






4 ● επισκευαστής ● μάιος 2021

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Σύνταξη 
Νίκος Λιβανός

Υπεύθυνος Διαφήμισης & Δημοσίων Σχέσεων 
Ευθύμιος Λυμπερόπουλος 

Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις 
Εύη Γκέργκη

Σελιδοποίηση 
Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

Ιδιοκτησία 
Xρυσοσπάθη Α & Γ Ι.Κ.Ε.
Δαναών 75, Ίλιον, 131 22
Τηλ.: 210 51.55.930 - 210.26.15.455
www.xrysospathis.gr  ● 
email: info@xrysospathis.gr

Εκδότης 
Χρυσοσπάθη Αναστασία

38

τ α υ τ ό τ η τ α
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Μηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Ιδιοκτητών

Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής - ΣΙΣΕΜΑ

Αλαμάνας 7 - 104 41 - Αθήνα  

Τηλ. 210 5225233, Fax 210 5248060

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Πρόεδρος: 
Μόφορης Γρηγόρης, 210 4614076

Α΄ Αντιπρόεδρος:
Καμαδέλης Δημήτρης, 210 3469193

Β΄ Αντιπρόεδρος: 
Ντάλιος Γιώργος, 210 7257488

Γ. Γραμματέας: 
Φραγκιουδάκης Τάσος, 210 7627500

Αναπλ. Γ. Γραμ:
Mαρής Ελευθέριος, 210 2840379

Ταμίας: 
Καφεντζής Φώτιος, 210 9020745

Αναπλ. Ταμίας: 
Μαλιώρας Βασίλειος, 210 4810115

Έφορος: 
Γιαννακάκης Αθανάσιος, 210 3461604

Μέλη: 
Δάλλας Ηλίας-Θεόδ.  210 6915307
Μπλουχάρης Οδυσ., 210 5726417
Ρουσάκης Ιωάννης., 210 9514932

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΣΕΜΑ

34

06 22

Έρευνα

●Οδική ασφάλεια 

και έλληνες οδηγοί

16
06

Νέα εταιριών

● VW ID.4 -Κορυφαία ασφάλεια 

με 5 αστέρια στο EuroNCAP

● Oι καρχαρίες της Opel

22
Νέα εταιριών

● BMW Group Hellas

Η εταιρία με τους περισσότερους

φορτιστές!

18
Τεχνολογία

●Αudi Sound & Acoustics

●BMW  Hydrogen NEXT

●Seat Leon 2.0 TSI 190PS DSG

34
Ηλεκτροκίνηση

●Jeep Wrangler 4xe

●Hyundai Tuscon

24

Αutonews

● Skoda Fabia

● Dacia Sandero40

Συνέντευξη

● Δημήτρης Ασημώσης,

Διευθύνων Σύμβουλος Wurth Hellas SA





6 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● μάιος 2021

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. 

Oδική
ασφάλεια

και έλληνες
οδηγοί

Παράλληλα, διευκολύνει την παρακολούθηση της εξέλιξης της επικίνδυνης οδήγησης, αλλά και αναδει-

κνύει τις ορθές πρακτικές για την αξιοποίηση των μηνυμάτων πρόληψης στις ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτήν

την περίοδο της πανδημίας, η έρευνα εστιάζει επίσης και στη σχέση των οδηγών με τους κανόνες, τόσο

απέναντι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και στους υγειονομικούς ANTI-COVID κανόνες.

Το 78% των Ελλήνων οδηγών που δεν τηρούν 
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ακολουθούν την ίδια τακτική 

και με τους υγειονομικούς κανόνες

”έρευνα

Tο ίδρυμα «Fondation VINCI Autoroutes» δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα του 8ου Ευρωπαϊκού 

Bαρομέτρου Οδικής Ασφάλειας. Η μεγάλη έρευνα, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ipsos 

σε 12.400 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει αντιπροσωπευτικές συμπεριφορές 

των Ευρωπαίων στο τιμόνι. 

● Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και κανόνες υγι-
εινής: η παράκαμψη των κανόνων είναι συνηθι-
σμένη 
●Περισσότεροι από 7 στους 10 Ευρωπαίους οδη-
γούς (75%) παραδέχονται ότι δεν ακολουθούν κατά
γράμμα τον ΚΟΚ και 7 στους 10 ότι δεν τηρούν
πάντα τους κανόνες υγιεινής (69% έναντι 73% των
Ελλήνων οδηγών).

●Το 45% των Ευρωπαίων (43% των Ελλήνων) που
τηρούν τους κανόνες υγιεινής, το κάνουν πρωτί-
στως από ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, σε αν-
τίθεση με αυτούς που τηρούν τον ΚΟΚ, το ποσοστό
των οποίων ανέρχεται μόνο σε 33% (39%).
●Το 77% των Ευρωπαίων οδηγών (78% των Ελλή-
νων οδηγών) που δεν τηρούν τον ΚΟΚ, ακολου-
θούν την ίδια τακτική και με τους κανόνες υγιεινής.

■ Συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία
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Oδική
ασφάλεια

και έλληνες
οδηγοί

έρευνα

Το 53% των Ευρωπαίων οδηγών τηλεφωνεί κατά την
οδήγηση χρησιμοποιώντας το σύστημα Bluetooth (+3
μονάδες σε έναν χρόνο +10 μονάδες σε 5 χρόνια. Το
57% των Ελλήνων οδηγών, δηλαδή 5 λιγότερες μονά-
δες σε έναν χρόνο αλλά +8 μονάδες σε 5 χρόνια), αν
και το σύστημα αυτό αποσπά την προσοχή όσο και τα
υπόλοιπα μέσα συνομιλίας,
Το 43% ρυθμίζει το GPS οδηγώντας (δηλαδή +4 μονά-
δες σε 5 χρόνια, 45%, -2 μονάδες σε έναν χρόνο αλλά
10 περισσότερες μονάδες σε 5 χρόνια),
Το 11% υπέστη ή παραλίγο να υποστεί ατύχημα εξαιτίας

της χρήσης τηλεφώνου στο τιμόνι (16%, το μεγαλύτερο
ποσοστό στην Ευρώπη).
Επιθετική συμπεριφορά: παρά τη μικρή αλλαγή των
συμπεριφορών, ο δρόμος παραμένει ένα σημείο εν-
τάσεων
Το 12% των Ευρωπαίων οδηγών (-4 μονάδες σε έναν
χρόνο, 10% των Ελλήνων οδηγών) παραδέχεται ότι η
συμπεριφορά του αλλάζει όταν οδηγεί, το 52% (-3, 65%,
-5) αναγνωρίζει ότι εξυβρίζει τους άλλους οδηγούς,
το 84% (91%, +4) έχει φοβηθεί την επιθετική συμπερι-
φορά άλλου οδηγού.

■ Έλλειψη προσοχής: οι οδηγοί όλο και πιο αφηρημένοι στον δρόμο

Το 51% των Ευρωπαίων οδηγών ξεχνά να επιβραδύνει όταν πλησιάζει σε εργοτάξιο (-3, 42% των Ελλήνων οδη-
γών, -7).

■ Ασφάλεια του προσωπικού στον αυτοκινητόδρομο: 

μεγάλη αδιαφορία που μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες

Το 40% των Ευρωπαίων οδηγών (-5 μονάδες, 59%) δεν ακολουθεί τη σύσταση για διάλειμμα από την οδήγηση
κάθε δύο ώρες, ενώ το 73% δηλώνει ότι το γνωρίζει (61%), 
το 52% σταματάει κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να κοιμηθεί (41%),
το 12% υπέστη, ή παραλίγο να υποστεί, ατύχημα εξαιτίας της υπνηλίας στο τιμόνι (16%, το μεγαλύτερο ποσοστό
στην Ευρώπη). 

■ Υπνηλία: εξαιρετικά διαδεδομένος κίνδυνος και ορθές πρακτικές που υποχωρούν
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Το 75% των Ευρωπαίων οδηγών αναγνωρίζει ότι δεν
τηρεί πάντα τους κανόνες του ΚΟΚ (69% των Ελλήνων
οδηγών) εκ των οποίων το 21% είναι συχνά ανυπάκουοι
(15%). Ομοίως, οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι δεν
ακολουθούν μερικές φορές τους υγειονομικούς κανό-
νες αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον ΚΟΚ –
κάτι που δεν συμβαίνει με τους Έλληνες -: Το 70% (δη-
λαδή 5 λιγότερες μονάδες, 73% των Ελλήνων, δηλαδή
4 περισσότερες μονάδες) ομολογεί παρατυπίες σε
σχέση με τις οδηγίες (μέτρα προστασίας, λοκντάουν,
απαγόρευση κυκλοφορίας…). Εξάλλου, το 30% των Ευ-
ρωπαίων δηλώνει ότι δεν παραβιάζει ποτέ τους υγει-
ονομικούς κανόνες (27% των Ελλήνων, δηλαδή 4
λιγότερες μονάδες) σε αντίθεση με 25% όσον αφορά τον
ΚΟΚ (31%). 
Ο πρώτος λόγος εξήγησης της μη τήρησης των κανό-
νων από αυτούς που δεν τους ακολουθούν είναι ο ίδιος,
είτε πρόκειται για τους υγειονομικούς κανόνες είτε για
τον ΚΟΚ: κατά τη γνώμη τους, οι κανόνες δεν είναι
πάντα κατάλληλοι ή σχετικοί με την περίσταση (52% το
υποστηρίζουν σε σχέση με τον ΚΟΚ έναντι 45% σε
σχέση με τους υγειονομικούς κανόνες, 37% έναντι 44%
των Ελλήνων που κρίνουν πιο αυστηρά τους υγειονο-
μικούς κανόνες από τον ΚΟΚ). Το αίσθημα ότι κάποιοι
κανόνες προορίζονται αποκλειστικά για την επιβολή
ποινών είναι πολύ πιο διαδεδομένο όσον αφορά τον
ΚΟΚ (29%, 33%) παρά τους υγειονομικούς κανόνες (15%,
29%). Αντιθέτως, το επιχείρημα ότι είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, κάτι που θα επέτρεπε την παραβίαση των κα-
νόνων, προβάλλεται πολύ περισσότερο όσον αφορά την
προσοχή σε σχέση με την υγεία (42% των Ευρωπαίων,
41%) απ’ ότι την προσοχή στον δρόμο (22%, 33%). 
Όσο για αυτούς που δηλώνουν ότι τηρούν τους κανό-

νες, φαίνεται ότι η προθυμία τους βασίζεται κυρίως στην
προσμονή της λήξης τους, συγκεκριμένα για την πρό-
ληψη των κινδύνων - ατύχημα ή μόλυνση -, ο φόβος
της ποινής αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, το πιο αδύ-
ναμο κίνητρο. Επιπλέον, η ανησυχία για τον συνάν-
θρωπο είναι ξεκάθαρα πιο έντονη στον τομέα της υγείας
(45%) απ’ ότι στον δρόμο (33%), μία τάση που βρίσκουμε
και στην Ελλάδα αλλά σε μικρότερο βαθμό (43% έναντι
39%), κατά μείζονα λόγο όταν πρόκειται για άτομα από
το κοντινό τους περιβάλλον (23% έναντι 11% στην Ευ-
ρώπη, 25% έναντι 15% στην Ελλάδα). Ενώ για τους Γάλ-
λους η ανησυχία για την προσωπική τους ασφάλεια
κυριαρχεί στον δρόμο (33% έναντι 28% στον τομέα της
υγείας), το κίνητρο αυτό είναι μικρότερο στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (26% δίνουν προ-
τεραιότητα στη δική τους ασφάλεια όταν πρόκειται για
τον ΚΟΚ έναντι 27% όταν πρόκειται για την τήρηση των
υγειονομικών κανόνων, 30% για τους Έλληνες σχετικά
με τον ΚΟΚ έναντι 28% στον τομέα της υγείας).
Η εμπιστοσύνη στην κρισιμότητα των κανόνων κινητο-
ποιεί περισσότερο τους Ευρωπαίους στον δρόμο παρά
στα θέματα της υγείας (30% έναντι 17%, 26% των Ελλή-
νων οδηγών έναντι 14%). Η επιρροή του φόβου της ποι-
νής για την τήρηση των κανόνων είναι μικρή (11% των
Ευρωπαίων για τον ΚΟΚ όπως και τους κανόνες υγιει-
νής, 5% για τον ΚΟΚ και 15% για την υγειονομική κατά-
σταση στην Ελλάδα).
Πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τη συμπεριφορά
τους, οι Έλληνες που παραδέχονται ότι είναι πιθανό να
φέρουν μέρος της ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος
είναι ξεκάθαρα περισσότεροι από τον μέσο όρο των Ευ-
ρωπαίων (34% των Ευρωπαίων έναντι 52% των Ελλή-
νων) ή σε περίπτωση μόλυνσης (40% έναντι 65%).

■ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και κανόνες υγιεινής: 

η παράκαμψη των κανόνων είναι συνηθισμένη 

Oδική
ασφάλεια

και έλληνες
οδηγοί

έρευνα
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Παρά τη μικρή πτώση, οι Ευρωπαίοι οδηγοί έχουν από-
λυτη επίγνωση των κινδύνων της έλλειψης προσοχής:
το 54% (54% των Ελλήνων, -4) αναγνωρίζει ότι αποτελεί
μία από τις κυριότερες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων
ατυχημάτων γενικά στους δρόμους και 40% στους αυ-
τοκινητόδρομους (29%, -1). Εξάλλου το 11% (16% στην
Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό) υπέστη ή παραλίγο να
υποστεί ατύχημα εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου
στο τιμόνι. 
Ωστόσο, όλο και περισσότεροι υιοθετούν επικίνδυνες
συμπεριφορές που συνδέονται με παράγοντες απόσπα-
σης της προσοχής, ιδιαίτερα διαδεδομένους στην Ελ-
λάδα:
το 76% (-2) των Ευρωπαίων οδηγών παραδέχεται ότι
στρέφει το βλέμμα του εκτός δρόμου για περισσότερο
από 2 δευτερόλεπτα (87% των Ελλήνων οδηγών), το 53%
δηλώνει ότι τηλεφωνεί κατά την οδήγηση χρησιμοποι-
ώντας το σύστημα Bluetooth με ενσωματωμένα ηχεία
(+3 μονάδες σε έναν χρόνο +10 μονάδες σε 5 χρόνια, το

57% των Ελλήνων οδηγών, δηλαδή 5 λιγότερες μονάδες
σε έναν χρόνο αλλά +8 μονάδες σε 5 χρόνια) - μία εξίσου
επικίνδυνη πρακτική με τα υπόλοιπα μέσα συνομιλίας
σε σχέση με την απόσπαση της προσοχής,
το 43% ρυθμίζει το GPS οδηγώντας (δηλαδή +4 σε 5 χρό-
νια, 45% των Ελλήνων οδηγών, -2 σε έναν χρόνο αλλά
+10 σε 5 χρόνια),
το 22% στέλνει και/ή διαβάζει SMS ή email οδηγώντας
(27%),
το 21% αναφέρει συμβάντα στους άλλους οδηγούς μέσω
εφαρμογής οδηγώντας (+2 σε έναν χρόνο και +5 σε 10
χρόνια, 35%, +11 μονάδες σε έναν χρόνο και +14 σε 5
χρόνια!)
το 32% τηλεφωνεί οδηγώντας με ακουστικό (53%, το με-
γαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη),
το 23% τηλεφωνεί οδηγώντας χωρίς hands free (42%, το
μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη),
το 7% βλέπει οδηγώντας ακόμα και ταινίες ή βίντεο σε
smartphone ή τάμπλετ (11%). 

■ Έλλειψη προσοχής: οι οδηγοί όλο και πιο αφηρημένοι στον δρόμο

Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο, οι Ευρωπαίοι οδηγοί είναι λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους συμπατριώτες τους
στο τιμόνι αλλά αυτό δεν ισχύει για τους Έλληνες: τους κρίνουν λιγότερο αγχωμένους (32%, -6, 34%, +4) και επιθε-
τικούς (26%, -2, 33%, +2), και πιο προσεκτικούς στο τιμόνι (18%, 7%). Παρόλα αυτά, δεν δείχνουν επιείκεια για τους
άλλους οδηγούς: το 79% (-4 μονάδες, 94%) αναφέρει τουλάχιστον ένα αρνητικό επίθετο για να τους περιγράψει, κρί-
νοντάς τους κυρίως ανεύθυνους (46%, 56%) και επικίνδυνους (26%, -2, 40%). Σταθεροί στην κριτική για τον εαυτό
τους, 97% χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα θετικό επίθετο για να περιγράψουν τη δική τους οδήγηση (96%) και μόνο
το 12% (-2 μονάδες, 14%) παραδέχεται ότι έχει τουλάχιστον ένα ελάττωμα. 
Ωστόσο, αρκετοί είναι οι οδηγοί που συνειδητοποιούν ότι το αυτοκίνητο επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά τους.
Έτσι, 12% των Ευρωπαίων οδηγών (-4 μονάδες, 10% των Ελλήνων οδηγών) παραδέχονται ότι αλλάζουν όταν βρί-
σκονται στο τιμόνι και πιστεύουν ότι είναι πιο νευρικοί, παρορμητικοί ή επιθετικοί απ’ ότι στην καθημερινή τους ζωή.
Για το 18% από αυτούς, η προστασία που δημιουργείται από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, τους κάνει να νιώθουν
σαν να βρίσκονται "μέσα σε μία φούσκα" και να δίνουν μικρότερη σημασία στους άλλους (12%, +2). Πάνω από 1
Ευρωπαίος στους 10 (13%, 12%) φτάνει στο σημείο να σκέφτεται ότι στον δρόμο είναι "ο καθένας για τον εαυτό του".

■ Επιθετική συμπεριφορά: 

παρά τη μικρή αλλαγή των συμπεριφορών, ο δρόμος παραμένει ένα σημείο εντάσεων 

Oδική
ασφάλεια

και έλληνες
οδηγοί

έρευνα
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Λιγότερο συνειδητοποιημένοι από τους Γάλλους για τον
κίνδυνο υπνηλίας στους αυτοκινητόδρομους – οι τελευ-
ταίοι αναγνωρίζουν για πρώτη φορά από το 2014 την
υπνηλία στη 2η θέση (38%, αμέσως μετά την υπερβολική
ταχύτητα (39%)) -, οι Ευρωπαίοι τοποθετούν την υπνηλία
στην 4η θέση των αιτιών θανατηφόρων ατυχημάτων
στον αυτοκινητόδρομο (20%, όπως οι Έλληνες (9%)).
Ωστόσο, είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι που δηλώνουν ότι η
υπνηλία ήταν η αιτία ενός ατυχήματος ή ενός συμβάντος
στο οποίο ενεπλάκησαν:
το 12% υπέστη ή παραλίγο να υποστεί ατύχημα εξαιτίας
της υπνηλίας (16% των Ελλήνων, το μεγαλύτερο ποσο-
στό στην Ευρώπη), το 24% (-3) έχει την εντύπωση ότι έχει
αποκοιμηθεί για ελάχιστα δευτερόλεπτα στο τιμόνι (22%,
-5),
το 15% (-3)% έχει εισέλθει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης
ή έχει ανέβει στο κράσπεδο εξαιτίας μιας στιγμής απρο-
σεξίας ή υπνηλίας (12%).

Παρόλα αυτά, οι Ευρωπαίοι οδηγοί θεωρούν ακόμα σε
ποσοστό 24% (-4) ότι μπορούν να οδηγούν όταν είναι
κουρασμένοι (23% των Ελλήνων οδηγών) και 35% (-9)
το κάνουν στην πράξη, ακόμα κι αν νιώθουν πολύ κου-
ρασμένοι, γιατί είναι αναγκασμένοι να το κάνουν (37%, -
11).
Για τις μεγάλες διαδρομές, κάποιες πρακτικές, που μπο-
ρεί να αποτελούν την αιτία υπνηλίας στο τιμόνι, μειώνον-
ται αλλά παραμένουν εξαιρετικά διαδεδομένες, κυρίως
στην Ελλάδα:
το 78% (-4 σε έναν χρόνο) των Ευρωπαίων οδηγών κοι-
μάται πιο αργά ή ξυπνά νωρίτερα από το συνηθισμένο
πριν από μία μεγάλη διαδρομή (85% στην Ελλάδα, -4, το
μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη), 
το 74% (-3) τελειώνει τις προετοιμασίες την παραμονή
της αναχώρησης έως και αργά το βράδυ (88%, -2, το με-
γαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη), το 62% (-5) φεύγει τη
νύχτα (65%, -4).

■ Υπνηλία: εξαιρετικά διαδεδομένος κίνδυνος και ορθές πρακτικές που υποχωρούν

το 83% (-2)% των Ευρωπαίων οδηγών προγραμματίζουν την ώρα αναχώρησης ανάλογα με τις ώρες που γνωρίζουν
ότι θα είναι λιγότερο κουρασμένοι (93% των Ελλήνων οδηγών),
το 74% (-3) μεταθέτει την ώρα αναχώρησης όταν νιώθουν κουρασμένοι (85%, -1), 
το 68% (-3) αλλάζει οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής (70%, -4),
το 52% (-7) σταματάει κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να κοιμηθεί. Οι Έλληνες έχουν το μικρότερο ποσοστό, μαζί
με τους Σουηδούς, αυτών που επιλέγουν το διάλειμμα για ύπνο (41%, -5) - παρόλο που αποτελεί την πιο αποτελε-
σματική πρακτική για την πρόληψη του κινδύνου υπνηλίας στο τιμόνι. 
Αν και ο αριθμός ωρών οδήγησης πριν το διάλειμμα μειώνεται ελαφρά στην Ευρώπη: 3:02 για τους Ευρωπαίους
(-4 λεπτά) αλλά 3:30 για τους Έλληνες (+16 λεπτά!), η σύσταση για διάλειμμα κάθε 2 ώρες δεν τηρείται από το 40%
των Ευρωπαίων (59%) ενώ είναι κάτι το οποίο γνωρίζει ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 73% από αυτούς (61%). Ανά-
μεσα σε αυτούς που δεν ακολουθούν αυτήν τη σύσταση, 47% δηλώνουν ότι σταματούν μόνο όταν νιώσουν πολύ
κουρασμένοι (42%) και 18% θεωρούν ότι αυτή η σύσταση είναι πολύ αυστηρή και ότι δεν είναι κατάλληλη για αυτούς
(11%). 8% εκτιμούν ότι είναι πολύ βιαστικοί για να κάνουν διάλειμμα κάθε 2 ώρες (ομοίως).

■ Παράλληλα, μερικά σωστά αντανακλαστικά, αν και είναι πολύ αποτελεσματικά 

για την αντιμετώπιση της υπνηλίας, υποχωρούν:

Oδική
ασφάλεια

και έλληνες
οδηγοί

έρευνα



■ Υπνηλία: εξαιρετικά διαδεδομένος κίνδυνος

και ορθές πρακτικές που υποχωρούν

Κάθε εβδομάδα, κατά μέσο όρο, περισσότερα από 2 υπηρε-
σιακά οχήματα αυτοκινητοδρόμων υφίστανται προσκρούσεις
στο δίκτυο. Μία τάση που επιβεβαιώνεται από την αρχή του
χρόνου, παρά τη μείωση των μετακινήσεων εξαιτίας του λο-
κντάουν. 
Αυτές οι συγκρούσεις των υπηρεσιακών ημιφορτηγών προ-
καλούνται συχνά από την επικίνδυνη συμπεριφορά των οδη-
γών που προκαλούν τα ατυχήματα:
το 56% (-5 μονάδες) των Ευρωπαίων οδηγών (55% των Ελ-
λήνων, -8) δεν τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας - αν και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της
καλής ορατότητας του δρόμου,
το 51% (-3, 42%, -7) ξεχνάει να επιβραδύνει πλησιάζοντας
ζώνη εργοταξίου. 
Στη Γαλλία, ο κανονισμός του "διαδρόμου ασφαλείας" ενσω-
ματώθηκε στον ΚΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2018. Με την επι-
βολή του κατ’ αποκοπή προστίμου των 135 € και την
απώλεια πόντων ανάλογα με την παράβαση, στοχεύει στην
καλύτερη προστασία του προσωπικού συντήρησης σε οδό,
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο. Πρόκειται
για ένα εικονικό στηθαίο που πρέπει οι οδηγοί να σέβονται,
προκειμένου να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερο από το προσωπικό και να του διασφαλίζουν μία περί-
μετρο ασφαλείας. 
Ωστόσο, πάνω από 1 Γάλλος οδηγός στους 4 (28%) δεν γνω-
ρίζει αυτόν τον κανονισμό, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο
(21%) σε όσους έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους τα τελευ-
ταία 3 χρόνια. Συνολικά, περίπου 7 οδηγοί στους 10 (69%, -4)
παραδέχονται ότι δεν τον τηρούν συστηματικά.
Ερωτηθέντες για τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων στα οποία
εμπλέκεται το προσωπικό στον αυτοκινητόδρομο, οι Γάλλοι
οδηγοί αναφέρουν πρώτη την υπερβολική ταχύτητα (67%),
ενώ ακολουθεί η απροσεξία στο τιμόνι (60%) και στη συνέχεια
η μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας (53%). 
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Θα θέλαμε να μας αναφέρετε μερικά πράγ-
ματα για την εταιρία Wurth.
Η Würth Hellas, μία από τις 400 εταιρίες του
Ομίλου Würth, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981
έχοντας τα πρώτα της κεντρικά γραφεία και
αποθήκη στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Το 1991
μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητο κτήριο στο
Κρυονέρι Αττικής όπου και εδρεύουμε έως
σήμερα. Η μακροχρόνια επιτυχία του Ομίλου
Würth, αλλά και της Würth Hellas, έχει ως κι-
νητήρια δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό με
πάνω από 215 εξειδικευμένους τεχνικούς
συμβούλους, οι οποίοι βρίσκονται καθημε-
ρινά στο πλευρό των πελατών μας και με
πάνω από 100 άρτια καταρτισμένους εσωτε-
ρικούς υπαλλήλους. Είμαστε μία οικογενει-
ακή επιχείρηση που δε θέλουμε απλώς να
ικανοποιήσουμε, αλλά να ενθουσιάσουμε
τους πελάτες μας με αισιοδοξία, δυναμισμό,
πάθος, σεβασμό και υπευθυνότητα. Αυτές δεν
είναι απλά κοινές λέξεις αλλά οι καθημερινές
αξίες μας. 

Φέτος κλείνετε 40 χρόνια από το 1981 που
ιδρύθηκε η Wurth Hellas. Πείτε μας για
αυτήν την επέτειο-ορόσημο.
Για εμάς στη Würth Hellas το 2021 είναι ένα
έτος εορταστικό, γεμάτο επικοινωνία, ειδικές
προσφορές για τους πελάτες μας, καθώς
γιορτάζουμε μαζί τους την πολυετή παρουσία
μας στην ελληνική αγορά. Οι προκλήσεις και
οι δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια ήταν αρκετές,
αλλά όχι τόσο δυνατές ώστε να μας αποθαρ-
ρύνουν. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και
εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους μας, κα-
ταφέραμε να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια
και να είμαστε εδώ. Νιώθουμε πραγματικά
ευγνωμοσύνη προς όλους τους πελάτες μας
που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο
πάθος και δυναμισμό, ώστε να είμαστε πάν-
τοτε η Νο1 επιλογή τους.

Ποια είναι τα κύρια προϊόντα της εταιρίας;
Σε ποιους τομείς-κλάδους απευθύνεται ;
Η Würth Hellas, ως μια εταιρία συνεπής στο έργο
της που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς
και προσαρμόζεται και προβλέπει τις νέες τάσεις
και ανάγκες της αγοράς, δε θα μπορούσε να είναι
απούσα από την υποστήριξη και την παροχή αξιό-
πιστων προϊόντων και λύσεων. Έτσι,  προμηθεύει
όλους τους επαγγελματίες του βιοτεχνικού και
βιομηχανικού κλάδου με μια γκάμα 125.000 κω-
δικών, εκ των οποίων αναφέρονται ως οι πιο αν-
τιπροσωπευτικοί στον κλάδο αυτοκινήτου οι εξής:
•Χημικά τεχνικά προϊόντα, Λιπαντικά, Βελτιωτικά
•Προϊόντα Car Care & Detailing
•Εργαλεία χειρός, Εξοπλισμός συνεργείου, 

Ειδικά εργαλεία
•Εργαλεία (ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα)
•Αξεσουάρ αυτοκινήτων (υαλοκαθαριστήρες,   
λάμπες κλπ)

•Μέσα Ατομικής Προστασίας και Επαγγελματική 
Ένδυση & Υπόδηση.

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η
εταιρεία αφορούν τους επαγγελματίες του αυτο-
κινήτου και βαρέων οχημάτων, του μετάλλου, του
ξύλου, των κατασκευών, καθώς και των πρατη-
ρίων καυσίμων και τεχνικών εμπορικών κατα-
στημάτων.

Τι ζητούν οι επαγγελματίες από εσάς σχετικά με
τα προϊόντα αλλά και την υποστήριξη από μέρους
σας;
Να τους προσφέρουμε καθημερινά αποτελεσμα-
τικές λύσεις και καινοτομίες προμηθεύοντάς τους
γρήγορα με πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα,
συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία.
Το όνομα Würth είναι συνυφασμένο με την υψηλή
ποιότητα προϊόντων και την άριστη εξυπηρέτηση.
Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων
ανήκει σταθερά στην εταιρική μας κουλτούρα. Το
κοινό μας όραμα, μας κινητοποιεί να προχωρή-
σουμε περαιτέρω, εξασφαλίζοντας τη διαρκή ανά-
πτυξη της επιχείρησής μας. 

40 ΧΡΟΝΙΑ Würth Hellas S.A.

Συνέντευξη με τον κ. Δημήτρη Ασημώση
Διευθύνων Σύμβουλο της Wϋrth Hellas S.A.
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Ζούμε στον αιώνα των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και
καινοτομιών. Ποια είναι η θέση της εταιρίας αναφορικά με
τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει;
Η Würth Hellas έχει περισσότερους από 25.000 ετοιμοπαράδο-
τους κωδικούς προϊόντων και περισσότερους από 100.000 κα-
τόπιν ειδικής παραγγελίας, τους οποίους διαθέτει μέσω του
δικτύου της με 215 εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων,
οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά 40.000 πελάτες στον επαγ-
γελματικό τους χώρο. Έτσι η εξυπηρέτηση γίνεται άμεση προ-
τεραιότητα για εμάς, καθώς η παράδοση των προϊόντων
επιτυγχάνεται εντός 24 ωρών στον χώρο του πελάτη ή κατευ-
θείαν στο έργο του. Επιπλέον, προσφέρουμε συνεχώς λύσεις
και παροχές που κάνουν την καθημερινότητα του επαγγελματία
πιο εύκολη, με αξιόπιστα και καινοτόμα προϊόντα με τη σφρα-
γίδα ποιότητας του Ομίλου Würth. Όλοι οι παραπάνω λόγοι μας
καθιστούν πρωτοπόρους, διαφοροποιώντας μας αισθητά στην
Ελληνική αγορά.

Πως διαχειρίζεστε και πως σας επηρεάζει η πανδημία του
Κορωνοιού που έχει πλήξει την αγορά παγκοσμίως; 
Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πότε θα ξεπεραστεί το φαινό-
μενο της πανδημίας και θα επανέλθει η οικονομία μας, παρόλα
αυτά δεν χάνουμε την ελπίδα μας και την θετική μας αντιμετώ-
πιση στις προκλήσεις. 
Προσαρμοζόμαστε γρήγορα στα νέα δεδομένα και εστιάζουμε
στην ασφάλεια των ανθρώπων μας που είναι και η πηγή της
δύναμής μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία μας. Εν μέσω πανδημίας, έμφαση έχει δοθεί στις
προιοντικές μας κατηγορίες μέσων ατομικής προστασίας και
επαγγελματικής ένδυσης και υπόδησης, αλλά σε γενικές γραμ-
μές η λογική μας εστιάζει στην επέκταση της προιοντικής μας
γκάμας πάνω στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.
Επιπλέον, με τα όπλα της τεχνολογίας εκπαιδεύουμε συνεχώς
τους ανθρώπους μας ώστε να είναι άρτια καταρτισμένοι και να
έχουν αμεσότητα με τους πελάτες μας.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι και κινήσεις της εταιρίας;
Η εταιρεία μας εργάζεται εντατικά σε ένα σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

● Συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων της εταιρείας μας.
● Ανάπτυξη της πολυκαναλικής προσέγγισης προς τους πελάτες μας (365/24/7).

● Συνεχής Ανάπτυξη της γκάμας προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των εστιασμένων τμημάτων της αγοράς.

● Δημιουργία επιπλέον σύγχρονων χώρων εργασίας.

● Επέκταση του Logistics Center της εταιρείας μας.
● Επέκταση του δικτύου των ιδιόκτητων καταστημάτων μας.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Logistics στον Αυλώνα Αττικής

Τα πρώτα κεντρικά γραφεία – εγκαταστάσεις στη Νέα Σμύρνη
Κεντρικές εγκαταστάσεις γραφείων 

στο Κρυονέρι Αττικής
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■ Το μοντέλο που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αναδείχθηκε World Car of the

Year 2021, απέσπασε με ευκολία την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων, με

πολύ καλές επιδόσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες και κορυφαίο αποτέλεσμα

για την τελευταία διετία, περίοδο στην οποία τα κριτήρια έχουν γίνει πιο αυστηρά,

στην προστασία παιδιών-επιβατών.

ID.4: κορυφαία ασφάλεια με πέντε αστέρια
στις δοκιμές του Euro NCAP

Το νέο ID.4, το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Volkswagen,

συμπεριφέρθηκε εντυπωσιακά στις δοκιμές πρόσκρουσης και ασφάλειας

του Euro NCAP (European New Car Assessment Program). 

νέα εταιριών
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Ηαξιολόγηση της προστασίας των επιβατών από

τον Euro NCAP βασίζεται σε παράγοντες όπως

οι μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις καθώς

και οι δοκιμές καταπόνησης της σπονδυλικής στή-

λης, συνήθως από οπίσθιες συγκρούσεις. Με βάση

τα παραπάνω και παράλληλα την αξιολόγηση του

εύκολου και γρήγορου απεγκλωβισμού και διάσω-

σης, το ID.4 πέτυχε επίδοση 93% στην προστασία

ενηλίκων επιβατών και 89% για τα παιδιά. Η τελευ-

ταία αξιολόγηση βασίζεται όχι μόνο στην προστασία

που παρέχεται από συστήματα συγκράτησης παι-

διών σε περίπτωση μετωπικής ή πλευρικής σύγ-

κρουσης, αλλά και τις συνολικές δυνατότητες που

προσφέρει το όχημα για την εγκατάσταση παιδικών

καθισμάτων διαφόρων μεγεθών, καθώς και τον

διαθέσιμο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά παι-

διών.

Εκτός από την προστασία των επιβατών, ο Euro

NCAP εξετάζει επίσης πόσο αποτελεσματικά είναι

τα αυτόματα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης

για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου - πεζούς

και ποδηλάτες. Ένα από τα θετικά στοιχεία αξιολό-

γησης του ID.4, είναι ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν

στον βασικό εξοπλισμό το σύστημα προειδοποίησης

αλλαγής λωρίδας (Lane Assist) και το σύστημα

φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Front Assist). Το

ID.4 διαθέτει επίσης κεντρικό αερόσακο ανάμεσα

στα μπροστινά καθίσματα που, για παράδειγμα,

αποτρέπει τη βίαιη επαφή ανάμεσα σε οδηγό και

συνοδηγό σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Με βαθμολογία 85%, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της

Volkswagen σημείωσε επίσης εξαιρετική επίδοση

στην κατηγορία των συστημάτων υποβοήθησης

οδηγού. Τέλος, η βαθμολογία του ID.4 για την προ-

στασία των πεζών και των ποδηλατών ήταν 76%,

επίσης ανάμεσα στις κορυφαίες.

Η επίδοση του νέου ID.4, έρχεται να προστεθεί στην

αντίστοιχη που είχε σημειώσει το ID.3, την προ-

ηγούμενη χρονιά, το οποίο είχε επίσης σημειώσει

κορυφαία βαθμολογία. 

VOLKSWAGEN
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Πώς οι καρχαρίες εμπνέουν την Opel
Οι καρχαρίες είναι της μόδας στην Opel. Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ορατοί, δί-

νουν το «παρών» σε διάφορα μοντέλα με το λογότυπο του κεραυνού. Τους συναντάμε στο νέο

Opel Mokka και στο best-seller της μάρκας, το βραβευμένο Opel Corsa. 

Οι φιγούρες του κορυφαίου θηρευτή αποτελούν πλέον

παράδοση στα μοντέλα της Opel. Κάτι που κάθε άλλο

παρά έκπληξη αποτελεί, αφού ο κατασκευαστής είχε

ανέκαθεν πάθος για τη ναυτιλία, το οποίο ξεκίνησε πριν

από αρκετές δεκαετίες.

Τα Kadett, Admiral και Kapitän street cruisers ‘σάλπα-

ραν’ από νωρίς. Οι ναυαρχίδες του παρελθόντος γοή-

τευαν τους αγοραστές αυτοκινήτων με τη μοναδική

τους σχεδίαση. Η αγάπη για τη θάλασσα παρέμεινε

στην Opel, αλλά όσο περνούσε ο καιρός μετατοπίστηκε

στα πλάσματα που βρίσκονται στα βάθη των ωκεανών.

Το 1970, η Opel παρουσίασε το Manta, ένα σπορ coupé

που έφερε με υπερηφάνεια το έμβλημα του σαλαχιού

στο αμάξωμά του. Ακόμα και σήμερα, το Manta ξυπνά

τόσα πολλά συναισθήματα, ώστε προς μεγάλη χαρά

των θαυμαστών του, επιστρέφει τώρα ως έκδοση μη-

δενικών ρύπων Manta GSe ElektroMOD.

Οι σχεδιαστές της Opel έδωσαν μεγάλη προσοχή στην

ακριβή σχεδίαση του χαρακτηριστικού εμβλήματος του

Manta. Την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια και αφο-

σίωση έχουν επιδείξει και με τις φιγούρες καρχαρία

πάνω από 15 χρόνια. «Αυτό ξεκίνησε πριν από 17 χρό-

νια και έχει εξελιχθεί σε πραγματική κουλτούρα» δή-

λωσε ο Διευθυντής Σχεδίασης, Karim Giordimaina.

νέα εταιριών
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■Η ιστορία του καρχαρία: Πώς η ιδέα ενός παιδιού έγινε κουλτούρα

■ ΤΗ ιστορία του καρχαρία: Πώς η ιδέα ενός παιδιού έγινε κουλτούρα

Από πού λοιπόν προέρχονται οι καρχαρίες; Μία Κυ-

ριακή το 2004, ο σχεδιαστής της Opel Dietmar Finger

ήταν στο σπίτι του και σχεδίαζε το νέο Corsa. Για την

ακρίβεια, το διακριτικό εξωτερικό τοίχωμα του ντουλα-

πιού, που τις περισσότερες φορές καλύπτεται από τη

κλειστή πόρτα του συνοδηγού. Όταν το ντουλαπάκι ανοί-

γει, αυτό το τοίχωμα πρέπει να προσφέρει σταθερότητα,

η οποία επιτυγχάνεται με εγκάρσια νεύρα στην πλαστική

επιφάνεια. Ο σχεδιαστής έπρεπε να σχεδιάσει αυτά τα

νεύρα. Καθώς είχε φτάσει στη μέση, πλησίασε ο γιός

του, είδε το σχέδιο και ρώτησε: «Μπαμπά γιατί δε ζω-

γραφίζεις ένα καρχαρία;» Γιατί όχι; Ο Finger το σκέ-

φθηκε και έδωσε στα ‘νεύρα’ το σχήμα ενός καρχαρία.

Έτσι, γεννήθηκε μία ιδέα που έγινε παράδοση. Ο καρ-

χαρίας στο ντουλαπάκι μπήκε στην παραγωγή. Από εκεί

και μετά, ο «καρχαρίας της Opel» έγραψε ιστορία. Ο

Giordimaina, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σχεδίαση

εσωτερικού του Zafira εκείνη την εποχή, έκρυψε τρεις

μικρούς καρχαρίες στο ευέλικτο, συμπαγές πολυμορ-

φικό. Οι καρχαρίες συνέχισαν να δίνουν ένα διακριτικό

παρών, πρώτα στο Opel ADAM, μετά στο σημερινό Opel

Astra και άλλα. 

Αυτό δημιούργησε μία εσωτερική κουλτούρα. Από τότε,

ο κάθε αρχισχεδιαστής εσωτερικού φροντίζει στο τέλος

της διαδικασίας εξέλιξης να έχει τοποθετήσει τουλάχι-

στον έναν καρχαρία κάπου στο εσωτερικό. Αυτοί συνή-

θως παραμένουν ‘κρυφοί’ μέχρι το λανσάρισμα ενός

αυτοκινήτου.

Για τον Giordimaina, ο καρχαρίας έχει γίνει σημαντικό στοιχείο της Opel με τη πάροδο των χρόνων, όχι μόνο στο

ντουλαπάκι: «Οι δημοσιογράφοι μας ρωτάνε τώρα που βρίσκονται οι καρχαρίες όταν λανσάρουμε νέα μοντέλα.

Πάντα ενθαρρύνω τους σχεδιαστές μας να κρύβουν καρχαρίες στο εσωτερικό των νέων σχεδίων. Οι τρυφερά σχε-

διασμένοι θηρευτές συμβολίζουν το στοιχείο που χαρακτηρίζει την Opel – το πάθος για τα αυτοκίνητα. Έχουμε πάθος

για τη σχεδίαση των αυτοκινήτων μας και την ακρίβεια στη παραμικρή λεπτομέρεια. –Είμαστε προσιτοί, ανθρώπινοι

και κάνουμε τα πάντα με χαμόγελο. Και αυτό ακριβώς θέλουμε οι πελάτες μας να το αισθάνονται.

Οι καρχαρίες θα συνεχίζουν να εμφανίζονται σε μελλοντικά οχήματα της Opel, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγό-

τερο κρυμμένοι. Ανάλογα με το μοντέλο, θα τους ανακαλύπτουμε να ‘κολυμπούν σε άλλα βάθη’ κάθε φορά.

ΟPEL

”

Οι δημοσιογράφοι μας ρωτάνε τώρα που βρίσκονται
οι καρχαρίες όταν λανσάρουμε νέα μοντέλα. 

Πάντα ενθαρρύνω τους σχεδιαστές μας να κρύβουν
καρχαρίες στο εσωτερικό των νέων σχεδίων. 

Οι τρυφερά σχεδιασμένοι θηρευτές συμβολίζουν το
στοιχείο που χαρακτηρίζει την Opel – το πάθος 

για τα αυτοκίνητα. Έχουμε πάθος για τη σχεδίαση 
των αυτοκινήτων μας και την ακρίβεια 

στη παραμικρή λεπτομέρεια.
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Κατανοώντας από πρώτο χέρι τα σημαντικά οφέλη της ηλεκτροκίνησης 

(επιχειρηματικά, οικολογικά και φορολογικά) και θέλοντας να θέσει νέα πρότυπα για

τη βιώσιμη μετακίνηση στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, το BMW Group Hellas 

προχώρησε στη συνολική εγκατάσταση 32 φορτιστών AC (ισχύος 22 kW) 

και 2 φορτιστών DC (ισχύος 50 kW) επενδύοντας συνολικά 200.000 ευρώ. 

■ BMW Group Hellas, 
η εταιρεία με τους περισσότερους φορτιστές! 

νέα εταιριών

Οι 36 συνολικές θέσεις φόρτισης που πλέον

υπάρχουν στις εγκαταστάσεις που στεγάζεται

το BMW Group Hellas επιτρέπουν ταυτόχρονη

φόρτιση 36 αυτοκινήτων. Οι υπερσύγχρονοι

φορτιστές μάρκας ABB, διαθέτουν εγκατεστη-

μένο σύστημα “έξυπνης φόρτισης” και διαχεί-

ρισης ενέργειας (load management) καθώς

και εγκατεστημένο λογισμικό για παροχή δε-

δομένων φόρτισης ανά φορτιστή (ώρες φόρ-

τισης, διάρκεια, κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.).

Η Λειτουργία των φορτιστών μπορεί να γίνει

μόνο μέσω κάρτας RFID ή app που απαιτεί

προεγκατάσταση στο Smartphone του εκά-

στοτε χρήστη.

BMW



Στο πλαίσιο της «αλλαγής νοοτρο-

πίας και αντίληψης» σε μία νέα

εποχή για την Ηλεκτροκίνηση, και

εκτός από την εγκατάσταση φορτι-

στών στις θέσεις στάθμευσης, το

BMW Group Hellas προχώρησε και

στην παροχή Plug-in υβριδικών

εταιρικών οχημάτων (BMW Χ1

xDrive25e, BMW Χ2 xDrive25e,

BMW 330e sedan και MINI Cooper

SE ALL4 Countryman) σε στελέχη

της εταιρείας. Επιπλέον, στους χρή-

στες των εταιρικών οχημάτων προ-

σφέρονται δυνατότητες όπως

Δωρεάν παροχή φόρτισης και Φο-

ρολογικά οφέλη (όπως μηδενικός

εταιρικός φόρος) αλλά και σημαν-

τικά οφέλη για την ίδια την εταιρεία

(αυξημένες αποσβέσεις και φοροα-

παλλαγές).
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Το ηχητικό σκηνικό ενός αυτοκινήτου προέρχεται από ένα μείγμα με-
γάλου εύρους θορύβων και ήχων. Οι συνηθισμένοι θόρυβοι οδήγη-
σης όπως ο ήχος του κινητήρα και τα ελαστικά που κυλούν στο δρόμο
όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, ακούγονται εξίσου - και συνεχώς
- με τους αερακουστικούς θόρυβους που προκαλούνται από τη ροή
του αέρα. Επιπλέον, υπάρχουν προσωρινές πηγές θόρυβου: η ανύ-
ψωση των παραθύρων ή ο τρόπος που κλείνει η πόρτα. Τα ηχητικά
σήματα ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταδίδουν ιδανικά τα μη-
νύματα με διακριτικό τρόπο - τα τυπικά κλικ των φλας που αναβο-
σβήνουν είναι ένα από αυτά, καθώς και ηχητική ανατροφοδότηση
από τη λειτουργία αφής στην οθόνη MMI. Τα κουμπιά και οι διακόπτες
πρέπει να παράγουν απαλούς αλλά διακριτούς ήχους όταν ενεργο-
ποιούνται. Οι ενοχλητικοί ήχοι κινδύνου/ προειδοποίησης απαιτούν
την πλήρη προσοχή των επιβατών, μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Για την Audi, ο ήχος του ηχοσυστήματος είναι από
τα κεντρικά χαρακτηριστικά της ποιότητας. Πρέ-

πει να είναι φυσικός, υψηλής πιστότητας και από-
λυτα προσαρμοσμένος σε κάθε μοντέλο. Η μάρκα
από το Ίνγκολσταντ θεωρεί τον ήχο και γενικότερα
την ακουστική κάτι πολύ περισσότερο από απλή
ψυχαγωγία. Οδηγός και επιβάτες, επιθυμούν ένα
περιβάλλον ήχου που τους ενθουσιάζει, τους ευχα-
ριστεί και ταυτόχρονα τους εμπνέει. Ένας ακουστι-
κός χώρος χωρίς ενοχλητικούς θόρυβους στο
παρασκήνιο, με ηχητικά σήματα ενημέρωσης, κιν-
δύνου/προειδοποίησης ή πληροφόρησης που συ-
νυπάρχουν αρμονικά, παράλληλα με διακριτικούς
ήχους ενεργοποίησης. Ο Dr. Tobias Gründl, επικε-
φαλής του τμήματος ανάπτυξης ήχου και ακουστι-
κής της Audi, μοιράζεται τη φιλοσοφία της μάρκας
για την ηχητική απόλαυση σε ένα μοντέλο Audi.

Η ηχητική φιλοσοφία της Audi για

ακουστική αρμονία στο αυτοκίνητο
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Η Audi θεωρεί ότι η ηχητική εμπειρία στο αυτοκίνητο, από το ηχοσύστημα, την κύλιση,

τους διακόπτες έως και τις ηχητικές ειδοποιήσεις, συμβάλλει στην αίσθηση ολικής 

ποιότητας. Το όχημα αντιμετωπίζεται ως ακουστικός χώρος με ειδικές προκλήσεις.

Η Sonos θα είναι νέος συνεργάτης της Audi στην compact κατηγορία.

τεχνολογία

■■ Ποιους θόρυβους αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι

στο αυτοκίνητο και από πού προέρχονται;
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Η ηχητική φιλοσοφία της Audi     

Η Audi σκέφτεται ολιστικά το θέμα της μείωσης θόρυβου. Εμπειρογνώμονες από διάφορες ειδικότητες - από
την ανάπτυξη οχημάτων και πλαισίων έως τη διασφάλιση ποιότητας - συνεργάζονται για αυτόν τον σκοπό σε
αυτό που ονομάζουμε ομάδα Θροϊσμάτων και Κροταλισμών (Rustle and Rumble). Οι ειδικοί δοκιμάζουν και
αξιολογούν κάθε νέο μοντέλο Audi στον δρόμο και σε επιφάνεια δονήσεων, αλλά και σε ειδικό υδροπαλμικό
εξοπλισμό. Πρόκειται για μια σερβο-υδραυλική βάση εδρασμένη σε τέσσερα σημεία, που κάνει το όχημα να
δονείται: Οι ενοχλητικοί θόρυβοι, όπως κουδουνίσματα και τριξίματα στο χώρο των επιβατών, προκαλούνται
από δονήσεις στις χαμηλές συχνότητες έως και 50 Hertz. Δοκιμάζουμε τις δονητικές αποκρίσεις μεμονωμέ-
νων εξαρτημάτων ή ολόκληρου του πλαισίου προκειμένου να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τις πηγές
θόρυβου. Οι θόρυβοι δεν μπορούν πάντα να ακουστούν στο μέρος όπου δημιουργούνται. 

■■ Πώς εντοπίζει η Audi τις πηγές ανεπιθύμητου θόρυβου;

■■ Υπάρχουν ακουστικές διαφορές μεταξύ αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικών;

Η Audi σκέφτεται ολιστικά το θέμα της μείωσης θό-
ρυβου. Εμπειρογνώμονες από διάφορες ειδικότητες
- από την ανάπτυξη οχημάτων και πλαισίων έως τη
διασφάλιση ποιότητας - συνεργάζονται για αυτόν τον
σκοπό σε αυτό που ονομάζουμε ομάδα Θροϊσμάτων
και Κροταλισμών (Rustle and Rumble). Οι ειδικοί
δοκιμάζουν και αξιολογούν κάθε νέο μοντέλο Audi
στον δρόμο και σε επιφάνεια δονήσεων, αλλά και
σε ειδικό υδροπαλμικό εξοπλισμό. Πρόκειται για μια
σερβο-υδραυλική βάση εδρασμένη σε τέσσερα ση-
μεία, που κάνει το όχημα να δονείται: Οι ενοχλητικοί
θόρυβοι, όπως κουδουνίσματα και τριξίματα στο
χώρο των επιβατών, προκαλούνται από δονήσεις
στις χαμηλές συχνότητες έως και 50 Hertz. Δοκιμά-
ζουμε τις δονητικές αποκρίσεις μεμονωμένων
εξαρτημάτων ή ολόκληρου του πλαισίου προκειμέ-
νου να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τις πηγές
θόρυβου. Οι θόρυβοι δεν μπορούν πάντα να ακου-
στούν στο μέρος όπου δημιουργούνται. 
Υπάρχουν ακουστικές διαφορές μεταξύ αυτοκινή-
των με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων;
Σε αντίθεση με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης,
ένας ηλεκτρικός κινητήρας προκαλεί σχεδόν καθό-
λου ταλαντώσεις, δονήσεις ή μηχανικούς θόρυ-
βους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι θόρυβοι που δεν
ήταν προηγουμένως τόσο αισθητοί, μπορούν να με-
τακινηθούν στο προσκήνιο. Αυτό περιλαμβάνει την
αερακουστική καθώς και την κύλιση των ελαστι-
κών. Η Audi καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για
να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο
όλες αυτές τις ενοχλητικές επιρροές. Για παρά-
δειγμα, όλες οι περιοχές όπου ο θόρυβος μπορεί να

μεταφερθεί στο πλαίσιο του Audi e-tron είναι ειδικά
απομονωμένες και αποσυνδεδεμένες. Αυτό σημαί-
νει ότι τα σχετιζόμενα με τον σχεδιασμό ανοίγματα
και κοιλότητες μέσα στο πλαίσιο, γεμίζουν με υλικό
από μικροΐνες. Το ύφασμα από ίνες και το ύφασμα
από μικροΐνες (fleece) επενδύουν επίσης τους θό-
λους των τροχών για να απορροφούν τον ήχο. Επι-
πλέον, επιφάνειες όπως το δάπεδο επικαλύπτονται
με ειδικό υλικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει
τη λαμαρίνα να δονείται λιγότερο.
Στην μπροστινή πλευρά, μια ακολουθία πολλαπλών
στρωμάτων μονώνει το θόρυβο ώστε να μην εισέρ-
χεται στο εσωτερικό. Στο πίσω μέρος, αντίστοιχη μέ-
ριμνα υπάρχει για τη νέα αρχιτεκτονική του
οχήματος με κίνηση στον πίσω άξονα. Επιπλέον, οι
ηλεκτρικοί κινητήρες περικλείονται σε κάψουλες
μείωσης θόρυβου. Ακόμη και η επένδυση του δα-
πέδου έχει σχεδιαστεί για να απορροφά ήχο. Στο
εσωτερικό, η μοκέτα με αφρό συμβάλλει στη διατή-
ρηση της ησυχίας. Ο δεύτερος σημαντικός παράγον-
τας για τη χαλαρή ατμόσφαιρα μέσα στο Audi e-tron
είναι η ανεπτυγμένη αερακουστική του. Κανονικά,
ο θόρυβος του ανέμου γίνεται πιο εμφανής όταν ένα
αυτοκίνητο φτάσει ταχύτητες 85 χλμ./ώρα και άνω.
Αυτός ο θόρυβος παραμένει χαμηλός στο Audi e-
tron και μόλις που διεισδύει στο εσωτερικό, επειδή
οι στεγανοποιήσεις των θυρών, οι εξωτερικοί κα-
θρέπτες και οι τσιμούχες έχουν βελτιστοποιηθεί. Οι
επιβάτες μπορούν να έχουν μια χαλαρή συνομιλία
ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Το παρμπρίζ διατί-
θεται στάνταρ με διπλά τζάμια. Η Audi προσφέρει
επίσης προαιρετικά ακουστικά τζάμια στα πλαϊνά
παράθυρα.



     για ακουστική αρμονία στο αυτοκίνητο
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τεχνολογία

Τα ενεργά μέτρα ακουστικής έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Με την ενεργή ακύρωση θόρυβου (ANC,
Active Noise Cancellation), για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο τμήμα του ήχου του κινητήρα μπορεί να μειωθεί με τον ήχο
ακύρωσης. Το σύστημα βασίζεται σε μικρόφωνα ANC (δείτε το διάγραμμα με το A8 ως παράδειγμα), τα οποία είναι ενσω-
ματωμένα στην επένδυση οροφής και μετρούν το επίπεδο ήχου στο εσωτερικό. Μια συσκευή ελέγχου αντιστρέφει τα ενο-
χλητικά ηχητικά κύματα και εκπέμπει αντίστροφο ήχο μέσω των subwoofer. Από την άλλη, το Audi SQ5 TDI διαθέτει σύστημα
εξάτμισης που δίνει έμφαση στους μπάσους επιθυμητούς ήχους, επιτρέποντας στον ήχο του κινητήρα να έχει πιο δυναμική
παρουσία. Ένα σπορ ηχητικό εφέ μπορεί επίσης να δημιουργηθεί δυναμικά στο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο e-tron GT,
μέσω του ηχοσυστήματος. 

■■ Μήπως η Audi εκμεταλλεύεται επίσης δυνατότητες ενίσχυσης ήχων στο αυτοκίνητο ή τους εξουδετερώνει ενεργά;

Εδώ μπαίνουν οι προγραμματιστές ήχου.
Αντιμετωπίζουν όλους τους ήχους και - εάν
είναι απαραίτητο - προσαρμόζουν, καταστέλ-
λουν ή τονίζουν. Αυτό συμβαίνει επειδή
κάθε μεμονωμένος ήχος συμβάλλει στην
ακουστική αρμονία του αυτοκινήτου. Εκτός
από πολλές πηγές θόρυβου, κάθε όχημα
θέτει επίσης ιδιαίτερες προκλήσεις ως
ακουστικός χώρος: οι επιβάτες κάθονται σε
διαφορετικές θέσεις και ο όγκος του χώρου
αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των επιβα-
τών. Ένα όχημα έχει πανοραμική οροφή, το
άλλο δεν έχει. Εκτός από αυτό, εσωτερικά
υλικά όπως υφάσματα ή δερμάτινα καλύμ-
ματα αντανακλούν ή μειώνουν τον ήχο δια-
φορετικά. Κυρίως, ο χρόνος που χρειάζεται
ο ήχος από το ηχείο να φτάσει στα αυτιά των
ακροατών, διαφέρει.

■■ Πώς μπορεί μια ατμόσφαιρα που 

βιώνεται ως ευχάριστη και όχι ενοχλητική, 

να διαμορφωθεί στο αυτοκίνητο;
Ο όρος 3-D ήχος περιγράφει έναν ήχο που αντανακλά ακουστικά
και τις τρεις διαστάσεις ενός χώρου. Όταν εφευρέθηκε η ηχο-
γράφηση, ο ήχος αναπαράχθηκε μέσω ενός ηχείου - mono. Ο
στερεοφωνικός ήχος δεν είναι δυνατός με αυτόν τον τρόπο και
ο ήχος είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1960, δημιουργήθηκε ο
στερεοφωνικός ήχος: δύο μικρόφωνα καταγράφουν τη μουσική
από διαφορετικές θέσεις. Όταν αναπαράγεται ο ήχος, οι ηχογρα-
φημένες πληροφορίες – ξεχωριστά μονοφωνικά σήματα – κα-
τανέμονται σε δύο διαφορετικά κανάλια και αναπαράγονται
αντίστοιχα μέσω ενός αριστερού και ενός δεξιού ηχείου. Αυτό
παράγει μια αίσθηση χωρικού ήχου, το στερεοφωνικό εφέ. Ο
όρος “1-D” αναφέρεται σε αυτόν τον στερεοφωνικό ήχο. 
Στη συνέχεια, το “2-D” σημαίνει ήχο surround: Αυτή η τεχνολογία
πολλαπλών καναλιών έχει διαδοθεί από περίπου την εποχή του
millennium. Η μουσική προέρχεται από ένα subwoofer και από
πολλά ηχεία από το μπροστινό και το πίσω μέρος καθώς και τις
πλευρές - ανάλογα με τον αριθμό των ηχείων, υπάρχει μια διά-
κριση μεταξύ του προτύπου 5.1 και του 8.1. Ωστόσο, σε αυτό το
επίπεδο, κάθε ηχητικό εφέ αντιστοιχεί σε ένα μόνο ηχείο ή σε
μια συγκεκριμένη ομάδα ηχείων.

■■ Πώς λειτουργεί ο ήχος 3-D;
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BMW GROUP

Φουλάρει και με υδρογόνο!

Hydrogen NEXT

τεχνολογία



μάιος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 29

BMW GROUP Hydrogen NEXT

Η ανάπτυξη τεχνολογιών κίνησης χωρίς εκπομπές CO2 αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το

BMW Group. Οχήματα υδρογόνου μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επέ-

κταση της ηλεκτροκίνησης και σύντομα θα αποτελούν μία πρόσθετη επιλογή σε βάθος χρόνου. 

Όπως τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας, έτσι και

τα οχήματα υδρογόνου διατίθενται με ηλεκτρικό

σύστημα κίνησης. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν απαι-

τούμενη την ενέργεια από μπαταρίες υψηλής

τάσης, αλλά την παράγουν απευθείας στο όχημα

από υδρογόνο. Με αυτό τον τρόπο, η χρήση και-

νοτόμου τεχνολογίας υδρογόνου μπορεί να βοη-

θήσει περαιτέρω στην απαλλαγή από τον

άνθρακα. 

Το Lightweight Construction & Technology Cen-

tre (LuTZ) στο Landshut έχει αναλάβει σημαντικό

ρόλο καθώς κατασκευάζει τα εξαρτήματα του συ-

στήματος ηλεκτροκίνησης με χρήση υδρογόνου

το οποίο θα τοποθετηθεί στο μοντέλο BMW i Hy-

drogen NEXT από το 2022. Επίσης, το κέντρο θα

προμηθεύει τα εξαρτήματα αυτά στο Μόναχο για

εγκατάσταση στο σύστημα κυψελών καυσίμου. Ο

Hubert Aiwanger, Υπουργός Οικονομικών Υπο-

θέσεων της Βαυαρίας και ο Dr. Andreas Wendt,

Μέλος Δ.Σ. του BMW Group είχαν την ευκαιρία

να δουν δια ζώσης την καινοτόμα ικανότητα και

τεχνογνωσία βιομηχανοποίησης του κέντρου στις

τεχνολογίες υδρογόνου στο πλαίσιο της “Hydro-

gen Technology Day”.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η τεχνολογία υδρογόνου

θα γίνει δημοφιλής – και έχω δεσμευτεί να κάνω

τη Βαυαρία μία high tech περιοχή για την τεχνο-

λογία υδρογόνου. Με αυτό τον εποικοδομητικό

τρόπο δίνουμε απάντηση στο διάλογο για το

κλίμα», δήλωσε ο Hubert Aiwanger, Αναπληρω-

τής Πρωθυπουργός της Βαυαρίας και Υπουργός

Οικονομικών Υποθέσεων, Περιφερειακής Ανά-

πτυξης & Ενέργειας του κρατιδίου, επισκεπτόμε-

νος το εργοστάσιο του Landshut στην Κάτω

Βαυαρία. «Τώρα επικεντρωνόμαστε στη δημιουρ-

γία μιας υποδομής υδρογόνου σε εθνικό και διε-

θνές επίπεδο, από την παραγωγή μέχρι τη

χρήση».

«Εδώ, στο Lightweight Construction & Technol-

ogy Centre, δημιουργούμε σημαντικές καινοτο-

μίες για την κινητικότητα του μέλλοντος», δήλωσε

ο Dr. Andreas Wendt, μέλος Δ.Σ. της BMW AG

υπεύθυνος Αγορών & Δικτύου Προμηθευτών.

«Εξελίσσουμε εξαιρετικά περίπλοκα εξαρτήματα

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των αυτοκινή-

των μας. Με αυτό τον τρόπο, η περιοχή συμβάλλει

σημαντικά στο μετασχηματισμό της εταιρείας στο

δρόμο για την ηλεκτροκίνηση. Περισσότερο από

ποτέ, η εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων μας

στο Landshut γίνεται μοχλός καινοτομίας».

Τα οχήματα υδρογόνου παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται απευθείας στο όχημα και

προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι πιο κατάλληλα για πελάτες που καλύπτουν συχνά μεγάλες

αποστάσεις, χρειάζονται μεγάλη ευελιξία ή δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε ηλεκτρική υποδομή φόρ-

τισης. Ο ανεφοδιασμός διαρκεί μόλις μερικά λεπτά, όπως και με τα συμβατικά καύσιμα. Οχήματα που

λειτουργούν με υδρογόνο το οποίο παράγεται με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να συμβάλ-

λουν σημαντικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Το BMW Group θα λανσάρει πιλοτικά έναν μικρό αριθμό οχημάτων BMW i Hydrogen NEXT από το

2022, βασισμένα στην τρέχουσα BMW X5 και εξοπλισμένα με ένα σύστημα κυψελών καυσίμου υδρο-

γόνου e-drive που εκπέμπει μόνο υδρατμούς. Το BMW Group βασίζεται στην εμπειρία του από την

πέμπτη γενιά συστημάτων e-drives για την εξέλιξη αυτού του οχήματος.

Η 2η γενιά του BMW i Hydrogen NEXT σε παραγωγή μικρού όγκου 

από τα τέλη του 2022.
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Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Land-

shut θα το σύστημα κυψελών καυσίμου που θα

χρησιμοποιηθεί στο BMW i Hydrogen NEXT από

το 2022. Το κέντρο παραγωγής στην Κάτω Βαυα-

ρία θα κατασκευάζει εξαιρετικά καινοτόμα εξαρ-

τήματα για τη μικρή παρτίδα οχημάτων: το

λεγόμενο ‘stack housing’ από ελαφρύ μέταλλο,

το οποίο συγκρατεί τις κυψέλες καυσίμου και το

‘περίβλημα μέσων’ από πλαστικό και ελαφρά

χυτά μέταλλα, το οποίο στεγανοποιεί πλήρως

(από αέρα και υγρά) το κέλυφος των κυψελών.

Ως ‘μέσα’ θεωρούνται το υδρογόνο, οξυγόνο και

ψυκτικό που τροφοδοτούνται στο κέλυφος μέσω

του περιβλήματος για την ενεργοποίηση της χη-

μικής αντίδρασης στις κυψέλες καυσίμου. Αυτά

τα περίπλοκα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδια-

σμένα για να αντέχουν την παρατεταμένη επαφή

με το υδρογόνο.

Εξαιρετικά καινοτόμα εξαρτήματα από το Landshut για το σύστημα κυψελών καυσίμου.

Ωστόσο, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί το BMW Group να προσφέρει στους πελάτες

ένα όχημα υδρογόνου δεν υπάρχουν ακόμα. Χρειάζεται περαιτέρω προετοιμασία – κυρίως σε ό,τι

αφορά την υποδομή ανεφοδιασμού υδρογόνου και τις απαιτήσεις σε όλο το ενεργειακό σύστημα,

με το πράσινο υδρογόνο να διατίθεται σε επαρκείς ποσότητες και να παράγεται σε ανταγωνιστικές

τιμές στο χώρο της ατομικής μετακίνησης.

Στη Γερμανία, την Ε.Ε. και άλλες μεγάλες περιοχές του κόσμου, οι νομοθέτες έχουν αναγνωρίσει

τη σημασία του πράσινου υδρογόνου για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Η Ε.Ε. έχει φέρει

την τεχνολογία υδρογόνου στο προσκήνιο με την ‘Πράσινη Συμφωνία’. Το BMW Group καλωσορίζει

αυτές τις δραστηριότητες. Μεγάλες Ασιατικές αγορές όπως η Ιαπωνία, η Κορέα και η Κίνα έχουν

εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία υποδομής για οχήματα υδρογόνου. Οι συνθήκες για

τα οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου θα εξελιχθούν διαφορετικά σε όλο τον κόσμο.

BMW GROUP Hydrogen NEXT
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Ενσωματωμένη στο σύστημα κίνησης, η μονάδα κυψελών καυσίμου του BMW i Hydrogen NEXT

τροφοδοτείται συνεχώς από υδρογόνο από τα ρεζερβουάρ CFRP και παράγει ηλεκτρική ενέργεια

έως 125 kW για τον ηλεκτροκινητήρα που είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα. Πρωταρχικός μη-

χανισμός είναι μία χημική αντίδραση μεταξύ υδρογόνου και οξυγόνου με μοναδικό προϊόν της αν-

τίδρασης το νερό. Δύο ρεζερβουάρ 700-bar, που μαζί χωράνε έξι κιλά υδρογόνου, εγγυώνται

επαρκή αυτονομία σε όλες τις καιρικές συνθήκες ενώ η επαναπλήρωσή τους ολοκληρώνεται σε

τρία – τέσσερα λεπτά.

Η ηλεκτροκινητήρας του BMW i Hydrogen NEXT είναι το ίδιο εξαιρετικά ενσωματωμένο σύστημα

e-drive πρώτης γενιάς που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην BMW iX3. Η μπαταρία υψηλής

τάσης που τοποθετείται πάνω από το e-drive λειτουργεί ως ‘ρυθμιστής επιδόσεων’ και υποστηρίζει

τις δυνατές επιταχύνσεις. Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνολική ισχύ 275 kW (374 hp).

«Το γεγονός ότι έχουμε το Lightweight Con-

struction & Technology Centre εδώ στις εγκατα-

στάσεις μας χαρίζει ένα πραγματικό

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας.

Έχουμε ικανότητα καινοτομίας και τεχνογνωσία

βιομηχανοποίησης. Μπορούμε να δημιουρ-

γούμε στρατηγικές καινοτομίες οι ίδιοι και, ταυ-

τόχρονα, μπορούμε να αξιολογούμε αξιόπιστα

εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές», δή-

λωσε ο Dr. Wolfgang Blümlhuber, επικεφαλής

Technology Driving Dynamics, Light Metal Cast-

ing στο Δίκτυο Αγορών & Προμηθευτών. «Σε

έναν τεχνολογικό μετασχηματισμό, η επιτυχία

δεν έρχεται από μόνη της. Θάρρος, πρωτοπο-

ριακό πνεύμα και μία μακροπρόθεσμη εξέλιξη

της τεχνογνωσίας ήταν το μυστικό της επιτυχίας

μας στο παρελθόν – και οι άριστα καταρτισμένοι

εργαζόμενοί μας με την προθυμία τους να αλλά-

ξουν διαδραματίζουν κομβικό ρόλο», σύμφωνα

με τον Willibald Löw, Πρόεδρο Συμβουλίου Ερ-

γαζομένων του Εργοστασίου του BMW Group

στο Landshut.

Σύστημα κυψελών καυσίμου του BMW i Hydrogen NEXT .



Η οικογένεια SEAT Leon μεγαλώνει, ενισχύοντας 

τη γκάμα κινητήρων της με περισσότερο 

χαρακτήρα και προσωπικότητα.

SEAT Leon 

2.0 TSI 190PS DSG

Νέος κινητήρας για μία νέα γενιά
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Στην ήδη διαθέσιμη γκάμα κινητήρων βενζίνης (TSI), diesel (TDI), mild-hybrid

(eTSI), plug-in hybrid (e-HYBRID) και φυσικού αερίου (TGI), προστίθεται ένας νέος

δυναμικός κινητήρας υψηλής απόδοσης 2.0 TSI 190PS που συνδυάζεται με αυτόματο

κιβώτιο DSG-7. 

Τα γόνατα MacPherson εμπρός και ένας

πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων

προσφέρουν αξιόπιστη οδήγηση, όπου τα

πιο προηγμένα συστήματα ενισχύουν πε-

ραιτέρω τη δυναμική του μοντέλου. Ανα-

φορικά με το σύστημα πέδησης, το Leon

2.0 TSI είναι εξοπλισμένο με μεγάλα εμ-

πρός αεριζόμενα δισκόφρενα 312×25

mm, καθώς και με πίσω δισκόφρενα.

Αυτός ο νέος βενζινοκινητήρας, βασισμέ-

νος στην προηγούμενη γενιά κύκλου

Miller, εισάγει αρκετές βελτιώσεις προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα πιο πρό-

σφατα πρότυπα εκπομπών ρύπων και

αποδοτικότητας κατανάλωσης καυσίμου.

Εισάγει νέους εγχυτήρες άμεσης έγχυσης

καυσίμου, οι οποίοι αντικαθιστούν το

προηγούμενο σύστημα διπλής έγχυσης.

Οι σημαντικές βελτιώσεις για τη μείωση

της τριβής του κινητήρα και η ενσωμά-

τωση ενός νέου turbo συμβάλλουν στην

αποτελεσματικότητα αυτής της νέας έκδο-
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σης κινητήρα Leon. Ο κι-

νητήρας 2.0 TSI 190PS

(140kW) διαθέτει άφθονη

ροπή 320Nm και σε συν-

δυασμό με το κιβώτιο τα-

χυτήτων DSG, επιταχύνει

το SEAT Leon μέχρι τα

100km/h σε μόλις 7,4

δευτερόλεπτα. Με βάση

τον επίσημο κύκλο δοκι-

μών WLTP, οι συνδυα-

σμένες καταναλώσεις για

την 5-θυρη έκδοση κυ-

μαίνονται μεταξύ 6,7-7,2

l/100km ενώ οι εκπομ-

πές CO2 κυμαίνονται με-

ταξύ 151- 164g/km. 
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ηλεκτροκίνηση

Plug-in Hybrid Jeep® Wrangler 4xe
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Η πλέον προηγμένη έκδοση στη μακρά ιστορία

του μοντέλου, προσφέρει - συνδυάζοντας έναν

2λιτρο Turboβενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκι-

νητήρες- μέγιστη ισχύ 380 ίππων, δυνατότητα

αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης με μηδενική κατανά-

λωση και ρύπους για έως 50χλμ., αλλά και το

πλέον ικανό σύστημα τετρακίνησης.

Χάρη στο νέο υβριδικό σύστημα, το Wrangler

διαθέτει ακόμα υψηλότερες εκτός δρόμου δυνα-

τότητες, αλλά παράλληλα είναι ιδανικό και για τις

αστικές μετακινήσεις. Η δυνατότητα αμιγώς ηλε-

κτρικής κίνησης κινεί αθόρυβα το Wrangler 4xe

στο κέντρο της πόλης, αλλά και στη εξοχή, επι-

τρέποντας στον οδηγό και τους επιβάτες να απο-

λαύσουν τον ήχο της φύσης. Η πιστοποίηση “Trail

Rated” συνοδεύει το μοντέλο, χάρη στο προηγ-

μένο κατ’ επιλογή σύστημα τετρακίνησης, τους

στιβαρούς άξονες Dana, το διαφορικό περιορι-

σμένης ολίσθησης και την ηλεκτρική αποσύν-

δεση της εμπρός αντιστρεπτικής ράβδου, η οποία

προσφέρει κορυφαία ελευθερία άρθρωσης των

τροχών.  Την ίδια στιγμή, η άμεση παροχής ροπής

από τους ηλεκτροκινητήρες και τον Turbo βενζι-

νοκινητήρα που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώ-

τιο 8 σχέσεων, κάνουν ακόμα πιο ικανό τον

αδιαμφησβήτητο ηγέτη των εκτός δρόμου δια-

δρομών.

Παρά τις υψηλές επιδόσεις (0-100χλμ. σε 6,4δλ.),

το Wrangler 4xe στην υβριδική λειτουργία απαι-

τεί μόλις 3,5 λίτρα καυσίμου ανά 100χλμ., ενώ αν-

τίστοιχα χαμηλές είναι και οι εκπομπές CO2.

Τέλος, παράλληλα με το κορυφαία τεχνολογικό

υπόβαθρο σε επίπεδο υβριδικού συστήματος, το

Wrangler 4xe εφοδιάζεται και με τα πλέον προ-

ηγμένα συστήματα πολυμέσων και συνδεσιμότη-

τας, καθώς και με μια πλήρη γκάμα προηγμένων

συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, η

οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει ενεργό σύ-

στημα διατήρησης της ταχύτητας, ενεργό σύ-

στημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης

με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων, σύ-

στημα επιτήρησης τυφλής γωνίας, κ.α.

■ Έχοντας κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού χάρη στα προηγμένα του 

χαρακτηριστικά και το μοναδικό του χαρακτήρα, το Plug-in Hybrid Wrangler 4xe,

η εξηλεκτρισμένη έκδοση του θρυλικού μοντέλου της της, βρίσκεται 

προ των πυλών και της Ευρωπαϊκής αγοράς. 

Jeep® Wrangler 4xe

Προ των πυλών της Ευρώπης το νέο Plug-in Hybrid

Jeep® Wrangler 4xe
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ηλεκτροκίνηση

Hyundai Tuscon
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Hyundai Tuscon
Με την προσθήκη ενός plug-in υβριδικού κινητήρα, το πιο

δημοφιλές SUV της Hyundai προσφέρει την ευρύτερη γκάμα

εξηλεκτρισμένων συστημάτων μετάδοσης στην κατηγορία του.

Το ισχυρό σύστημα μετάδοσης των 265ps

του Tucson Plug–in Hybrid  

Το ολοκαίνουριο Tucson Plug-in Hybrid είναι

εξοπλισμένο με ένα ισχυρό και αποτελεσμα-

τικό σύστημα μετάδοσης, το οποίο βασίζεται

στον 3ης γενιάς κινητήρα 1.6 T-GDi Smart-

stream. Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με

έναν ηλεκτροκινητήρα 66,9 kW με μέγιστη

ροπή 304 Nm και μια μπαταρία πολυμερών

λιθίου 13,8 kWh. O κινητήρας βενζίνης και ο

ηλεκτροκινητήρας συνδυαστικά παρέχουν

μέγιστη ισχύ 265ps και μέγιστη ροπή 350

Nm.

Το σύστημα συνδυάζεται με ειδικό αυτόματο

κιβώτιο έξι σχέσεων (6AT) με έλεγχο μέσω

πλήκτρων και στάνταρ τετρακίνηση ΗTRAC.

Κατανάλωση 1,38lt/100km και χαμηλές εκ-

πομπές ρύπων 31g χωρίς συμβιβασμούς

Το plug-in υβριδικό σύστημα του ολοκαίνου-

ριου Tucson επιτρέπει μέγιστη οικονομία

καυσίμου σε συνδυασμό με μεγάλη οδηγική

απόλαυση. Όπως συμβαίνει με όλα τα υβρι-

δικά οχήματα έτσι και στο νέο Tucson Plug-

in Hybrid όταν οι ταχύτητες είναι χαμηλές

κινείται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα, με

αποτέλεσμα την οδήγηση χωρίς θόρυβο και

χωρίς κατανάλωση καυσίμου.

Οι οδηγοί μπορούν επίσης, όποτε το θελή-

σουν να μετακινούνται αποκλειστικά ηλε-

κτρικά με το πάτημα του αντίστοιχου

κουμπιού, αξιοποιώντας μια καθαρά ηλε-

κτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 60 χιλιόμε-

τρα (*).

Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φορτιστή 7,2

kW, το Tucson Plug-in Hybrid μπορεί να

φορτιστεί είτε σε σταθμό φόρτισης EV ή με τη

χρήση οικιακής παροχής ρεύματος (σούκο ή

wall box).

■ «Το plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης αποτελεί ένα νέο ορόσημο 

στη γκάμα του Tucson», δήλωσε ο κ. Andreas-Christoph Hofmann, 

Vice President Marketing & Product της Hyundai Motor Europe. 

«Με 48V Hybrid κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου και με πλήρως 

υβριδικά και plug-in υβριδικά συστήματα μετάδοσης, το ολοκαίνουριο 

Tucson προσφέρει την ευρύτερη γκάμα εξηλεκτρισμένων συστημάτων 

μετάδοσης στην κατηγορία του. Αυτή είναι η τελευταία απόδειξη που 

αφορά στη δέσμευση της Hyundai ως προς την ηλεκτροκίνηση».
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Χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση της μπαταρίας υψηλής

τάσης στο δάπεδο, το Tucson Plug-in Hybrid προσφέρει

άνεση και μεγάλο χώρο για τα πόδια. Οι πίσω επιβάτες

απολαμβάνουν 955 mm χώρο για τα πόδια τους. Ταυτό-

χρονα ο χώρος του πορτμπαγκάζ έχει αυξηθεί ακόμη πε-

ρισσότερο σε σχέση με τον προκάτοχό του, διαθέτοντας

συνολικά 558 λίτρα (+ 9%) για αποσκευές με τα καθίσματα

στην κανονική τους θέση και μέχρι 1.737 λίτρα (+ 15%) με

τα καθίσματα αναδιπλωμένα.

Έτοιμο για διάφορες διαδρομές και εδάφη

Η τετρακίνηση (4WD) στο ολοκαίνουριο Tucson Plug-in

Hybrid είναιστάνταρ προσφέροντας πραγματική αίσθηση

SUV. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία τετρακίνησης

Hyundai HTRAC και επιλογέα Terrain Mode για ασφαλή

οδήγηση σε δύσκολα εδάφη. Το HTRAC μπορεί να κατα-

νέμει μεταβαλλόμενη ροπή στους εμπρός και τους πίσω

τροχούς ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης και την κα-

τάσταση οδήγησης, ενώ ο επιλογέας Terrain Mode βελτι-

στοποιεί την ισχύ, τη ροπή και το φρενάρισμα ανάλογα με

τις οδικές συνθήκες που έχουν επιλεγεί από τον οδηγό.

Η προαιρετική ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (ECS)

χρησιμοποιεί τεχνολογία ενεργητικών αμορτισέρ για να

παρέχει ευέλικτα χαρακτηριστικά οδήγησης, ανάλογα με

τις συνθήκες και τις προτιμήσεις του οδηγού. Το ECS ελέγ-

χει αυτόματα και συνεχώς τα αμορτισέρ για μεγιστοποί-

ηση της άνεσης και των επιδόσεων. Οι οδηγοί μπορούν

επίσης να προσαρμόσουν το ECS και τα χαρακτηριστικά

του συστήματος διεύθυνσης επιλέγοντας Eco ή Sport

Mode.

Αυτές οι δυνατότητες συμβάλλουν ώστε το πανίσχυρο

SUV να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οδηγική από-

λαυση.

■ Άνετοι χώροι στο εσωτερικό χάρη στην έξυπνη τοποθέτηση της μπαταρίας

Όπως και οι άλλες εκδόσεις, έτσι και η plug-in υβριδική έκδοση του ολοκαίνουριου Tucson ξεχωρίζει για την προ-

οδευτικής της σχεδίαση, ενσωματώνοντας ακμές, γωνίες και σχήματα καθώς και την υπογραφή των πρώτων στον

κόσμο Parametric Hidden Lights. Η σχεδίαση περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό του Tucson Plug-in Hybrid στάνταρ

προβολείς Full LED και 19’’ ζάντες αλουμινίου. Μια σειρά από τεχνολογίες προσανατολισμένες στον άνθρωπο, όπως

ο καινοτόμος κλιματισμός τριών ζωνών με πολυκατευθυντικούς αγωγούς, είτε οι φωνητικές εντολές για τη ρύθμιση

της θερμοκρασίας, εξασφαλίζουν μια διαισθητική εμπειρία στον χρήστη.

■ Το ολοκαίνουριο Tucson είναι έξυπνο τεχνολογικά με ξεχωριστή σχεδίαση



    

μάιος 2021 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 39

Σε αυτές περιλαμβάνονται ένας ψηφιακός πίνακας

οργάνων 10,25 ιντσών και μια οθόνη AVN 10,25 ιν-

τσών με συνδεδεμένες υπηρεσίες τηλεματικής

Hyundai BlueLink® οι οποίες περιλαμβάνουν απο-

μακρυσμένο κλείδωμα, έλεγχο λειτουργίας συστημά-

των του αυτοκινήτου, εντοπισμό του, συνέχιση

πλοήγησης από το κινητό (Last Mile Navigation), εν-

σωμάτωση σημείων χάρτη από το iCalendar, πληρο-

φορίες κοντινών σημείων στάθμευσης και φόρτισης.

Οι χρήστες BlueLink® μπορούν επίσης να ελέγξουν

το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του Tucson Plug-

in Hybrid και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις φόρτισης

μέσω της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, τα ολοκαίνουρια συστήματα υποβοή-

θησης οδηγού του Tucson και τα χαρακτηριστικά

ενεργητικής ασφάλειας το καθιστούν ένα από τα

ασφαλέστερα οχήματα της αγοράς. Μεταξύ άλλων, το

Remote Smart Parking Assist (RSPA) επιτρέπει στο

αυτοκίνητο να σταθμεύει μόνο του, αφαιρώντας την

πίεση από τον οδηγό σε δύσκολες καταστάσεις στάθ-

μευσης. Το Highway Driving Assist (HDA) διατηρεί το

αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας του ενώ προσαρ-

μόζει την ταχύτητα με βάση τα δεδομένα πλοήγησης,

τις κυκλοφοριακές συνθήκες και επικείμενες στρο-

φές. Το Parking Collision-avoidance Assist βοηθά

στην αποφυγή συγκρούσεων με εμπόδια στο πίσω

μέρος καθώς το όχημα κινείται με όπισθεν και χαμηλή

ταχύτητα. Το σύστημα εκπέμπει ηχητικές και οπτικές

προειδοποιήσεις και ενεργοποιεί τα φρένα όταν αυτό

είναι απαραίτητο. Μια πληθώρα άλλων χαρακτηριστι-

κών ασφαλείας συμβάλλουν στη βελτίωση της ορα-

τότητας, στην προστασία των επιβατών που κάθονται

τόσο εμπρός μέρος όσο και πίσω καθώς και στην

πρόληψη συγκρούσεων. Σε επίπεδο παθητικής

ασφάλειας, το νέο Tucson πρωτοπορεί στην κατηγορία

του διαθέτοντας στάνταρ 7ο κεντρικό αερόσακο με-

ταξύ οδηγού και συνοδηγού, αυτόματη ειδοποίηση

εκτάκτου ανάγκης E-Call, καθώς και τεχνολογία

Multi-Collision Brake για αποφυγή πολλαπλών συγ-

κρούσεων.

ηλεκτροκίνηση

Hyundai Tuscon
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Μεγαλύτερη, ασφαλέστερη και πιο ποιοτική

Η SKODA αποκάλυψε την ολοκαίνουργια FABIA, 

στην τέταρτη πλέον γενιά της και 22 χρόνια μετά 

το ντεμπούτο του μοντέλου.

 

 

Με περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια

μονάδες, η FABIA είναι το δεύτερο

δημοφιλέστερο μοντέλο SKODA μετά την

OCTAVIA και ένα από τα best-sellers

διεθνώς στην κατηγορία του.

Skoda Fabia

“

Σε συνδυασμό με κλασικές και παραδοσιακές αξίες της μάρκας, όπως η σχέση ποιότη-

τας/τιμής, τα υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και μια πληθώρα χαρακτηριστικών Simply

Clever, καθιστούν τη νέα FABIA ένα πραγματικό SKODA και μία άκρως ελκυστική πρό-

ταση στην κατηγορία.

Για πρώτη φορά, η SKODA FABIA βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα MQB-A0 του Volk-

swagen Group, η οποία κατέστησε δυνατή την αύξηση του εσωτερικού και την υιοθέτηση

συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης που προηγουμένως προορίζονταν για οχή-

ματα υψηλότερης κατηγορίας. Το νέο μοντέλο έχει ξεπεράσει το όριο των 4 μέτρων, στα

4,108 μ., σημαντικά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του. Ο χώρος αποσκευών - που στα

330 λίτρα ήταν ήδη ο μεγαλύτερος στην κατηγορία – πλέον έχει ανέβει στα 380 λίτρα. Πα-

ράλληλα, σε συνδυασμό με το στιβαρό αμάξωμα, το νέο μοντέλο προσφέρει εξαιρετική

ενεργητική και παθητική ασφάλεια. 

■ Η νέα SKODA FABIA βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα MQB-A0 του

Volkswagen Group και είναι κορυφαία σε ευρυχωρία, με σύγχρονο,

εμπνευσμένο design, επιπλέον βελτιωμένα χαρακτηριστικά άνεσης και

πολλά προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. 
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Η νέα FABIA εξοπλίζεται με μία ευρεία 

γκάμα ισχυρών και αποδοτικών κινητήρων 

που συμμορφώνονται με το αυστηρό 

πρότυπο εκπομπών Euro 6d. 

auto news Skoda Fabia
Εξωτερικά, η νέα SKODA FABIA είναι αυξημένη περίπου 11 εκ. από τον προκάτοχό της, το μεταξόνιο έχει αυξηθεί
κατά 94 χιλ. στα 2.564 χιλ. και το πλάτος, στα 1.780 χιλ., είναι 48 χιλ. ευρύτερο. Με σπορ αναλογίες, γλυπτές γραμμές
και προβολείς και πίσω φώτα με τη νέα κρυσταλλική δομή της μάρκας, με τεχνολογία LED και στις δύο περιπτώ-
σεις ως στάνταρ, το μοντέλο έχει αποκτήσει δυναμικό χαρακτήρα. Η νέα FABIA επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλ-
κουσας Cd μόλις 0,28 (προηγούμενη γενιά: 0,32), δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ στην κατηγορία. Αυτό έγινε εφικτό
με τη χρήση αυτού που είναι γνωστό ως προσομοίωση CFD (Computational Fluid Dynamics). Μέσα σε περίπου
τρεισήμισι χρόνια, οι μηχανικοί της SKODA υπολόγισαν πάνω από 3.000 από αυτές τις προσομοιώσεις ρευστο-
δυναμικής. Ο κορυφαίος συντελεστής αεροδυναμικής οφείλεται στις ενεργά ρυθμιζόμενες περσίδες στο μπροστινό
μέρος που κλείνουν αυτόματα όταν υπάρχει μικρή ανάγκη για ψύξη, βελτιώνοντας την αεροδυναμική. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση καυσίμου έως 0,2 λίτρα ανά 100 χλμ. όταν το αυτοκίνητο ταξιδεύει με σταθερή τα-
χύτητα 120 χλμ./ώρα. Για κάθε χιλιόμετρο που κινείται με τις περσίδες κλειστές, η νέα FABIA εκπέμπει έως και
πέντε γραμμάρια λιγότερο CO2.  Παράλληλα, η νέα SKODA FABIA διαθέτει ειδικά πλαστικά διακοσμητικά για τη
βελτίωση της αεροδυναμικής – μία πρωτιά στην κατηγορία. Συνδυάζονται με μεγαλύτερη αεροτομή οροφής και
πλευρικά σπόιλερ που βελτιστοποιούν τη ροή αέρα στο πίσω μέρος. Αντίστοιχη βελτίωση, με χρήση προσομοι-
ώσεων CFD, έχει επιτευχθεί και για τον αεροδυναμικό θόρυβο που περνά στο εσωτερικό.

Υπάρχει μια επιλογή από εννέα χρώματα αμαξώματος
για το νέο SKODA FABIA, με τα δύο μοντέρνα μεταλλικά
χρώματα Phoenix Orange και Graphite Grey, να κά-
νουν το ντεμπούτο τους για τη μάρκα και τη γκάμα, αν-
τίστοιχα. Το Metallic Graphite Grey και το περλέ Black
Magic μπορούν επίσης να επιλεγούν ως χρώματα αν-
τίθεσης για την οροφή, τα καλύμματα καθρεφτών φτε-
ρών και το περίγραμμα της γρίλιας μπροστά. Οι ζάντες
ποικίλλουν από ατσάλινες 14 και 15 ιντσών έως τις ελα-
φρού κράματος, 18 ιντσών. 
Στο εσωτερικό, η FABIA επιτυγχάνει την τέλεια ισορρο-
πία μεταξύ του ενθουσιασμού και της εργονομίας.
Οπτικά, ξεχωρίζει η ελεύθερη οθόνη διαστάσεων έως
9,2 ίντσες, πάνω από την κεντρική κονσόλα. Εκτός από
τα υπερσύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας/ενημέρω-
σης, η FABIA μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Virtual
Cockpit, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, για
πρώτη φορά. Είναι παραμετροποιήσιμος, με τον οδηγό
να επιλέγει από και έως 5 διατάξεις, ανάμεσά τους και

η διάταξη Sport, στην οποία το στροφόμετρο βρίσκεται
στο κέντρο. Ως στάνταρ, η FABIA διαθέτει αναλογικό
ταμπλό οργάνων και οθόνη πληροφοριών 3,5 ιντσών.
Η τελευταία γενιά της SKODA FABIA είναι η πρώτη που
μπορεί να παραγγελθεί με Climatronic διπλής ζώνης,
καθώς και αεραγωγούς στο πίσω μέρος της κεντρικής
κονσόλας για να διατηρεί τους πίσω επιβάτες δροσε-
ρούς.  
Η SKODA εξοπλίζει τη νέα FABIA με συστήματα ενη-
μέρωσης/ψυχαγωγίας που διαθέτουν οθόνες από 6,5
έως 9,2 ίντσες. Το αυτοκίνητο είναι πάντα online χάρη
στο ενσωματωμένο eSIM. Αυτό καθιστά δυνατή τη
λήψη ραδιοφώνου στο Διαδίκτυο ή την πρόσβαση στο
ευρύ φάσμα των διαδικτυακών υπηρεσιών SKODA
Connect για κινητές συσκευές και τις τελευταίες εφαρ-
μογές ενημέρωσης/ψυχαγωγίας. Τα smartphone μπο-
ρούν να συνδεθούν στο αυτοκίνητο μέσω ασύρματου
συνδέσμου SmartLink χωρίς την ανάγκη καλωδίου και
να φορτίζονται επαγωγικά στο phone box.

“
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Η SKODA εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις δυνατότητες
που προσφέρει η πλατφόρμα MQB-A0 του Volkswa-
gen Group και βελτιστοποίησε περαιτέρω το μοντέλο
όσον αφορά την ενεργητική και παθητική ασφάλεια.
Μια στιβαρή δομή αμαξώματος με υψηλό βαθμό
στρεπτικής ακαμψίας παρέχει την τεχνική βάση. 
Ένα υψηλό ποσοστό χάλυβα υψηλής αντοχής και
εξαιρετικά υψηλής αντοχής ή χάλυβα που έχει δεχθεί
ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης εξασφαλίζει μεγάλη
σταθερότητα. Επιπλέον, η MQB-A0 καθιστά δυνατή
τη χρήση προηγμένων συστημάτων βοήθειας από
οχήματα υψηλότερης βαθμίδας. Το Travel Assist και
το Park Assist, για παράδειγμα, κάνουν το ντεμπούτο
τους στη νέα FABIA.
Πρόκειται για την πρώτη FABIA που μπορεί να εξο-
πλιστεί με Travel Assist, το οποίο παρέχει αυτόματη
υποστήριξη με διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση.
Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός
κουμπιού και συνδυάζει πολλά συστήματα υποβοή-
θησης ταυτόχρονα. 

Έως 210 χλμ./ώρα, το Adaptive Cruise Control (ACC)
προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου
με εκείνη των προπορευόμενων οχημάτων. Το Lane
Assist, όπως υποδηλώνει το όνομα, βοηθά στη διατή-
ρηση της FABIA στη λωρίδα πραγματοποιώντας διορ-
θωτικές κινήσεις διεύθυνσης, εάν χρειάζεται.
Χρησιμοποιώντας Hands-on Detect, το Travel Assist
ελέγχει εάν ο οδηγός αγγίζει το τιμόνι με συνέπεια. Το
βελτιωμένο Blind Spot Detect (Side Assist) είναι μια
άλλη επιλογή. Αυτό προειδοποιεί τον οδηγό για οχή-
ματα που απέχουν έως 70 μέτρα και θέλουν να προ-
σπεράσουν ή που βρίσκονται στο τυφλό σημείο του
αυτοκινήτου.
Το Park Assist λειτουργεί με ταχύτητες έως και 40

χλμ./ώρα, εμφανίζοντας  κατάλληλες παράλληλες και
κάθετες θέσεις στάθμευσης και, εάν είναι επιθυμητό,
αναλαμβάνει το έργο καθοδήγησης του οδηγού κατά
τη στάθμευση. 
Η νέα FABIA εξοπλίζεται με μία ευρεία γκάμα ισχυρών

και αποδοτικών κινητήρων που συμμορφώνονται με
το αυστηρό πρότυπο εκπομπών Euro 6d. Η ισχύς τους
κυμαίνεται από 65 PS (48 kW) έως  150 PS (110 kW).
Τα μοντέλα με απόδοση έως 95 PS (70 kW) είναι εξο-
πλισμένα με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, ενώ
υπάρχει η επιλογή ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέ-
σεων και ενός αυτόματου DSG 7 σχέσεων για τον TSI
1,0 που παράγει 110 PS (81 kW). 
Διαθέσιμοι δύο τρικύλινδροι βενζινοκινητήρες MPI ψε-
κασμού πολλαπλών σημείων, με ισχύ  65 PS (48 kW)
και 80 PS (59 kW) αντίστοιχα. Οι δύο κινητήρες άμεσου
ψεκασμού 1.0 TSI διαθέτουν μπλοκ κυλίνδρων με επί-
στρωση πλάσματος, που αντικαθιστούν τις επενδύσεις
κυλίνδρων από χυτοσίδηρο, γεγονός που μειώνει την
εσωτερική τριβή στους τρεις κυλίνδρους. Αυτό μειώνει
την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές και, με κα-
λύτερη κατανομή και απαγωγή θερμότητας στον θά-
λαμο καύσης, το θερμικό φορτίο στον κινητήρα. Το
λεπτό αυτό έχει πάχος μόλις 150 μικρά (0,15 χιλ.). 
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Dacia Santeroauto news
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Streetway & Stepway

Προσιτό crossovers με εφόδια 

Τα δύο μοντέλα ήδη ξεκίνησαν την εμπορική
τους καριέρα στην ελληνική αγορά και μάλι-
στα,η δεύτερη  έκδοση, η Stepway, χάρη στην
crossover εμφάνιση του καταφέρνει να διεκ-
δικεί λόγω της χαμηλής τιμής τον τίτλο του πιο
προσιτού μοντέλου της συγκεκριμένης κατη-
γορίας. 
Να σημειωθεί, ότι το Sandero έχει εξασφαλί-
σει τις υψηλότερες πωλήσεις λιανικής στην
Ευρώπη, αλλά και το πιο δημοφιλές μοντέλο
της Dacia με σχεδόν 2,1 εκατομμύρια πωλή-
σεις! Σήμερα, η ανανεωμένη εκδοχή του πα-
τάει σε  νέα πλατφόρμα, που προσφέρει
περισσότερες δυνατότητες ενώ, οι νέοι κινη-
τήρες – ακόμη και υγραερίου – αλλά και το νέο
αυτόματο κιβώτιο ανεβάζουν τον πήχη αρκετά
ψηλά για την ρουμάνικη φίρμα που πλέον βα-
δίζει με τις «επιταγές» της Renault. Η πιο
crossover εκδοχή, το Sandero Stepway , χάρη
στην αυξημένη απόσταση απο το έδαφος, δίνει
περισσότερες δυνατότητες κίνησης σε χωμα-
τόδρομους, ενώ, και τα δύο προσφέρουν ένα
άνετο εσωτερικό, που αναβαθμίστηκε σε ερ-
γονομία, εξοπλισμό κ.α. Και οι δύο εκδόσεις
μπορούν να φιλοξενήσουν τα πίσω καθίσματα
τρεις επιβάτες – συνολικά πέντε – ενώ, ο
χώρος αποσκευών αγγίζει τα 410 λίτρα. Επι-
πλέον, οι βοηθητικοί χώροι ενισχύουν την
πρακτικότητα, συνολικά στο εσωτερικό υπάρ-

χουν θήκες που αγγίζουν τα 21 λίτρα. Ο οδηγός
έχει στη διάθεση του την ενσωματωμένη ψη-
φιακή οθόνη, σύστημα πολυμέσων που παρέ-
χει ενσωματωμένη λειτουργία δορυφορικής
πλοήγησης και ασύρματη σύνδεση,  τιμόνι με
χειριστήρια cruise control ,  δυνατότητα ανοίγ-
ματος του πορτμπαγκάζ με τηλεχειρισμό, ηλε-
κτρικό χειρόφρενο, κάμερα οπισθοπορείας,
αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω κ.α.
Η κονσόλα διαθέτει μια μεγάλη οθόνη αφής 8
ιντσών ενώ, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης
του κινητού, μέσω Bluetooth και την αξιοποί-
ηση των λογισμικών Android Auto και Apple
CarPlay για smartphone. Στα συστήματα υπο-
βοήθησης ξεχωρίζει το σύστημα ενεργού
φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, σύστημα
για την ειδοποίηση του οδηγού στα τυφλά ση-
μεία αλλά και υποβοήθηση στάθμευσης, όπου
το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερεις αισθητή-
ρες ραντάρ εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθο-
πορείας. 
Οι δύο νέες εκδόσεις προσφέρονται με κινη-
τήρες 1.0 λίτρου, με ισχύ από 65, ίππους και
δύο εκδόσεις με το ίδιο μοτέρ, τούρμπο με 90
και 100 ίππους – η τελευταία είναι διπλού καυ-
σίμου ( βενζίνης και υγραέριο). Κοστίζει από
11.980 ευρώ για την έκδοση των 65 ίππων,
ενώ, οι εκδόσεις των 90 ίππων αρχίζουν από
τα 13.420 ευρώ. 

Η πρακτικότητα και η τεχνολογική αναβάθμιση του νέου Sandero 

γίνεται ακόμη πιο ελκυστική με τις προσιτές τιμές του. 

 

 

Εστιάζονταν στην άνεση, την

τεχνολογική αναβάθμιση, τους χώρους

και τα οικονομικά μοτέρ, η Dacia

δημιούργησε δύο μοντέλα, το Sandero

Streetway και το Stepway“
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Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη πορεία 40 ετών, η Würth Hellas S.A. αποτελεί 

σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της τεχνικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα. 

40 ΧΡΟΝΙΑ Würth Hellas S.A.

Από την ίδρυσή της το 1981, βρίσκεται δίπλα σε

40.000 επαγγελματίες πελάτες με πάνω από 215

εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους πωλή-

σεων και πάνω από 100 άρτια καταρτισμένους

εσωτερικούς υπαλλήλους, έτοιμους να προσφέ-

ρουν περισσότερους από 125.000 διαφορετικούς

κωδικούς προϊόντων και ένα μεγάλο εύρος συστη-

μάτων, λύσεων και καινοτομιών.

To 2021 αποτελεί έτος ορόσημο για τους ανθρώ-

πους της Würth Hellas S.A., καθώς η εταιρεία

κλείνει 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελ-

ληνική αγορά. 

Η ποιότητα των προϊόντων της, η άμεση εξυπηρέ-

τηση των πελατών της, η επένδυση σε ανθρώπινο

και τεχνολογικό δυναμικό και υποδομές, όπως και

η ευελιξία της στις τρέχουσες συνθήκες της αγο-

ράς, τη βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσει

κάθε πρόκληση και να πορευτεί με γνώμονα την

αναβάθμιση των υπηρεσιών της απέναντι στους

συνεργάτες της και την κοινωνική προσφορά.

Η ισχυροποίησή της στην ελληνική αγορά εδραιώθηκε με έναν μοναδικό συνδυασμό:

● Εξυπηρέτησης και επαγγελματικής υποστήριξης μέσα από τους ανθρώπους της

● Συνεχούς ροής προϊόντων στην αγορά

● Αδιαπραγμάτευτης ποιότητας των προϊόντων της

● Ανταγωνιστικότητας των τιμών της

● Ανάπτυξης της πολυκαναλικής προσέγγισης των πελατών της

● Εμπιστοσύνης των συνεργατών της

Δέσμευση της εταιρείας είναι να συνεχίσει να προσφέρει άριστα σχεδιασμένες και πρωτοποριακές λύσεις, με

επαγγελματική εξυπηρέτηση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στόχος της είναι να ενθουσιάζει με την αισιοδοξία, τον δυναμισμό και την υπευθυνότητά της και να αποτελεί

τη Νο.1 επιλογή των πελατών της.






