύ των

οποίων 7 μοντέλα Toyota bZ.

Toyota bZ 
Το βαθύτερο νόημα 

πίσω από τη νέα σειρά αμιγώς 

ηλεκτρικών οχημάτων της Toyota



34 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● απρίλιος 2021

 

ηλεκτροκίνηση

Toyota bZ4X Concept

Το Toyota bZ4X Concept είναι το πρώτο μοντέλο 

με την νέα ονοματοθεσία της Toyota bZ – beyond Zero. 

Μέχρι το 2025, η Toyota σκοπεύει να λανσάρει 

15 οχήματα BEV, μεταξύ των οποίων 7 μοντέλα Toyota bZ.

“
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Η νέα οικογένεια ανθρωποκεντρικών

αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων θα επι-

τρέψει στους καταναλωτές να προχωρή-

σουν στην αλλαγή του αυτοκινήτου τους

χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα

ώστε να απολαμβάνουν συγχρόνως όλα

τα οφέλη που έχει να προσφέρει ένα

πλήρως ηλεκτρικό όχημα. Είναι κάτι που

επιτυγχάνεται μέσω της ανθρωποκεντρι-

κής φιλοσοφίας που έχει εφαρμοστεί

στην ανάπτυξη της γκάμας bZ, με στόχο

να προσφέρει ελεύθερη μετακίνηση,

προσαρμοσμένη στον τρόπο ζωής και τις

προσδοκίες των πελατών. Ο αρχιμηχανι-

κός Toyoshima εξηγεί: «Δεν πρόκειται

απλά για μία συμβολή στο περιβάλλον

από ένα όχημα μηδενικών ρύπων, αλλά

για μία επιπρόσθετη αξία που πέρα από

τους μηδενικούς ρύπους καθιστά την

οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυ-

στική.» Τα μοντέλα Toyota bZ θα συμβάλ-

λουν στην επίτευξη του στόχου της

ουδετερότητας του άνθρακα. Η ουδετε-

ρότητα του άνθρακα αναφέρεται σε με-

θόδους και πρωτοβουλίες που έχουν

στόχο την αντιστάθμιση των εκπομπών

CO2 από ολόκληρο των κύκλο ζωής του

οχήματος – όπως παραγωγή, διανομή,

χρήση, ανακύκλωση και απόρριψη. Η

Toyota ορίζει τα τέσσερα στοιχεία του ‘be-

yond Zero’ ως εξής: Πρώτο και κύριο

είναι το “Εσύ και το Περιβάλλον”, που

λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ενέργεια

την οποία χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για

να κινηθεί, αλλά και τη χρήση αναγεννη-

τικής ή ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η

ηλιακή ενέργεια. Δεύτερο είναι το “Εσύ

και το Αυτοκίνητό σου” στο πλαίσιο του

οποίου ένα ηλεκτρικό όχημα BEV, που

βασίζεται σε μία ειδική πλατφόρμα, κάνει

χρήση των τελευταίων τεχνολογιών

ώστε να παρέχει έξοχη συνδεσιμότητα,

ασφάλεια, ξεγνοιασιά και μία απολαυ-

στική οδηγική εμπειρία. Τρίτο είναι το

“Εσύ και οι Άλλοι” που καθορίζει τη εξέ-

λιξη των ηλεκτρικών οχημάτων BEV

ώστε να παρέχουν την ευρυχωρία και το

αθόρυβο περιβάλλουν που θα εμπνεύσει

τους επιβάτες να επικοινωνήσουν και να

μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Τέλος, το

“Εσύ και η Κοινωνία”  αφορά την ευρύ-

τερη απήχηση στην κοινωνία – το να

γίνει ο κόσμος ένας καλύτερος τόπος

διαβίωσης για όλους.

■ Συνέχιση  της Toyota στον εξηλεκτρισμό οχημάτων

Το νέο Toyota bZ4X Concept είναι το τελευταίο ορόσημο στο ταξίδι της Toyota στο

δρόμο προς την επίτευξη μηδενικών ρύπων που ξεκίνησε πριν από 20 και πλέον

χρόνια με το λανσάρισμα του πρώτου Prius, του πρώτου Hybrid Electric μαζικής πα-

ραγωγής. Από τότε η Toyota καινοτομεί συνεχώς στον τομέα του εξηλεκτρισμού οχη-

μάτων, βελτιώνοντας την απόδοση της Hybrid Electric τεχνολογίας και ανοίγοντας

νέες ευκαιρίες με την ανάπτυξη plug-in hybrid electric και ηλεκτρικών οχημάτων

κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Μέχρι σήμερα, η Toyota έχει πουλήσει πάνω από

17 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα, εξοικονομώντας περίπου 140 εκατομμύρια

τόνους CO2. Το διάστημα μεταξύ 2010 και 2019, η τεχνολογία εξηλεκτρισμού βοήθησε

την Toyota να μειώσει τις συνολικές εκπομπές CO2 των οχημάτων σε όλο τον κόσμο

κατά 22% περίπου.
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Μπήκε για λίφτινγκ και βγήκε ...κερδισμένο

Το φρεσκαρισμένο σε εκδόσεις Kodiaq αναμένεται 

να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά το ερχόμενο φθινόπωρο

και οι τιμές του θα ανακοινωθούν λίγο πριν κυκλοφορήσει. 

 

 
Το μεγάλο, επταθέσιο SUV

κέρδισε σε τεχνολογικό επίπεδο 

και έρχεται το φθινόπωρο

Skoda Kodiaq

“

Σύμφωνα με τη Skoda το ...σουλούπι του είναι ακόμη πιο ελκυστικό, έγινε πιο αεροδυ-

ναμικό, ενώ, το μεγάλο του ατού ότι συνεχίζει να προσφέρεται και σε επταθέσια εκδοχή.

Εκτός από το ιδιαίτερα δυναμικό παρουσιαστικό, το εσωτερικά, το νέο μοντέλο ανέβηκε

σε επίπεδο, με σύμμαχο το νέο κόκπιτ, με την  οθόνη 10,25 ιντσών που ενσωματώνει

τέσσερις διαφορετικές διατάξεις, κατ’ επιλογή του οδηγού. Το τιμόνι είναι πολυλειτουρ-

γικό ενώ, υπάρχουν πολλές σχεδιαστικές πινελιές που ενισχύουν την καλαίσθητη ατμό-

σφαιρα του μεγάλου SUV.

■ Το μεγάλο SUV της Skoda, τυπικό στα ραντεβού του, μπήκε για μια εκτενή

ανανέωση και λανσάρεται με ανεβασμένες τις μετοχές του σε τεχνολογικό

και εξοπλιστικό επίπεδο. Το Kodiaq λανσαρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια

και η τσέχικη φίρμα έκρινε ότι χρήζει μιας πολυσχιδούς ανανέωσης, χωρίς

ωστόσο να ...θιχτεί η ήδη επιτυχημένη συνταγή, που αποδεικνύει και στα

νούμερα ότι είναι ένα μοντέλο με εμπορικές επιτυχίες.  
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Σύμφωνα με τη Skoda το ...σουλούπι του 

είναι ακόμη πιο ελκυστικό, έγινε πιο αεροδυναμικό, 

ενώ, το μεγάλο του ατού ότι συνεχίζει 

να προσφέρεται και σε επταθέσια εκδοχή

auto news

Skoda Kodiaq
Οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπορούν να το επιλέξουν με δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρικές

πολλαπλές ρυθμίσεις, αερισμό και λειτουργία μασάζ. Πάντως, το σύστημα ψυχαγωγίας/ενη-

μέρωσης με οθόνες αφής έως 9,2 ίντσες,  θα μπορεί να έχει συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο,

χειρισμό από τον ψηφιακό βοηθό φωνής , Phone Box για επαγωγική φόρτιση smartphone

κ.α Στα συστήματα υποβοήθησης ξεχωρίζει η βελτιωμένη έκδοση του Crew Protect Assist,

με επιπλέον αισθητήρες ραντάρ στο πίσω μέρος για ανίχνευση κινδύνου επερχόμενης οπί-

σθιας σύγκρουσης. Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες, όπως τον 1.5 TSI

που παράγει 150 ίππους, ο  2.0 TSI με ισχύ 190 ίππους,  καθώς και δύο πετρελαιοκινητήρες,

2.0 TDI με απόδοση 150 και 200 ίππους. Όλες οι ά εκδόσεις διαθέτουν αυτόματο DSG 7-σχέ-

σεων, ενώ όσες εκδόσεις έχουν ισχύ άνω των 190 ίππους έχουν στάνταρ τετρακίνηση

“
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Η κορυφαία έκδοση KODIAQ RS εξοπλίζεται

και με νέο βενζινοκινητήρα. Ο 2.0 TSI προέρ-

χεται από τη γενιά EVO του Volkswagen Group

και έχει ισχύ 245 ίππους, ενώ,  υπάρχει και ντί-

ζελ biturbo που συνδυάζεται με ένα νέο αυτό-

ματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, 7-σχέσεων. 

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,7 μέτρα, προσφέ-

ρει εντυπωσιακούς χώρους για πέντε ή και

επτά επιβάτες, καθώς με την προαιρετική

πτυσσόμενη τρίτη σειρά καθισμάτων, μπορεί

να φιλοξενήσει έως και επτά άτομα.

Εναλλακτικά, με τα πίσω καθίσματα αναδι-

πλωμένα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 2.065

λίτρα. 

Το φρεσκαρισμένο σε εκδόσεις Kodiaq αναμέ-

νεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά το

ερχόμενο φθινόπωρο και οι τιμές του θα ανα-

κοινωθούν λίγο πριν κυκλοφορήσει. 
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Citroen C5Xauto news
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Το νέο Citroen C5 X, 

μια λιμουζίνα για όλα! 

Αυτό το νέο μοντέλο, διαθέσιμο τόσο σε
εκδόσεις βενζίνης, όσο και σε plug-in
υβριδικές, εκφράζει το νεωτερισμό, την
καινοτομία και την ανώτερη ποιότητα, τα
οποία είναι ανάμεσα στις απαιτήσεις των
πελατών που αναζητούν το επόμενό
τους αυτοκίνητο στην κατηγορία των με-
γάλων Crossovers, αλλά και SUV. 
Το C5 X ανοίγει νέους δρόμους με την
παγκόσμια πρεμιέρα της ενεργής ανάρ-
τησης Citroen Advanced Comfort®, η
οποία ενισχύει περαιτέρω την εντύπωση
του ταξιδιού σε ένα μαγικό χαλί.  Είναι
πραγματική πρόσκληση για ταξίδια, με
τον εσωτερικό χώρο που μοιάζει με σα-
λόνι και προσφέρει την αναγνωρισμένη
άνεση των καθισμάτων Advanced Com-
fort, καθώς επίσης και απαράμιλλη ευ-
ρυχωρία, ιδιαίτερα για τους πίσω
επιβάτες, στη δεύτερη σειρά καθισμά-
των. Ο χώρος αποσκευών με χωρητικό-
τητα 545 λίτρων είναι ιδανικός για τις
ανάγκες των πελατών που θα αναζητού-

σαν μεγάλη χωρητικότητα σε κάποιο
station wagon. Η plug-in υβριδική έκ-
δοση, με το e-Comfort και την οδήγηση
σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία για τις
καθημερινές μετακινήσεις, ενισχύει την
αίσθηση γαλήνης για τους επιβαίνοντες. 
Η ανυψωμένη στάση του, χάρη στην αυ-
ξημένη απόσταση από το έδαφος σε
σύγκριση με ένα παραδοσιακό sedan
και οι τροχοί μεγάλης διαμέτρου 720
mm με ελαστικά 19" στις περισσότερες
εκδόσεις, επιτρέπει υψηλότερη θέση
οδήγησης για μεγαλύτερη ασφάλεια και
αυξημένη περιμετρική ορατότητα, ένα
χαρακτηριστικό που εκτιμάται πολύ από
τους αγοραστές SUV μοντέλων. Με με-
ταξόνιο 2.785 mm για εξαιρετικό διαθέ-
σιμο χώρο στους επιβάτες των πίσω
καθισμάτων, το C5 X προσφέρει γενναι-
όδωρες εξωτερικές διαστάσεις, με
μήκος 4.805 mm, πλάτος 1.865 mm και
ύψος 1.485 mm, τοποθετώντας το στην
καρδιά του Segment D.

H CITROEN παρουσίασε τη νέα ναυαρχίδα της, το C5 X, που φέρνει νέα

δεδομένα στην κατηγορία των μεγάλων Crossover αυτοκινήτων, με

ένα πρωτότυπο σχέδιο που συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά των

Crossovers, μια καινοτόμο πρόταση που έρχεται ως συνέχεια της πιο

αγνής παράδοσης των υπέροχων αυτοκινήτων Citroen. 

 

 

Το C5 X προσφέρει μια έκδοση

κατάλληλη για όλες τις χρήσεις, για την

καθημερινή ζωή και για το

απροσδόκητο, χωρίς περιορισμούς και

σε πλήρη ελευθερία: το Plug-in Hybrid“
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Η πρακτικότητα έχει εξεταστεί ως την τελευταία λε-

πτομέρεια στο σχεδιασμό του C5 X. Επομένως, προ-

κειμένου να προσελκύσει τους πελάτες που

ενδιαφέρονται για την ευελιξία, ο χώρος αποσκευών

του C5 X έχει σχεδιαστεί με το πνεύμα των sport

wagon, τόσο σε ότι έχει να κάνει με τις διαστάσεις του,

όσο και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του: ένας με-

γάλος όγκος φόρτωσης 545 λίτρων που φτάνει έως

και τα 1.640 λίτρα όταν το πίσω κάθισμα είναι αναδι-

πλωμένο, προσφέροντας ένα επίπεδο δάπεδο φόρτω-

σης, ένα μεγάλο και πρακτικό άνοιγμα και χαμηλό

κατώφλι φόρτωσης, με κάθετα τοιχώματα για την

πλήρη εκμετάλλευση. 

Το C5 X προσφέρει επίσης μια έκδοση κατάλληλη για

όλες τις χρήσεις, για την καθημερινή ζωή και για το

απροσδόκητο, χωρίς περιορισμούς και σε πλήρη

ελευθερία: το Plug-in Hybrid. Αυτό το επαναφορτιζό-

μενο υβριδικό που με την ισχύ των 225 ίππων, προ-

σφέρει την ευχαρίστηση της αθόρυβης κίνησης και

λειτουργίας με μηδενικές εκπομπές CO2, με δυνατό-

τητα οδήγησης πάνω από 50 km σε αμιγώς ηλεκτρική

λειτουργία (ZEV), κατάλληλη για την πλειονότητα των

καθημερινών διαδρομών των χρηστών, με τελική τα-

χύτητα ως αμιγώς ηλεκτρικό, 135 χλμ./ώρα. Είναι

επομένως δυνατό να περάσετε μια εβδομάδα χωρίς

να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα εσωτερικής καύ-

σης, ενώ κάνετε τις συνήθεις διαδρομές σας, φορτί-

ζοντας το όχημα όπως απαιτείται, στο σπίτι, στη

δουλειά ή σε δημόσιο σημείο φόρτισης. Ταυτόχρονα,

είναι δυνατό να ταξιδέψετε πολύ μακριά, να κάνετε

εκδρομές τα σαββατοκύριακα ή διακοπές χωρίς να

ανησυχείτε για την επαναφόρτιση, καθώς αναλαμβά-

νει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο οποίος είναι

οικονομικός και αποδοτικός.

Το C5 X υιοθετεί υπερσύγχρονες τεχνολογίες για να

κάνει τα ταξίδια πιο χαλαρά, ασφαλέστερα και ακόμη

πιο διασκεδαστικά.

Το C5 X προσφέρει μια καινοτομία που είναι τόσο θε-

αματική όσο είναι χρήσιμη: η εκτεταμένη οθόνη Head

Up Display.

 

Το C5 X υιοθετεί υπερσύγχρονες τεχνολογίες

για να κάνει τα ταξίδια πιο χαλαρά, 

ασφαλέστερα και ακόμη πιο διασκεδαστικά.“

auto news Citroen C5X
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Citroen, το C5 X προσφέρει αυθεντικά εσωτερικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν

τη διαμόρφωση του χώρου επιβατών στις επιθυμίες του οδηγού. Δίνει προτεραιότητα στα ζεστά υλικά, σε εκλε-

πτυσμένους συνδυασμούς, με πραγματική αίσθηση ιδιαίτερης προσοχής στη λεπτομέρεια. Τα καθίσματα Ad-

vanced Comfort στο C5 X είναι το σημείο αναφοράς για την άνεση των επιβατών, κάνοντάς τους να νιώθουν

σαν στο σπίτι τους, σαν να βρίσκονται στο σαλόνι τους.   Με την ενεργή ανάρτηση Citroen Advanced Comfort®,

που προσφέρει την επιλογή τριών τρόπων λειτουργίας, το σύστημα ελέγχου της ανάρτησης βελτιώνει την απο-

τελεσματικότητα των Progressive Hydraulic Cushions®. Κάπως έτσι, κάθε διαδρομή γίνεται απόλαυση, σαν

να ίπταται το αυτοκίνητο πάνω από την άσφαλτο, με ένα τρόπο μαγικό, ιδιαίτερα σε δρόμους με στροφές. 

Η ευρυχωρία ενισχύεται περαιτέρω από τη φωτεινότητα που προκύπτει από τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες

360ο περιμετρικά του αυτοκινήτου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τέταρτα παράθυρα στις πλευρές και η μεγάλη

γυάλινη ηλιοροφή που ανοίγει και επιτρέπει στο φως να πλημμυρίζει το χώρο όποτε απαιτείται. 
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Το C5 X προσφέρει την καλύτερη εμπειρία ημι-αυτόνομης οδήγησης (Επιπέδου 2) εναρμονισμένη σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία. Το Highway Driver Assist, το οποίο συνδυάζει Adaptive Cruise Control με Stop & Go

και Lane Keeping Assist: Χάρη σε αυτό το σύνολο, ο οδηγός υπό προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται πλέον να δια-

χειρίζεται την ταχύτητα ή την τροχιά, καθώς το όχημα φροντίζει όλες αυτές τις παραμέτρους.  Πολλές άλλες λει-

τουργίες διευκολύνουν την καθημερινή ζωή, όπως η ανίχνευση τυφλού σημείου μεγάλης εμβέλειας, το Rear

Cross Traffic Alert, το οποίο εντοπίζει τυχόν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της οπισθοπορείας, το Top 360ο Vision,

το οποίο διευκολύνει τους ελιγμούς προβάλλοντας το εξωτερικό περιβάλλον στο tablet με οθόνη αφής και το

Proximity Hands- Free που δίνει πρόσβαση και εκκίνηση του κινητήρα χωρίς να κάνει ο οδηγός κάποια ενέρ-

γεια και κλειδώνει και ξεκλειδώνει αυτόματα τις πόρτες, όταν ο οδηγός πλησιάζει ή φεύγει από το όχημα.

Το C5 X, διατίθεται με κινητήρες βενζίνης και plug-in υβριδικούς και θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας το πρώτο

εξάμηνο του 2022.

Μια μεγάλης κλίμακας έγχρωμη οθόνη του συστήμα-

τος προβολής δεδομένων στο παρμπρίζ, είναι ένα

πρώτο βήμα προς την επαυξημένη πραγματικότητα

(Augmented Reality). Πρόκειται για μια εντυπωσιακή

τεχνολογία, η οποία απεικονίζεται στο 19_19 Concept

και συμβάλλει στην πιο γαλήνια και χαλαρή εμπειρία

οδήγησης: οι οδηγοί δεν χρειάζεται πλέον να πάρουν

τα μάτια τους από το δρόμο για να λάβουν τις πληρο-

φορίες που θέλουν από την ταχύτητα έως τις τηλεφω-

νικές κλήσεις και την πλοήγηση.

Το C5 X εισάγει την ολοκαίνουργια διεπαφή ψυχαγω-

γίας,  με έμφαση στη συνδεσιμότητα. Σε συνδυασμό με

την οθόνη αφής 12 ιντσών HD, 4 υποδοχές USB Type C

και ασύρματη φόρτιση smartphone, το σύστημα ενη-

μερώνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του Cloud και

διαθέτει λειτουργία οθόνης Mirror Screen χωρίς να

χρειάζεται να συνδέσετε το smartphone σας. Η λειτουρ-

γία του συστήματος έχει σχεδιαστεί σαν να ήταν tablet:

προσαρμογή, ρυθμίσεις και προτιμήσεις εμφάνισης,

widget στην αρχική οθόνη. Αυτό το σύστημα διαθέτει

φυσική, αποτελεσματική και εύχρηστη αναγνώριση

φωνής, έναν προσωπικό βοηθό που κατανοεί τι λέγεται,

απαντά σε ερωτήσεις και εκτελεί εντολές, παρόμοια με

τον προσωπικό βοηθό που είδαμε στο 19_19 Concept. 
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Μια μπαταρία που το όνομα της έχει ταυτιστεί με την αντοχή. Οι μπαταρίες Dura-

cell είναι σχεδιασμένες , για να προσφέρουν πλήρη ισχύ, αντοχή σε οποιεσδήποτε

συνθήκες. Η εταιρεία που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται πριν από ένα αιώνα στον

τομέα της ενέργειας , έχει σήμερα, μια πλήρη γκάμα σε μπαταρίες για όλα τα οχή-

ματα, από τα επιβατικά έως και τα πιο βαριά επαγγελματικά και αγροτικά μηχανή-

ματα- σκάφη θάλασσης αλλά και τα ηλεκτρονικά προϊόντα. 

DURACELL

Συνώνυμο της αντοχής! 

Η θρυλική εταιρεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1920, από δύο ευρηματικούς επι-

στήμονες, τον Σάμουελ Ρούμπεν και τον καινοτόμο κατασκευαστή του σύρματος συνθετικών

ινών από βολφράμιο, τον Φίλιπ Ρότζερς Μάλλορυ.

Τα πρώτα δείγματα γραφής των δημιουργών ήταν εξαιρετικά. Όπως για παράδειγμα, η κυ-

ψέλη υδραργύρου, η οποία αποθήκευε περισσότερη χωρητικότητα σε μια πιο συμπαγή

μορφή κ.α. Λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο  Σάμουελ Ρούμπεν βελτίωσε στη δεκαετία

του 1950 την αλκαλική μπαταρία μαγγανίου, ενώ, η φίρμα δεν τις έκανε πιο αποδοτικές με

μεγάλη διάρκεια αλλά τις έκανε και πιο μικρές.

Ο Μάλλορυ ανάπτυξε ειδικά για αυτόν τον σκοπό τα αλκαλικά στοιχεία μαγγανίου στο μέγεθος

AAA. 

Το σήμα Duracell δημιουργήθηκε το 1964, μια περίοδο όπου η αυξημένη ζήτηση ενέργειας

για τα φωτογραφικά προϊόντα , αρχικά, ήταν μεγάλη και αυτό ήταν και το νέο «όπλο» της Du-

racell που αναπτύχθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο!

Με σήμα τον ...Λαγό!

Το θρυλικό σύμβολο της φίρμας είναι ο λαγός που πρωτοεμφανίστηκε το 1973! Ένα σύμβολο

που παραμένει πρωταγωνιστής ακόμη και σήμερα σε όλα τα προϊόντα της φίρμας. 
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Οι μπαταρίες Duracell όλα αυτά τα χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών τους, που απαριθμούν

εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι διακρίνουν στις μπαταρίες της φίρμας την αντοχή και της μέγιστη διάρκεια

τους. Όπως αναφέρουν, διαρκούν πολύ περισσότερο από τις συνηθισμένες μπαταρίες κάτι που ισχύει μέχρι σή-

μερα.

Άλλωστε, σε αυτό ήταν προσηλωμένη και η Duracell εδώ και δεκαετίες .Να προσφέρει ενέργεια σε όλο τον κόσμο

με τη μορφή μπαταριών. Από την ίδρυσή της στις αρχές της δεκαετίας του 1940 η επιχείρηση αναδείχθηκε στη

μυθική μάρκα των προσωπικών πηγών ενέργειας, την οποία εμπιστεύονται οι καταναλωτές για τις συμπαγείς

μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πλήρης γκάμα

Σήμερα, η Duracell προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων . Από την έκδοση «Starter», που είναι το βασικό μον-

τέλο  της Duracell, το μοντέλο «Advanced», τις ειδικές μπαταρίες AGM και EFB «Extreme» για οχήματα Start/Stop

μέχρι την μπαταρία βαρέων φορτίων «Professional» για φορτηγά, λεωφορεία και αγροτικά μηχανήματα. Προϊόντα

που διακρίνονται για την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια τους, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και την πληθώρα

επιλογών για κάθε είδους όχημα.

Αποκλειστικός εισαγωγέας Ελλάδας για τις μπαταρίες Duracell  automotive είναι η εταιρία Ι&Μ Τσακαλακης AEBE

www.autostatus.gr
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Η νέα συσκευασία με ένα πιο σύγχρονο και φρέσκο design ακολουθεί τη φιλοσοφία

της εταιρείας που έχει καθιερώσει το μπλε και γκρι χρώμα σε όλες τις συσκευασίες

των ανταλλακτικών που προσφέρει.

BARCODE ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ FIBA

Από τις αρχές του 2021 όλοι οι κωδικοί των προϊόντων που προσφέρονται από την

FI.BA, έχουν τυπωμένο στην συσκευασία τον αντίστοιχο κωδικό barcode, ώστε να δι-

ευκολύνεται η διαδικασία αποθήκευσης και picking.

H εταιρία FIBA FILTER, η Νο1 εταιρεία σε πωλήσεις φίλτρων στην Ελλάδα,

αλλάζει και ανανεώνει την συσκευασία των φίλτρων που αφορούν το ευ-

ρωπαικό πρόγραμμα αυτοκινήτων.

FI.BA filter

Νέα συσκευασία!






