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E.Ε.:
Τέλος 

τα μοντέλα 
βενζίνης-

ντίζελ 
έως το 2035

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ενέκρινε μια σημαντική απόφαση: Πρότεινε

την απαγόρευση πώλησης των αυτοκινήτων

με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035,

ώστε να συμβάλλει σημαντικά στην μεγάλη

προσπάθεια που γίνεται κατά της κλιματικής

αλλαγής. Η ηλεκτροκίνηση είναι ο βασικός

«παίκτης», που θα συμβάλλει, ώστε στο μέλ-

λον και με ταχείς ρυθμούς, τα εξηλεκτρισμένα

οχήματα, να υπερκεράσουν σύντομα τις πω-

λήσεις των μοντέλων βενζίνης και ντίζελ, σε

όλο τον κόσμο. 

Η ταχύτερη εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης

προϋποθέτει τον πλήρη εξηλεκτρισμό της

γκάμας όλων των εταιρειών, με μοντέλα που

θα κινούνται, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε με

την χρήση των plug in υβριδικών συστημά-

των ( οπότε η αρωγή των κινητήρων εσωτε-

ρικής καύσης να έχει πλέον επικουρικό

ρόλο). 

Η ΕΕ απαγορεύει τις πωλήσεις των μοντέλων 
βενζίνης – ντίζελ το 2035, την ώρα που οι εταιρείες 

φουλάρουν τα σχέδια τους για τον πλήρη εξηλεκτρισμό. 

”ενημέρωση

H απόφαση πάρθηκε και οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να υλοποιήσουν,

τα μεγαλεπήβολα σχέδια τους, που έχει ως κεντρικό πρωταγωνιστή

τον πλήρη εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων. 
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E.Ε.:
Τέλος 

τα μοντέλα 
βενζίνης-

ντίζελ 
έως το 2035

ενημέρωση

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανα-

φέρει, ότι όλα τα μοντέλα θα πρέπει να είναι μη-

δενικών ρύπων έως το 2035, Με αυτόν τον

τρόπο μπαίνει ένα τέλος στις πωλήσεις βενζι-

νοκίνητων, πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων

,αλλά και των και υβριδικών οχημάτων. Ουσια-

στικά, από το 2035 και μετά, οι εταιρείες δεν θα

μπορούν να πουλάνε στις βιτρίνες των κατα-

στημάτων τους αυτοκίνητα με κινητήρες εσω-

τερικής καύσης. 

Η απόφαση για την απαγόρευση της πώλησης αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη, ντίζελ ή

υβριδικό σύστημα κίνησης αφορά τις 27 χώρες της ΕΕ και για αυτή την απόφαση τάχθηκαν υπέρ

339 και 249 κατά, ενώ οι αποχές έφτασαν τις 24. Επίσης, η ΕΕ ενέκρινε τη μείωση των εκπομπών

ρύπων των νέων αυτοκινήτων κατά 55% για το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Οπότε,

οι στόχοι των αυτοκινητοβιομηχανιών για τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας τους δεν θα πρέπει

να παρεκλίνει από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα τους. 

■ Μείωση εκπομπών ρύπων

Ενδεικτικά, η Mercedes-Benz έχει ανακοινώσει ότι θα έχει ολοκληρώσει τον εξηλεκτρισμό όλης

της γκάμας της επενδύοντας αποκλειστικά στα ηλεκτρικά μοντέλα της, σε εργοστάσια κατασκευής

μπαταριών και σταθμούς φόρτισης ( η συγκεκριμένη επένδυση ξεπερνά τα 40 δις ευρώ). Το γερ-

μανικό «αστέρι», μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε, ότι θα απομειώσει σημαντικά τις επενδύσεις της

(έως και 80%) που θα αφορά την εξέλιξη των κινητήρων βενζίνης και ντίζελ, ώστε να επικεντρωθεί

πλήρως στα ηλεκτρικά μοντέλα. 

■ Το εξηλεκτρισμένο πρόγραμμα των Mercedes, Stellantis, BMW
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E.Ε.:
Τέλος 

τα μοντέλα 
βενζίνης-

ντίζελ 
έως το 2035

ενημέρωση

Ένας μεγάλος πλέον όμιλος η Stellantis που εκ-

προσωπεί δεκάδες φίρμες ( Opel, Peugeot,

Fiat, Alfa Romeo, Citroen, Jeep, Lancia κ.α.)

δεσμεύτηκε, πριν από λίγο χρονικό διάστημα

και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της

στρατηγικής «Dare Forward 2030» ότι, όλες οι

μάρκες της που δραστηριοποιούνται στην Ευ-

ρώπη θα είναι αμιγώς ηλεκτρικές από το 2030.

Ο συγκεκριμένος όμιλος προβλέπει ότι οι πω-

λήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της θα ξεπερά-

σουν έως το 2030, τα 5 εκατομμύρια οχήματα

ενώ, οι υποψήφιοι αγοραστές θα έχουν τη δυ-

νατότητα να επιλέξουν ανάμεσα από 75 ηλε-

κτρικά μοντέλα. 

Επίσης, στόχος της είναι μέχρι το 2030 να έχει

μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές της σε άν-

θρακα. 

Επίσης, η BMW στοχεύει ώστε το 100% των

πωλήσεων της να προέρχεται από αμιγώς ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030. Ήδη ο βαυα-

ρικός όμιλος έχει πουλήσει πάνω από 1

εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα – σε αυτά

συμπεριλαμβάνονται και τα υβριδικά – plug in)

ενώ, έως το 2025 οι πωλήσεις των αμιγώς ηλε-

κτρικών θα ξεπεράσουν τα 2 εκατ. μονάδες.

Αλλά και η θυγατρική της MINI έχει ανακοινώ-

σει ότι, θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα έως

το 2030. 

Η ΕΕ ενέκρινε τη μείωση των εκπομπών ρύπων 
των νέων αυτοκινήτων κατά 55% για το 2030 

σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021

”
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Έλληνας
Οδηγός:

Απρόσεκτος
και με το 

κινητό
στο χέρι!

Η «εγκληματική» πράξη χρήσης του κινητού

κατά τη διάρκεια της οδήγησης απασχολεί όχι

μόνο τους Έλληνες οδηγούς, αλλά και τους Ευ-

ρωπαίους οδηγούς. Συγκεκριμένα, το  75% των

Ευρωπαίων οδηγών χρησιμοποιούν το τηλέ-

φωνό τους στο τιμόνι, συμπεριλαμβάνοντας

όλες οι χρήσεις και το GPS ( το ποσοστό για

τους Έλληνες αγγίζει το 83% ). 

Ειδικότερα, χρησιμοποιούν κατά κόρον το κι-

νητό για τηλεφωνικές κλήσεις. Οι μισοί έχουν

σύστημα Bluetooth, με ακουστικό (32%) ή κρα-

τώντας το στο χέρι (25 %). 

Ο Έλληνας οδηγός συνεχίζει να είναι απρόσεκτος, 
επιθετικός και επικίνδυνος, σύμφωνα με την ετήσια 

έρευνα του Ινστιτούτου Ipsos και του ιδρύματος Vinci Autoroutes 
που έγινε σε 12.400 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες.

”
έρευνα

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες, σύμφωνα με την έρευνα παραδέχονται ότι είναι 

αφηρημένοι. Το 78% των Ελλήνων οδηγών παραδέχεται ότι στρέφει 

το βλέμμα του εκτός δρόμου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. 
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Έλληνας
Οδηγός: 

Απρόσεκτος 
και με το 

κινητό
στο χέρι!

έρευνα

Το 42 % των Ευρωπαίων οδηγών συνεχίζουν

την οδήγηση αν και νιώθουν πολύ κουρασμέ-

νοι, γιατί « είναι υποχρεωμένοι » (+7, 46% των

Ελλήνων),  ενώ, ττο 42 % δεν σταματάει ποτέ

για να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης

διαδρομής (-6, 52%). 

Η επιθετική οδήγηση είναι άλλο ένα κακό χα-

ρακτηριστικό των οδηγών, που δεν κρύβουν,

στην έρευνα, την αδυναμία τους να τσακώνον-

ται με το παραμικρό. Συγκεκριμένα, το 67% των

Ελλήνων οδηγών βρίζει τους άλλους οδηγούς

( το 52% αφορά τους Ευρωπαίους), ενώ, πάνω

από το 90% εκτιμά ότι οδηγεί πολύ καλά, και

δεν κάνει κανένα λάθος. 

Και ένα σημαντικό ποσοστό, το 22 % παραδέ-

χεται ότι δεν διστάζει να κατέβει από το αυτο-

κίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλο οδηγό. 

Πάντως, παραδέχεται ότι , το 63% έχει κορνάρει

χωρίς λόγο σε άλλο οδηγό (παρόμοια επίδοση

έχει και η Ισπανία) και το 50% έχει κρατήσει

υπερβολικά μικρή απόσταση με το όχημα

άλλου οδηγού που τον εκνευρίζει.

Το 54 % των Ευρωπαίων οδηγών ξεχνά να

επιβραδύνει όταν πλησιάζει σε εργοτάξιο (+3,

50% των Ελλήνων),  ενώ, το 19% έχει εισέλθει

στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή έχει ανέβει

στο κράσπεδο εξαιτίας μιας στιγμής απροσε-

ξίας ή υπνηλίας (+4, 17%). 

Επίσης, η έρευνα, εντάσσει και τους οδηγούς

των ηλεκτρικών οχηματων. Συγκεκριμένα, το

51% των Ευρωπαίων κατόχων ηλεκτρικού αυ-

τοκινήτου χρησιμοποιούν περισσότερο την πέ-

δηση κινητήρα και φρενάρουν σταδιακά για να

επαναφορτίσουν την μπαταρία, ενώ, το 

35% κάνει περισσότερα διαλείμματα - όσο

χρειάζεται για να επαναφορτίσει την μπαταρία. 

■ Οδηγούμε και κουρασμένοι! 
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O κ. Herbert Diess, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Volkswagen δήλωσε: "Η συζήτηση σχετικά με τη
στροφή από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας έχει αποκτήσει νέα δυναμική στην Ευ-
ρώπη. Η Volkswagen είναι μια κινητήρια δύναμη αλ-
λαγής, που οδηγεί τον μετασχηματισμό στην
ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη. Στην Αστυπάλαια, εισά-
γουμε νέες υπηρεσίες κινητικότητας ως το επόμενο
βήμα προς το μέλλον των μεταφορών. Είναι συναρπα-
στικό να βλέπουμε το έργο να μεγαλώνει, με ανθρώ-

πους που θέλουν να αλλάξουν τις συνήθειές τους απο-
δεικνύοντας ότι ένας γρήγορος μετασχηματισμός σε
πράσινη κινητικότητα και πράσινη ενέργεια είναι εφι-
κτός, εάν οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις συνεργα-
στούν στενά."
Ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός για την Οι-
κονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια δήλωσε:
«Το έργο της Αστυπάλαιας αντικατοπτρίζει όλα τα συγ-
κριτικά πλεονεκτήματα της σημερινής Ελλάδας, πώς
δηλαδή ο παραδοσιακός φυσικός πλούτος και το πο-

”
Η κινητικότητα του μέλλοντος γίνεται ήδη πραγματικότητα

στο ελληνικό νησί της Αστυπάλαιας. 

Αστυπάλαια:
Γίνεται 

το κέντρο της
ηλεκτρικής

εποχής

ενημέρωση

Παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Volkswagen

κ. Herbert Diess τέθηκαν  σε λειτουργία η υπηρεσία ridesharing «ASTYBUS» και η υπηρεσία κοινής χρή-

σης οχημάτων «astyGO». Και οι δύο υπηρεσίες κινητικότητας λειτουργούν αποκλειστικά με πλήρως ηλε-

κτρικά οχήματα και διασφαλίζουν σημαντικά βελτιωμένη μετακίνηση στο νησί σε σύγκριση με το

προηγούμενο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας. Αυτό είναι το επόμενο βήμα στη μεταμόρφωση της Αστυ-

πάλαιας: Μέχρι το 2026, το νησί θέλει να στραφεί στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα εκσυγχρονίζοντας

πλήρως το ενεργειακό του σύστημα. Το κοινό έργο του Ομίλου Volkswagen και της Ελληνικής Δημοκρατίας

λειτουργεί ως μελλοντικό εργαστήριο για μια ταχεία απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη.
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λύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, μπορεί, με την
υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, αντιμετωπίζοντας το
μέλλον και τις προκλήσεις του, με ανοιχτά μάτια και
όραμα, φέρνουν τη χώρα στο παγκόσμιο προσκήνιο.
Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουμε πετύχει μέχρι
τώρα, για τους πολίτες της Αστυπάλαιας και για όλη τη
χώρα, ειδικά σε μια εποχή που η ανάγκη διαφοροποί-

ησης και απομάκρυνσης από παραδοσιακές πηγές
ενέργειας έχει γίνει ακόμη πιο επείγουσα, παγκοσμίως.
Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές της
προσπάθειας, στην κυβέρνηση, στους τοπικούς φορείς,
στον επιχειρηματικό κόσμο και στους πολίτες που τολ-
μούν».

Οι υπηρεσίες έξυπνης μετακίνησης αντικαθιστούν μια παραδοσιακή λεωφορειακή γραμμή, η οποία μέχρι στιγ-
μής προσφέρει περιορισμένη δημόσια συγκοινωνία στην Αστυπάλαια. Σε αντίθεση με τη λεωφορειακή γραμμή,
οι υπηρεσίες κινητικότητας θα λειτουργούν όλο το χρόνο και θα συνδέουν πολλά περισσότερα σημεία στο νησί.
Η υπηρεσία ASTYBUS ridesharing θα ξεκινήσει να λειτουργεί με πέντε οχήματα της Volkswagen ID. Buzz
μόλις κυκλοφορήσει το μοντέλο το φθινόπωρο του 2022. Μέχρι τότε, η υπηρεσία θα λειτουργεί με το ID.4. Μέσω
της υπηρεσίας κοινής χρήσης οχημάτων astyGO, οι χρήστες θα μπορούν να νοικιάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα
από τη Volkswagen, ηλεκτρικά σκούτερ από τη SEAT MÓ και ηλεκτρικά ποδήλατα της Ducati. Οι κρατήσεις για
όλα τα οχήματα γίνονται μέσω smartphone και της εφαρμογής astyMOVE.
Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων στην Αστυπάλαια αυξάνεται συνεχώς. Μετά την υιοθέτηση της ηλεκτρο-
κίνησης από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, τις αρχές του αεροδρομίου και το Δήμο Αστυπάλαιας πέρσι, τώρα
προστίθεται και το πρώτο ηλεκτρικό ασθενοφόρο στην Ελλάδα. Επίσης το πρώτο ηλεκτρικό ταξί μεταφέρει πε-
λάτες σε όλο το νησί και πρόσφατα, ο πρώτος ιδιώτης πελάτης παρέλαβε το Volkswagen ID.3.  Η Ελληνική Δη-
μοκρατία προωθεί τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με ελκυστικά χρηματοδοτικά κίνητρα για την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων.

■ Έξυπνες, αποκλειστικά ηλεκτροκίνητες υπηρεσίες μετακίνησης
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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας πρώτης έρευνας, οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας ενδιαφέρονται
πολύ για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις υπηρεσίες έξυπνης μετακίνησης. Περισσότερο από 65% των ερωτηθέντων

Αστυπάλαια:
Γίνεται 

το κέντρο της
ηλεκτρικής 

εποχής

ενημέρωση

Το ενεργειακό σύστημα θα μετατοπιστεί σταδιακά σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε λει-
τουργία ένα δεύτερο σύστημα ηλιακών συλλεκτών που
τροφοδοτεί το σημερινό στόλο ηλεκτρικών οχημάτων
με πράσινη ενέργεια. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία
προκήρυξε σήμερα πρόσκληση υποβολής προσφορών
για τον περαιτέρω μετασχηματισμό του ενεργειακού συ-
στήματος. Μέχρι το 2023, ένα νέο ηλιακό πάρκο θα πα-
ρέχει περίπου 3 μεγαβάτ πράσινης ενέργειας,
καλύπτοντας το 100% της ενέργειας που απαιτείται για
τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και περισσότερο
από το 50% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης του νη-
σιού. Μέχρι το 2026, το νέο ενεργειακό σύστημα θα επε-
κταθεί περαιτέρω σε περισσότερο από το 80%
συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Μέχρι τώρα το νησί
τροφοδοτούνταν με ηλεκτρισμό από γεννήτριες Το ενερ-

γειακό σύστημα θα μετατοπιστεί σταδιακά σε ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία
ένα δεύτερο σύστημα ηλιακών συλλεκτών που τροφο-
δοτεί το σημερινό στόλο ηλεκτρικών οχημάτων με πρά-
σινη ενέργεια. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία
προκήρυξε σήμερα πρόσκληση υποβολής προσφορών
για τον περαιτέρω μετασχηματισμό του ενεργειακού συ-
στήματος. Μέχρι το 2023, ένα νέο ηλιακό πάρκο θα πα-
ρέχει περίπου 3 μεγαβάτ πράσινης ενέργειας,
καλύπτοντας το 100% της ενέργειας που απαιτείται για
τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και περισσότερο
από το 50% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης του νη-
σιού. Μέχρι το 2026, το νέο ενεργειακό σύστημα θα επε-
κταθεί περαιτέρω σε περισσότερο από το 80%
συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Μέχρι τώρα το νησί
τροφοδοτούνταν με ηλεκτρισμό από γεννήτριες ντίζελ..

■ Νέο σύστημα ηλιακών συλλεκτών

για την παροχή ενέργειας στο στόλο ηλεκτρικών οχημάτων

■ Ακαδημαϊκή μελέτη: Υψηλό ενδιαφέρον για υπηρεσίες 

ηλεκτρικής και έξυπνης μετακίνησης



δήλωσε ότι είναι γενικά πρόθυμοι να στραφούν σε ηλεκτρικό
όχημα, εάν υπάρχουν επιδοτήσεις αγοράς. Ενώ η φιλικότητα
προς το περιβάλλον είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των
ηλεκτρικών οχημάτων, υπάρχουν, ωστόσο, ανησυχίες σχετικά
με το κόστος και την υποδομή φόρτισης. Η υπηρεσία επιμερι-
σμού διαδρομών (ridesharing) και η κοινή χρήση οχημάτων
θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τη συμπεριφορά κινη-
τικότητας. Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων είπε ότι υπό ορι-
σμένες προϋποθέσεις θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να
εγκαταλείψουν το δικό τους όχημα και να στραφούν στη χρήση
των νέων υπηρεσιών κινητικότητας.
Η έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 και συμμετείχαν συ-
νολικά 221 άτομα. Η πλήρης πρώτη ενδιάμεση έκθεση θα δη-
μοσιευθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο του
Strathclyde (Σκωτία) παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο
επί διάστημα ετών.
Το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί»

σκοπεύει να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του μετα-
σχηματισμού ενός ολόκληρου συστήματος. Μέσα σε πέντε
χρόνια, η Αστυπάλαια πρόκειται να μετατραπεί σε ένα νησί με
μεγάλο βαθμό βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας – με αμι-
γώς ηλεκτρικά οχήματα, έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας και
ένα πράσινο υβριδικό ενεργειακό σύστημα. Η Αστυπάλαια
υποδέχεται περίπου 36.000 τουρίστες κάθε χρόνο.
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τεχνολογία

Οι δύο εταιρείες συμπράττουν για να φέρουν τη μηχανή παιχνιδιών της

Epic, Unreal Engine, στα επόμενα μοντέλα Volvo, ώστε να προσφέρουν

γραφικά ασύγκριτα υψηλής ποιότητας μέσα στην καμπίνα.

    

Η Volvo Cars και η Epic Games υλοποιούν τη 

φωτορεαλιστική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο

μέσα στα Volvo επόμενης γενιάς με το Unreal Engine
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Με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία, η Volvo Cars εισάγει

την τεχνολογία φωτορεαλιστικής απεικόνισης στα επόμενης γενιάς ηλεκτρικά αυτοκίνητά της, μέσω

μίας νέας συνεργασίας με την Epic Games. 

Η Epic Games είναι εταιρεία με ηγετική θέση στα πεδία της διαδραστικής ψυχαγωγίας και του λο-

γισμικού, ευρύτερα γνωστή από το Fortnite, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στον κόσμο. Η Epic

Games αναπτύσσει επίσης το Unreal Engine, που θεωρείται ευρέως το πιο προηγμένο εργαλείο

δημιουργίας υπερσύγχρονων τρισδιάστατων απεικονίσεων. Eκτός των παιχνιδιών, το Unreal En-

gine βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους άλλους τομείς.
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Η Volvo Cars θα το χρησιμοποιήσει για την ανά-

πτυξη ψηφιακών interface και για την απόδοση

γραφικών σε πραγματικό χρόνο μέσα στα αυτο-

κίνητά της. Η Volvo Cars είναι η πρώτη ευρω-

παϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που θα κάνει χρήση

του Unreal Engine στην ανάπτυξη του Human

Machine Interface (HMI: Διεπαφή Ανθρώπου-

Μηχανής). Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση θα

εστιάσει στο Driver Information Module (DIM:

Ενότητα Πληροφόρησης Οδηγού - Πίνακας Ορ-

γάνων), μία από τις οθόνες της καμπίνας που πα-

ρέχει στον οδηγό τις πληροφορίες που χρειάζεται

αλλά και λειτουργίες infotainment.

Στα μοντέλα Volvo επόμενης γενιάς, οι πελάτες

θα απολαμβάνουν οθόνες με εντυπωσιακά γρα-

φικά υψηλής ποιότητας. Οι πολύ πιο ευκρινείς

απεικονίσεις, τα πιο πλούσια χρώματα και τα εν-

τελώς νέα κινούμενα γραφικά 3D είναι μόνο τα

πρώτα βήματα, καθώς οι σχεδιαστές της Volvo

Cars συνεχίζουν να διερευνούν και να εκμεταλ-

λεύονται τις δυνατότητες των γραφικών.

Ο συνδυασμός του Unreal Engine με την υπολογι-

στική ισχύ υψηλών επιδόσεων της Snapdragon

Cockpit Platforms τρίτης γενιάς των αυτοκινήτων

Volvo θα θέσει ένα νέο πρότυπο στα γραφικά και

την απόδοση του συστήματος infotainment. Χάρη

σε αυτές τις τεχνολογίες, το σύστημα infotainment

επόμενης γενιάς της Volvo Cars θα είναι πάνω από

δύο φορές πιο γρήγορο σε σχέση με τον προκά-

τοχό του, ενώ η παραγωγή γραφικών και η επε-

ξεργασία μέσα στην καμπίνα θα είναι έως και δέκα

φορές ταχύτερη.



22 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούνιος 2022

■ Tεχνολογία φωτορεαλιστικής απεικόνισης 

«Με τη χρήση διαδραστικών γραφικών υψηλής ανάλυσης που

αναπαράγονται σε πραγματικό χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο, ανοί-

γει η πόρτα σε μία τεράστια γκάμα από νέους τρόπους πληρο-

φόρησης και ψυχαγωγίας όλων των επιβατών», δήλωσε ο

Heiko Wenczel της Epic Games, Επικεφαλής Αυτοκινήτου και

HMI για το Unreal Engine. «Οι εξαιρετικά ταλαντούχες ομάδες

σχεδίασης και προϊοντικής ανάπτυξης της Volvo Cars αξιοποι-

ούν αυτή την ευκαιρία για να υλοποιήσουν κάτι νέο που θα συ-

νεχίσει να εξελίσσεται με συναρπαστικές νέες λειτουργίες, οι

οποίες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του Unreal Engine.»

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα εξοπλίζεται με τα νέα γραφικά είναι

η νέα ναυαρχίδα της Volvo Cars που θα αποκαλυφθεί αργότερα

εντός του έτους. 

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο μίας νέας γενιάς αμιγώς ηλε-

κτρικών Volvo. Μέχρι το 2030, η εταιρεία στοχεύει να διαθέτει

στην αγορά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μεταγενέστερα,

η εταιρεία προβλέπει ότι το Unreal Engine θα προσφέρει επι-

πλέον δυνατότητες προόδου και σε άλλες τεχνολογίες των νέων

μοντέλων Volvo, καθώς οι μηχανικοί της Volvo Cars συνεχίζουν

να διερευνούν νέες εφαρμογές για αυτήν αλλά και για άλλες τε-

χνολογικές πλατφόρμες που βασίζονται σε λογισμικό, έχοντας

πάντοτε την ασφάλεια ως ζωτική προτεραιότητα.

”     
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τεχνολογία

Στόχος της Volvo Cars είναι έως τα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας να αναπτύσσει in-house το ήμισυ του συ-

νόλου του λογισμικού που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητά της, και για αυτό προχωρά σε εκτεταμένες προσ-

λήψεις στο πεδίο της ανάπτυξης λογισμικού. Με την ένταξή τους στην εταιρεία, οι ταλαντούχοι προγραμματιστές

έχουν πολλές ευκαιρίες να εργαστούν πάνω σε νέες συναρπαστικές και πρωτοποριακές εφαρμογές και πλατ-

φόρμες.

«Για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη

και να συμβάλουμε σε μια ασφαλή και προσωποποιημένη οδήγηση, χρειαζόμαστε

πλούσια, καθηλωτική και προσαρμοζόμενη οπτικοποίηση μέσα στα αυτοκίνητά

μας», δήλωσε ο Henrik Green, (Χένρικ Γκριν), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo

Cars. «Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του Unreal Engine στα μοντέλα μας και

καθιστά ακόμα πιο απολαυστικό τον χρόνο που περνά κάνεις μέσα σε ένα Volvo.»

Volvo Cars: Tεχνολογία φωτορεαλιστικής απεικόνισης
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τεχνολογία

ΒΜW GROUP

Tο BMW Group δημιουργεί 

ανακύκλωση κλειστού βρόχου 

για μπαταρίες υψηλής τάσης 

στην Κίνα

Ανακύκλωση

μπαταριών

τεχνολογία
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Tο BMW Group ενισχύει τη δέσμευσή του για την επίτευξη της κλιματικής

ουδετερότητας και επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση 

δευτερογενών υλικών σε κλειστούς βρόχους ανακύκλωσης.

BMW “Re:think, Re:duce, Re:use and Re:cycle”

Για πρώτη φορά στην Κίνα, η κοινοπραξία BMW

Brilliance Automotive (BBA) δημιούργησε ένα σύ-

στημα κλειστού βρόχου για την επαναχρησιμοποί-

ηση των πρώτων υλών νικελίου, λιθίου και

κοβαλτίου από μπαταρίες υψηλής τάσης, που δεν

είναι πλέον κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά

οχήματα. Οι μπαταρίες προέρχονται από πλήρως ή

μερικώς ηλεκτρικά οχήματα εξέλιξης, συστήματα

δοκιμών, απορρίμματα από την παραγωγή και,

μελλοντικά, από οχήματα που θα βρίσκονται στο

τέλος του κύκλου ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο,

η εταιρεία θέτει τα θεμέλια για έναν πρωτοποριακό

κύκλο υλικών που γίνεται όλο και σημαντικότερος,

καθώς η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται. Για να πε-

τύχει κάτι τέτοιο, η BBA συνεργάζεται με μία τοπική

εταιρεία ανακύκλωσης που αποσυναρμολογεί τις

αποσυρθείσες μπαταρίες και χρησιμοποιεί καινο-

τόμα τεχνολογία για την ανάκτηση ενός υψηλού πο-

σοστού των πρώτων υλών νικελίου, λιθίου και

κοβαλτίου, από τις κυψέλες των μπαταριών. Οι

πρώτες ύλες που ανακτώνται με αυτό τον τρόπο

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την παραγωγή

νέων κυψελών μπαταριών για το BMW Group. Ο

κύκλος υλικών κλειστού βρόχου εξοικονομεί πό-

ρους και, την ίδια στιγμή, μειώνει τις εκπομπές CO2

κατά 70%, συγκριτικά με τη χρήση πρωτογενών

υλικών από νέα εξόρυξη.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά για ηλεκτρικά

οχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη ραγδαία

ανάπτυξη αυτής της αγοράς από το 2015, η βιομη-

χανία ανακύκλωσης μπαταριών αυτοκινήτων γνώ-

ρισε επίσης ταχεία άνοδο. Το Κέντρο Έρευνας &

Τεχνολογίας Αυτοκινήτων της Κίνας, αναμένει ότι

η συνολική ποσότητα των μπαταριών που αποσύ-

ρονται στην Κίνα, θα φτάσει περίπου τους 780.000

τόνους μέχρι το 2025. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των

εγχώριων πρώτων υλών για μπαταρίες υψηλής

τάσης έχουν αυξηθεί σημαντικά από πέρσι.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, το BMW Group κα-

τάφερε να τριπλασιάσει τις πωλήσεις των αμιγώς

ηλεκτρικών οχημάτων του στην Κίνα, μόνο στο

πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Μαζί με τα

μοντέλα BMW iX και BMW i4, η BMW iX3 συνέβαλε

επίσης σε αυτή την αύξηση. Από τον Απρίλιο, μία

αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της BMW Σειράς 3 που

προσφέρεται αποκλειστικά στην Κίνα ενίσχυσε το

χαρτοφυλάκιο, με την BMW i7 να ακολουθεί το

δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς.



     

Η απρόσκοπτη ιχνηλασιμότητα των μπαταριών, επιτρέπει τη δεύτερη χρήση 

και ανακύκλωση.

Οι τρέχουσες πολιτικές της Κίνας απαιτούν τη δη-

μιουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας μπα-

ταριών υψηλής τάσης, που θα διασφαλίζει τον

εντοπισμό και την ανακύκλωση των μπαταριών

όταν αυτές αποσύρονται. Το BMW Group έχει

αναπτύξει ένα σύστημα γι’ αυτό, με κωδικοποί-

ηση που επιτρέπει την απρόσκοπτη ιχνηλασιμό-

τητα των μπαταριών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Η κωδικοποίηση εξασφαλίζει ότι οι μπαταρίες

από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τα αρχικά

οχήματα δοκιμών, μέχρι αυτά που ήδη κυκλοφο-

ρούν στην αγορά, θα μπορούν να ανακυκλώνον-

ται με επαγγελματικό τρόπο.

Όταν επιστρέφονται, οι μπαταρίες αξιολογούνται

για πιθανή συνεχή χρήση. Το BMW Group, ξεκί-

νησε από το 2020 να χρησιμοποιεί μπαταρίες που

βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους με

υψηλή υπολειπόμενη χωρητικότητα, σε περονο-

φόρα ανυψωτικά μηχανήματα στα εργοστάσια

της BBA στην Κίνα. Το σχέδιο γι’ αυτές τις “εφαρ-

μογές δεύτερης ζωής” για μπαταρίες πρόκειται

να επεκταθεί στο μέλλον, για να συμπεριλάβει

παλετοφόρα ανυψωτικά και σταθερές μονάδες

αποθήκευσης ενέργειας με δυνατότητα φόρτι-

σης.

Εάν οι μπαταρίες που βρίσκονται το τέλος του

κύκλου ζωής τους δεν πληρούν τα κριτήρια για

δεύτερη χρήση, ανακυκλώνονται. Οι πρώτες

ύλες νικελίου, λιθίου και κοβαλτίου που απο-

κτώνται με αυτό τον τρόπο διοχετεύονται στην

παραγωγή νέων κυψελών μπαταριών για το

BMW Group. Μία μπαταρία με χωρητικότητα 100

kWh περιέχει, κατά μέσο όρο, σχεδόν 90 kg νι-

κελίου, λιθίου και κοβαλτίου, με το νικέλιο να

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσό-

τητας.

Η ακατάλληλη απόρριψη μπαταριών επιβαρύνει

το περιβάλλον και σπαταλά πολύτιμους πόρους

πρώτων υλών, που θα μπορούσαν να χρησιμο-

ποιηθούν περαιτέρω. Γι’ αυτό το λόγο, το BMW

Group λειτουργεί σύμφωνα με τις τέσσερις αρχές

“Re:think, Re:duce, Re:use and Re:cycle”, μαζί με

τους προμηθευτές του, για να μεγιστοποιήσει το

ποσοστό ανακύκλωσης των πρώτων υλών των

μπαταριών και να χρησιμοποιήσει με υπευθυνό-

τητα όλους τους πόρους.
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BMW “Re:think, Re:duce, Re:use and Re:cycle”

Με το νέο του εργοστάσιο στο Debrecen, στην Ουγ-
γαρία – όπου θα ξεκινήσει η παραγωγή της αμιγώς
ηλεκτρικής Neue Klasse το 2025 – το BMW Group
εισέρχεται σε μία νέα εποχή στη βιώσιμη παραγωγή
αυτοκινήτων. «Το σχέδιό μας για το εργοστάσιο του
Debrecen, είναι να γίνει το πρώτο εργοστάσιο αυτο-
κινήτων στον κόσμο, το οποίο θα είναι πλήρως
απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα ως πηγές ενέρ-
γειας στις διαδικασίες παραγωγής του», δήλωσε ο
Nedeljković. «Το Debrecen θα είναι το πρώτο εργο-
στάσιο αυτοκινήτων μας, που θα είναι απαλλαγμένο
από CO2 και μας καθιστά ξεκάθαρα πρωτοπόρους
των εξελίξεων σε αυτό τον τομέα».
Σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας του ερ-
γοστασίου θα παράγεται επί τόπου στις εγκαταστά-
σεις. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται από 100%
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος
των οποίων θα προέρχεται από περιφερειακές
πηγές. Nedeljković: «Η συμβολή μας στην ενεργει-
ακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, αλλά
και επιχειρηματική, επειδή η προσέγγισή μας εξα-
σφαλίζει σταθερές τιμές και ασφαλή εφοδιασμό».
Ένα ακόμα στοιχείο βιώσιμης παραγωγής είναι η
συνεπής κυκλικότητα. Όπου είναι εφικτό, τα υλικά
και οι πόροι παραγωγής θα επαναχρησιμοποιούνται.
Μεταλλικά περισσεύματα και ρινίσματα από μηχα-
νουργικές κατεργασίες, για παράδειγμα, θα ανακυ-
κλώνονται και θα επαναχρησιμοποιούνται, ενώ η

απορριπτόμενη θερμότητα από την ψύξη θα διοχε-
τεύεται σε ένα κύκλωμα για τη θέρμανση των εσω-
τερικών χώρων και του νερού.
Η εξοικονόμηση πόρων ωφελεί οικονομικά την
εταιρεία – αλλά οι έξυπνες, αποτελεσματικές λύσεις
επίσης καθιστούν την παραγωγή του BMW Group
μοναδική, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά διαπι-
στευτήρια. Παραδείγματα τεχνολογιών που υλοποι-
ούν τη δέσμευση της εταιρείας, περιλαμβάνουν τη
μη-ενεργοβόρα διαδικασία βαφής wet-in-wet (IPP)
και τη χρήση συνεχούς ρεύματος (DC) στην κατα-
σκευή αμαξωμάτων, για πρώτη φορά.
Η ενέργεια που τροφοδοτεί τα εργοστάσια του BMW
Group σε όλο τον κόσμο, προέρχεται αμιγώς από
ανανεώσιμες πηγές. Καθώς το εργοστάσιο της Λει-
ψίας εξελίσσεται σε κέντρο αριστείας για το υδρο-
γόνο, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας σε όλο τον
κόσμο γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητες από τρίτους
προμηθευτές ενέργειας ή άλλες εξωγενείς επιρ-
ροές. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό αυτο-
παραγόμενης και αποθηκευμένης ενέργειας με
ευέλικτα προφίλ φορτίου σε όλη την παραγωγή.
Εδώ, οι πιο σύγχρονες ψηφιακές μέθοδοι και τα
ολοκληρωμένα συστήματα, εξασφαλίζουν μέγιστη
διαφάνεια και υποστηρίζουν τη συνεχή μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών με βάση τις ανάγκες, στο πλαίσιο
ακριβών προβλέψεων.

Η κυκλική οικονομία, στοιχείο κλειδί της πρωτοβουλίας “ Race to Zero ”.
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ηλεκτροκίνηση
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Αρκετά σχεδιαστικά στοιχεία του

JUKE Hybrid Rally Tribute είναι

εμπνευσμένα από το εμβληματικό

240Ζ. To σπορ επιδόσεων μικρό

crossover, φέρει πιο φουσκωμέ-

νους θόλους, ειδικής κατασκευής

off-road ελαστικά, μαύρο καπό  και

μαύρες ζάντες. Η ενισχυμένη

ανάρτηση με τις μεγάλες διαδρο-

μές έρχεται για να δώσει στο Juke

Hybrid Rally Tribute την απαιτού-

μενη εξαιρετική ισορροπία στο δύ-

σκολο έδαφος που θα πλοηγηθεί.

Ακόμη περισσότερες είναι οι πα-

ρεμβάσεις στο εσωτερικό του,

εξαιτίας της παρουσίας του σωλη-

νωτού πλαισίου για την απαιτού-

μενη ακαμψία ενώ, τα πίσω

καθίσματα έχουν αφαιρεθεί προ-

κειμένου να φιλοξενηθούν οι εφε-

δρικοί τροχοί. Όσον αφορά την έκ-

δοση παραγωγής του Juke Hybrid

φέρι υβριδικό σύστημα μετάδοσης

κίνησης που  αποτελείται από έναν

νέας γενιάς κινητήρα εσωτερικής

καύσης της Nissan, τελευταίας τε-

χνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για

χρήση σε εφαρμογή υβριδικού

συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Παράγει 69 kW (94 ίππους) και 148

Nm ροπής. Το παραπάνω μοτέρ

συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινη-

τήρα που παράγει 36 kW (49 ίπ-

πους) και 205 Nm ροπής.

Σύμφωνα με την ιαπωνική φίρμα,

κατάφερε να προσδώσει 25% πε-

ρισσότερη ισχύ από την τρέχουσα

έκδοση με τον βενζινοκινητήρα, με

μείωση κατανάλωσης καυσίμου

έως και 40% στον αστικό κύκλο.

Nissan JUKE  
Hybrid Rally Tribute

Με άρωμα αγωνιστικό

■ Το Nissan JUKE Hybrid Rally Tribute, η αγωνιστική του 

εκδοχή παίρνει σάρκα και οστά, λίγες εβδομάδες πριν

το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του Juke Hybrid. 
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■ Η CUPRA αποκαλύπτει τα νέα της συναρπαστικά σχέδια για το μέλλον, με νέους

ήρωες για μία νέα εποχή. Επιστρέφοντας εκεί που ξεκίνησαν όλα πριν από τέσσερα

χρόνια, στην πίστα της Terramar, στη Sitges, για να παρουσιάσει την έναρξη του

επόμενου κεφαλαίου της ιστορίας της.

Μέχρι το 2025 η CUPRA θα έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή με τρία νέα 

εξηλεκτρισμένα μοντέλα, το CUPRA Terramar, το CUPRA Tavascan και το 

CUPRA UrbanRebel , καθώς και με την τρέχουσα γκάμα ανανεωμένη.  

Tα μελλοντικά σχέδια της Cupra
μπαίνουν στην πρίζα

CUPRA electric range  
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ηλεκτροκίνηση

Στην γκάμα προστίθεται το CUPRA Terramar, ένα

σπορ SUV που αποτίει φόρο τιμής στην Terramar

(Sitges) συνδυάζοντας τολμηρές αναλογίες με εντυ-

πωσιακό σχεδιασμό. Αυτό το γεμάτο συναίσθημα,

σπορ και εξηλεκτρισμένο SUV θα εντάξει την εται-

ρεία στην κορυφαία αγορά της κατηγορίας των SUV,

της ταχύτερα αναπτυσσόμενης κατηγορίας στην Ευ-

ρώπη. Θα παράγεται στην Ουγγαρία, στο εργοστάσιο

Györ της Audi. 

Το CUPRA Terramar θα είναι διαθέσιμο με εκδόσεις

κινητήρων ICE καθώς και με μία νέα γενιά κινητή-

ρων plug-in hybrid που θα προσφέρουν περίπου

100km σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία. Η σειρά e-

HYBRID εστιάζει στις επιδόσεις και τον σύγχρονο

σπορ χαρακτήρα και αποτελεί μέρος ενός μεγαλύ-

τερου ταξιδιού καθώς η CUPRA εκπληρώνει την

επανάσταση του εξηλεκτρισμού.

«Η Terramar είναι το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα για

την CUPRA. Το νέο μας σπορ υβριδικό SUV συνδυά-

ζει άψογα τολμηρές αναλογίες με ένα μακρύ εντυ-

πωσιακό καπό, ενώ η μύτη του καρχαρία σημαίνει

αντίσταση και αποφασιστικότητα για νίκη», δήλωσε

ο Jorge Diez, Design Director της CUPRA. «Σκεπτό-

μενοι πώς θα νιώσει ο οδηγός, προσφέρουμε μια

μοναδική εμπειρία με την τελευταία λέξη της τεχνο-

λογίας, χάρη στην προσανατολισμένη προς τον

οδηγό φιλοσοφία του εσωτερικού. Συνολικά, ένα

SUV μήκους 4,5 μέτρων, με CUPRA DNA έτοιμο να

ταρακουνήσει μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατη-

γορίες».

CUPRA
electric range

CUPRA Terramar
■ Το πρώτο εξηλεκτρισμένο SUV της μάρκας 
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CUPRA Tavascan

ηλεκτροκίνηση

Το επόμενο στάδιο του ταξιδιού είναι το CUPRA Tavascan. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει το όραμα εξηλεκτρισμού

της CUPRA και θα παραμείνει πιστό στο πρωτότυπο αυτοκίνητο του 2019. Ορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία υπονο-

ούνται έντονα στο CUPRA Tavascan Extreme E Concept 2021. Το CUPRA Tavascan δεν αποτυπώνει απλώς το

όραμα του σύγχρονου εξηλεκτρισμού, αλλά επίσης παγκοσμιοποιεί τη μάρκα, μεταφέροντας την CUPRA σε νέες

αγορές. Θα λανσαριστεί το 2024.

■ Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα
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CUPRA UrbanRebel
■ Προκαλώντας το κατεστημένο και δημιουργώντας συναισθήματα

Το 2025 η CUPRA θα φέρει στην αγορά το Ur-

banRebel, το αστικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ένα όχημα που θα πάει την CUPRA πολύ πέρα

από τα παραδοσιακά της όρια. Το Urban-

Rebel*οδηγείται από το συναίσθημα, σχεδιά-

στηκε και αναπτύχθηκε για ένα πιο

επαναστατικό ηλεκτρικό κόσμο.   

Το προσθιοκίνητο Urban Electric Car χρησιμο-

ποιεί την πλατφόρμα MEB Small του Ομίλου

Volkswagen για να προσφέρει ένα αστικό

όχημα υψηλών επιδόσεων γεμάτο συναί-

σθημα.

« Το CUPRA UrbanRebel θα είναι το μεγαλύ-

τερο έργο για την εταιρεία μας τα επόμενα

χρόνια καθώς αποτελεί το κλειδί της μεταμορ-

φωσης μας σε μία πλήρως ηλεκτρική μάρκα.

Προηγούμαστε στην ανάπτυξη της οικογένειας

οχημάτων που θα εκδημοκρατισει τη βιώσιμη

αστική μετακίνηση, για διαφορετικές μάρκες

μέσα στον Όμιλο Volkswagen», δήλωσε ο

Werner Tietz, Vice-President for Research &

Development της CUPRA.

Το αυτοκίνητο με μήκος 4.03m είναι ο ήρωας

της βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας προηγ-

μένα ανακυκλωμένα πολυμερή και υλικά βιο-

λογικής βάσης για να ξεπεράσει τα όρια του

εφικτού και να προσφέρει ένα όχημα με μεγα-

λύτερη περιβαλλοντική συνείδηση.

Συνδυάζοντας προσεγγίσεις κατασκευής 3D

printed και 3D knitted με παραμετρικό σχεδια-

σμό για βελτίωση της απόδοσης και της αντί-

ληψης αξίας.

Η ελαφριά σχεδίαση τόσο στο εξωτερικό όσο

και στο εσωτερικό βοηθά τον ηλεκτροκινη-

τήρα των 226 HP (166 kW) και τη μπαταρία του

οχήματος να ωθήσουν το Urban Electric Car

στα 100 km/h σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα και

να του προσφέρει αυτονομία έως και 440 km.

Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στη Βαρκε-

λώνη, το CUPRA UrbanRebel θα κυκλοφορή-

σει το 2025. Η παραγωγή σχεδιάζεται στο

Martorell, με την επιφύλαξη της έγκρισης του

προγράμματος Strategic Project for Economic

Recovery and Transformation (στα ισπανικά,

PERTE) για το ηλεκτρικό και συνδεδεμένο

όχημα (στα ισπανικά, VEC).
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Mercedes-AMG SL 43
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Μετά τις δύο εκδόσεις με κινητήρες

V8, η Mercedes-AMG παρουσιάζει

και στη χώρα μας την SL 43 (κατανά-

λωση καυσίμου σε συνδυασμένο

κύκλο 9,4-8,9 l/100 km, εκπομπές

CO2 σε συνδυασμένο κύκλο 214-201

g/km), ένα ακόμα τεχνολογικά πρω-

τοποριακό μοντέλο του νέου, εμβλη-

ματικού roadster. Κάτω από το καπό

του βρίσκεται ένας εν σειρά τετρακύ-

λινδρος βενζινοκινητήρας με κυβισμό

δύο λίτρων που παρέχει αντίστοιχη

δύναμη πρόωσης. Είναι η πρώτη

φορά παγκοσμίως που χρησιμοποιεί-

ται ηλεκτρικός στροβιλοσυμπιεστής

καυσαερίων σε αυτοκίνητο παραγω-

γής. Πρόκειται για τεχνολογία δανει-

σμένη από τη Formula 1™. Το

σύστημα της SL 43 έχει προκύψει

αυτό που αναπτύχθηκε και χρησιμο-

ποιείται με επιτυχία από την ομάδα

Mercedes-AMG Petronas F1 εδώ και

πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγο-

ρία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αυτή η νέα μορφή υπερπλήρωσης

εγγυάται ιδιαίτερα άμεση απόκριση

στο γκάζι σε όλο το εύρος στροφών,

προσφέροντας ακόμη πιο δυναμική

εμπειρία οδήγησης και αυξάνοντας

συγχρόνως και την αποδοτικότητα. Ο

στροβιλοσυμπιεστής λειτουργεί μέσω

του ηλεκτρικού συστήματος 48 Volt,

το οποίο τροφοδοτεί επίσης την κι-

νούμενη με ιμάντα μίζα-δυναμό

(RSG). Αυτό έχει αποτέλεσμα, η Mer-

cedes-AMG SL 43 να αποδίδει 280

kW (381 hp) και μέγιστη ροπή 480 Nm

συν την πρόσθετη ισχύ των 10 kW (14

hp) που παρέχει στιγμιαία η κινού-

μενη με ιμάντα μίζα-δυναμό (RSG) σε

ορισμένες συνθήκες οδήγησης. Επι-

πλέον, το νέο βασικό μοντέλο της οι-

κογένειας SL διακρίνεται για τον

πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ενώ τα

πολυάριθμα προαιρετικά στοιχεία

προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνα-

τοτήτων εξατομίκευσης ενισχύοντας

την άνεση και την ασφάλεια. 

Στα 70 έτη της ιστορίας της, η SL με-

ταμορφώθηκε από καθαρόαιμο αγω-

νιστικό αυτοκίνητο σε ανοιχτό,

πολυτελές sportscar - και αυτός είναι

ένας από τους λόγους που έχει ανα-

δειχθεί σε θρύλο. Σήμερα, η νέα Mer-

cedes-AMG SL θέτει άλλο ένα

ορόσημο στην ιστορία του μοντέλου.

Συνδυάζει τον αγωνιστικό χαρακτήρα

της αρχικής SL με τη μοναδική πολυ-

τέλεια και την τεχνολογική υπεροχή

που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα μον-

τέλα Mercedes-AMG. 

>> Με καινοτόμο τεχνολογία 
κινητήρων 
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Για πρώτη φορά, χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητο 

παραγωγής ηλεκτρικός στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων 

κατευθείαν από τη Formula 1™
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Ο ηλεκτρικός στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων

βελτιώνει την απόκριση του κινητήρα

Αυτή η τεχνολογία προέρχεται απευθείας από τη Formula 1™ και βάζει τέλος στον συμβιβασμό ανάμεσα σε

έναν μικρό υπερσυμπιεστή ταχείας απόκρισης που επιτυγχάνει συγκριτικά χαμηλή μέγιστη ισχύ και έναν μεγάλο

υπερσυμπιεστή με υψηλή μέγιστη ισχύ αλλά αργή απόκριση. Με τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του κινητήρα,

το νέο βασικό μοντέλο του roadster 2+2 θέσεων απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι εξοικειωμένοι με την τε-

χνολογία. Με τον συνδυασμό ενός σχετικά ελαφρού τετρακύλινδρου κινητήρα στον μπροστινό άξονα και της κί-

νησης στου πίσω τροχούς, η SL 43 επιδεικνύει μια σαφώς μοναδική οδική συμπεριφορά.

Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων βασίζεται στην ίδια τεχνολογία που χρη-

σιμοποιεί η ομάδα Mercedes-AMG Petronas F1. Ένας ηλεκτροκινητήρας πάχους σχεδόν τεσσάρων εκατο-

στών ενσωματώνεται απευθείας στον άξονα του στροβιλοσυμπιεστή ανάμεσα στον στρόβιλο στην πλευρά

εξαγωγής και τη φτερωτή συμπιεστή στην πλευρά εισαγωγής. Είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και κινεί απευ-

θείας τον άξονα του στροβιλοσυμπιεστή, επιταχύνοντας τη φτερωτή του συμπιεστή προτού αρχίσει να την

κινεί συμβατικά το ρεύμα καυσαερίων. 
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Η SL 43, ως το νέο βασικό μοντέλο της σειράς παραγωγής, αποτελεί 

ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής παγκοσμίως, 

στο οποίο τοποθετείται ηλεκτρικός στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων. 
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Αυτό βελτιώνει σημαντικά την άμεση απόκριση

από τις στροφές στο ρελαντί και σε όλο το φάσμα

στροφών του κινητήρα. Ο κινητήρας εσωτερικής

καύσης αποκρίνεται ακόμη πιο άμεσα στο πάτημα

του πεντάλ γκαζιού, ενώ η συνολική εμπειρία

οδήγησης είναι πιο δυναμική. Επιπρόσθετα, ο

εξηλεκτρισμός του στροβιλοσυμπιεστή επιτρέπει

υψηλότερη ροπή σε χαμηλές στροφές, αυξάνον-

τας έτσι την ευελιξία και βελτιώνοντας την επιτά-

χυνση από τη στάση. Ακόμη κι όταν ο οδηγός

απομακρύνει το πόδι του από το πεντάλ γκαζιού

ή πατήσει το φρένο, η τεχνολογία του ηλεκτρικού

στροβιλοσυμπιεστή είναι σε θέση να διατηρεί

διαρκώς την πίεση υπερπλήρωσης. Αυτό διασφα-

λίζει συνεχή, άμεση απόκριση.

Ο στροβιλοσυμπιεστής, ο οποίος λειτουργεί μέσω

του ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος 48 Volt,

φτάνει σε ταχύτητες έως 170.000 σ.α.λ., γεγονός

που επιτρέπει πολύ υψηλό ρυθμό ροής αέρα. Ο

στροβιλοσυμπιεστής, ο ηλεκτροκινητήρας και το

ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος συνδέονται με το

κύκλωμα ψύξης του κινητήρα εσωτερικής καύ-

σης δημιουργώντας συνεχώς τη βέλτιστη θερμο-

κρασία. Σε συνδυασμό με τον δίλιτρο, εν σειρά

τετρακύλινδρο κινητήρα με την εσωτερική ονομα-

σία M139, η καινοτόμα τεχνολογία της SL 43 απο-

δίδει 280 kW (381 hp) στις 6750 σ.α.λ. Η μέγιστη

ροπή των 480 Nm είναι διαθέσιμη ανάμεσα στις

3250 και 5000 σ.α.λ. Ανάλογα με την περίσταση, το

σύστημα εγγυάται πρόσθετη ισχύ 10 kW (14 hp)

για σύντομο διάστημα από την κινούμενη με

ιμάντα μίζα-δυναμό (RSG).

Η δεύτερη γενιά RSG λειτουργεί και ως ήπιο

υβριδικό σύστημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα οχή-

ματος 48 Volt, το οποίο, εκτός από την προσωρινή

αύξηση ισχύος, επιτρέπει λειτουργίες όπως η

ελεύθερη κύλιση και η ανάκτηση ενέργειας για

μέγιστη αποδοτικότητα. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία

48 Volt αυξάνει την άνεση, καθώς οι μεταβάσεις

ανάμεσα στη λειτουργία start/stop και τη λειτουρ-

γία ελεύθερης κύλισης είναι σχεδόν ανεπαίσθη-

τες. 
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Με τον συνδυασμό ενός σχετικά ελαφρού τετρακύλινδρου κινητήρα 

στον μπροστινό άξονα και της κίνησης στου πίσω τροχούς, η SL 43 

επιδεικνύει μια σαφώς μοναδική οδική συμπεριφορά.
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NISSAN SAKURA
Aνεβάζει ψηλά τον πήχη 

στην κατηγορία των mini οχημάτων
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Η Nissan αποκαλύπτει 
ένα ολοκαίνουργιο, 

αμιγώς  ηλεκτρικό 
μίνι όχημα 

Με το όνομά του να συμβολίζει το εμβληματικό ιαπω-

νικό άνθος κερασιάς, το Sakura θα διατεθεί σε μια

προσιτή τιμή, διευρύνοντας τις επιλογές για τους υπο-

ψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Εκτε-

λεστικός Αντιπρόεδρος της Nissan, Asako Hoshino,

δήλωσε : “Το ολοκαίνουργιο Sakura ακολουθεί το

LEAF και τo  Ariya,  ως ένα EV μαζικής αγοράς. Πι-

στεύουμε ότι θα αλλάξει το παιχνίδι για την Ιαπωνική

αγορά και θα κάνει τα EVs πολύ πιο προσιτά στο Ια-

πωνικό αγοραστικό κοινό.”

Το Sakura EV ανεβάζει ψηλά τον πήχη στην κατηγο-

ρία των mini οχημάτων. Ο ευέλικτος χειρισμός του

και η ακτίνα στροφής των 4,8 μέτρων, επιτρέπει στον

οδηγό του να εκτελεί γρήγορους ελιγμούς με ευκο-

λία. Παρά το μέγεθός του, το Sakura διαθέτει ευρύ-

χωρο εσωτερικό και μεγάλη αυτονομία, καθιστώντας

το ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις, στην εργα-

σία  και τα ψώνια. Διαθέτει επίσης το ProPILOT Park,

ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που έχει σχεδιαστεί

για να διευκολύνει το παρκάρισμα και να κάνει την

οδήγηση πιο ευχάριστη. 

NISSAN SAKURA
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Η Nissan παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο

ηλεκτρικό μίνι όχημα Sakura,  

με τις πωλήσεις του να έχουν προγραμματιστεί 

να ξεκινήσουν στην αγορά, αυτό το καλοκαίρι.
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Το Sakura διαθέτει τη στιγμιαία ισχύ και την ησυχία

που χαρακτηρίζει τα EVs. Εξοπλισμένο με προηγ-

μένη τεχνολογία ελέγχου και κινητήρα που παρά-

γει 47 kW και 195 Nm ροπής, η γρήγορη και

σταθερή επιτάχυνση του Sakura κάνει την οδή-

γηση στους  αυτοκινητόδρομους αβίαστη. Εν τω

μεταξύ, η τεχνολογία που καλλιέργησε η Nissan

μέσω της ανάπτυξης του LEAF για περισσότερο

από μια δεκαετία, επέτρεψε στο Sakura να έχει το

υψηλότερο επίπεδο απομόνωσης θορύβου στην

καμπίνα, στην κατηγορία των mini οχημάτων.

Τρεις λειτουργίες οδήγησης , Eco, Standard και

Sport,  παρέχουν βέλτιστες επιδόσεις για διαφορε-

τικές καταστάσεις. Χρησιμοποιώντας το e-Pedal

Step, ο οδηγός μπορεί να επιβραδύνει ομαλά και

σταθερά αφήνοντας  το πεντάλ του γκαζιού,  μια κί-

νηση  που φορτίζει παράλληλα  την μπαταρία μέσω

της αναγεννητικής πέδησης . Η ταχύτητα του

Sakura μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας

μόνο το πεντάλ του γκαζιού. Αυτό κάνει την οδή-

γηση πιο απολαυστική στους δρόμους της πόλης,

όπου απαιτείται επαναλαμβανόμενη επιτάχυνση

και επιβράδυνση, αλλά και σε χιονισμένους δρό-

μους που απαιτούν ομαλή επιβράδυνση.

Επιπλέον, το χαμηλό κέντρο βάρους του Sakura

ενισχύει τη σταθερότητα και προσφέρει υψηλή

οδηγική άνεση, σε ανώμαλες επιφάνειες του οδο-

στρώματος.
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Επιδόσεις με ήπιο χαρακτήρα

NISSAN SAKURA
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Το Sakura είναι εξοπλισμένο με μια υπερσύγχρονη μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει αδιαμφισβήτητο

ιστορικό επιδόσεων και αξιοπιστίας στο LEAF. Χάρη στην ειδική μέθοδο χωροθέτησης των κυψελών

της, η μπαταρία είναι συμπαγής, επιτρέποντας στο Sakura να έχει ένα ευρύχωρο εσωτερικό. Επιπλέον,

προσφέρει αυτονομία έως και 180 km (με βάση τον κύκλο WLTC της Ιαπωνίας), καθιστώντας το ιδανικό

για καθημερινή χρήση. Η μπαταρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φορητή πηγή τροφοδοσίας

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για μια μέρα σε ένα σπίτι. 
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Ηλεκτρικό κινητήριο
σύνολο  τελευταίας τεχνολογίας
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■ Νέα επιχειρήσεων
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Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε
Τεχνικό Σεμινάριο

BIRTH

H Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία 

με τον αποκλειστικό συνεργάτη της, τον Ιταλικό οίκο

κατασκευής μεταλλοελαστικών εξαρτημάτων

και μπροστινού συστήματος Original BIRTH

πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία 

την παρουσίαση του οίκου στο υποκατάστημα 

της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

H εταιρεία Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1980 με κύριο αντικείμενο 

το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων παντός τύπου (Ευρωπαϊκά- Ιαπωνικά-

Κορεάτικα), καθώς και μεγάλη γκάμα σε βιομηχανικά και χημικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε παρουσίαση των ειδών του οίκου

καθώς και περιήγηση των προσκεκλημένων πελατών στο νέο υποκατάστημα 

της Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Νέας Μοναστηρίου 63 χωρητικότητας 4.000τμ.

Οι συνεργάτες της εταιρείας Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε.  είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το 

τεχνικό σεμινάριο του οίκου Original Birth ώστε να κατανοήσουν την ποιότητα που ξεχωρίζει στα

προϊόντα καθώς και την τεράστια γκάμα που διαθέτει όπως εμπρόσθιο σύστημα, δοχεία, κολλάρα,

βάσεις σωληνάκια και άλλα προϊόντα. Επίσης οι συνεργάτες μας είχαν την ευκαιρία στις νέες

εγκαταστάσεις της εταιρείας Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη να δουν από κοντά 

την πλούσια γκάμα και το stock που διαθέτει η εταιρεία σε ότι αντιπροσωπεύει. 

”

Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε

Εγκαταστάσεις Ορφέως - Αθήνα Εγκαταστάσεις Μοναστηρίου - Θεσσαλονίκη
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Μάρκα φρένων ATE

Κινητήρια δύναμη στην αγορά φρένων

Η ATE στοχεύει πάντα να κάνει τα υψηλής ποιότητας προ-

ϊόντα της, όπως τους βραβευμένους δίσκους φρένων ATE

Ceramic, ακόμη καλύτερα. Εδώ και χρόνια, μαζί με συ-

νεργάτες και πελάτες, θέτει νέα ορόσημα στον δρόμο προς

το μέλλον. Συνδυάζοντας και τα δύο, η ATE είναι ένας ει-

δικός τόσο στα φρένα όσο και στην επιτάχυνση. Η εταιρεία

διαμορφώνει την αγορά αυτοκινήτων εδώ και πολλά χρό-

νια, λανσάροντας τεχνολογικές καινοτομίες και υποστηρί-

ζοντας την αυτοκινητοβιομηχανία με γερμανική τεχνολογία

ως αναπτυξιακός εταίρος. Η ATE είναι μια από τις παλαι-

ότερες και πιο επιτυχημένες μάρκες στην αγορά φρένων

και μέρος της Continental, μιας από τις μεγαλύτερες και

πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, με

κύκλο εργασιών πάνω από 33 δισεκατομμύρια ευρώ το

2021 και περισσότερους από 190.000 υπαλλήλους σε 58

διαφορετικές χώρες και αγορές. 

• Κατασκευασμένα με ακρίβεια δισκόφρενα με γνήσια

εξαρτήματα φρένων υψηλής ποιότητας, όπως τα βραβευ-

μένα τακάκια φρένων ATE Ceramic, τα οποία κατέλαβαν

την πρώτη θέση στη διάσημη δοκιμή πέδησης της μεγα-

λύτερης λέσχης αυτοκινήτων της Γερμανίας, της ADAC

• Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά ανταλλακτικά ταμπου-

ρόφρεων, όπως σιαγόνες τυμπάνων φρένων, τύμπανα

φρένων και σετ εγκατάστασης 

• Υγρά φρένων για όλες τις καθιερωμένες μάρκες οχημά-

των για κάθε όχημα και κάθε χρήση: Το ιξώδες και το ση-

μείο βρασμού αλληλεπιδρούν τέλεια, έτσι ώστε τα φρένα

να αντιδρούν γρήγορα και αξιόπιστα

Όσον αφορά τα προϊόντα και τις λύσεις, η ATE προσφέρει στους πελάτες όλα όσα χρειάζονται για την επιτυχία τους, όπως

αναλώσιμα ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας για φρένα, υδραυλικά εξαρτήματα, ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό δοκιμών.

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ στην Ελλάδα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

Τα καλά φρένα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια, ειδικά σε απαιτητικές διαδρομές με μεγάλη κίνηση. Σε

πολλά από αυτά τα οχήματα, τα συστήματα πέδησης και υποβοήθησης της ATE εξασφαλίζουν ασφάλεια και

ευχάριστη οδήγηση. Η μάρκα αντιπροσωπεύει λύσεις υψηλής ποιότητας, κυρίως στους τομείς των αναλώσι-

μων ανταλλακτικών των φρένων και των υδραυλικών εξαρτημάτων.

• Με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας, η ATE είναι μια από τις παλαιότερες και πιο επιτυχημένες

μάρκες στην αγορά φρένων σήμερα. Η μάρκα φρένων είναι περήφανη για τη δική της παράδοση ως μέρος

της Continental, ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας με τη μεγαλύτερη

επιρροή στον κόσμο. Και: Η μάρκα ΑΤΕ γνώρισε πρόσφατα μια δυναμική άνοδο στην ελληνική αγορά. 

• Μια τεράστια γκάμα προϊόντων για την προσφορά αυτού που απαιτείται – και ακόμη περισσότερα
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• Ολοκληρωμένη γκάμα υδραυλικών εξαρτημάτων, όπως

δαγκάνες φρένων, κύριοι κύλινδροι φρένων, ενισχυτές

(σερβό) φρένων, μονάδες ελέγχου ABS ή ηλεκτρικά φρένα

στάθμευσης

• Ακριβή και αξιόπιστα εξαρτήματα συμπλέκτη για μηχα-

νικούς και υδραυλικούς συμπλέκτες, όπως κύλινδροι

συμπλέκτη, ντίζες συμπλέκτη ή ντίζες χειρόφρενου

• Αισθητήρες ταχύτητας τροχού – περισσότεροι από 100

εκατομμύρια αισθητήρες πωλούνται κάθε χρόνο σε όλον

τον κόσμο

• Ιδανικά προσαρμοσμένα εργαλεία για χρήση σε διάφορα

μέρη του οχήματος, όπως συσκευές δοκιμών και επιθε-

ώρησης, συσκευές εξαέρωσης φρένων, συσκευές διάθε-

σης και ειδικά εργαλεία φρένων

Στον σημερινό αριθμό οχημάτων στην Ελλάδα, τα προϊόντα

ΑΤΕ καλύπτουν το 97 τοις εκατό της αγοράς - σε ποιότητα

αρχικού εξοπλισμού (ΟΕ). Πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτή

η ιδιότητα; Εδώ είναι ένα παράδειγμα: Η ATE χρησιμοποιεί

150 διαφορετικές ενώσεις υλικών για τακάκια φρένων και

κάθε ένωση ταιριάζει με τις ιδιότητες της αντίστοιχης σει-

ράς. «Τα μηνύματα που λαμβάνουμε συχνά από τις αγορές

είναι, ότι όποιος δε θέλει να θυσιάσει την ποιότητα OE κατά

την αντικατάσταση αναλώσιμων ανταλλακτικών, επιλέγει

τα προϊόντα ATE», λέει ο Alexander Jörn, ο οποίος είναι

υπεύθυνος για τις πωλήσεις στην Ευρώπη, στην Εγγύς

Μέση Ανατολή και στην Αφρική.

Από το υδραυλικό φρένο μέχρι το ABS, η ΑΤΕ έχει εμπλουτίσει την αγορά από την αρχή με πρωτοποριακές εξελίξεις.

Όλα ξεκίνησαν το 1906, όταν ο Γερμανός επιχειρηματίας Alfred Teves ίδρυσε την εταιρεία ως γενική αντιπροσωπεία αν-

ταλλακτικών αυτοκινήτων και παρουσίασε τα προϊόντα του στην έκθεση IAA στη Φρανκφούρτη. Από τότε η ΑΤΕ είναι

πρωτοπόρος χάρη στις καινοτομίες που εισάγονται συνεχώς. Όσον αφορά την ποιότητα, η ATE στοχεύει στη λύση μη-

δενικής ανοχής – και αυτός είναι ο λόγος που η μάρκα έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβατό

με το ISO 9001 και πιστοποιημένο σε κάθε μονάδα παραγωγής. Η πιστοποίηση θέτει υψηλές απαιτήσεις ως προς τον

προσανατολισμό προς τον πελάτη, τη διαχείριση και άλλα κριτήρια ποιότητας. Μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης είναι

επίσης αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου.

• 100 χρόνια επιτυχίας – μια σταθερή βάση για μια σταθερή μάρκα

Ως ο ειδικός στα συστήματα πέδησης, η ATE θέτει τα σημεία αναφοράς ως προς την ποιότητα, την καινοτομία και την

απόδοση του συστήματος για πάνω από 100 χρόνια. «Η Continental είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές

της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο. Και φυσικά η δευτερογενής αγορά επωφελείται από αυτές τις δεκαετίες εμπει-

ρογνωμοσύνης, τεχνογνωσίας και εξοπλισμού παράδοσης», λέει ο AlexanderJörn. Για την προστασία των καταναλωτών

από επικίνδυνες, φθηνές εισαγωγές, η Οικονομική Επιτροπ ή για την Ευρώπη (ECE) όρισε μια σειρά κανονισμών. Τα

τακάκια φρένων, για παράδειγμα, πρέπει να περάσουν μια σειρά από 14 δοκιμές σχετικά με τη συμπεριφορά πέδησης

και τις ιδιότητες τριβής προτού να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η ΑΤΕ ξεπερνά κατά πολύ τον απαιτούμενο αριθμό

δοκιμών. 

• Εάν πρόκειται για φρένα: ATE!

«Η ATE είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή φρένων και θα συνεχίσει να είναι επίσης και στο αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Η ισχυρή μάρκα υψηλής ποιότητας βοηθά τους συνεργάτες μας να είναι πετυχημένοι σε ένα απαιτητικό ανταγωνιστικό

περιβάλλον», λέει ο Peter Wagner, Επικεφαλής του Τμήματος Automotive Aftermarket Business στην Continental. Ως

μέρος της ισχυρής συμμαχίας της Continental, η ATE θα συνεχίσει να δυναμώνει την αγορά, να λανσάρει τεχνικές και-

νοτομίες και να υποστηρίζει την αυτοκινητοβιομηχανία ως αναπτυξιακός εταίρος.

• ΕΜε την ATE στο μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας
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ΕΛΤΡΑΚ: 

40 χρόνια, 40 λόγοι για να το γιορτάζουμε!

Περισσότερα από 600 άτομα συγκεντρωθήκαμε σε

γνωστό παραθαλάσσιο χώρο στα νότια προάστια της

Αθήνας για να ανταλλάξουμε ευχές και να μοιρα-

στούμε όμορφες στιγμές. Αναμνήσεις από το κοινό μας

παρελθόν αλλά και σχέδια για το άμεσο μέλλον ανα-

μείχθηκαν με έντονες στιγμές συγκίνησης και πολλά

χαμόγελα, αφού όλοι μας είχαμε μια θαυμάσια ευκαι-

ρία να βρεθούμε μαζί για να διασκεδάσουμε, ειδικά

μετά από τόσο καιρό. 

Μοναδικές μελωδικές φωνές, stand-up comedy, hap-

penings, χορός, εκλεπτυσμένες γεύσεις ήταν μόνο με-

ρικά από όλα όσα απολαύσαμε σε αυτή τη μαγική

γιορτή. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς, η ομιλία της

Κας Νατάσας Κόβα – Kneiss, CEO Eltrak Group, η

οποία, έχοντας αναλάβει πρόσφατα τα ηνία του Ομίλου,

ευχαρίστησε προσωπικό και συνεργάτες για την μα-

κρόχρονη αφοσίωση και εμπιστοσύνη τους προς την

εταιρεία και ανανέωσε τη δέσμευσή της, τόσο σε προ-

σωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ομίλου, για συ-

νεχή πρόοδο με γνώμονα την ανάπτυξη και την ευη-

μερία, κατακτώντας νέες, ακόμα υψηλότερες κορυφές.

Τον λόγο, στη συνέχεια, πήρε ο Κος Andrew Sheridan,

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ και

επικεφαλής του Τομέα Μηχανημάτων στη CP Holdings,

ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση, εκφράζοντας τη βε-

βαιότητά του για την συνέχεια της ανοδικής πορείας

του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ στη νέα, επί CP Holdings, εποχή.

Η έως τώρα πορεία, παρά τις προκλήσεις, που αντιμε-

τωπίσαμε, μας έχει οδηγήσει, σε ηγετικές θέσεις σε

Ελλάδα και Βουλγαρία, εκπροσωπώντας μερικές από

τις πλέον κορυφαίες μάρκες παγκοσμίως, μεταξύ των

οποίων, οι Caterpillar & Bridgestone.  Εξακολου-

θούμε, με έμπνευση από το αρχικό, πίσω στο 1982,

όραμα των ιδρυτών της εταιρείας: “Second to none” να

εργαζόμαστε με πάθος και ομαδικότητα. Με στρατη-

γική, και ακεραιότητα, δημιουργούμε εκ νέου ιστορία. 

Ευχαριστούμε όλους, όσοι αποτελείτε μέρος αυτής.  

• Το 2022 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την ΕΛΤΡΑΚ καθώς συμπληρώνουμε 40 χρόνια πορείας.

«40 χρόνια, 40 λόγοι για να το γιορτάζουμε!» Με αυτό το σύνθημα, σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό

της ΕΛΤΡΑΚ, υποδεχθήκαμε φίλους και συνεργάτες σε μια μεγάλη γιορτή, η οποία άφησε εποχή,

προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία μας.






