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Aυτοκίνητο
Xωρίς ανάσα
οι πρεμιέρες
έως τα τέλη

του 2022

Από τις πιο σημαντικές πρεμιέρες στην ελληνική αγορά
είναι του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Enyaq Coupe, που
αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά το τελευταίο
τρίμηνο το 2022. Το ηλεκτρικό μοντέλο θα φέρει ιδιαί-
τερα πλούσια τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μεγάλη
αυτονομία. Επίσης, η Audi θα λανσάρει στην αγορά την
λιμουζίνα της ,το  Α8 μέχρι το τέλος του μήνα.  Επίσης
,στην χώρα μας θα εισαχθεί το νέο AUDI A3 Allstreet
με κινητήρα 1.5 TSI 150 PS DSG7 και υβριδική τεχνο-
λογία mHEV.
Η γερμανική φίρμα ήδη έχει λανσάρει μια ευρεία
γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ, έως τα τέλη του
2022 η «παλέτα» των επιλογών θα εμπλουτιστεί από τα
νέα  EQS SUV αλλά και την GLC PHEV. Η τελευταία θα
φέρει plug in υβριδική τεχνολογία, οπότε, θα μπορεί
να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σχεδόν για 100 χλμ!
Σε νέα υβριδικά μονοπάτια θα βαδίσει και η Renault,
η οποία θα λανσάρει το νέο Austral με πλήρη υβριδική
γκάμα – προς τα τέλη του 2022 – ενώ, τον Σεπτέμβριο,
τελικώς, αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο Renault
Megane E-Tech Electric, η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή.
Μπαράζ σε παρουσιάσεις νέων μοντέλων αναμένεται
να έχουμε από τη Nissan. Η ιαπωνική φίρμα θα λαν-

σάρει στην χώρα μας το υβριδικό Qashqai e-Power,
το εξίσου υβριδικό Juke, αλλά και το Z-Trail ( με hybrid
- e-POWER). Επίσης, το πολυαναμενόμενο Ariya ετοι-
μάζει και αυτό τις «βαλίτσες» του, για το λανσάρισμα
του στην χώρα μας.
Η Citroen θα λανσάρει στην αγορά, τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο, το νέο C5 Aircross PHEV, καθώς και το C5 X
PHEV ενώ, η πολυτελής μάρκα της γαλλικής φίρμας
θα εμπλουτίσει τη γκάμα της, με το νέο
DS 7 PHEV, που θα παρουσιαστεί το τελευταίο τρίμηνο
του έτους.
Τους επόμενους μήνες η Alfa Romeo θα εμπλουτίσει
τη γκάμα της με τη νέα Tonale, που εκτός από τις νέες
υβριδικές εκδόσεις, οι οποίες ήδη κυκλοφορούν στην
χώρα μας, θα λανσάρει και την ισχυρότερη εκδοχή, την
Q4 PHEV με 275 ίππους!  Η Jeep θα επανατοποθετήσει
την γκάμα της, με το νέο Grand Cherokee 4xe, στην πιο
εξελιγμένη και για πρώτη φορά υβριδική εκδοχή του,
ενώ, ίσως μέσα στο έτος να προλάβουμε να δούμε και
το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep, για το
οποίο ακόμη η αμερικανική φίρμα, δεν το έχει ...βαφτί-
σει και παραμένει χωρίς όνομα!

Καυτό αναμένεται το ερχόμενο φθινόπωρο και ο μακρινός χειμώνας  σε πρεμιέρες

νέων μοντέλων στην ελληνική αγορά, που θα έχουν ως κοινό παρονομαστή τις 

υβριδικές ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις τους, κατακλύζοντας σχεδόν όλες τις κατηγο-

ρίες αυτοκινήτων – με βασικό πρωταγωνιστή τα SUV που πλέον μπαίνουν στην πρίζα.

”ενημέρωση
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Σήμερα, σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο
τον κόσμο έχουν εκπονήσει ένα πολυσχιδές master
plan για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που
θα απευθύνονται στους αγοραστές του αύριο. Οι στρα-
τηγικές των εργοστασίων και των τεχνολογιών παρα-
γωγής τους είναι προσανατολισμένες στην μεθοδική,
καθολική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την μικρο-
κινητικότητα με «έξυπνα» οχήματα, που θα προσαρμό-
ζουν ακόμη και την λειτουργία του κινητήρα τους όταν
κινούνται μέσα στην πόλη ( με αυτοματοποιημένη απε-
νεργοποίηση του υβριδικού συστήματος και την ενερ-
γοποίηση μόνο του ηλεκτροκινητήρα) αλλά και ένα
μεγάλο χωροδικτύωμα εφαρμογών, που θα συντελούν
στην γρήγορη, απαλλαγμένη από τους ρύπους, “εξευ-

γενισμένη” και οικολογικότερη μετακίνηση, με γνώ-
μονα την ασφαλέστερη και πιο άνετη οδήγηση. 
Κοινός παρονομαστής όλων των αυτοκινητοβιομηχα-
νιών ( από την Δύση έως και την Ασία) οι καινοτόμες,
ευέλικτες και αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής, για
την κατασκευή οχημάτων με plug in υβριδικά σχήματα
ή αμιγώς ηλεκτροκίνητα, με μεγάλες αυτονομίες, μι-
κρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την
γραμμή παραγωγής έως ότου μ βγουν στους δρόμους
και τεχνολογίες ( συνδεσιμότητα, έξυπνες εφαρμογές
και αυτόνομη οδήγηση απαλλαγμένη από νομικά “κω-
λύμματα) που θα συναρπάζουν τον οδηγό: Τόσο στο τα-
ξίδι όσο και στις αστικές μετακινήσεις.

”
Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, μετά τα βρεφικά του στάδια,

θα είναι σε λιγότερο από δέκα χρόνια ο νέος μεγάλος, 
τετράτροχος έρωτας στα γκαράζ μας! 

Ηλεκτροκίνηση
Βελτιωμένες 
αυτονομίες, 

νέα ηλεκτρικά
μοντέλα, 
έξυπνοι

φορτιστές

ενημέρωση

Ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό άλμα που έχουν ως βασικό μενού την ενίσχυση της ηλεκτρικής κι-

νητικότητας και την ολοκλήρωση της αυτόνομης οδήγησης αναμένει τους αγοραστές αυτοκινήτου τα

επόμενα χρόνια με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνάπτουν συμφωνίες “μαμούθ” σε όλο τον κόσμο

για την επίτευξη του παραπάνω επιτεύγματος. 



■ Ηλεκτροκίνηση: 

Στόχος η γρήγορη κερδοφορία 

Σαφώς, η «βίαιη» μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει
κοστίσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες αρκετά δισεκα-
τομμύρια από την έρευνα έως και την παραγωγή του
τελικού προϊόντος. Για αυτό το λόγο και υπάρχει,
πλέον, εντατική προσήλωση στα αμιγώς ηλεκτρικά
μοντέλα, που θα φέρουν γρήγορα αποτελέσματα και
στα «ταμεία» τους. Ουσιαστικά, το μεγάλο στοίχημα
των μεγάλων μάνατζερ είναι να τεθούν άμεσα οι προ-
ϋποθέσεις για να μπορούν οι μελλοντικές γενιές οχη-
μάτων να κατασκευάζονται αποδοτικά και σύμφωνα
με τους στόχους κερδοφορίας και τα στάνταρ ποιότη-
τας της εταιρείας, για τα οποία η κάθεμια έως και σή-
μερα έχει διακριθεί.

■ Εργοστάσια με μηδενικό αποτύπωμα

Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες από όλο τον
κόσμο επιθυμούν να αποφύγουν τις μεγάλες σπατά-
λες ενώ,  έχουν ως πρωταγωνιστή την εξοικονόμηση
πόρων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. «Η πε-
ριβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ευθύνη είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες και προσπαθούμε να πετύ-
χουμε και τα τρία, όχι μόνο στο προϊόν αυτό καθαυτό,
αλλά και σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. 
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Ήδη οι πιο ευέλικτες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν θεσπί-
σει αυστηρότερους στόχους για σημαντική μείωση των εκ-
πομπών CO2 ενώ, δεσμεύτηκαν,  επίσης για την επίτευξη
στόχου των 1,5 βαθμών Κελσίου με σκοπό τον περιορισμό
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στην πράξη έχουν δε-
σμευτεί να μειώσουν δραματικά τις εκπομπές CO2 στον
κύκλο ζωής ανά όχημα κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το

2030, με στόχο στόχο την κλιματική ουδετερότητα,  σε ολό-
κληρη την αξιακή αλυσίδα, το αργότερο μέχρι το 2050.
Πάνω από τα δύο τρίτα των τζίρων των περισσότερων αυ-
τοκινητοβιομηχανιών απορροφούνται για την έρευνα και
την ανάπτυξη ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης για τα αμι-
γώς ηλεκτρικά μοντέλα  επόμενης γενιάς  αλλά και την
επένδυση στις νέες πλατφόρμες. 

Hλεκτροκίνηση:
Βελτιωμένες 
αυτονομίες, 

νέα ηλεκτρικά
μοντέλα, 
έξυπνοι

φορτιστές

ενημέρωση

Μέχρι το 2030 στοχεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 από την παραγωγή κατά 80% συγκριτικά με το 2019» ανέ-
φερε στέλεχος γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενώ, στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται ανά διαστήματα και τα τε-
λευταία δύο χρόνια και οι δηλώσεις - στόχοι των υπολοίπων στελεχών.  Ήδη τίθενται σε λειτουργία νέα εργοστάσια
που είναι πλήρως απαλλαγμένα από ορυκτά καύσιμα ως πηγές ενέργειας στις διαδικασίες παραγωγής του. Κοινώς,
το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να παράγεται από εργοστάσιο με μηδενικό αποτύπωμα ρύπων. 

■ 2030: Χρονιά - ορόσημο

Σήμερα, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν έναν τυποποιημένο κύκλο ζωής, που κατά μέσο όρο είναι
στα 8-10 χρόνια. Όπως αναφέρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, κάθε χρόνο, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων απο-
μειώνουν την αυτονομία τους από 3-5%. 
Συγκεκριμένα, η  μπαταρίες ηλεκτρικώναυτοκινήτων τελευταίας γενιάς «χάνουν» την ικανότητα φόρτισης τους από 15%
έως και 20%, όσο πλησιάζουν στην πρώτη δεκαετία της ζωής τους.  Μια νέα έρευνα έδειξε, ότι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
των εταιρειών χρονομίσθωσης,  απομειώνεται η ικανότητα φόρτισης κατά 2 - 3% της χωρητικότητάς τους κάθε χρόνο
και μέσα σε μια πεντατία μπορεί να αγγίζει το 10%. Για αυτό το σκοπό, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποζητούν νέες τεχνο-
λογίες, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η ενεργειακή πυκνότητα της επόμενης γενιάς κυψελών ιόντων λιθίου, και την ίδια

■ Μπαταρίες για μια ...ζωή! 



στιγμή, να μειωθεί το κόστος από τη χρήση υλικών και την πα-
ραγωγή.  Ήδη η Tesla έχει θέσει ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο: Οι
μελλοντικές μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων τους να
είναι για μια ζωή! 

Στην ελληνική αγορά οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κι-
νούνται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Παρόλο, που το δεύτερο
«πακέτο» της επιδότησης για τα ηλεκτρικά οχήματα άργησε να
ενεργοποιηθεί, το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, οι
πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων άγγιξαν τα 734 καινούργια
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 29,3% συγκρι-
τικά με τα 569 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν ταξινομηθεί το
περσινό τετράμηνο.Τα τρία πρώτα μοντέλα που προτιμούν οι
Έλληνες είναι το Model 3, της Tesla, το VW ID.4 και το Mer-
cedes EQA. 
Μέσα στο 2022, η χώρα μας θα ενισχυθεί με εκατοντάδες
νέους σταθμούς ταχείας φόρτισης, τόσο στο δίκτυο αυτοκινη-
τοδρόμων όσο και στις πιο απομακρυσμένες πόλεις. Ταυτό-
χρονα, έως τα τέλη του 2022 η γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων
θα εμπλουτιστεί από νέες αφίξεις καινούργιων EV οχημάτων.
Στα νέα SUV που θα δούμε να “προσεδαφίζονται” στην χώρα
μας έως τα τέλη του έτους, η ηλεκτροκίνηση θα έχει δεσπό-
ζουσα θέση κάτω από τα καπό τους. 

■ Ανοδος στα ηλεκτρικά
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Το «μαγικό» κουτί, γεμάτο...βολτ!
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα είδη μπαταρίας, οι διαφορές, ο χρόνος 
ζωής του, η γέννηση τους πριν από 250 χρόνια! 
■ Οι μπαταρίες αυτοκινήτου έχουν εδώ και πολλά χρόνια τη δική

τους...γωνιά κάτω από το καπό, όντας, μια τεχνολογική καινοτομία,
που πατάει στα πρώτα βήματα των εμπνευστών, και συναρπάζει με

τις δυνατότητες της. Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής που αποθηκεύει
την χημική ενέργεια, είναι ένα εργοστάσιο, που την μετατρέπει σε

ηλεκτρική για να λειτουργούν όλα άψογα!  

Πάνω από 100 χρόνια, οι μπαταρίες τροφοδοτούν με ρεύμα τα αυτοκίνητα. Οι γενιές αλ-
λάζουν, η πρώτη ιδέα έχει μετεξελιχθεί αλλά το μέλλον «διατάζει» την τεχνολογία να

βάλει το χεράκι της, για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών που αλλάζουν τη σύσταση τους
με γεωμετρική πρόοδο.

Λένε, ότι, αν ο κινητήρας είναι η καρδιά του αυτοκινήτου, τότε η μπαταρία είναι το
...αίμα! Και πως να μην συμβαίνει, μιας και τροφοδοτεί με ρεύμα, κάθε ηλεκτρική

λειτουργία, φροντίζει κοινώς, να εκκινεί το όχημα. Από το πρώτο αυτοκίνητο,
που χρησιμοποίησε μπαταρία, πριν από ένα αιώνα έως και σήμερα, στα ηλε-

κτρικά!
H μπαταρία αυτοκινήτου έχει μακρά ιστορία, με τη σύσταση της να είναι

σχεδόν η ίδια, από την αρχική ιδέα των εμπνευστών της. Παρά την αρ-
χέτυπη σύλληψη της ιδέας, η μπαταρία, σήμερα, εξαιτίας της τεχνολο-

γικής εξέλιξης,  την έχει κάνει πιο αποδοτική ενεργειακά, πιο ασφαλή
και με μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ καλείται να «σηκώσει» μεγαλύ-

τερο βάρος λειτουργιών, σε σχέση με το παρελθόν.
Στην επίσημη μηχανολογία, η μπαταρία ονομάζεται και  «ηλε-

κτρικός συσσωρευτής». Και τι είναι ηλεκτρικός συσσωρευτής;
Ουσιαστικά είναι η ηλεκτροχημική  διάταξη η οποία αποθη-

κεύει χημική ενέργεια και στη συνέχεια την
αποδεσμεύει/μετατρέπει με τη μορφή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας για τις ανάγκες λειτουργίας των ηλεκτρικών συ-
στημάτων ενός αυτοκινήτου. Σήμερα όπως και στο

παρελθόν,  η μπαταρία υποστηρίζει στο αυτοκίνητο
τις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυτοκινήτου, όντας

ένα από τα πιο νευραλγικά συστήματα που έχουν
μετεξελιχθεί στην σύσταση του.

Καινοτομία θεωρούνται πλέον οι μπαταρίες
λιθίου, όπου ανοίχτηκε ένας νέος κόσμος

για την ενέργεια, ικανή να τροφοδοτήσει
από τα μικρά έως και τα μεγάλα οχή-

ματα.
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■ Από τον Αλεσάντρο Βόλτα στο σήμερα

Πάντως, η μπαταρία έχει τις ρίζες της στον Ιταλό, φυσικό, Αλε-
σάντρο Βόλτα που κατασκεύασε την πρώτη βολταϊκή στήλη,
το 1798!  Η πρώτη μπαταρία είχε ως βάση, μια συστοιχία από
δίσκους χαλκού και ψευδαργύρου!  Ομως, οι πρώτες μπα-
ταρίες άρχισαν να παίρνουν σάρκα και οστά στα μέσα του
18ου αιώνα.
Οι παρθενικές απόπειρες έγιναν, όταν ήρθε ένας γάλλος χη-
μικός, ο Τζορτζ Λεσασνέ,  που ουσιαστικά, άνοιξε το δρόμο για
τις μπαταρίες ξηρού στοιχείου. Στα τέλη του 19ου αιώνα και
συγκεκριμένα, το 1888, στη Γερμανία κατάφεραν να δημιουρ-
γήσουν τον προάγγελο των μπαταριών άνθρακα – ψευδαρ-
γύρου! 

■ Χαρακτηριστικά

Οι επίσημοι κατασκευαστές προσφέρουν στην αγορά πληθώρα σε εκδόσεις μπαταριών για το αυτοκίνητο. Οι περισσότερες μπαταρίες
αναγράφουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Το πρώτο και πιο σημαντικό, ότι, η χωρητικότητα τους ορίζεται σε Ah (αμπέρ) . Είναι το ρεύμα εκφόρτισης που δίνει η μπαταρία στη
μονάδα του χρόνου. Την μετράμε σε αμπερώρια και συμβολίζεται με ΑΗ (amp hours).
Οι κατασκευαστές δίνουν μια ακόμη πληροφορία, η οποία αναγράφεται επάνω στην μπαταρία. Αν είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου
και τι τεχνολογίας είναι – συνήθως αυτό γράφεται με συντομογραφία. (SMF, ΑGM, EFB, FLO, GEL VRLA).

Starting, Lighting, Ignition!
Οι μπαταρίες αυτοκινήτων είναι  επαναφορτιζόμενες , οι οποίες τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια το ηλεκτρικό κύκλωμα του αυ-
τοκινήτου, και στην παλαιότερη ξένη βιβλιογραφία απαντώνται ως «SLI» μπαταρίες .  Και τι σημαίνουν τα αρχικά αυτά; Το S προέρχεται
από το Starting (για την εκκίνηση του κινητήρα), Lighting (που σημαίνει για τον φωτισμό του αυτοκινήτου) και το Ignition (για την ανά-
φλεξη του). Επίσης, οι μπαταρίες αυτοκινήτων είναι ως επί το πλείστον τύπου μολύβδου και οξέων. Και αποτελούνται από έξι γαλ-
βανικά στοιχεία και παρέχουν 12βολτο ηλεκτρικό σύστημα.  Επίσης, κάθε στοιχείο συνδεδεμένο προσφέρει ισχύ 2,1Volt, με την
μπαταρία, επομένως, να έχει συνολικά 12,6V βολτάζ σε πλήρη φόρτιση. Όμως, αυτές οι τιμές είναι θεωρητικές, μιας και μια πλήρως
φορτισμένη μπαταρία, μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 14,5 Βολτ. Αυτά για τα επιβατικά, μιας και τα φορτηγά προσφέρουν δύο 12βολτες
μπαταρίες σε σειρά δίνοντας 24βολτο ηλεκτρικό σύστημα ή εναλλακτικά και παράλληλη συστοιχία από επιμέρους στοιχεία.

■ Πηγή ρεύματος, χημικό εργοστάσιο

Η μπαταρία στην ηλεκτρολογία είναι πηγή ρεύματος, και όχι
πηγή ενέργειας. Κοινώς είναι ένα χημικό ...εργοστάσιο, που
είναι έτοιμο να παρέχει ρεύμα στον κινητήρα, όταν για παρά-
δειγμα το αυτοκίνητο είναι στο ρελαντί, ή για την απρόσκοπτη
λειτουργία των φώτων,  τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
«εφαρμογές» στο αυτοκίνητο κ.α.  Όπως αναφέρεται,  στην
μηχανολογική «βιβλιογραφία» της μπαταρίας αυτό που πράτ-
τει είναι να αποθηκεύει την ηλεκτρική ενέργεια και αφού την
μετατρέψει σε χημική, να την προσφέρει σε εξωτερικό κύ-
κλωμα, μέσω ηλεκτροδίων, που είναι ...βυθισμένα σε ηλε-
κτρολύτη. Όλο αυτό περιβάλλεται από μονωτικό υλικό.
Η μπαταρία χαρακτηρίζεται από την χωρητικότητα της, την πο-
σότητα του αποθηκευμένου ηλεκτρικού φορτίου που μπορεί
συνολικά να αποδώσει στο κύκλωμα το οποίο τροφοδοτεί, και
η οποία μετράται σε αμπερώρια .  Πότε επηρεάζεται η από-
δοση της μπαταρίας; Η μπαταρία ως προς την απόδοσης της
μπορεί να απομειωθεί έως και 30 – 35% όταν επικρατούν
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, όταν επικρατούν θερ-
μοκρασίες κάτω από το μηδέν, οι μπαταρίες αποδυναμώνον-
ται ως προς την ισχύ τους, ακόμη και στο 50%!  Επίσης, οι
χαμηλές θερμοκρασίες, επηρεάζουν την χημική αντίδραση
μέσα στις μπαταρίες, ενώ απαιτείται περισσότερες χρόνος για
μια μπαταρία ώστε να φορτιστεί.

αφιέρωμα μπαταρίες
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■ Από τις εξάβολτες στις 12βολτες
Ιστορικά, οι πρώτες μπαταρίες εφαρμόστηκαν σε αυτοκίνητο
τη δεκαετία του 1920, και αυτό επειδή,άρχισε να χρησιμοποιεί
για την εκκίνηση του την μίζα. Η μπαταρία, παραμένει ακόμη
και σήμερα, ο τροφοδότης με ενέργεια, ώστε να «γυρίσει» η
μίζα και να γίνει η εκκίνηση του οχήματος, το οποίο χρησιμο-
ποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης, οι πρώτες μπα-
ταρίες ήταν 6 Βολτ και αργότερα έγινε η μετάβαση στα 12 βολτ.
Ιστορικά, τα αυτοκίνητα πριν τη δεκαετία του 50, ήταν με 6βολτο
σύστημα και αργότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποι-
ήσει το 12βολτο σύστημα.

■ Φόρτιση - εκφόρτιση

Επίσης, δύο σημαντικές λειτουργίες της μπαταρίας είναι η φόρτιση και η εκφόρτιση. Όταν η μπαταρία παράγει ρεύμα και τροφοδοτεί
τα συστήματα που απαιτούν ενέργεια και άρα γίνεται κατανάλωση, τότε λέμε ότι γίνεται εκφόρτιση της μπαταρίας.
Η φόρτιση της μπαταρίας συντελείται όταν, η εκφορτισμένη μπαταρία τροφοδοτηθεί με ρεύμα αντίθετης φοράς , ήτοι, οι χημικές
αντιδράσεις που συντελούνται είναι ακριβώς οι αντίθετες. Τότε λέμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης.

■ Κέλυφος, πλάκες, ηλεκτρολύτης 
Η ανατομία μιας μπαταρίας φανερώνει και τα σημεία από τα

οποία αποτελείται.

Kέλυφος: Συγκεκριμένα, μια μπαταρία φέρει εξωτερικά το
κέλυφος, που είναι ουσιαστικά, το περίβλημα της μπαταρίας.
Αυτό είναι από πλαστικό, είναι πλέον διάφανο, ώστε να είναι
εμφανής ο ηλεκτρολύτης.

Πλάκες: Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των πλακών. Έχουν
ως βασικό στοιχείο κατασκευής τον μόλυβδο, και ουσιαστικά
είναι τα ηλεκτρόδια κάθε στοιχείου. Μέσα στην μπαταρία
υπάρχουν οι θετικές και οι αρνητικές πλάκες.  Περισσότερες
πλάκες συνεπάγεται και μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπα-
ταρίας. Η τοποθέτηση τους είναι εναλλαξ. Μια αρνητική και
μια θετική. Επίσης, ανάμεσα τους υπάρχουν και τα διαχωρι-
στικά, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα βραχυκυκλώμα-
τος.

Ηλεκτρολύτης: Είναι ουσιαστικά, το υγρό, που  η σύσταση του
αποτελείται από ένα μείγμα απεσταγμένου νερού Η2Ο και θει-
ικού οξέος H2SO4. Το υγρό αυτό ονομάζεται ηλεκτρολύτης. Ο
ρόλος του είναι καθοριστικός. Ουσιαστικά, ο  ηλεκτρολύτης
αντιδρά με τις αρνητικές και θετικές πλάκες της μπαταρίας. Η
χημική αυτή αντίδραση παράγει ηλεκτρικά φορτία και κατ’επε-
κτασήν το ηλεκτρικό ρεύμα της μπαταρίας.

■ Η ανθεκτικότητα 
Πάντως, όταν μια μπαταρία μένει αχρησιμοποίητη και άρα δεν
φορτίζεται, τότε η μπαταρία αυτοκαταστρέφεται.Αυτό συμβαί-
νει όταν το όχημα είναι σε κατάσταση ακινησίας για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Και αυτό επηρεάζεται σημαντικά από τις
καιρικές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα των μπαταριών και ο
χρόνος ζωής τους επηρεάζεται από το αν είναι στη Βόρεια Ευ-
ρώπη, στη Μεσόγειο ή στην Αφρική . Όσο περισσότερο μένει
η μπαταρία σε ακινησία τόσο παχαίνει αυτό το στρώμα και κα-
ταστρέφει την μπαταρία. Και ο λόγος που συμβαίνει, είναι
απλός: Ο θειικός μόλυβδος ενώνεται με το νερό και δημιουρ-
γεί μια λευκή ένωση η οποία “κάθεται” επάνω στις πλάκες,
και τις απομονώνει απο τον ηλεκτρολύτη.
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ο ηλεκτρολύτης
αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Όταν η
μπαταρία είναι εκφορτισμένη, ο ηλεκτρολύτης παγώνει εύ-
κολα και καταστρέφεται. Η καλύτερη προστασία της μπαταρίας
στο κρύο είναι η 100% φόρτισή της.
Εξίσου σημαντικό, ότι το ειδικό βάρος των υγρών της μπατα-
ρίας μεταβάλλεται συνεχώς. 
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■ Οι μπαταρίες μολύβδου
Ο πιο συμβατικός τύπος μπαταρίας. Αποτελείται από τα στοιχεία μολύβδου και τον υγρό ηλεκτρολύτη (διάλυμα θειικού οξέος).
Ουσιαστικά, είναι αυτά που τσεκάρουμε, ώστε να δούμε αν είναι σωστή η στάθμη και αν χρειάζεται συμπλήρωμα.  Εδώ, η
φόρτιση-εκφόρτισή της μπαταρίας, παράγει εκρηκτικά αέρια , με πιο επικίνδυνο το υδρογόνο. Επίσης, παράγουν αναθυμιά-
σεις, και είναι διαβρωτικές. Στα αρνητικά της μπαταρίας αυτής, είναι η ταχεία αυτοεκφόρτιση, αν δεν χρησιμοποιείται για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι πιθανόν, ακόμη και ένας μήνας, για να επιτευχθεί η αυτοεκφόρτιση. Μετά από
ένα μήνα ακινησίας παθαίνουν θειίκωση, δηλαδή καταστρέφεται η ενεργή μάζα των πλακιδίων τους.

■ Οι μπαταρίες με υγρά κλειστού τύπου
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες, έχουν καλύτερη απόδοση, δεν είναι βαθιάς εκφόρτισης, και δεν αφήνουν αναθυμιά-
σεις. Επίσης, οι μπαταρίες κλειστού τύπου, δεν χρειάζονται συντήρηση. Είναι οι μπαταρίες που έχουν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό πωλήσεων, και έχουν κυριεύσει τα καπό των αυτοκινήτων.

■ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM (Absorbed Glass Matted)
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες ονομάζονται και μπαταρίες χωρίς ηλεκτρολύτη.  Είναι χωρίς υγρά, έχουν ελά-
χιστο βαθμό αυτοεκφόρτισης. Είναι επίσης μια υπερενισχυμένη μπαταρία μολύβδου. Η τεχνολογία AGM
στην αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιείται μόνο σε οχήματα που έχουν σύστημα Start-Stop. 

■ Τύπου GEL
Οι μπαταρίες GEL, δηλαδή με σταθεροποιημένο ηλεκτρολύτη κλειστού τύπου. Είναι ένα είδος

σφραγισμένης μπαταρίας τύπου μολύβδου-οξέος και επομένως είναι επαναφορτιζόμενες.

■ Οι μπαταρίες για τα ηλεκτρικά
Σήμερα, η αγορά και η αυτοκινητοβιομηχανία «τρέχει» με ...χίλια την εξέλιξη των μπαταριών
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές εξελίσσουν μελλοντικές γε-
νιές κυψελών μπαταριών εστιάζοντας σε θέματα, όπως βελτίωση της ενεργειακής πυ-
κνότητας, μέγιστη διαθέσιμη ισχύς, διάρκεια ζωής, ασφάλεια, χαρακτηριστικά φόρτισης
και επιδόσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες και μείωση κόστους παραγωγής. Ο στό-
χος εξέλιξης των καλύτερων κυψελών μπαταριών για τα ηλεκτρικά μοντέλα διατυ-
πώθηκε με βάση τα παραπάνω, ώστε να προσφέρει στους ιδιοκτήτες
ηλεκτροκίνητων οχημάτων τις καλύτερες κυψέλες για κάθε φιλοσοφία κίνησης.
Η μπαταρία υψηλής τάσης για την 5η γενιά του δημιουργήθηκε εξ αρχής με

πρωτοποριακή τεχνολογία κυψελών μπαταριών. Η ισχύς και το ενεργειακό
περιεχόμενο των μπαταριών υψηλής τάσης μπορούν να προσαρμόζονται
άνετα για χρήση σε διαφορετικές φιλοσοφίες και κατηγορίες οχημάτων.
Αρκετές φίρμες έχουν ήδη συγκεντρώνει στους κόλπους του πάνω από
δέκα χρόνια πλούσιας εμπειρίας στην εξέλιξη κυψελών μπαταριών.
Όλη η τεχνογνωσία αποτυπώνεται στις ακριβείς προδιαγραφές των
κυψελών μπαταριών οι οποίες στη συνέχεια κατασκευάζονται από
εξωτερικούς συνεργάτες. Οι συστηματικές προσπάθειες έρευνας
και εξέλιξης όχι μόνο αυξάνουν τις επιδόσεις και την ενεργειακή
πυκνότητα, αλλά μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς και όλα τα
σχετικά χαρακτηριστικά των κυψελών των μπαταριών.
Επίσης, η νεότερη γενιά μπαταριών έχει καταφέρει να μει-
ώσει και την ποσότητα κοβαλτίου που χρησιμοποιείται
ως πρώτη ύλη κατά δύο τρίτα επιπλέον. Συγκριτικά με
τις κυψέλες μπαταριών προηγούμενων αμιγώς ηλε-
κτρικών μοντέλων, η ενεργειακή πυκνότητα των
νέων μπαταριών έχει βελτιωθεί κατά 20% περίπου
σε επίπεδο κυψέλης.  

Oι τύποι μπαταριών
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Γιατί χρειάζεται μια μπαταρία 12 V 

σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Ο ρόλος των μπαταριών 12V σε ένα EV.

Παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα κινούνται μέσω μιας μπαταρίας υψηλής τάσης, εξακολουθούν να χρειάζονται
την μπαταρία 12 Volt, γνωστή από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μπαταρία 12 Volt παίζει βασικό
ρόλο για τη λειτουργία σχεδόν όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του ηλεκτρικού οχήματος και είναι ιδιαίτερα
απαραίτητη για τη διασφάλιση της απόκρισης κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας. H μπαταρία 12 Volt χρειάζεται για
την προσωρινή αποθήκευση ενέργειας, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξαρτημάτων όπως:
• Ηλεκτρονικοί ενεργοποιητές συστημάτων διεύθυνσης
• Αντλίες πίεσης πέδησης για ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας
• Ανεμιστήρες κινητήρα και καμπίνας
• Θερμαινόμενα παρμπρίζ και καθίσματα
• Δευτερεύουσες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου οχήματος
Όταν το ηλεκτρικό όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ούτε φορτίζεται, το σύστημα υψηλής τάσης
απενεργοποιείται. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λειτουργίες που εξαρτώνται από μια αξιόπιστη
πηγή ενέργειας όπως:
• Κεντρικό κλείδωμα και σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί για ξεκλείδωμα του οχήματος
• Φωτισμός και σηματοδότηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Τροφοδοσία ραδιοφώνου, ηχοσύστημα, πλοήγηση, πολυμέσα
• Συνδεσιμότητα για παροχή τηλεχειρισμού (π.χ. προθέρμανση καμπίνας)

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για ηλεκτρικά οχήματα
Εκτός από όλες αυτές τις λειτουργίες, η μπαταρία 12 Volt αναλαμβάνει δράση όταν κάτι δεν λειτουργεί
σωστά. H μπαταρία υψηλής τάσης οποιουδήποτε τύπου πρέπει να απομονωθεί από την υπόλοιπη
ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος HV, είτε πρόκειται για σφάλμα στην
καλωδίωση HV ή σε μεμονωμένα εξαρτήματα. Επιπλέον, αυτό συμβαίνει και σε περίπτωση ατυχήματος.
Και στις δύο περιπτώσεις, όλα τα εξαρτήματα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από την μπαταρία 12V.Το
όχημα πρέπει να επιτρέπει στον οδηγό να το ακινητοποιήσει με ασφάλεια ή να μπορεί να ελέγχει
ενεργά τα συστήματα ασφαλείας, με τις πιο σημαντικές λειτουργίες να είναι:
• Τροφοδοσία συστημάτων υποβοήθησης οδηγού
• Συνέχιση λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης
• Τροφοδοσία στο σύστημα του αερόσακου επιβατών
• Εφεδρική ισχύς στο σύστημα πέδησης
• Φωτισμός κινδύνου και κλήση έκτακτης ανάγκης

Αιτίες βλάβης ηλεκτρικών οχημάτων
Tο πιο συχνό πρόβλημα, που αποτελεί το 54% των βλαβών, είναι η αποφορτισμένη ή
ελαττωματική μπαταρία 12V και επομένως οι πελάτες πρέπει να προσανατολιστούν σε
μπαταρίες 12V ενός κατασκευαστή υψηλής ποιότητας.

Μπαταρίες Bosch – η λύση για ηλεκτρικά οχήματα
Με την ευρεία γκάμα ισχυρών μπαταριών της, η Bosch είναι ένας αξιόπιστος

συνεργάτης για τους πελάτες παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και
υψηλότερη αντοχή σε κύκλους βαθειάς εκφόρτισης σε σύγκριση με τις

συμβατικές μπαταρίες.
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Μπαταρίες Comline

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας οχημάτων έχει επηρεάσει και την αντικατάσταση των μπαταριών ως προς την πολυ-
πλοκότητά της. Οι μπαταρίες πλέον είναι εξειδικευμένες ανά όχημα και η τοποθέτησή τους σε κάποιες περιπτώσεις χρο-
νοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται ο διαγνωστικός έλεγχος και προγραμματισμός τους από εξειδικευμένο τεχνικό. 
Η σειρά μπαταριών της Comline έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις τελευταίες τεχνολογίες οχημάτων, συμπεριλαμ-
βανομένου του Start-Stop και της αναγεννητικής πέδησης. Η Comline προσφέρει την σωστή μπαταρία για κάθε απαί-
τηση, για επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα, και είναι έτοιμη να καλύψει το μέλλον του ευρωπαϊκού, ιαπωνικού
και κορεατικού οχήματος.

Ήρθε η ώρα να “αυξήσετε ισχύ” με τις μπαταρίες της Comline
• Κατασκευασμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης
• Προϊόν εφάμιλλο της πρώτης εφαρμογής (OEM)
• Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
• Παραδίδονται με βέλτιστη φόρτιση
• Υψηλές προδιαγραφές
• Ανταγωνιστική τιμή
• Τεχνική υποστήριξη
• Τελευταία τεχνολογία κατασκευής

Η Comline ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς αν-
ταλλακτικών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα. Ο επιτυχημένος συνδυασμός της αξιοπιστίας, της ποιότητας
του προϊόντος και της τιμής του την καθιστούν ως μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στο aftermarket. 
Η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της σε όλη την Ευρώπη μέσω των Κέντρων Διανομής της σε Ελλάδα, Ιρ-
λανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας ταχεία εξυπηρέτηση και μέγιστη διαθεσιμότητα.
Η Comline καλύπτει πληθώρα προϊοντικών κατηγοριών όπως Φίλτρα, Φρένα, Μπροστινό Σύστημα, Λι-
παντικά, Μπαταρίες και πολλά άλλα που διανέμονται σε πάνω από 40 χώρες ανά τον κόσμο.
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Η ιστορία της ELECTRA HELLA'S S.A. συνδέεται στενά  με
την ανάπτυξη της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην
Ελλάδα. 
Συνεργάζεται με τους πιο σημαντικούς εισαγωγείς και δια-
νομείς της χώρας. Ο στόχος της εταιρείας είναι η αντιπρο-
σώπευση σημαντικών προμηθευτών της
αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ELECTRA HELLA'S S.A με
την εμπειρία και την τεχνογνωσία μπορεί να ικανοποι-
ήσει τις απαιτήσεις των πελατών και των προμηθευτών
με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.
Υπογραμμίζοντας τη θέση της ως ενός ολιστικού προ-
μηθευτή προϊόντων aftermarket, κορυφαίας ποιότη-
τας και τεχνολογίας, η Continental διαθέτει στην
γκάμα της μπαταρίες πλήρως ευθυγραμμισμένες
με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Υπάρχουν 19 μοντέλα που κατασκευάζονται στην
Ευρώπη και έχουν ποιότητα εφάμιλλη με των
μπαταριών που τοποθετούνται εργοστασιακά
από τους κατασκευαστές. Είναι συμβατά με το
75% των οχημάτων που κυκλοφορούν στη Γη-
ραιά Ήπειρο και καλύπτουν την ανάγκη των
σημερινών αυτοκινήτων για ισχυρό ρεύμα
λόγω του συστήματος stop/start που διαθέ-
τει σήμερα η πλειονότητα των μοντέλων.
Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες, 
εκ των οποίων η πρώτη ονομάζεται 
Enhanced Flooded Battery (EFB). 

Διαθέτει υαλονήματα και χαρακτηρίζεται από χαμηλή αντίσταση
και γρήγορη ταχύτητα φόρτισης/εκφόρτισης, έτσι ώστε να υπο-
στηρίζει σωστά τα εν λόγω συστήματα. Η δεύτερη είναι η Ab-
sorbent Glass Mat Battery (AGM) και αφορά σε μπαταρίες που
έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται απροβλημάτιστα την
υπέρταση. Γι’ αυτό και είναι πλήρως συμβατές με τα συστήματα
ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα ή το ρολάρισμα του
αυτοκινήτου χωρίς γκάζι.
Και τα δύο είδη χαρακτηρίζονται από απόλυτη προστασία από
διαρροές, έως και τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια από τις
συμβατικές μπαταρίες, 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέρ-
γειας άρα περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς και
αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες.
Η γκάμα της Continental διαθέτει επίσης μπαταρίες μολύβδου-
οξέος για κινητήρες βενζίνης ή/και πετρελαίου χωρίς σύστημα
stop/start, οι οποίες έχουν 100% προστασία από διαρροές, πολύ
χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης οπότε και χαμηλό κόστος
χρήσης, καθώς και ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης ανά
πάσα στιγμή.
Εκτός από τις κορυφαίες επιδόσεις που συνοδεύουν τις μπα-
ταρίες Continental και είναι αποδεδειγμένες σε ειδικές δοκιμές,
είναι πολύ σημαντική αφενός η διετής εγγύηση, αφετέρου η
άρτια και συνεχής εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπι-
κού μέσω του Continental Training Center. Έτσι, είναι βέβαιο
πως η αντικατάσταση της μπαταρίας δεν θα δοκιμάζεται από
προβλήματα και απορρυθμίσεις στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
κυκλώματα αυτοκινήτου

20 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούλιος 2022

Αστείρευτη Ενέργεια
Η γκάμα μπαταριών της Continental  χαρακτηρίζεται από κορυφαία απόδοση

και την εργοστασιακού επιπέδου υποστήριξη των απαιτήσεων που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα.
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Τεχνολογία Αιχμής- Εγγύηση και Αξιοπιστία

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλους και αξιόπιστους κατασκευαστές ανταλλακτικών, εκμεταλλευό-

μενη την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και την ιδιότητα της ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου εταιρειών

Αftermarket, ΤΕΜΟΤ International. Στόχος της είναι να προσφέρει πάντοτε στον επαγγελματία και στον τελικό κα-

ταναλωτή προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών. 

Πλέον η εταιρεία διαθέτει, μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων της, μία σειρά ανταλλακτικών με τα εμπορικά

σήματα QualiParts, QualiBatt και TYNDALL. Πρόκειται για προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας με τα ανταλλακτικά

Πρώτης Τοποθέτησης και διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι πιστοποιημένα με τις απαιτούμενες οδηγίες

της Ε.Ε. και υποστηρίζονται πλήρως από την τεχνογνωσία που διαθέτει η ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ διαθέτει, μέσα από το εμπορικό σήμα QualiBatt, μία ολοκληρωμένη γκάμα συσσωρευτών που

προσφέρουν εγγυημένη απόδοση, αυξημένη αντοχή και καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Η τεχνολογία και τα συστήματα των σύγχρονων οχημάτων έχουν γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκα, κάτι που επη-

ρεάζει και τις μπαταρίες. Διευρύνονται οι ανάγκες που εξυπηρετούν και αυξάνονται οι απαιτήσεις που υπάρ-

χουν πλέον από τους συσσωρευτές που τροφοδοτούν τις διάφορες λειτουργίες του οχήματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΙΑΠΩΝΙΚΗ έχει δημιουργήσει μία πλήρη σειρά προϊόντων με την επωνυμία QualiBatt,

που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις ενέργειας των σύγχρονων οχημάτων και προσφέρουν

αξιόπιστη απόδοση για κάθε τύπο οχήματος.

Πιστοποίηση ποιότητας

ISO 14001

ISO/TS 16949

ISO 9001

PREMIUM POWER

AGM-VRLA START-STOP

ADVANCED TECHNOLOGY

EFB START STOP POWER PLUS

LEISURE POWER

TRUCK TYPE OPEN HD EXPERT ENERGY

TRUCK TYPE SHD PROF POWER
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Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
MIDAC  / UNIENERGY

Η Εταιρεία Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1980 με κύριο αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων παν-
τός τύπου (Ευρωπαϊκά - Ιαπωνικά - Κορεάτικα), καθώς και μεγάλη γκάμα σε βιομηχανικά & χημικά προϊόντα.
Αναπτύξαμε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων,
με προϊόντα πρώτης τοποθέτησης & άριστης ποιότητας.
Δημιουργήσαμε εξειδικευμένο προσωπικό & έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας γερές βάσεις εμπιστοσύνης στους
οποίους παρέχουμε σωστή & άμεση εξυπηρέτηση καθώς και ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.
Καθημερινά πραγματοποιούνται διανομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα προϊόντα μας φτάνουν σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας, με άμεσες παραδόσεις.
Η εταιρία αντιπροσωπεύει τις μπαταρίες MIDAC και UNIENERGY οι οποίες  χαρακτηρίζονται από την μεγάλη αξιο-
πιστία και υψηλή απόδοση που διαθέτουν.
Η Λιακόπουλος Α.Ε.Β.Ε στεγάζεται στον Βοτανικό σε δύο κτίρια 13.000 τ.μ. και στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
σε ένα κτίριο 3.500 τ.μ., με πλούσια γκάμα και stock σε ότι αντιπροσωπεύει.

ΕΔΡΑ
Ορφέως 115
Τ.Κ. 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 3465800, 210 3465433, 210 3465344
Fax: 210 3465363
info@liakopoulosae.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Ορφέως 164 (Πάροδος)
Τ.Κ. 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210 3465800, 210 3465433, 210 3465344
Fax: 210 3465363
info@liakopoulosae.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Ν. Μοναστηρίου 63
Τ.Κ. 563 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 804050
info.skg@liakopoulosae.gr
www.liakopoulosae.gr
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Οι μπαταρίες TAB είναι ένα μείγμα ενέργειας,

τεχνολογίας, ισχύος και αντοχής.

Η TAB αντιπροσωπεύει ισχυρές και καινοτόμες μπαταρίες για τομείς βιομηχανιών και αυτοκινήτων. Κατασκευασμένες
για κάθε τύπο οχήματος, ακόμα και για τα πιο εξοπλισμένα οχήματα με σύστημα start – stop, εξασφαλίζουν την υψη-
λότερη ποιότητα και επίπεδο μηχανικής, για αξιοπιστία που δεν γνωρίζει όρια. Εκτός από την προσφορά προϊόντων
ευρείας γκάμας με μοναδικές επιδόσεις, σας καλύπτουμε με την εξυπηρέτηση πελατών μας που παρέχει πάντα τη
σωστή λύση και ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα.
Μέσα τους ρέει ένα μείγμα απόδοσης, ανθεκτικότητας και καινοτομίας, αποτέλεσμα της εμπειρίας πενήντα πέντε
ετών. Όσοι επιλέγουν την TAB μπορούν να περιμένουν ένα αξιόπιστο προϊόν, ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης και
προσαρμοσμένες λύσεις που θα ενεργοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ηγέτες.
Κάθε μέρα ανάβουμε και ενεργοποιούμε τα οχήματα των κορυφαίων εμπορικών σημάτων στον τομέα της αυτο-
κινητοβιομηχανίας. Χρησιμοποιούν τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες κατασκευής, γεγονός που τις καθιστά προϊόν
πρώτης τοποθέτησης (ΟΕΜ).

Μας εμπιστεύονται κορυφαίοι κατασκευαστές, γιατί όχι και εσείς;

Τελευταία και σημαντικότερη καινοτομία μας είναι οι μπαταρίες λιθίου ΤΑΒ    Li - Ion. Είναι μπαταρίες που δεν
χρειάζονται καθόλου συντήρηση και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αυ-
ξημένη απόδοση, υψηλότερη παραγωγικότητα και ταχύτερη φόρτιση. Τέλος, το σύστημα TAB BMS (Battery
Management System) σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση και την υγεία της μπαταρίας ανά
πάσα στιγμή.
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DURACELL EXTREME AGM -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AGM ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ START/STOP ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η Duracell Extreme σχεδιάστηκε για τη χρήση σε οικολογικά οχήματα με λειτουργία Start/Stop. 
Η τεχνολογία AGM (Absorbent Glass Mat) χρησιμοποιείται κυρίως στα οχήματα μεσαίας και υψηλής
κατηγορίας με συστήματα Start/Stop και ανάκτηση ενέργειας πέδησης.

Τα premium προϊόντα Duracell Extreme πληρούν τις προδιαγραφές των κορυφαίων κατασκευα-
στών αυτοκινήτων και με συνολικά 7 τύπους από 60 Ah έως 105 Ah αποτελούν την πρώτη επιλογή
για επιβατικά αυτοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου με σύστημα Start/Stop.

DURACELL ADVANCED-ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αυτές οι πηγές ενέργειας πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων 

– δηλαδή αποτελούν τις ιδανικές μπαταρίες για το σύγχρονο επιβατικό αυτοκίνητο.
Η μπαταρία συνδυάζει την τεχνολογία πλήρους ασβεστίου για μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια χάρη στη διπλή προστασία υπερχείλισης διπλού καλύμματος. Αυτό το
κάλυμμα μπαταρίας φροντίζει να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια υπερχείλισης σε υψηλές γωνίες
κλίσης ή ανατροπή, βελτιωμένη ασφάλιση κατά του οπισθοσπινθήρα, προστασία ESD κατά της
ηλεκτροστατικής φόρτωσης και διαθέτει ένα στόμιο εξόδου αέρα που μπορεί να συναρμολο-
γηθεί και από τις δύο πλευρές.

Η Duracell Advanced διακρίνεται επίσης για τις βελτιστοποιημένες τιμές ψυχρής εκκίνησης, τη συμπαγή συμ-
περιφορά κύκλων και είναι τελείως ελεύθερη από συντήρηση. Οι τύποι μπαταριών ταιριάζουν για σχεδόν όλα
τα ευρωπαϊκά και τα ασιατικά οχήματα.

DURACELL EXTREME EFB- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EFB ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ START/STOP  

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η Duracell Extreme σχεδιάστηκε για τη χρήση σε οικολογικά οχήματα με λειτουργία Start/Stop.
Η τεχνολογία EFB (Enhanced Flooded Battery) χρησιμοποιείται κυρίως στα οχήματα
ΙΧ μεσαίας κατηγορίας, στα μικρά οχήματα και στα απλά συστήματα Start/Stop.

Τα premium προϊόντα Duracell Extreme πληρούν τις προδιαγραφές των κορυφαίων
κατασκευαστών αυτοκινήτων και αποτελούν την πρώτη επιλογή για επιβατικά αυ-
τοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου με σύστημα Start/Stop.

AUTOSTATUS Ι. & Μ. Τσακαλάκης  Α.Ε.Β.Ε.
Η AUTOSTATUS Ι. & Μ. Τσακαλάκης  Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε πριν από 48 χρόνια από τους αδερφούς Ιωάννη
και Μύρων Τσακαλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με γοργούς και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης
χάρη στον επαγγελματισμό , την πείρα και το κύρος της διεύθυνσης καθώς και την άριστη κατάρτιση
του προσωπικού της εταιρείας, η AUTOSTATUS Ι. & Μ. Τσακαλάκης Α.Ε.Β.Ε. κατόρθωσε να είναι σή-
μερα από τις μαγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο των ειδών αυτοκινήτου. Έχον-
τας σύμμαχο την εμπιστοσύνη των πελατών μας, η εταιρεία μας διαθέτει εγκαταστάσεις στο
Ηράκλειο και στην Αθήνα με στόχο την πανελλαδική κάλυψη και εξυπηρέτηση των πελατών
μας. Αντιπροσωπεύουμε τα μεγαλύτερα και πλέον αξιόπιστα εργοστάσια απ’ όλο τον κόσμο
στον τομέα των λιπαντικών, αξεσουάρ, φίλτρων, μπαταριών, χημικών προϊόντων. Σκοπός μας

είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας σε εξυπηρέτηση – ποιότητα και στις πιο αν-
ταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 

Θα βρείτε τα προϊόντα μας σε εξουσιοδοτημένα και επιλεγμένα σημεία πώλησης. 
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τεχνολογία

RENAULT GROUP

Εγκαίνια της νέας γραμμής

παραγωγής ηλεκτροκινητήρων

στο εργοστάσιο της Cleon

Νέο εργοστάσιο 

παραγωγής ηλεκτροκινητήρων

τεχνολογία
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Tο εργοστάσιο της Renault στην Cléon, με τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής 
ηλεκτροκινητήρων "ePT-160kW", παρουσία του Jose Vicente de los Mozos, βιομηχανικού
διευθυντή του Renault Group, κάνει ένα νέο βήμα προς τον περαιτέρω εξηλεκτρισμό του.

Το Renault Group έχει επενδύσει από το 2018, 620€ εκατομμύρια στις εγκαταστάσεις της Cléon
ώστε να εκβιομηχανίσει τους 100% ηλεκτρικούς και υβριδικούς κινητήρες των μοντέλων του.

RENAULT GROUP Megafactory Cleon

Ως κέντρο με μεγάλη τεχνογνωσία στην κατασκευή κορυ-
φαίων ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων, το ερ-
γοστάσιο θα έχει από το 2024, δυναμικότητα ετήσιας
παραγωγής άνω του 1 εκατομμυρίου εξηλεκτρισμένων
κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων 500.000 ηλεκτροκι-
νητήρων και 510.000 υβριδικών κινητήρων.
Αυτός ο «ηλεκτρικός» μετασχηματισμός, που ξεκίνησε το
2012, υποστηρίζει τη στρατηγική του ομίλου για τη  μακρο-
πρόθεσμη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της ηλε-
κτρικής αλυσίδας στη Γαλλία, αλλά και τη φιλοδοξία της
Renault να είναι μία  μάρκα 100% ηλεκτρικών επιβατικών
οχημάτων στην Ευρώπη, έως το 2030.

Ο Jose Vicente de los Mozos, βιομηχανικός διευθυντής του

Renault Group, δήλωσε:

«Το εργοστάσιο της Cléon είναι ένας εμβληματικός χώρος,

στην καρδιά του βιομηχανικού οικοσυστήματος του Re-

nault Group, αλλά και το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής

ηλεκτρικών κινητήρων στη Γαλλία. Η παραγωγή αυτού του

νέου ηλεκτροκινητήρα για το Renault Mégane E-Tech, απο-

τελεί ένα νέο βήμα για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου,

αλλά και ένας σοβαρός λόγος που κάνει περήφανους τους

3.228 υπαλλήλους του. Η Cléon είναι το ιδανικό παράδειγμα

του βιομηχανικού εξηλεκτρισμού μετασχηματισμού του

Group αλλά και ολόκληρης της εφοδιαστική του αξίας, με

τη συμμετοχή των εργαζομένων, των κοινωνικών μας εταί-

ρων και των εθνικών μας μετόχων. Εδώ θα συναρμολο-

γείται επίσης και ένας άλλος μελλοντικός

ηλεκτροκινητήρας, που εξελίσσεται από κοινού με τη Valéo,

ο οποίος θα τονίσει ακόμα περισσότερο την αφοσίωση του

Renault Group στο εργοστάσιο της Cléon, αλλά και την επι-

θυμία του να βασίσει τις δραστηριότητές του στη Γαλλία».

Ένας νέος ηλεκτροκινητήρας στην αιχμή της καινοτομίας

Ένας νέος ηλεκτροκινητήρας που εξελίχθηκε στο πλαίσιο
της Συμμαχίας Renault-Nissan-Mitsubishi, με ισχύ 160
kW, θα εξοπλίζει τα 100% ηλεκτροκίνητα μοντέλα της Re-
nault, συμπεριλαμβανομένου του νέου Megane E-Tech
Electric, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο στο Douai,
μέσα στον κόμβο του ElectriCity.
Αυτός ο κινητήρας νέας γενιάς έχει μοτέρ ρότορα περιέ-
λιξης, μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Renault Group
εδώ και δέκα χρόνια και η οποία προσφέρει καλύτερη

απόδοση από τον κινητήρα μόνιμου μαγνήτη. Επιπλέον, η
απουσία σπάνιων γαιών στην κατασκευή του εξασφαλίζει
την εφοδιαστική επάρκεια, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και το κόστος παραγω-
γής. Πιο συμπαγής και ελαφρύτερος από τον κινητήρα του
Zoe, έχει μεγαλύτερη ισχύ και περισσότερη ροπή, ενώ
προσφέρει όλη την απόλαυση της ηλεκτρικής οδήγησης,
με άμεση και γραμμική επιτάχυνση.

Ένα εργοστάσιο προσανατολισμένο στην ηλεκτρική ενέργεια

Για να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση και να υποστηριχθεί
η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ηλεκτρικών, αυτή η
νέα γραμμή συναρμολόγησης του κινητήρα "ePT-160kW"
δημιουργήθηκε μετά την ανακαίνιση περίπου 8.000 τετρα-
γωνικών μέτρων. Η παραγωγική μονάδα αποτελείται από
4 γραμμές συναρμολόγησης, με παραγωγική ικανότητα
120.000 κινητήρων ετησίως, ενώ χάρη στον ευέλικτο σχε-
διασμό της θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και
240.000 κινητήρες ετησίως. 
Από το 2015, το εργοστάσιο της Cléon παράγει το σύστημα
ηλεκτροκίνησης για τα Renault Zoé, Twingo ZE, Kangoo
ZE και Master ZE. Σήμερα, διευρύνει τη γκάμα του με την
εκβιομηχάνιση του κινητήρα ePT-160 kW, που θα εξοπλί-
σει και το μελλοντικό μοντέλο του κατηγορίας C της Re-
nault. Από το 2024, η παραγωγή με τον κινητήρα ePT-100
kW για το μελλοντικό ηλεκτρικό Renault 5, ενώ από το
2027 θα επεκταθεί κι άλλο με τον ηλεκτροκινητήρα νέας
γενιάς, ισχύος 200 kW, που δε θα αξιοποιεί σπάνιες γαίες
για την κατασκευή του, ενώ είναι εξελιγμένος σε συνερ-
γασία με τη Valeo και τη Valeo Siemens eAutomotive.
Για να υποστηρίξει αυτόν τον μετασχηματισμό μεγάλης
κλίμακας, το Renault Group πρωτοπορεί και υποστηρίζει
τους υπαλλήλους του εκπαιδεύοντάς τους στις νέες ειδι-
κότητες που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση. Στο εργο-
στάσιο της Cléon, έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό
εκπαιδευτικό κέντρο: το E-Mobility Academy. Αυτό δημι-
ουργήθηκε και εξελίχθηκε με τη βοήθεια διαφόρων συ-
νεργατών, διαθέτει μια σειρά από σχολές, ενώ αποσκοπεί
στην εκπαίδευση των εργαζομένων του εργοστασίου. Tο
ακαδημαϊκό πρόγραμμα συνοδεύεται επίσης από την
πρόσληψη 100 νέων υπαλλήλων για την υποστήριξη του
μετασχηματισμού του εργοστασίου, ως μέρος του πλάνου
‘Renouveau France 2025’.
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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ηLeasePlan θα παρέ-

χει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη της να μισθώσει, μαζί με

το όχημα της επιλογής του, ένα μηχάνημα αλκοτέστ, το

οποίο και θα μπορεί να χρησιμοποιεί πριν από κάθε δια-

δρομή ως ένα ακόμη μέτρο πρόληψης, προκειμένου να

φτάσει ασφαλής στον προορισμό του.

Σύμφωνα με το European Transport Safety Council (ETSC),

το 23-25% των θανάτων σε τροχαία δυστυχήματα στην Ελ-

λάδα υπολογίζεται πως σχετίζεται με την κατανάλωση αλ-

κοόλ, ποσοστό αντίστοιχο με την πλειονότητα των χωρών

της Ε.Ε. Με τα τροχαία δυστυχήματα να βρίσκονται εξαιρε-

τικά υψηλά στη λίστα με τις συχνότερες αιτίες θανάτου, ιδι-

αίτερα νέων ανθρώπων, η προώθηση λύσεων οι οποίες

καταπολεμούν τους παράγοντες που τα προκαλούν αποτε-

λεί κορυφαία προτεραιότητα για τον τομέα της κινητικότητας

– τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους θεσμικούς φο-

ρείς. Σε αυτό το πλαίσιο, από τα μέσα του 2022, όλα τα νέα

οχήματα εντός της αγοράς της Ε.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά

να διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό ασφάλειας, βάσει της

σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Στον εξοπλισμό αυτόν συμπε-

ριλαμβάνεται και η υποχρεωτική υποδοχή εγκατάστασης

για συσκευές Alcohol Interlock, οι οποίες παρεμποδίζουν

την οδήγηση σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης αλ-

κοόλ.
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Η LeasePlan ενώνει τις δυνάμεις της 

με την Draeger Hellas A.E, εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής 

τεχνολογίας και της τεχνικής 

ασφάλειας, με στόχο να συμβάλλει 

στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που 

σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. 

Οδήγηση χωρίς αλκοόλ
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τεχνολογία

Η συνεργασία της LeasePlan και της Draeger Hellas A.E,

στο πλαίσιο της οποίας θα δίνεται στους πελάτες της πρώτης η δυνατότητα 

μίσθωσης αλκοολόμετρου μαζί με το νέο τους όχημα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα

στην εκπλήρωση του κοινού οράματος για ασφαλείς οδικές μετακινήσεις.

Leaseplan: Kαταπολέμηση της οδήγησης με κατανάλωση αλκοόλ

Για τη LeasePlan, άλλωστε, η οδική ασφάλεια βρίσκεται στην καρδιά της αναπτυξιακής της στρατηγικής.
Στόχος της εταιρείας είναι να μηδενίσει τους σοβαρούς τραυματισμούς από ατυχήματα στον δρόμο έως το
2030 για το σύνολο του στόλου της. Για αυτό έχει δημιουργήσει το SafePlan Zero, μια πλήρη προσέγγιση
που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των στόλων, των οδηγών και των οχημάτων. Μέσω του Safe-
Plan Zero, η LeasePlan συμβάλλει στην εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τη σημαντικότητα της
ασφαλούς οδήγησης, προσφέρει reports και μετρήσεις που αφορούν την ασφάλεια του στόλου καθώς και
συμβουλές για αποτελεσματική ενσωμάτωση της ασφάλειας στην πολιτική στόλου μιας επιχείρησης. Πα-
ράλληλα, εφαρμόζει εργαλεία – όπως είναι και η μίσθωση μηχανήματος αλκοτέστ - που κρατούν τους οδη-
γούς των οχημάτων της ασφαλείς στον δρόμο.



34 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● ιούλιος 2022

       

Το CUPRA Born, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο 

επιτυγχάνει βαθμολογία ασφάλειας 

Euro NCAP 5 αστέρων
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Ένα σημαντικό αποτέλεσμα για το CUPRA Born, που μαζί με το CUPRA Formentor και τοCUPRA
Leon εντάσσεται στα αυτοκίνητα των πέντε αστέρων, τονίζοντας για άλλη μία φορά ότι η μάρκα έχει
δεσμευτεί να προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν σύγχρονες επιδόσεις και μέγιστη ασφάλεια.
Αλλά αυτή τη φορά σε ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο.
«Η CUPRA δεσμεύεται όχι μόνο να μεταφέρει συναισθήματα στον ηλεκτρικό κόσμο αλλά επίσης τα
υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην αγορά», δήλωσε ο  Dr. Werner Tietz, Executive Vice-President
for Research and Development της CUPRA. «Το έχουμε αποδείξει αυτό στο παρελθόν με τοCUPRA
Formentor και το CUPRA Leon και τώρα συνεχίσαμε τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια

Το CUPRA Born, το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, που προσφέρει 

μοναδική σχεδίαση και κορυφαίες  επιδόσεις, συνέχισε τα εξαιρετικά αποτελέσματα

της εταιρείας κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφαλείας τουEuro NCAP, 

επιτυγχάνοντας βαθμολογία 5 αστέρων.



Cupra Born: Bαθμολογία ασφάλειας Euro NCAP 5 αστέρων

τεχνολογία
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Το επίτευγμα του CUPRA Born κατέστη δυνατό χάρη στο
ευρύ φάσμα συστημάτων ασφαλείας του.
Τα συστήματα περιλαμβάνουν Autonomous Emergency
Braking, Traffic Sign Recognition, Travel Assist, Light As-
sist και Pre-Crash Assist. Επιπρόσθετα σε αυτά είναι η
ενσωμάτωση επτά αερόσακων,συμπεριλαμβανομένου
ενός στάνταρ μπροστινού κεντρικού αερόσακου, Front
Assist με ανίχνευση οχήματος,πεζού και ποδηλάτη,
Emergency Steering Assist και Junction Assist, Lane
Assist και Emergency e-Call. ΤοCUPRA Born αποδει-
κνύεται ένα από τα ασφαλέστερα οχήματα που διατίθεν-

ται στην αγορά, ακόμη και όταν κλήθηκε να αντιμετωπί-
σει τις πιο πρόσφατες και αυστηρότερες  μεθόδους δο-
κιμών του Euro NCAP.
Εκτός από τον εντοπισμό οχημάτων, πεζών και ποδηλά-
των, το Front Assist επίσης περιλαμβάνειEmergency
Steering Assist και Junction Assist. Κατά τη διάρκεια
μίας παρέμβασης του Front Assist, μετά την αρχική προ-
σπάθεια του οδηγού να αποφύγει ένα αντικείμενο, το
Emergency Steering Assist κάνει στοχευμένες παρεμ-
βάσεις διεύθυνσης και πέδησης για να βοηθήσει στην
εύρεση μιας βελτιστοποιημένης πορείας αποφυγής.

■ Μεγάλη γκάμα συστημάτων ασφαλείας

Οι βαθμολογίες του CUPRA Born σε κάθε τομέα που δοκιμάστηκε υπογράμμισαν πως το εύρος των συστημάτων
του το βοήθησαν να επιτύχει κορυφαία τελική βαθμολογία: Ανήλικοι Επιβάτες 93%, Παιδιά Επιβάτες 89%, Ευάλωτοι
Χρήστες του Δρόμου 73% και Υποβοήθηση Ασφαλείας 80%.
Από τότε που το Euro NCAP επαναξιολόγησε τις διαδικασίες δοκιμών του, η CUPRA εργάστηκε σκληρά για να δια-
βεβαιώσει ότι τα αυτοκίνητά της θα συνεχίσουν να σκοράρουν υψηλά και το γεγονός ότι το CUPRA Born μαζί με
το  CUPRA Formentor και το CUPRA Leon πέτυχαν αξιολόγηση 5 αστέρων αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της
μάρκας στο να παρέχει τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα.  

■ CUPRA Born: ανάμεσα στα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της αγοράς
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Kia Niro
ηλεκτροκίνηση
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Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία θα προσφέρεται σε πλήρως υβριδι-
κές εκδόσεις (HEV) ή με plug-in υβριδικές (PHEV) εκδοχές, ενώ, το αμι-
γώς ηλεκτρικό Niro EV προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 460 χιλιομέτρων.
Πατάει σε μια νέα πλατφόρμα, που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις
εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.Το μήκος του αγγίζει τα 4,4 μέτρα, ενώ, σύμ-
φωνα με την φίρμα είναι είναι το τρίτο best-seller της Kia στην Ευρώπη.
Από το λανσάρισμα μέχρι σήμερα, ηKia έχει πουλήσει 350.000 μοντέλα
Niro.
Οι υπεύθυνοι της φίρμα αναφέρουν ότι, η νέα  γενιά μπορεί να συνεχίσει
να ηγείται της κατηγορίας των εξηλεκτρισμένων κόμπακτcrossover και
ευελπιστούν ότι θα πουλήσουν 90.000 μονάδες το 2023. Το ολοκαίνουργιο
Kia Niro είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, με τις ευρωπαϊκές παρα-
δόσεις να έχουν προγραμματιστεί για να ξεκινήσουν το τρίτο τρίμηνο του
2022.
Ειδικότερα, οι υβριδικές εκδόσεις PHEV και HEV συνδυάζονται με τον
κινητήρα βενζίνης 1.6 GDI 141 ίππων που συνεργάζεται με τον σύγχρονο
ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 32 kW. Στην έκδοση PHEV, η μέγιστη
ισχύς είναι 183 ίππων και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 65
χιλιόμετρα . Επίσης, το νέο μοντέλο φέρει την έξυπνη λειτουργία οδήγη-
σης «Green Zone» σταNiro HEV και PHEV , που αυτοματοποιεί τη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης
ιδίως, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ή σε δρόμους κοντά σε σχολεία
και νοσοκομεία. Το αμιγώς  Niro EV συνδυάζει αυτονομία 460 χιλιομέ-
τρων (WLTP) με 150 kW διαθέσιμης ισχύος και 255 Nm μέγιστης ροπής
για σβέλτες επιδόσεις.  Η φόρτιση της μπαταρίας του ολοκαίνουργιου Niro
EV από το 10%-80% διαρκεί 43 λεπτά με έναν φορτιστή συνεχούς ρεύμα-
τος υψηλής ισχύος DC. Το ταμπλό φιλοξενεί δύο οθόνες 10,25 ιντσών που
παρέχουν λειτουργίες για τον οδηγό και το infotainment, ενώ μια οθόνη
αφής πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπει τον έλεγχο του infotainment και
του συστήματος κλιματισμού, ελαχιστοποιώντας την απόσπαση της προ-
σοχής του οδηγού. Διαθέτει πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης.

Kia Niro
Νέο ηλεκτρικό, νέα σχέδια!

■ Η Kia παρουσιάζει το νέο Niro, που πλέον 

προσφέρεται με τρία εξηλεκτρισμένα συστήματα 

κίνησης, ενώ, διατείνεται ότι προσφέρει μεγαλύτερο

χώρο για τους επιβάτες – και βιώσιμα υλικά – με ατού

την τεχνολογική του υπεροχή. Ανήκει στην κατηγορία

των οικογενειακών μοντέλων, με εύχρηστους χώρους. 
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ηλεκτροκίνηση
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Εμπνευσμένο από το Prophecy EV Con-
cept της Hyundai, το ολοκαίνουριο
IONIQ 6 χαρακτηρίζεται από καθαρές,
απλές γραμμές και αεροδυναμική σχε-
δίαση, ενώ το προσεγμένο εσωτερικό
του είναι ιδανικά σχεδιασμένο για αί-
σθηση “cocooning”.
«Το IONIQ 6 συνδέει το συναίσθημα, τη

λειτουργικότητα και την καλαισθησία»,
δήλωσε ο κ. SangYup Lee, Εκτελεστι-

κός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του
Κέντρου Σχεδίασης της Hyundai. «Η χα-
ρακτηριστική βελτιωμένη σχεδίαση
είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργα-
σίας μεταξύ μηχανικών και σχεδιαστών,
με την εμμονή στη λεπτομέρεια και τις
πελατοκεντρικές αξίες στον πυρήνα.
Δημιουργήσαμε το IONIQ 6 ως ένα προ-
σεγμένο «κουκούλι» που προσφέρει
εξατομικευμένο χώρο για όλους."

Το IONIQ 6 επιδεικνύει μοναδικό συνδυασμό υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας
και χρήσης βιώσιμων υλικών. Ο σχεδιασμός του IONIQ 6 ήταν εξαρχής ανθρωπο-
κεντρικός, με τον εσωτερικό χώρο να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την εξωτερική
μορφή. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση και τη βελτιστοποίηση
του εσωτερικού χώρου, με αποτέλεσμα μια μοναδική σιλουέτα και ένα ευρύχωρο
εσωτερικό.
Όπως το βραβευμένο IONIQ 5 έτσι και το IONIQ 6 εφαρμόζει μία σχεδιαστική στρα-
τηγική διαφοροποίησης, που δίνει σε κάθε μοντέλο μια μοναδική εμφάνιση, όπως
τα πιόνια του σκακιού. Με πελατοκεντρική νοοτροπία, η Hyundai σχεδιάζει έχοντας
στο επίκεντρο τους διαφορετικούς τρόπους ζωής των πελατών, αντί να υιοθετεί μια
ενιαία προσέγγιση για όλους.

Ηyundai Ioniq 6
Aποκάλυψη για το νέο ηλεκτρικό

■ Το IONIQ 6, το οποίο ηHyundai αναφέρει ως 

“Electrified Streamliner”, είναι αεροδυναμικά σμιλεμένο 

για να μεγιστοποιήσει την εμβέλεια και να κάνει καινοτόμα

χρήση βιώσιμων υλικών για υψηλή ποιότητα στην νέα EV εποχή.

■ Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός 
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Ηyundai Ioniq 6

Το IONIQ 6 διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,21, υποβοηθούμενο από απλές αλλά ελκυ-
στικές καμπύλες και μία σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι το χαμηλό ρύγχος, οι ενεργοί πρόσθιοι αεραγωγοί, το μει-
ωμένο διάκενο μεταξύ τροχού και θόλου, το πλήρες κάλυμμα κάτω από το αμάξωμα, οι ειδικά σχεδιασμένοι διαχύτες
καθώς και οι προαιρετικοί λεπτοί ψηφιακοί πλευρικοί καθρέπτες (διαθέσιμοι σε επιλεγμένες αγορές). Περαιτέρω ενί-
σχυση στην αξιοζήλευτη αεροδυναμική ικανότητα του IONIQ 6 αποδίδει η ελλειπτική αεροτομή με πτερύγιο και οι δια-
χωριστικές παγίδες και στις δύο πλευρές του πίσω προφυλακτήρα.
Το IONIQ 6 ενσωματώνει επίσης πάνω από 700 παραμετρικά pixels σε διάφορα σημεία, όπως προβολείς, πίσω συν-

δυαστικά φώτα, πρόσθιοι κάτω αισθητήρες, περίγραμμα αεραγωγών και ένδειξη κεντρικής κονσόλας, ενισχύοντας την
ταυτότητα της υπογραφής IONIQ σε όλο το όχημα. 
Το όχημα είναι εύκολο να αναγνωριστεί τη νύχτα, χάρη στην εντυπωσιακή ψηλά τοποθετημένη λυχνία στάσης που εν-
σωματώνεται στην πίσω αεροτομή. Για να τονιστεί περαιτέρω η μοναδικότητα του IONIQ 6, το σχεδιασμένο σήμα «H»
της Hyundai τοποθετείται στο μπροστινό και το πίσω μέρος του οχήματος και είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

■ Σχεδίαση «μονής καμπύλης» με κομψή αλλά λειτουργική αισθητική 
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Για το εσωτερικό του IONIQ 6, οι σχεδιαστές ξε-
κίνησαν εξετάζοντας τις ανάγκες των πελατών,
με ιδιαίτερη έμφαση στους οικολογικά συνει-
δητοποιημένους Millennials και Gen Z, και ερ-
γάστηκαν «από μέσα προς τα έξω». Ως
αποτέλεσμα, το εσωτερικό σε σχήμα «κου-
κούλι» του IONIQ 6 χρησιμεύει ως ένα άνετο
καταφύγιο και ως προσωπικός χώρος, γεμά-
τος με πρακτικά χαρακτηριστικά και βιώσιμα
υλικά, προσφέροντας μια περιβαλλοντικά συ-
νειδητοποιημένη εμπειρία μετακίνησης.
Η πλατφόρμα E-GMP του IONIQ 6 επέτρεψε

στους σχεδιαστές να επεκτείνουν το εσωτε-
ρικό δημιουργώντας βελτιστοποιημένο χώρο
για τα πόδια και ευρυχωρία που επιτρέπει
στους επιβάτες να κινούνται με εκτεταμένη

άνεση και ελευθερία. 
Οι οθόνες ενδείξεων και πολυμέσων, 12 ιν-
τσών η καθεμία, ενσωματώνονται σε ένα αρ-
θρωτό σύνολο σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί
την απόσπαση της προσοχής κατά την οδή-
γηση.

Το Dual Color Ambient Lighting παρέχει
απαλό φωτισμό στο εσωτερικό του IONIQ 6. Οι
χρήστες μπορούν να επιλέξουν από ένα
φάσμα 64 χρωμάτων και έξι θεμάτων διπλού
χρώματος που αναπτύχθηκαν από ειδικούς
στα χρώματα για να βοηθήσουν τους οδηγούς
και τους επιβάτες να αισθάνονται χαλαροί και
άνετοι. Τα διαδραστικά φώτα pixel 4 σημείων
στο τιμόνι επιτρέπουν την εύκολη επικοινωνία
μεταξύ οδηγού και οχήματος.

■ Το εμπνευσμένο εσωτερικό φιλοξενεί έναν εκλεπτυσμένο προσωπικό χώρο 
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Citroen C4 C-Cross
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Το νέο Citroen C4 C-Cross ανανεώνει το διαβατήριο του στην πληθωρική σε

προτάσεις κατηγορία και ξεχωρίζει με μια σειρά πλεονεκτημάτων, που θέτουν

την γαλλική πρόταση στην ατζέντα των επιλογών. Το νέο Citroen C4 C-Cross

είναι καινοτόμο σε τεχνολογικές λύσεις, άνετο, με μια πλούσια παλέτα σε εξο-

πλιστικά καλούδια, ενώ, η γκάμα των κινητήρων καλύπτει όλες τις ανάγκες

των υποψήφιων αγοραστών. Στην εξωτερική του σχεδίαση ξεχωρίζει η SUV

«πινελιά του» ενώ, από το πλάϊ δεσπόζει η κουπέ φιλοσοφία του. Και σε ένα

αμάξωμα, που παραπέμπει σε έναν τετράτροχο «οικογενειάρχη» με έμφαση

στην άνεση. Το εσωτερικό του είναι πιο πλούσιο σε τεχνολογικές καινοτομίες,

με το σύστημα πολυμέσων, που προβάλλεται στην μεγάλη οθόνη, να δίνει

όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό.

Το νέο Citroen C4 C-Cross είναι άνετο σε κάθε στιγμή και αυτό εγγυάται ηPro-

gressive Hydraulic Cushions ανάρτηση ενώ, οι επιβάτες απολαμβάνουν τα-

Advanced Comfort καθίσματα . Σαφώς, πρωταγωνιστής στο γαλλικό μοντέλο

είναι η ευρυχωρία, ο μεγάλος χώρος για τα πόδια και τα κεφάλια των επιβα-

τών καθώς και οι έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι.

Συνολικά, το νέο μοντέλο προσφέρεται με 20 τεχνολογίες, που συνδράμουν

στην ασφαλή και άνετη οδήγηση με τα συστήματα υποβοήθησης να έχουν με-

γάλο βάρος στα παραπάνω.  Επίσης, το νέο μοντέλο διαθέτει το σύστημα High-

way Driver Assist, που τοποθετεί το μοντέλο στην κατηγορία 2 της

ημιαυτόνομης οδήγησης.

Ιδιαίτερα πρακτικός είναι και ο χώρος των αποσκευών ,με την χωρητικότητα

των 380 λίτρων να κάνει πιο εύκολο ένα ταξίδι ή μια εκδρομή.

Στο νέο Citroen στο C4 C-Cross υπάρχουν τέσσερις λύσεις, κάτω από το καπό

σε κινητήρες βενζίνης,  τηρώντας τις προδιαγραφές Euro 6d, 2 ενώ, δύο είναι

οι λύσεις σε ντίζελ.

Το νέο Citroen E-C4 C-Cross , η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή προσφέρει για την

κίνηση του έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αποδίδει 136 ίππους με τη

ροπή να είναι στα 260 Nm. Διαθέτει μπαταρία 400V Li-Ion με χωρητικότητα

50 kWh και ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία ενώ, η εγγύηση της αγγίζει τα 8 χρόνια

ή τα 160.000 χλμ.

>> Ο πληθωρικός 
οικογενειάρχης
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Με ηλεκτρική εκδοχή, πλούσιο εξοπλισμό  

και άνεση αλά...γαλλικά το C4 C-Cross 

«στριμώχνει» τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.
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Το αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Ariya
είναι το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022

του Auto Express

Σύμφωνα με την συντακτική ομάδα του
Auto Express  “το Ariya εκφράζει την πιο
premium αισθητική που έχουμε δει μέχρι
σήμερα από τη Nissan  και το υποστηρίζει
με εντυπωσιακή τεχνολογία. Η αυτονομία
είναι το κλειδί, καθώς  ακόμη και το βασικό
μοντέλο των 63 kWh προσφέρει εμβέλεια
223 μιλίων, με την έκδοση της μεγάλης
μπαταρίας των 87 kWh που θα ακολουθή-
σει, να προσφέρει 310 μίλια μεταξύ των
φορτίσεων.
Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που
το Ariya συνδυάζει την άνετη οδήγηση και
την εξαιρετική φινέτσα με  την εκπληκτική
ευελιξία, για ένα σχετικά μεγάλο αυτοκί-
νητο.
Με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, η Ιαπω-
νική μάρκα έχει πραγματικά σκεφτεί πώς
θα αξιοποιήσουν  οι οδηγοί  τα Ariya τους.
Υπάρχει μια συρόμενη κεντρική κονσόλα
που κινείται προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω, για να δημιουργήσει περισσότερο
χώρο στο μπροστινό μέρος,  ή για να διευ-
κολύνει την καλύτερη υποδοχή των πίσω
επιβατών, ενώ μια κρυφή θήκη αναπτύσ-
σεται ηλεκτρικά για να αποθηκεύετε αντι-
κείμενα με ασφάλεια  ή για να
τοποθετήσετε σε  μια πλατφόρμα της ψη-
φιακής συσκευής κατά τη φόρτιση, για πα-
ράδειγμα .
Το Ariya συνδυάζει άψογα στυλ και ουσία.
Είναι ένα προηγμένο EV που ταιριάζει σε
μια σύγχρονη εποχή όπου πολλοί αυτοκι-
νητιστές σκέφτονται σοβαρά να στραφούν
στην ηλεκτροκίνηση.”
Το Ariya σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για
τη Nissan στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιά-
ζοντας ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover

που όχι μόνο επαναπροσδιορίζει τις δυνα-
τότητες ενός ηλεκτρικού οχήματος, αλλά
και την σχέση του οδηγού με το αυτοκί-
νητο.
Σχεδιασμένο για να εμπνεύσει τη μετά-
βαση στην οδήγηση με μηδενικές εκπομ-
πές ρύπων, το Ariya προσφέρει την
απόλυτη εμπειρία ηλεκτροκίνησης, με ερ-
γονομική σχεδίαση και αξεπέραστη άνεση.
Βασιζόμενο στην ηγετική θέση της Nissan
στην ηλεκτροκίνηση και στις δυνατότητες
του ως crossover, που θέτουν ψηλά τον
πήχη στην κατηγορία, το Nissan Ariya
προσφέρει απρόσκοπτα προηγμένες δυ-
νατότητες οδήγησης και μια απαράμιλλη
εμπειρία EV.
Ενσωματώνοντας το Ιαπωνικό DNA της
Nissan, το εντυπωσιακό εξωτερικό και
εσωτερικό του Ariya επαναπροσδιορίζει τις
δυνατότητες του EV, ενσωματώνοντας τη
φιλοσοφία του Διαχρονικού Ιαπωνικού
Φουτουρισμού της Nissan, για δυναμικό
σχεδιασμό που συνδυάζει την αισθητική
με τη λειτουργικότητα, ενώ δημιουργεί μια
πολυτελή, ανοιχτή ατμόσφαιρα.
Τα απτικά χειριστήρια έχουν ενσωματωθεί
στο μινιμαλιστικό ταμπλό του Ariya, προ-
σφέροντας την ίδια αίσθηση με τους μηχα-
νικούς διακόπτες, ενώ πολλά βασικά
χειριστήρια, όπως το κουμπί της έντασης
του  ήχου και τα πλήκτρα του τιμονιού, πα-
ραμένουν φυσικά. Το ταμπλό, το οποίο
συνδυάζεται άψογα με το σχήμα της καμ-
πίνας, ενσωματώνει καθαρά αυτά τα ση-
μεία επαφής στην κομψή αίσθηση του
Ariya, με ένα νέο επιλογέα ταχυτήτων που
ταιριάζει στην παλάμη του οδηγού για να
ενθαρρύνει μια χαλαρή θέση οδήγησης
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Mε την εμπορική του πορεία επί Ευρωπαϊκού εδάφους να ξεκινά

πολύ σύντομα, το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό  Nissan Ariya,  απέσπασε

την πρώτη του διάκριση από το Auto Express  ως Αυτοκίνητο της

Χρονιάς 2022, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

NISSAN ARIYA
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NISSAN ARIYA



Το THINKTOOL Master 2 με ευέλικτο λογισμικό, 35 λειτουργίες μηδενισμών/service και καθοδηγούμενες οδηγίες

κωδικοποιήσεων, προσφέρει πλήρη διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές

συσκευές.

Παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης/προγραμματισμού εγκεφάλων για τις μάρκες VW, AUDI, SKODA, SEAT,

MERCEDES, BMW, MINI, PORSCHE, LAND ROVER, JAGUAR, NISSAN, RENAULT, SUBARU, HYUNDAI, KIA,

στις οποίες προβλέπεται να προστεθούν και άλλες στο άμεσο μέλλον. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης

σε οχήματα FIAT GROUP εφόσον υπάρχει συνδρομή κλειδιού FCA SGW, και διάγνωσης σε οχήματα TESLA με

την προσθήκη του ειδικού λογισμικού και την κατάλληλη πρίζα.

Είναι το μοναδικό διαγνωστικό στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετα modules όπως θερμική κάμερα,

διαγνωστικό μπαταριών, προβολέας LED, θερμικός εκτυπωτής και μπορούν να λειτουργήσουν από το λογισμικό

του διαγνωστικού.

Η ευκολία και η ταχύτητα χρήσης προσφέρουν μεγάλη άνεση και εξοικονόμηση χρόνου σε σχέση με οποιαδήποτε

άλλη διαγνωστική συσκευή, ακόμη και εργοστασιακή.

Το ολοκληρωμένο αυτό πακέτο μαζί με την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της DigiParts και τη δωρεάν συν-

δρομή 2 ετών, αποτελούν ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ανταγωνιστικό προϊόν, ικανό να σας βγάλει από τη δύσκολη

θέση.

Τα νέα διαγνωστικά THINKTOOL θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα από 1 Ιουλίου 2022 και μπορείτε να τα προμη-

θευτείτε από την εταιρία DigiParts και τους επίσημους συνεργάτες της.

Η DigiParts σε συνεργασία με την εταιρία THINKCAR παρουσιάζει στην Ελλάδα το νέο διαγνω-

στικό THINKTOOL Master 2. Η κινέζικη εταιρία THINKCAR έχει διαμορφώσει ένα νέο προφίλ

και τα δύο τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες εταιρίες κατασκευής διαγνωστικών

παγκοσμίως, με πολύ υψηλά πρότυπα επιλογής εμπόρων.
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Nέο διαγνωστικό THINKTOOL Master 2

από την DigiParts
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To Bridgestone Potenza Race 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε δοκιμή 

ελαστικών πίστας του Auto Bild Sportscars

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι κριτές εντυπωσιάστηκαν
ιδιαίτερα από τις επιδόσεις που προσφέρει το Bridgestone
Potenza Race, επισημαίνοντας ότι τα εξαιρετικά υψηλά επί-
πεδα πρόσφυσης ήταν σχεδόν συγκρίσιμα με τα επίπεδα
ενός εξολοκλήρου slick ελαστικού, παράλληλα με ακρίβεια
στο τιμόνι, άλλο ένα μεγάλο θετικό για το νέο semi slick
ελαστικό της Bridgestone. 
Οι κριτές επισήμαναν επίσης την εξαιρετική
απόδοση στο φρενάρισμα που επιδεικνύει
το Bridgestone Potenza Race, καθώς
παρέχει εξαιρετική επιβράδυνση,
ικανή να σταματήσει «σημαντικά νω-
ρίτερα από τα ελαστικά του δρό-
μου». Συνοψίζοντας τη δοκιμή, ο
Guido Naumann του Auto Bild
Sportscars πρόσθεσε: «Η από-
δοση σε στεγνό του Potenza Race
είναι εκπληκτική – πρόσφυση,
ακρίβεια στο τιμόνι– όλα πολύ
κοντά σε ένα πραγματικό αγωνι-
στικό slick».
Το νικηφόρο αποτέλεσμα έρχεται σε
συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας

του Bridgestone Potenza Race σε ανεξάρτητες δοκιμές
που πραγματοποιήθηκαν από τον TÜV SÜD, όπου το νέο
semi-slick ελαστικό έδωσε τον ταχύτερο χρόνο γύρου  και
το καλύτερο φρενάρισμα στο στεγνό  – σε όλα μπροστά από
τους βασικούς ανταγωνιστές του στην πίστα , σε συνδυα-
σμό με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής στην πίστας .

Το ολοκαίνουργιο Potenza Race δημιουργήθηκε για
τους λάτρεις της πίστας που θέλουν κορυφαίες

επιδόσεις για να ξεπεράσουν τα όριά τους,
και αποτελεί την τελευταία προσθήκη της

εμβληματικής σειράς, υπέρ υψηλών
επιδόσεων, Potenza της Bridgestone.
Είναι ένα semi-slick ελαστικό, που
φέρει έγκριση για χρήση σε δημό-
σιο δρόμο, αλλά επιδόσεις με έμ-
φαση σε πίστα.
Εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε
στην Ευρώπη και είναι το πρώτο
ελαστικό για track days της Bridge-

stone, αποκλειστικά για την αγορά
της αντικατάστασης, διαθέσιμο σε 13

δημοφιλείς διαστάσεις ζάντας μεταξύ
17 και 20’’. 

Οι κριτές της δοκιμής συνόψισαν τους λόγους πλασαρίσματος του Potenza στην πρώτη θέση ως εξής

«σχεδόν τέλεια χαρακτηριστικά χειρισμού, απόδοση που πλησιάζει το επίπεδο ενός λείου ελαστικού, ακρί-

βεια στο τιμόνι, ικανότητα δημιουργίας πλευρικών δυνάμεων υψηλού επιπέδου, μεγάλα όρια και αντοχή. 

• Το semi slick ελαστικό Bridgestone Potenza Race που κυκλοφόρησε πρόσφατα προκαλεί ήδη

μεγάλη εντύπωση στους ειδικούς της βιομηχανίας ελαστικών, αφού αντιμετώπισε κατά πρόσωπο

τους ανταγωνιστές του στη δοκιμή ελαστικών πίστας του Auto Bild Sportscars φέτος το καλοκαίρι

και κατέκτησε την κορυφή του ομίλου, διεκδικώντας την συνολική νίκη.

Sportscars AUTO BILD – τεύχος 07/2022 –δοκιμή θερινών semi slick ελαστικών – όχημα δοκιμής: Golf GTI Clubsport – διάσταση δοκιμής: 235/35 R 19 – Κατάταξη
1 από 4

Χρόνος γύρου στην πίστα Nardo (6115 μέτρα), μέσος χρόνος σε πάνω από τρεις γύρους σε δευτερόλεπτα: Bridgestone (2:35,39), Pirelli (2:37,62), Michelin
(2:37,87), Goodyear (2:37 ,89).*

Απόσταση φρεναρίσματος σε στεγνό (100 km/h έως 0 km/h) στις εγκαταστάσεις του EUPG της Bridgestone, απόσταση σε μέτρα: Bridgestone (32,3), Michelin
(32,8), Pirelli (33,2), Goodyear (34,6).*

Δεύτερο σε κατάταξη για διάρκεια ζωής σε πίστα στην πίστα Nardo, βαθμολογία σε %: Goodyear (120%), Bridgestone (100%), Pirelli (80%), Michelin (60%).*
* Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον TÜV SÜD κατόπιν αιτήματος της Bridgestone τον Νοέμβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022 στις εγκαταστάσεις Brid-
gestone EUPG (Ιταλία) και Nardo (Ιταλία) με όχημα Mercedes AMG A45, διάσταση ελαστικού 245/35 R19. Το Potenza Race σε σύγκριση με τις επιδόσεις των
κύριων ανταγωνιστών στην ίδια κατηγορία: Goodyear Eagle F1 Supersport R, Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, Pirelli P Zero Trofeo R. Αριθμός αναφοράς TUV
713231330.
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Η Α.Γ. ΡΑΣΚΟΣ Α.Ε. γιορτάζει 75 χρόνια 

αδιάλειπτης παρουσίας στον κλάδο εμπορίας 

ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Οι 75 παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν στο πρώτο σεμι-
νάριο τις παρουσιάσεις του τεχνικού διευθυντή της
CORTECO κ. Aleksandar Tontic με αναφορές στις Τροχαλίες
Στροφάλου, τις Βάσεις Μηχανής και το Εμπρόσθιο Σύστημα. 
Στο δεύτερο σεμινάριο παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις
του τεχνικού διευθυντή της DRIV κ. Roberto Cravarezza  με
αναφορές στο Εμπρόσθιο Σύστημα και τα Ρουλεμάν Τροχού
της MOOG, καθώς και στα Τακάκια και Δισκόπλακες της
FERODO. 
Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στο χώρο του Μουσείου, ενώ η ημερίδα ολοκληρώθηκε σε
χαλαρή ατμόσφαιρα με φαγητό και κρασί μεταξύ των συμ-
μετεχόντων εμπόρων ανταλλακτικών από την Αττική και

την περιφέρεια, οι οποίοι αντάλλαξαν πληροφορίες για την
πορεία, την εξέλιξη της αγοράς και τις τάσεις του κλάδου
των ανταλλακτικών. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να θέ-
σουν απ’ ευθείας τις ερωτήσεις τους στον κ. Cravarezza και
να πληροφορηθούν διεξοδικά για τα ανταλλακτικά των κο-
ρυφαίων εργοστασίων MOOG και FERODO όπως επίσης
και στον κ. Tontic και να πληροφορηθούν διεξοδικά για τα
ανταλλακτικά του κορυφαίου εργοστασίου CORTECO.
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια  που καθ’ ομολογία στέφθηκαν
με απόλυτη επιτυχία, εντάσσονται στο πλαίσιο δράσεων
εορτασμού των 75 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας ενώ
σχεδιάζονται και επόμενα με στόχο να τα παρακολουθήσει
το μεγαλύτερο μέρος  των συνεργατών της Α.Γ ΡΑΣΚΟΣ ΑΕ.

Το πρώτο από αυτά ‘’CORTECO’’, έλαβε χώρα το Σάββατο 28 Μάιου και το δεύτερο ‘’FERODO- MOOG’’  το

Σάββατο 18 Ιουνίου στο Μουσείο Αυτοκινήτου.

• Την επέτειο 75 χρόνων λειτουργίας  γιορτάζει η Α.Γ.ΡΑΣΚΟΣ Α.Ε. πραγματοποιώντας μία σειρά από τεχνικά

σεμινάρια. 

Τεχνικά σεμινάρια FERODO – MOOG και CORTECO
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Η εταιρία ΡΑΣΚΟΣ ιδρύθηκε το 1947 από τον Γεώργιο Ράσκο
ο όποιος κατασκεύαζε  φλάντζες στεγανοποίησης σε μια οι-
κοτεχνία. Το 1953 μεταφέρεται σε ένα κατάστημα στην οδό
Τζωρτζ και προσλαμβάνει τον πρώτο υπάλληλο. Συνεχίζει
την ανάπτυξή της και το 1960 μεταφέρεται στην οδό Καποδι-
στρίου, όπου πλέον αρχίζει η παραγωγή φλαντζών με κα-
λούπια. Το 1971 ξεκινά και η εισαγωγή φλαντζών από το
εξωτερικό, κυρίως από Αγγλία και μεταφέρεται στην οδό Κα-
στοριάς στον Βοτανικό όπου βρίσκεται έως και σήμερα η
έδρα της. Το 1974 ιδρύεται η  Α.Γ.ΡΑΣΚΟΣ ΟΕ και επιτυγχά-
νεται η αύξηση των εισαγωγών, παράλληλα με την επέκταση
των κατασκευών. Το 1979 συνάπτει ισχυρή συνεργασία με
την εταιρεία ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ στην Θεσσαλονίκη και μετα-
τρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 1986 εισέρχεται στην
αγορά ανταλλακτικών κινητήρων (Ελατήρια εμβόλων, χιτώ-
νια, έμβολα, κουζινέτα, βαλβίδες). Το 1989 προχωρά στην
αγορά του κτιρίου στην οδό Καστοριάς. Ενώ 10 χρόνια αρ-
γότερα εξαγοράζει από κοινού με την ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ το
υποκατάστημα της FEDERAL MOGUL στην Ελλάδα και επε-
κτείνει τη δραστηριότητας της και στα ανταλλακτικά Service
(Εμπρόσθιο σύστημα, αντλίες νερού, ιμάντες, φρένα, φίλτρα,
λιπαντικά). Από το 2009 έως και το 2020 αναπτύσσεται μέσω
αγοράς του κτιρίου στην οδό Μελενίκου που χρησιμοποιείται
ως αποθηκευτικός χώρος καθώς και ενοικίαση τριών απο-
θηκευτικών χώρων στην οδό Καστοριάς και επέκταση των
εισαγωγών στα αμορτισέρ αυτοκινήτων.
Σήμερα η Α.Γ. ΡΑΣΚΟΣ ΑΕ. είναι  μια από τις σημαντικότερες
εταιρείες στον κλάδο παραγωγής
και εμπορίας φλαντζών και αν-
ταλλακτικών αυτοκινήτου. 
Ως μια από τις ιστορικότερες και
μακροβιότερες εταιρείες του
κλάδου, που ήδη έχει περάσει
στην τρίτη γενιά, είχε ως αρχικό
αντικείμενο την κατασκευή και
εισαγωγή φλαντζών στεγανοποί-
ησης για όλους τους κινητήρες
επιβατικών, φορτηγών, γεωργι-
κών και δομικών μηχανημάτων,
μηχανών θαλάσσης και βιομη-
χανικών εφαρμογών. Έχοντας
πλέον επεκτείνει την δραστηριό-
τητά της στα ανταλλακτικά επι-
σκευής κινητήρα, ανταλλακτικά
service, καθώς επίσης και στα
λιπαντικά, αντιψυκτικά και χη-
μικά, προμηθεύει την ελληνική
αγορά με κάποια από τα κορυ-

φαία brands και συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και ανα-
γνωρίσιμες επιλογές του σύγχρονου επαγγελματία εμπόρου
ή μηχανικού. Είναι προσανατολισμένη στην χονδρική πώ-
ληση και εξυπηρετεί ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων στην
Αθήνα, την Νότια Ελλάδα, την Ήπειρο και τα νησιά.
Έτσι, με περισσότερους από 50.000 κωδικούς ανταλλακτικών
και πλούσια παρακαταθήκη, η Α.Γ. ΡΑΣΚΟΣ Α.Ε. αξιοποιών-
τας την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών, προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις διαθέτοντας φλάντζες, βίδες κεφα-
λής, τσιμούχες, καπάκια βαλβίδων, ελατήρια εμβόλων, έμ-
βολα, χιτώνια, βαλβίδες, κουζινέτα, ωστήρια, καπάκια,
εμπρόσθιο σύστημα, ρουλεμάν τροχού, σετ χρονισμού, ιμάν-
τες, μπουζί, φίλτρα, αντλίες νερού, αντλίες λαδιού, είδη φρέ-
νων, μαρκούτσια, βάσεις μηχανής, λιπαντικά.
Βασικοί της προμηθευτές είναι μερικές από τις ηγετικές εται-
ρείες aftermarket και εργοστάσια ανταλλακτικών που κατα-
σκευάζουν και διαθέτουν εγνωσμένης αξίας και ποιοτικά
ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης για την παγκόσμια αυτο-
κινητοβιομηχανία όπως:
CORTECO,PAYEN, REINZ, KP, FELPRO, GOETZE, GLYCO,
NUERAL, SM, AUTOVENTIL, MWH,  TP, NDC, AE, SEALED
POWER,  MOOG, QUICK STEER, CTR,  CHAMPION, BERAL,
FERODO, DOLZ, DAYCO, STABILUS, WD-40, STP
Τα τελευταία δε χρόνια, διανέμει φλάντζες, ανταλλακτικά κι-
νητήρα και service με το εμπορικό σήμα SR AUTOTEILE.
Βασισμένη στη τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών, η Α.Γ.
ΡΑΣΚΟΣ Α.Ε  παράγει, επιλέγει και εισάγει με αυστηρά κρι-

τήρια ποιοτικά ανταλλακτικά
και φλάντζες από πιστοποι-
ημένους κατασκευαστές και
εμπορικούς οίκους, για να
προτείνει και να υπογράψει
τις φλάντζες και τα ανταλλα-
κτικά του εμπορικά κατοχυ-
ρωμένου σήματος SR
Autoteile
Η ποιότητα η ποικιλία και η
πλούσια παρακαταθήκη των
SR Autoteile, τα κατατάσσει
στις υψηλότερες θέσεις αν-
ταγωνιστικότητας στην
αγορά ανταλλακτικών, αφού
αποτελούν την πλέον ολο-
κληρωμένη πρόταση για το
σύγχρονο έμπορο, μηχανικό
ή ρεκτιφιέ προσφέροντας
την ιδανικότερη ισορροπία
ποιότητας και τιμής.

Η Α.Γ. ΡΑΣΚΟΣ Α.Ε. φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί μια από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για τον σύγχρονο

απαιτητικό επαγγελματία. Φιλοσοφία και διαρκής επιδίωξη της εταιρείας, είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-

τηση των πελατών και η ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους με ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης

στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

• Λίγα λόγια για την εταιρεία.
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Mεγάλος Διαγωνισμός

από την Comline

Οι συνεργάτες μας αγοράζοντας προϊόντα από την Comline Hellas για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μπαίνουν σε κλή-

ρωση για να κερδίσουν ένα ταξίδι στην Αγγλία και να παρακολουθήσουν την Comline Richardson Racing στους αγώνες

του Porsche Carrera Cup GB που θα γίνουν στη ιστορική πίστα του Silverstone τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Για τους όρους του διαγωνισμού οι πελάτες μας μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα www.comlinehellas.gr






