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«Χαμογέλασε»

η αγορά 

καινούργιου

αυτοκινήτου

Αύξηση 39.7%

τον Αύγουστο  

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος καλοκαιρινός μήνες

του καλοκαιριού, παρά την θερινή ραστώνη των

αντιπροσωπειών αλλά και τις διακοπές των Ελ-

λήνων, κατάφερε να αγγίξει σε πωλήσεις σε όλη

την χώρα τα 8.659 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, αντί

των 6.198 του αντίστοιχου μήνα του 2021. Αυτό με-

ταφράζεται σε άνοδο, της τάξης του 39,7%. Σύμ-

φωνα με τον ΣΕΑΑ, η άνοδος αυτή οφείλετε στο

μεγάλο «κύμα» παραδόσεων, που είχαν οι αντι-

προσωπείες να διεκπεραιώσουν τον περασμένο

μήνα, και λιγότερο στο νέο πρόγραμμα Κινούμαι

Ηλεκτρικά2, το οποίο – και εξαιτίας των καλοκαι-

ρινών διακοπών – δεν έχει φέρει τους πολυπό-

θητους, «ζεστούς» πελάτες στις βιτρίνες των

καταστημάτων. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή

του ΣΕΑΑ, Δημήτρη Πάτσιο, οι αντιπροσωπείες

αυτοκινήτων κάνουν μεγάλες προσπάθειες ώστε

να εξυπηρετήσουν τους αγοραστές αυτοκινήτου,

είτε αξιοποιώντας τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα,

είτε πιέζοντας τα εργοστάσια ώστε να απομει-

ώσουν τους χρόνους παράδοσης, που ταλαιπωρεί

την Παγκόσμια αγορά Αυτοκινήτου.

«Χαμογέλασε» η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου,

τον περασμένο Αύγουστο, σημειώνοντας  αύξηση 39.7%.  

Η άνοδος οφείλεται στις συσσωρευμένες παραδόσεις που είχαν

να διεκπεραιώσουν τον θερινό μήνα οι αντιπροσωπείες.

”
ενημέρωση

Με το υψηλότερο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις αυτοκινήτων 

παρουσιάζεται ο περασμένος Αύγουστος, σε σύγκριση με όλους

τους υπόλοιπους μήνες από τις αρχές του έτους. 
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Συγκεκριμένα, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες

προτίμησαν ένα αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης

(με ποσοστό 47,2%), ενώ, ανοδικά κινείται πλέον η

κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων, με ήπιο

υβριδικό σύστημα που αγγίζουν το 27,1% επί του

συνολικού μεριδίου. 

Όσο για τα επαναφορτιζόμενα μοντέλα ( τα αμιγώς

ηλεκτρικά και τα Plug – in ) , το μερίδιό τους στην

αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων της χώρας

ανήλθε στο 7,1%. 

Οι πωλήσεις των καινούργιων ντίζελ έχουν συρ-

ρικνωθεί στο 15,3%. Όσον αφορά τους τύπους αμα-

ξωμάτων, τα SUV μοντέλα κατέλαβαν το 53,8% της

ελληνικής αγοράς!  

Ο δυναμικός Αύγουστος, είχε ως αποτέλεσμα, το οκτάμηνο της τρέχουσας χρονιάς να απομειώσει την

μεγάλη «χασούρα» που σημειώνει η αγορά αυτοκινήτου, από τις αρχές της χρονιάς, εξαιτίας του πο-

λέμου στην Ουκρανία ( και που έχει επηρεάσει τις παραδόσεις νέων μοντέλων, σε συνδυασμό με την

οικονομική δυστοκία των καταναλωτών, που μεταθέτουν χρονικά την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου

). Συγκεκριμένα, το οκτάμηνο του 2022, στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου πρωτοκυκλοφόρησαν 74.331

καινούργια αυτοκίνητα. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η αγορά κινείται στο μείον 1,1%

( Ιανουάριος-Αύγουστος 2021: 75.146 ταξινομήσεις).

■ Η κυριαρχία των αυτοκινήτων βενζίνης αποτυπώνεται και στα νούμερα. 

«Χαμογέλασε»
η αγορά 

καινούργιου
αυτοκινήτου

Αύξηση 39.7%
τον Αύγουστο  

ενημέρωση
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Eισβολή 

κινέζων 

στην Ευρώπη:

Τα μοντέλα 

που έρχονται

Oι Κινέζοι, μετά τις …επιδερμικές απόπειρες

τους να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά,

πριν από μερικά χρόνια, σήμερα, δείχνουν πιο

ετοιμοπόλεμοι, με μεγαλύτερη γκάμα μοντέ-

λων σε ευρύ φάσμα κατηγοριών, ποντάρον-

τας στην τεχνολογική αρτιότητα τους και τα πιο

καλοσχεδιασμένα μοντέλα.  Ετσι, τα επόμενα

χρόνια η παρουσία των Κινέζων στην ευρω-

παϊκή αγορά αναμένεται να ενταθεί. Ήδη,

όμως, ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση ση-

μαντικά μοντέλα, που σημειώνουν εμπορική

επιτυχία στην εγχώρια αγορά. Όπως το ηλε-

κτρικό μοντέλο  το Nio ET7. Πρόκειται ουσια-

στικά για μια επιβλητική σε εμφάνιση

ναυαρχίδα, που ξεπερνά σε μήκος τα πέντε

μέτρα. Το Nio ET7 είναι το μεγαλύτερο μον-

τέλο της συγκεκριμένης φίρμας και «καυχιέ-

ται» ότι προσφέρει μεγάλη αυτονομία.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων ετοιμάζουν 

μπαράζ μοντέλων, που θα πάρουν διαβατήριο

για την ευρωπαϊκή αγορά.

”
ενημέρωση

Tα επόμενα χρόνια η παρουσία των Κινέζων στην ευρωπαϊκή αγορά 

αναμένεται να ενταθεί. Ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση ημαντικά μοντέλα, 

που σημειώνουν εμπορική επιτυχία στην εγχώρια αγορά





12 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2022

Καθόλου απαρατήρητη δεν θα περάσει η …επέλαση της BYD στην Ευρώπη, η οποία ήδη λανσάρει

στην Γηραιά Ήπειρο τα επαγγελματικά της οχήματα. Τώρα, η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία από την

Άπω Ανατολή σχεδιάσει την ευρωπαϊκή της γκάμα, ώστε να μπορούν να λάβουν και την απαραίτητη

έγκριση τύπου. Ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2023, είναι το

Να σημειωθεί, ότι η Nio έχει ήδη εμπορική πα-

ρουσία στην Ευρώπη, με το ES8, ένα μεγάλο SUV,

που κινείται αμιγώς ηλεκτρικά και κυκλοφορεί

στη Νορβηγία. Το ET7 αναμένεται να κυκλοφορή-

σει στην αγορά, τις επόμενες εβδομάδες. Προ-

σφέρεται με ιδιαίτερα μεγάλη μπαταρία, 70 kWh

η οποία , μετά από μια πλήρη φόρτιση, μπορεί να

αγγίξει σε αυτονομία τα 500 χλμ. Οι Κινέζοι, σε μια

επίδειξη ισχύος με πεδίο δράσης την αυτονομία ,

θα προσφέρουν και μια ειδική έκδοση με μια

ισχυρότερη μπαταρία, 100 kWh με αυτονομία 700

χλμ., ενώ, ίσως να κυκλοφορήσει και έκδοση με

μπαταρία χωρητικότητας 150 kWh, που θα εκτο-

ξεύει την αυτονομία στα 1.000 χλμ.

Άλλη μια εταιρεία, από την Κίνα, η  Xpeng σχε-

διάζει να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά αυτο-

κινήτου, με έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία

των SUV. Το νέο της μοντέλο είναι το G9, θα είναι

ηλεκτρικό και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Το μεγάλο SUV, που αγγίζει σε μήκος τα 4.9

μέτρα, θα φιλοξενεί με άνεση πέντε επιβάτες,

ενώ, θα προσφέρει υψηλή τεχνολογία. Η μπατα-

ρία του είναι ενεργειακής χωρητικότητας 98 kWh.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή της, θα φορτίζει

μέσω ταχυφορτιστή – έως το 80% της χωρητικό-

τητας – σε 15 λεπτά, ενώ, η αυτονομία του θα ξε-

περνά τα 700χλμ.

■ Και μικρά ηλεκτρικά

Eισβολή 
κινέζων 

στην Ευρώπη:
Τα μοντέλα 

που έρχονται

ενημέρωση



Seal.  Το BYD Seal έχει διαστάσεις ενός μεγάλου οικο-

γενειακού – το μήκος του αγγίζει τα 4.8 μέτρα – ενώ, θα

είναι και αυτό αμιγώς ηλεκτρικό. Χάρη στη νέα τεχνο-

λογία μπαταριών που προσφέρει, το ηλεκτρικό μοντέλο

της BYD αναμένεται να προσφέρει αυτονομία 550 – 700

χλμ. Αλλά και η ALPS θα κάνει την είσοδο της στην

αγορά της Ευρώπης. Εκτός από τις μεγάλες προτάσεις,

τις ναυαρχίδες και τα πολυτελή SUV η κινεζική αυτοκι-

νητοβιομηχανία θα λανσάρει στην Ευρώπη ηλεκτρικά

μοντέλα, που οι τιμές τους θα κυμαίνονται από 15 – 25

χιλιάδες ευρώ, με πληθώρα επιλογών σε εξοπλισμούς,

γκάμα μπαταριών και αυτονομιών.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η νέα τεχνολογία μπατα-

ριών, που θα λανσάρουν στην αγορά – δίνοντας προτε-

ραιότητα στην εγχώρια γκάμα των μοντέλων τους -

όπως συμβαίνει με την κινεζική CATL, η οποία παρου-

σίασε μια νέα γενιά μπαταριών, η οποία υπόσχεται να

…εκτοξεύσει την αυτονομία των ηλεκτρικών μοντέλων

στα 1.000 χλμ! Κοντός ψαλμός για την κινεζική αυτοκι-

νητοβιομηχανία, που επιθυμεί να «χαλάσει τον ύπνο»

των Ευρωπαίων.
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Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών διαμορφώνει ένα επαρκές νομοθετικό
πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση, ώστε η χώρα να προ-
σαρμοστεί και να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις και όχι να τρέχει πίσω από αυτές, όπως συνέβη
πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως ανέφερε:
«Το 2014, κατά την προηγούμενη θητεία μου ως Υφυ-
πουργός Μεταφορών, δημιουργήσαμε το θεσμικό
πλαίσιο για τους φορτιστές των ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη συνέ-
χεια από την προηγούμενη διακυβέρνηση.
Έτσι, το 2019, υπήρχαν μόνο  58 σημεία φόρτισης σε όλη

την Ελλάδα. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, ο οδηγός του
ηλεκτροκίνητου οχήματος μπορεί να βρει περίπου
1.200 σημεία φόρτισης κατά μήκος του εθνικού οδικού
δικτύου, αλλά και μέσα στις πόλεις και καθημερινά ο
αριθμός τους αυξάνεται. Ο προγραμματισμός μας προ-
βλέπει 12.000 σημεία φόρτισης το 2025 και 25.000 το
2030, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Κώστας Καρα-
μανλής.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς στον νόμο για τα Σχέ-
δια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προβλέπεται ρητά
η εκπόνηση σχεδίων υπέρ της ηλεκτροκίνησης και των

”
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει θεσπίσει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

των συνεργείων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής 

και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάση

Επιταχύνεται 

το νομοσχέδιο

για τους τεχνίτες

ηλεκτρικών ΙΧ 

ενημέρωση

Τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης παρουσίασε ο Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές Μιχάλης Παπαδόπουλος στην

ημερίδα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και

Μοτοποδηλάτων Ελλάδος, που διεξήχθη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
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εναλλακτικών καυσίμων, σε κάθε ΣΒΑΚ που υποβάλ-
λεται προς έγκριση».
Ο Υφυπουργός Μεταφορών μίλησε για τις νομοθετικές
ρυθμίσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του
οχήματος: 
«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει θεσπίσει
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των
συνεργείων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης, είτε αμιγώς
ηλεκτροκίνητα, είτε υβριδικά. 
Τώρα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο σημαντικό
βήμα, που αφορά στους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, μια
νέα επαγγελματική κατηγορία με σπουδαίες προοπτικές
απασχόλησης στο μέλλον.  
Επιταχύνουμε την κατάρτιση του πλαισίου για την εκπαί-
δευση των τεχνιτών ηλεκτροκίνησης και τις προϋποθέ-
σεις για την πιστοποίησή τους.
Συγκεκριμένα, αντί να ακολουθήσουμε τη περίπλοκη
διαδικασία του Προεδρικού Διατάγματος θα προχωρή-
σουμε σε νομοθετική ρύθμιση κι έτσι πλέον, η σχετική
ρύθμιση θα γίνει σύντομα με Υπουργική Απόφαση».
Ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η τάση διείσδυσης
της ηλεκτροκίνησης συνεχίζεται παρά τις πρωτοφανείς
δυσκολίες που παρατηρούνται τον τελευταίο χρόνο, διε-
θνώς, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σχετικά, σημείωσε:
«Με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, στην αγορά των αμιγώς ηλεκτροκίνητων

οχημάτων, από μόλις 404 ταξινομήσεις το 2019, φθάσαμε
στις 3.594 το 2021, ενώ και το 2022, έως και τις πρώτες
ημέρες του Σεπτεμβρίου κατεγράφησαν 2.992 νέες τα-
ξινομήσεις.
Με αυτόν ρυθμό, πιθανότητα και το 2022 θα κλείσει με
αύξηση των ταξινομήσεων στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα
οχήματα, που ήδη στο σύνολό τους ανέρχονται σε 8.790.
Σε αυτό τον αριθμό προστίθεται κι ένας  στόλος περισ-
σότερων από 100.000 υβριδικών κάθε είδους, οχήματα
που χρειάζονται επισκευή και συντήρηση. Η πραγματι-
κότητα αποδεικνύει ότι η συντονισμένη πολιτική ενίσχυ-
σης της ηλεκτροκίνησης, με το κατάλληλο θεσμικό
πλαίσιο αλλά και τη χορήγηση γενναίων κινήτρων για
την αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος μέσα από το Πρό-
γραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αποδίδει καρπούς.
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνυπολογιστεί και η πα-
ροχή νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες, όπως το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φορτιστών, με την ψηφιοποίηση
του οποίου, ο χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίζει σε
πραγματικό χρόνο που υπάρχει φορτιστής, ποιο το κό-
στος φόρτισης, αλλά και ο τρόπος πληρωμής της υπη-
ρεσίας».
Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι
ανεξάρτητα από τις αναταράξεις που προκαλεί η διεθνής
συγκυρία, η κυβέρνηση διαμορφώνει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
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Εκτίμησε όμως ότι σε κάθε περίπτωση «ο μετασχημα-

τισμός του τομέα των Μεταφορών με την προώθηση

της ηλεκτροκίνησης και τη γενικότερη ενίσχυση των

εναλλακτικών καυσίμων, είναι μια αναγκαιότητα που

δεν επιτρέπει καθυστερήσεις και αναβολές». 

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι από το 2019 το Υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών κινήθηκε με ταχύτητα

και αποτελεσματικότητα, ξεκινώντας σχεδόν από το

μηδέν. 

Πρώτος στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ανα-

νέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων, σε

όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοινωνίες. 

«Δώσαμε σοβαρά και απτά κίνητρα για την αγορά ή τη

μίσθωση ηλεκτρικών Ι.Χ. και δίκυκλων. Και το αποτέ-

λεσμα μας δικαίωσε: Το 2021 ταξινομήθηκαν 6.967 ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα, όταν το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις

480.  Το ποσοστό της αγοράς, από το 0,4% του 2019 εκτι-

νάχθηκε κοντά στο 7%. Κι έτσι σήμερα, σύμφωνα με τα

επίσημα στοιχεία της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι η χώρα της

Ε.Ε. με το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής στην αγορά

ηλεκτρικών οχημάτων», σημείωσε ο κ. Καραμανλής

και πρόσθεσε:  «Μάλιστα, κατά το τρέχον έτος η άνοδος

είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ήδη στο διάστημα Ιανουαρίου

– Αυγούστου έχουν ταξινομηθεί σχεδόν 5.300 ηλε-

κτρικά επιβατικά οχήματα, αριθμός που μεταφράζεται

στο 7,1% της αγοράς για φέτος». 

Ηλεκτροκίνηση:

Τα βήματα της

κυβέρνησης για

να μπει η χώρα

στην πρίζα!

ενημέρωση

”
Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση 

παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 

κ. Κώστας Καραμανλής, στο συνέδριο Green Mobility.

Ο κ. Καραμανλής καταρχήν επισήμανε ότι σήμερα από τη μία πρέπει να 

αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και από την άλλη έχει διαμορφωθεί μία νέα 

πραγματικότητα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
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Ανέφερε επίσης ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η δεύτερη
φάση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». 
Ο δεύτερος στόχος που έθεσε το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών είναι οι υποδομές για εύκολη φόρτιση. 
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε τη συμφωνία με τους
Παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων για την
τοποθέτηση φορτιστών κατά μήκος του εθνικού οδι-
κού δικτύου, καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την το-
ποθέτηση φορτιστών στα αστικά κέντρα. «Από τα 58
σημεία φόρτισης που είχαμε το 2019, σήμερα έχουμε
1746!», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρχουν
συνεχή σημεία φόρτισης στο οδικό δίκτυο». 
«Σύμφωνα με το σχέδιο μας το 2025 θα έχουμε ανα-
πτύξει ένα δίκτυο που θα προσεγγίζει τα 12.000 σημεία
φόρτισης ώστε το 2030 να έχουμε φτάσει τους 25.000
φορτιστές πανελλαδικά», πρόσθεσε. 
Τρίτος στόχος, που έθεσε το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, είναι η μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση
των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων. 
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο Μητρώο Υποδομών
και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, επισημαίνοντας
ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή αποτελεί και
την πρώτη ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την Ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας. «Σύντομα μάλι-
στα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα είναι διαθέσιμη και

για κινητά τηλέφωνα», δήλωσε. 
Τέταρτος στόχος, είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχό-
μενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε σχετικά ότι ήδη έχει εκ-
δοθεί από τον Ιούλιο 2021 η ΚΥΑ, που προβλέπει τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία συνερ-
γείων ηλεκτρικών οχημάτων.
Ποιες λύσεις εξετάζονται για το ζήτημα της επάρκειας
του δικτύου ηλεκτρισμού 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε
όμως ιδιαίτερα και στην επάρκεια του δικτύου ηλε-
κτρικού ρεύματος. 
«Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Γιατί μπορεί
να έχουμε κάνει άλματα στην ηλεκτροκίνηση, όμως
υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει κάποτε
να αντιμετωπίσουμε και αυτό έχει να κάνει με την
επάρκεια του δικτύου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αυτά
τα ερωτήματα για την επάρκεια του δικτύου, δεν τίθεν-
ται μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και έχουν να κάνουν με τη διείσδυση της ηλεκτροκί-
νησης». 
Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι: «Το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών είχε βάλει φορτιστές 50kw
στην Εθνική Οδό. Όταν πήγαμε να βάλουμε φορτιστές
100kw, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την
επάρκεια του δικτύου».
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Αντιολισθητικές

αλυσίδες

Υποχρεωτικές

από τον 

Οκτώβριο!

ενημέρωση

Ως ειδικά ελαστικά νοούνται εκείνα που φέρουν την

ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την έν-

δειξη M+S (χιονολάστιχα).

Η συγκεκριμένη υποχρέωση των οδηγών αφορά σε

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας, κατά το

χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον

Απρίλιο κάθε έτους και όταν οι επικρατούσες συνθή-

κες το επιβάλουν.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

α. Να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων

με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα εφόσον το όχημα

κυκλοφορεί σε περιοχές όπου επικρατούν συνθήκες

χιονόπτωσης ή παγετού.

β. Να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουρ-

γίας των αντιολισθητικών μέσων, ώστε να εξασφα-

λίζεται η ορθή χρήση τους και

Υποχρεωτικός καθίσταται ο εφοδιασμός των οχημάτων με 

αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα,

όταν επιβάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις 

αρμόδιες  Αρχές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με Από-

φαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

”

Με βάση την Απόφαση επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των

κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές

αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών,

εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά.



γ. Να προσαρμόζουν την οδήγησή τους όταν χρησιμοποι-

ούνται αντιολισθητικά, ανάλογα με τις επικρατούσες συν-

θήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των

αντιολισθητικών μέσων.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος δή-

λωσε:

«Με δεδομένη τη μεταβολή των κλιματολογικών συνθη-

κών είναι χρήσιμο να προσαρμοστούμε όλοι οι οδηγοί σε

μια πραγματικότητα όπου θα εκδηλώνονται συχνότερα

ακραία καιρικά φαινόμενα. Απαιτείται μια διαφορετική νο-

οτροπία και γι΄ αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία να εν-

σωματωθεί στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών η

εκμάθηση της διαδικασίας τοποθέτησης αντιολισθητικών

αλυσίδων

Η Απόφαση για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημά-

των με αλυσίδες όταν επιβάλλεται η χρήση τους, συμπλη-

ρώνει αυτή τη δράση, σκοπός της οποίας είναι η

διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των

οδηγών και των επιβατών σε χιονισμένο ή παγωμένο

οδικό δίκτυο».  

Η συγκεκριμένη υποχρέωση των οδηγών αφορά σε

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας, κατά το χρο-

νικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε

έτους και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.
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Από πέρσι έως και σήμερα, δεκάδες αυτοκινητοβιομη-

χανίες έχουν ιδρύσει ξεχωριστά τμήματα, ώστε να εξε-

λίξουν την αυτόνομη οδήγηση, με απώτερο στόχο τα

επόμενα χρόνια, η εντυπωσιακή τεχνολογία, που …πα-

ρακάμπτει τον οδηγό, να βρει πρόσφορο έδαφος.

Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα και η VW έκανε γνωστό

πως προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου τμήματος

με ονομασία “New Mobility” , που εκτός από την εξέλιξη

των ηλεκτρικών μοντέλων της φίρμας, των ID , θα έχει

ως στόχο να αναπτύξει τα επόμενα χρόνια και τα αυτό-

νομα οχήματα. Μάλιστα, έως το 2026, η γερμανική

φίρμα θα έχει προωθήσει το πρόζεκτ Trinity, ένα σεντάν

μοντέλο, που, μεταξύ άλλων, θα θα εφοδιάζεται με αυ-

τόνομη τεχνολογία επιπέδου 4 ( στάδιο στο οποίο ο οδη-

γός έχει εποπτικό ρόλο πίσω από το τιμόνι και

παρεμβαίνει όταν υπάρχει ειδοποίηση για ανάληψη της

οδήγησης).

Σε νομικό επίπεδο και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονι-

σμό Κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 6 Ιουλίου τέ-

θηκε σε ισχύ νομικό πλαίσιο για την υποστήριξη

κυκλοφορίας οχημάτων με τεχνολογία αυτόνομης οδή-

γησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκε-

Aυτόνομα

Αυτοκίνητα

Στους 

δρόμους 

και με τη 

σφραγίδα 

του νόμου!

ενημέρωση

Πότε θα δούμε τα αυτόνομα αυτοκίνητα;

Τι μπορούν να κάνουν τα αυτοκίνητα με σύστημα αυτόνομης

οδήγησης επιπέδου 3, που πλέον επιτρέπει να κυκλοφορούν 

και με τη …σφραγίδα του νόμου, στην Ευρώπη;

Πριν από ένα χρόνο η Toyota, χρησιμοποιούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τα

αυτόνομα ηλεκτρικά λεωφορεία της, ώστε να μετακινούνται στο Τόκιο, οι αθλητές

με άνεση και να φτάνουν στην ώρα τους στο στάδιο που έχουν επιλέξει. 
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κριμένο νομικό επίπεδο προβλέπει την κυκλοφο-

ρία αυτοκινήτων, με σύστημα αυτόνομης οδήγη-

σης επιπέδου 3, ενώ, σύντομα, θα τεθεί σε

εφαρμογή και το πλαίσιο που αφορά το επίπεδο 4.

Τι μπορεί όμως, να κάνει ένα αυτοκίνητο, με σύ-

στημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 και ποιος

είναι ο ρόλος του οδηγού πίσω από το τιμόνι; Ο

πρώτος και ακλόνητος νόμος προβλέπει ότι, σε ένα

αυτοκίνητο με επίπεδο 3 είναι απαραίτητη η προ-

ϋπόθεση της παρουσίας του οδηγού στη θέση οδή-

γησης. 

Επίσης, το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να τεθεί

σε λειτουργία μόνο αν το αυτοκίνητο κινείται σε αυ-

τοκινητόδρομο. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι

με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης, ο οδηγός δεν

χρειάζεται να έχει τα χέρια επάνω στο τιμόνι. Όπως

και δεν απαιτείται να έχει τεταμένη την προσοχή

του στο δρόμο!

Άλλη μια παράμετρος είναι ότι το εν λόγω σύστημα

θα πρέπει να είναι ενεργό έως τα 60 χλμ/ώρα, ενώ

από τις 23 Ιανουαρίου 2023 το όριο θα ανέβει στα

130 χλμ/ώρα. Ο οδηγός θα πρέπει πάντως να είναι

σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος, όταν

του ζητηθεί.

Οι εξελίξεις τρέχουν

Πάντως, οι εξελίξεις για την αυτόνομη οδή-
γηση τρέχουν. Ήδη αναμένεται έως τα τέλη
του Σεπτέμβρη – το αργότερο έως τον
Οκτώβριο – να δοθούν στη δημοσιότητα οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι αυστηροί κα-
νονισμοί, όπου θα  επιτραπεί η κυκλοφορία
οχημάτων αυτόνομης οδήγησης επιπέδου
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται έτσι ο πρώ-
τος θεσμός παγκοσμίως που νομοθετεί για
την αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4. Η δια-
φορά του επιπέδου 3 από το επίπεδο 4
είναι …συγκλονιστικές! Στο επίπεδο 4 δεν
απαιτείται η παρουσία του οδηγού πίσω
από το τιμόνι ( ενώ, στο επίπεδο 3 είναι επι-
βεβλημένη), ενώ, η χρήση του συστήματος
μπορεί να συμβεί και σε αστικό επίπεδο.

”

”
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τεχνολογία

BMw fuel 

cell systeM

O ρόλος της χημικής αντίδρασης

που λαμβάνει χώρα στην κυψέλη 

καυσίμου ανάμεσα στο υδρογόνο από τις

δεξαμενές και το οξυγόνο του αέρα.

Το νέο σύστημα 

κυψελών καυσίμου

τεχνολογία
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Το BMW Group θα κατασκευάζει τώρα πολύ αποδοτικά συστήματα κυψελών 

καυσίμου εσωτερικά, στο κέντρο αριστείας του για το υδρογόνο. 

Αυτή η τεχνολογία είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της BMW iX5 

Hydrogen και παράγει υψηλή συνεχή ισχύ 125 kW/170 hp

BMw fuel cell system

Συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που υιοθετεί την πέμπτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive και

μία μπαταρία υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένη γι’ αυτό το όχημα, ώστε να μπορεί το σύστημα με-

τάδοσης κίνησης να αποδίδει 275 kW/374 hp. Η ομάδα εξέλιξης ενσωμάτωσε το ισχυρό σύστημα μετά-

δοσης κίνησης – που αποτελείται από δύο δεξαμενές υδρογόνου, την κυψέλη καυσίμου και τον

ηλεκτροκινητήρα – στην υπάρχουσα πλατφόρμα της BMW X5 για την περιορισμένη παραγωγή. Η BMW

iX5 Hydrogen έχει ήδη αποδείξει με επιτυχία την άριστη καθημερινή της χρηστικότητα, ακόμα και σε

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου χειμερινών δοκιμών στη Σουηδία

στις αρχές της χρονιάς.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα δοκιμών αυτής της νέας σειράς αυτοκινήτων μικρής κλίμακας παραγω-

γής έχουν τις ρίζες τους στην εκτενή εμπειρία του BMW Group στη χρήση του υδρογόνου ως τεχνολογίας

κίνησης. Οι κινητήρες καύσης με υδρογόνο ήδη χρησιμοποιούνταν πριν από την άφιξη του συστήματος

κυψελών καυσίμου. Θέματα απόδοσης ώθησαν το BMW Group να συνεχίσει τις εργασίες εξέλιξης στον

τομέα αυτό από το 2015 με την BMW Σειρά 5 GT Hydrogen Cell που βασίζεται στην τεχνολογία κυψελών

καυσίμου. Από τότε, η τεχνολογία κυψελών καυσίμου βελτιώνεται σταθερά, με την αξιοποίηση της τερά-

στιας τεχνογνωσίας της εταιρείας στον τομέα των συμβατικών τεχνολογιών κίνησης και την εφαρμογή

των αυστηρών προτύπων συνολικής αποδοτικότητας που αναμένει από όλα τα οχήματά της.
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Παραγωγή συστημάτων κυψελών καυσίμου στο Μόναχο.

Μία χημική αντίδραση λαμβάνει χώρα στην κυ-

ψέλη καυσίμου ανάμεσα στο υδρογόνο από τις

δεξαμενές και το οξυγόνο του αέρα. Η διατήρηση

μιας σταθερής παροχής και των δύο στοιχείων

στη μεμβράνη της κυψέλης καυσίμου είναι καί-

ριας σημασίας για την απόδοση του συστήματος.

Πλέον των τεχνολογικών ισοδύναμων χαρακτη-

ριστικών που απαντώνται στους κινητήρες εσω-

τερικής καύσης, όπως οι μεγάλοι αεραγωγοί, τα

φίλτρα αέρα, οι μονάδες ελέγχου και οι αισθητή-

ρες, το BMW Group ανέπτυξε επίσης ειδικά

εξαρτήματα υδρογόνου για το νέο σύστημα κυ-

ψελών καυσίμου. Αυτά περιλαμβάνουν για πα-

ράδειγμα το συμπιεστή υψηλής ταχύτητας με

στρόβιλο και την αντλία ψυκτικού υγρού υψηλής

τάσης.

Το BMW Group προμηθεύεται τις μεμονωμένες

κυψέλες καυσίμου που απαιτούνται για την πα-

ραγωγή της BMW iX5 Hydrogen από την Toyota

Motor Corporation. Οι δύο εταιρείες απολαμβά-

νουν μία καλή σχέση συνεργασίας που βασίζεται

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη εδώ και πολλά χρό-

νια και συνεργάζονται πάνω στα συστήματα κί-

νησης κυψελών καυσίμου από το 2013. Τα

συστήματα κυψελών καυσίμου κατασκευάζονται

σε δύο βασικά στάδια. Οι μεμονωμένες κυψέλες

καυσίμου συναρμολογούνται πρώτα σε μία συ-

στοιχία κυψελών. Το επόμενο βήμα περιλαμβά-

νει την τοποθέτηση όλων των υπολοίπων

εξαρτημάτων για την παραγωγή ενός ολοκληρω-

μένου συστήματος κυψελών καυσίμου.



BMw fuel cell system 

Η στοίβαξη των κυψελών καυσίμου είναι μία

πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αφού το

κάθε εξάρτημα ελεγχθεί για τυχόν ζημιές, η

στοίβα συμπιέζεται από μία μηχανή που ασκεί

πίεση πέντε τόνων και τοποθετείται σε ένα περί-

βλημα. Το περίβλημα κατασκευάζεται στο χυτή-

ριο ελαφρών μετάλλων στο εργοστάσιο του

BMW Group Plant στο Landshut με τη χρήση

μιας τεχνικής χύτευσης με άμμο. Για το σκοπό

αυτό, τηγμένο αλουμίνιο χύνεται σε ένα καλούπι

κατασκευασμένο από συμπιεσμένη άμμο ανα-

μεμειγμένη με ρητίνη σε μια διαδικασία ειδικά

σχεδιασμένη για αυτό το όχημα περιορισμένης

παραγωγής. Η πλάκα συμπίεσης, που παρέχει

υδρογόνο και οξυγόνο στη συστοιχία κυψελών

καυσίμου, κατασκευάζεται από πλαστικά εξαρ-

τήματα και χυτά από ελαφρύ κράμα, επίσης από

το εργοστάσιο του Landshut. Η πλάκα συμπίε-

σης σχηματίζει μία αεροστεγή και υδατοστεγή

σφράγιση γύρω από το περίβλημα.

Η τελική συναρμολόγηση των συστοιχιών κυψε-

λών καυσίμου περιλαμβάνει μία δοκιμή τάσης

μαζί με εκτεταμένες δοκιμές της χημικής αντί-

δρασης μέσα στις κυψέλες. Τέλος, όλα τα διαφο-

ρετικά εξαρτήματα τοποθετούνται μαζί στο χώρο

συναρμολόγησης για να ολοκληρωθεί η παρα-

γωγή του συστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτού

του σταδίου συναρμολόγησης του συστήματος,

τοποθετούνται και άλλα εξαρτήματα όπως ο

συμπιεστής, η άνοδος και η κάθοδος, η αντλία

ψυκτικού υγρού υψηλής τάσης και η πλεξούδα

καλωδίωσης.
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Η αναβάθμιση δεν αφορούσε μόνο στους μεγαλύτερους χώ-
ρους, αλλά κυρίως στη μετάβαση της μονάδας στην 4η βιο-
μηχανική επανάσταση (4.0). Παράλληλα, από την αρχή της
δημιουργίας των Giulia και Stelvio τέθηκαν και οι βασικοί άξο-
νες της στρατηγικής παραγωγής, οι οποίοι είναι: η ποιότητα, η
προστασία του περιβάλλοντος και η απόλυτη εστίαση στις επι-
θυμίες του πελάτη. Η Alfa Romeo με μια σειρά σύντομων
videos παρουσιάζει την ιστορία πίσω από τη διαδικασία πα-
ραγωγής των Giulia και Stelvio στο εργοστάσιο του Cassino
και τα «μυστικά» που οδήγησαν στην επίτευξη των αυστηρών
προδιαγραφών που αφορούν στην κατασκευή των δύο μον-
τέλων.     

”CASSINO - H γραμμή παραγωγής των    
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πλατφόρμα “Giorgio” & σχεδιασμένες
ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα

επίπεδα ποιότητας, τεχνολογίας και
οδηγικής ευχαρίστησης, οι Giulia

και Stelvio απαίτησαν για την 
κατασκευή τους ένα εξίσου

προηγμένο εργοστάσιο παραγωγής.

Η επιλογή της μονάδας παραγωγής στο Cassino

στα Νότια της πρωτεύουσας Ρώμης για αυτή τη

δύσκολη αποστολή, κάθε άλλο παρά τυχαία

ήταν. Κατασκευασμένο το 1971, το εργοστάσιο

είχε ήδη ξεπεράσει την παραγωγή 7,5 εκ. οχημά-

των, ενώ η ολική αναβάθμιση του το 2015 έχει

επεκτείνει τη συνολική του έκταση στα 2 εκατομ-

μύρια τετραγωνικά μέτρα, τα οποία φιλοξενού-

σαν περισσότερους από 4.300 εργαζόμενους. 

Alfa Romeo
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τεχνολογία

Το εργοστάσιο του Cassino – Επενδύοντας στο μέλλον

Κάτω από το θρυλικό Monte Cassino, η μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων που ξε-

κίνησε τη λειτουργία της το 1971, αποτελεί το κέντρο της ζωής της περιοχής που

βρίσκεται περίπου 130χλμ. Νότια της Ρώμης. Από τις γραμμές της πέρασαν πο-

λυάριθμα μοντέλα των Fiat, Lancia και Alfa Romeo, όμως η μεγάλη αλλαγή ήρθε

το 2015 όπου αποφασίστηκε η μονάδα να εστιάσει στην παραγωγή premium αυτο-

κινήτων υψηλών επιδόσεων, επαναπροσδιορίζοντας το σύνολο των διαδικασιών.

Σήμερα, δίπλα στις Alfa Romeo Giulia και Stelvio, το Cassino δημιουργεί και τη

νέα Maserati Grecale.

  μοντέλων Giulia & Stelvio της Alfa Romeo
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■Τεχνολογία αιχμής 

Η αυτοματοποίηση στην υπηρεσία της ποιότητας

Τα ρομπότ και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποτελούν

εδώ και καιρό σημαντικό χαρακτηριστικό στην παραγωγή αυ-

τοκινήτων. Στην περίπτωση του Cassino αυτή η πραγματικότητα

προχώρησε σε ένα ανώτερο επίπεδο με την εγκατάσταση 1.022

ρομπότ τα οποία αναλαμβάνουν μια σειρά διαδικασιών, από τη

διαμόρφωση των μεταλλικών επιφανειών και τις συγκολλήσεις

με διάφορους τρόπους, μέχρι τη βαφή. Μόνο οι συγκολλήσεις

που πραγματοποιούν τα ρομπότ σε μια Giulia ή Stelvio  ξεπερ-

νούν τις 5.000, ενώ αντίστοιχα αυτοματοποιημένα συστήματα

ελέγχουν και επαληθεύουν τη σωστή ολοκλήρωση των εργα-

σιών. Το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης βελτιστοποιεί την

ποιότητα κατασκευής και την ασφάλεια του προσωπικού και

είναι ιδανική για οχήματα που συνδυάζουν διαφορετικού είδους

υλικά, όπως τα δύο κορυφαία μοντέλα της Alfa Romeo που πα-

ράλληλα με το χάλυβα αξιοποιούν μεταξύ άλλων το αλουμίνιο,

τα ανθρακονήματα και το τιτάνιο.

>
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■Στην εποχή 

του 4.0 – 

Ποιότητα 

στο προϊόν 

και την 

εξυπηρέτηση

■Δίνοντας χρώμα - Το ανθρώπινο στοιχείο δίνει

την προστιθέμενη αξία στην αυτοματοποίηση

Το χρώμα αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αναδεικνύει το

δυναμικό στιλ  των Giulia και Stelvio, ενώ παράλληλα προστα-

τεύει το αμάξωμα. Τόσο η διαδικασία της αντιδιαβρωτικής προ-

στασίας, όσο και εκείνες που αφορούν στα στάδια βαφής

πραγματοποιούνται εντελώς αυτόματα. Η διαδικασία είναι τόσο

ακριβής που αυτοκίνητα με διαφορετικά χρώματα μπορούν να

αποκτήσουν τη βαφή τους έχοντας απόσταση μόλις λίγων μέ-

τρων μεταξύ τους. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο μειώνεται,

τόσο η κατανάλωση πρώτων υλών, αλλά και νερού με το όφε-

λος να φτάνει το 90% σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές μεθό-

δους βαφής! Η ίδια, πλήρως αυτοματοποιημένη και κορυφαίας

ακρίβειας διαδικασία ακολουθείται και για την εφαρμογή των

υλικών στεγανοποίησης. Για την επίτευξη της μέγιστης ποιότη-

τας, η Alfa Romeo δεν επαναπαύεται μόνο στην υψηλή τεχνο-

λογία, αλλά επιστρατεύει και τα πλέον έμπειρα μέλη της ομάδας

παραγωγής, τα οποία κάνουν τον τελικό έλεγχο εντοπίζοντας

ακόμα και την παραμικρή απόκλιση από τις πολύ αυστηρές προ-

διαγραφές.

τεχνολογία
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CASSINO - H γραμμή παραγωγής των μοντέλων της Alfa Romeo

■Η λίμνη του Cassino – 

Η φιλικότητα προς το περιβάλλον και η αποδοτικότητα σε αρμονία

Μια από τις πλέον εντυπωσιακές αναβαθμίσεις που έλαβε το Cassino ώστε να φιλοξενήσει την παραγωγή

των Giulia και Stelvio, είναι η τεχνητή λίμνη συνολικής έκτασης 20.000τ.μ. η οποία μπορεί να συλλέξει

500.000κ.μ. νερό ανά έτος, ποσότητα που μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες 6.000 οικογενειών. Εκμε-

ταλλευόμενη το νερό της βροχής, η μονάδα παραγωγής πετυχαίνει ταυτόχρονο δύο πολύ βασικούς στόχους.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης κατανάλωσης νερού από

το δίκτυο ύδρευσης και ο δεύτερος με την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για τη βαφή των αυτο-

κινήτων. Το νερό της βροχής έχει μηδενικά ποσοστά ασβεστίου, ενώ με την παράλληλη φύτεψη βλάστησης

που με φυσικό τρόπο απομακρύνει ίχνη μετάλλων και άλλες ουσίες, το νερό από την τεχνητή λίμνη του

Cassino έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη αποδοτικότητα στη διαδικασία βαφής.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες λειτουργούν αρμονικά χάρη στην εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος πα-
ραγωγής που πέρασε το Cassino στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (4.0). Η συνδεσιμότητα των
μηχανών με τους ανθρώπους βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία, έτσι ώστε η παραγωγή να ολοκληρώνεται με
απόλυτη ασφάλεια, κορυφαία ποιότητα, αλλά και τον ελάχιστο χρόνο. Οι εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής
επιβεβαιώνουν κάθε φάση της διαδικασίας μέσω smartwatches, ενώ οθόνες παρουσιάζουν με ψηφιακή
μορφή την παραγωγή του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο. Ανά πάσα στιγμή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει
βοήθεια ή και να σταματήσει την παραγωγή εφόσον διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα. 



Nissan

H νέα τεχνολογία με καταλυτικά

ενεργά είδη για την αδρανοποίηση

των ιών

Η τεχνολογία έχει πιθανές εφαρμογές για την απενεργοποίηση των ιών με

την οξείδωση, τη μετουσίωση και την αποικοδόμηση πρωτεϊνών και άλλων ου-

σιών στην επιφάνεια του ιού. 

Με το οξυγόνο στον αέρα να δρα ως οξειδω-

τικό, το είδος του καταλύτη παράγει αυτό το

αποτέλεσμα ακόμη και κάτω από σκοτεινές

συνθήκες σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς να

απαιτείται φωτεινή ακτινοβολία, όπως συμβαί-

νει συνήθως με την οξείδωση.

Εκτός από την απενεργοποίηση των ιών, συμ-

περιλαμβανομένου του νέου κορωνοϊού,   αυτή

η τεχνολογία μπορεί επίσης να απενεργοποι-

ήσει παθογόνα όπως μύκητες και βακτήρια.

Έχει τη δυνατότητα για ευρείες εφαρμογές στο

μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως

αντιβακτηριδιακών και αντιικών υλικών βάσης

σε φίλτρα για εξοπλισμό κλιματισμού και καθα-

ριστές αέρα, καθώς και σε μάσκες και ιατρικά

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί οργανικούς

καταλύτες οξείδωσης ριζών νιτροξυλίου (ριζι-

κοί καταλύτες). Αυτοί οι καταλύτες οξειδώνουν

οργανικές ενώσεις παρουσία κατάλληλων συν-

καταλυτών, χρησιμοποιώντας μοριακό οξυγόνο

στον αέρα του περιβάλλοντος που δρα ως τερ-

ματικό οξειδωτικό.

Μελέτες για τα αποτελέσματα αυτής της τεχνο-

λογίας έχουν βρει ότι τα άλατα οξικού αμμω-

νίου που παράγονται από καταλύτες ριζών,

Η Nissan Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε  ότι έχει αναπτύξει 

από κοινού μια τεχνολογία με τη Σχολή Φαρμακευτικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Tohoku που απενεργοποιεί

ιούς, χρησιμοποιώντας καταλυτικά ενεργά είδη για αερόβια 

οξείδωση.
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τεχνολογία

μέσω αερόβιας οξείδωσης, οξειδώνουν και

αδρανοποιούν τις επιφανειακές πρωτεΐνες των

ιών, μειώνοντας έτσι την ικανότητά τους να δε-

σμεύονται στα κύτταρα-στόχους. Επιπλέον, η

επεξεργασία του τομέα δέσμευσης του υποδοχέα

της πρωτεϊνικής ακίδας του SARS-CoV2 (στέλε-

χος omicron) μειώνει σημαντικά τη δέσμευση της

πρωτεΐνης ακίδας στον υποδοχέα. Χρησιμοποι-

ώντας κορωνοϊό των αιλουροειδών,  έναν εναλ-

λακτικό ιό του SARS-CoV2,  αξιολογήθηκε η

μολυσματική του δράση σε νεφρικά κύτταρα αι-

λουροειδών και παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη

αναστολή των μορφολογικών αλλαγών που σχε-

τίζονται με τη μόλυνση στα κύτταρα.

Αυτή η τεχνολογία δημιουργήθηκε με την αξιο-

ποίηση των τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας

της Nissan στην ανάπτυξη αυτοκινήτων και των

τεχνολογιών της σχολής του Πανεπιστημίου To-

hoku που σχετίζονται με την ανάπτυξη φαρμά-

κων, την αξιολόγηση φαρμάκων και άλλες φαρ-

μακευτικές επιστήμες, την προετοιμασία

καταλύτη και την αξιολόγηση απόδοσης κατα-

λύτη.

Οι ριζικοί καταλύτες χρησιμοποιούνται ως πρό-

σθετα στα πολυμερή βασικά υλικά των χρωμά-

των αυτοκινήτων, καθώς και στις ίνες και τα

οργανικά πολυμερή υλικά που χρησιμοποιούνται

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οχη-

μάτων. Αναστέλλουν τις αντιδράσεις φωτοαποι-

κοδόμησης (π.χ. σκάσιμο, ευθραυστότητα,

ξεθώριασμα) για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η

Nissan ερευνά και αναπτύσσει τη χρήση ριζικών

καταλυτών για την αδρανοποίηση των ιών σε μια

προσπάθεια να αξιοποιήσει στο έπακρο την κα-

ταλυτική τους δραστηριότητα και να συνεισφέρει

περαιτέρω στο  κοινωνικό σύνολο.

σεπτέμβριος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 31



32 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● σεπτέμβριος 2022

ηλεκτροκίνηση

 

Jeep Avenger
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Η παρουσίαση του πλάνου, περιλαμβάνει την πα-
ρουσίαση τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών SUV για
τις αγορές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, μέχρι
το τέλος του 2025. Σύμφωνα με τη στρατηγική της
Jeep που βρίσκεται σε εξέλιξη, μέχρι το 2030, το
50% των πωλήσεων της μάρκας στις Η.Π.Α. και το
100% των πωλήσεων στην Ευρώπη θα αποτελούν-
ται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πλάνο
υποστηρίζει απόλυτα τους στόχους ουδετερότητας
άνθρακα που τέθηκαν από τον Όμιλο Stellantis στο
πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδίου Dare For-
ward 2030.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Jeep επιβεβαίωσε
ότι το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Jeep Avenger, θα λαν-
σαριστεί στην Ευρώπη στις αρχές του επόμενου
έτους, ενώ αποκάλυψε και τις πρώτες πληροφο-
ρίες δύο αμιγώς ηλεκτρικών SUV, των Jeep Recon
και Wagoneer S, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην
Β. Αμερική και σε άλλα σημεία του πλανήτη.
Στην Ευρώπη η Jeep έχει ήδη πραγματοποιήσει

ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της εξηλεκτρισμένης
κίνησης, προσφέροντας ήδη για το σύνολο της γκά-
μας επιβατικών της μοντέλων εξηλεκτρισμένα
SUV.
Το πλάνο που αποκαλύφθηκε σήμερα βασίζεται

στην επιτυχία που έχει ήδη η τεχνολογία 4xe, με την
εξέλιξη μιας γκάμας ικανών, αμιγώς ηλεκτρικών
μοντέλων που θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με
τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς. Η μάρκα
μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει παρουσιάσει στην

Ευρώπη τέσσερα μοντέλα μηδενικών ρύπων που
θα καλύπτουν τις δημοφιλέστερες κατηγορίες. Ως
αποτέλεσμα αυτής της προϊόντικής επίθεσης, όλες
οι πωλήσεις της Jeep στην Ευρώπη μέχρι το 2030
θα αποτελούνται από 100% αμιγώς ηλεκτρικά οχή-
ματα.
Το πρώτο μοντέλο που εγκαινιάζει αυτή την επί-

θεση είναι το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό
Jeep Avenger, ένα συμπαγές SUV, το οποίο απο-
καλύφθηκε νωρίτερα το 2022 κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού
πλάνου της Stellantis, Dare Forward 2030.
Το νέο Jeep Avenger θα είναι διαθέσιμο στην Ευ-
ρώπη και σε άλλες αγορές, όπως η Ιαπωνία και η
Νότια Κορέα, θα τοποθετείται κάτω από το Jeep
Renegade και θα παράγεται στην προηγμένη και
εξαιρετικά αποδοτική μονάδα παραγωγής του
Tychy στην Πολωνία.  
Με αυτονομία που θα προσδιορίζεται στα 400χλμ.,
αυτό το νέο SUV με την εντυπωσιακή απόσταση
από το έδαφος και τις αντίστοιχα εντυπωσιακές γω-
νίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής, θα προ-
σφέρει παράλληλα προηγμένη τεχνολογία, αλλά και
ένα εξαιρετικά ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό
με έξυπνες λύσεις συνδεσιμότητας.
Η παρουσίαση του Jeep Avenger θα πραγματο-

ποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι στις 17
Οκτωβρίου, με τις προ-παραγγελίες να ανοίγουν
την ίδια ημέρα. Τα νέα Jeep Avenger θα φτάσουν
στις εκθέσεις στις αρχές του 2023.

Jeep Avenger
Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Jeep,

φτάνει στην Ευρώπη το 2023

■ Η Jeep® ανακοίνωσε ένα αναλυτικό πλάνο για τη νέα γενιά αμιγώς

ηλεκτρικών της οχημάτων 4xe, ως μέρος της στρατηγικής της να καταστεί

η κορυφαία εξηλεκτρισμένη μάρκα SUV στον κόσμο.
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■ Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του ENYAQ iV, η ŠKODA προσθέτει τώρα στη

γκάμα της το κομψό ENYAQ COUPÉ iV καθώς και την σπορ έκδοση RS προσφέρον-

τας μια επιλογή ηλεκτρικού αυτοκινήτου που δε θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Το νέο ENYAQ COUPÉ iV με το σπορ στυλ του και την κομψότητά του αποτελεί 

το νέο μέλος στην οικογένεια της ŠKODA iV που έρχεται να ξεχωρίσει. 

ηλεκτροκίνηση

ŠKODA ENYAQ
COUPÉ iV

H ηλεκτροκίνηση στην πιο κομψή
και δυναμική εκδοχή της

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV
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Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της μάρκας πέτυχαν

για άλλη μια φορά να

συνδυάσουν τον υψηλό βαθμό λειτουργικότητας με

έναν σχεδιασμό που συγκινεί. Το ENYAQ COUPÉ iV

συνδυάζει τέλεια το συναίσθημα με την αποτελεσμα-

τικότητα, προσφέροντας στο μοντέλο μεγαλύτερους

χώρους, μέσα σε ένα ιδιαίτερα κομψό αμάξωμα. Πα-

ράλληλα, το ολοκαίνουργιο κορυφαίο μοντέλο της

σειράς είναι επίσης το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό

μοντέλο στην έκδοση ŠKODA RS. 

Το νέο ŠKODA ENYAQ iV και το ENYAQ COUPÉ iV πα-

ράγονται στο κεντρικό εργοστάσιο της ŠKODA στο

Mladá Boleslav, καθιστώντας τα μοναδικά οχήματα

του Ομίλου Volkswagen με αρθρωτή ηλεκτρική

πλατφόρμα MEB στην Ευρώπη που κατασκευάζονται

εκτός Γερμανίας. Λόγω της σύνθεσής της και του με-

γάλου μεταξονίου της, η πλατφόρμα MEB επιτρέπει

νέες επιλογές όσον αφορά στις αναλογίες αμαξώμα-

τος και τη σχεδίαση. Καθώς η μπαταρία υψηλής

τάσης για το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι πλή-

ρως ενσωματωμένη στο κάτω μέρος του αμαξώμα-

τος και επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα δεν διαθέτουν

σήραγγα μετάδοσης, ο διαθέσιμος χώρος για τους

πίσω επιβάτες είναι επίσης ιδιαίτερα μεγάλος.
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ηλεκτροκίνηση

Δεδομένου ότι η τεχνολογία και η βασική γλώσσα σχεδιασμού βασίζονται στο ENYAQ iV, η κύρια καινο-

τομία με το ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV είναι το σχήμα του αμαξώματος. Η γραμμή οροφής σε στυλ κουπέ

που κατεβαίνει από την κολόνα Β δίνει στο νέο αυτοκίνητο μια ακόμα πιο συγκινητική εμφάνιση. 

Αυτό το στυλ τονίζεται από τον σπορ μπροστινό προφυλακτήρα και τη νέα σχεδίαση των πλαϊνών μαρσπιέ

βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, που τονίζει ακόμη περισσότερο το μήκος του αυτοκινήτου.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων των εκδόσεων του ENYAQ COUPÉ iV είναι η πανοραμική γυάλινη

οροφή, η οποία εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή από το παρμπρίζ μέχρι το πίσω παράθυρο και έχει έντονη

μαύρη απόχρωση.

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV
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Η δυναμική σχεδίαση και η συναισθηματική εμ-

φάνιση ενισχύονται από τροχούς με ζάντες 19

έως 21 ιντσών και τους προβολείς Full LED εμ-

πρός και πίσω, που διατίθενται στάνταρ.

Το νέο ENYAQ COUPÉ iV είναι το αποτέλεσμα της

μετατροπής του concept VISION iV, που έλαβε

μεγάλη προσοχή πριν από δύο χρόνια, σε αυτο-

κίνητο μαζικής παραγωγής. Με τις αθλητικές

γραμμές του, το ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV προκα-

λεί ακόμα μεγαλύτερη συγκίνηση από το ENYAQ

iV, το οποίο έχει κάνει ήδη τη διαφορά στην

αγορά. Το ENYAQ COUPÉ iV προσφέρει επίσης

όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των αυτοκινήτων

ŠKODA, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου

εσωτερικού χώρου και της υψηλής λειτουργικό-

τητας.

Το νέο SUV κουπέ φέρει περαιτέρω καινοτομίες

στη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της ŠKODA.

Ένα από αυτά είναι η έκδοση RS που αποτελεί το

πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο RS της μάρ-

κας. Το ENYAQ COUPÉ iV, με το πολύ κομψό αμά-

ξωμά του, είναι ένας τέλειος συνδυασμός

συναισθηματικής εμφάνισης και υψηλών επιδό-

σεων, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει την ευρυ-

χωρία για την οποία φημίζονται τα αυτοκίνητα

ŠKODA.
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FORD MUSTANG
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Η Ford αποκάλυψε σήμερα την ολοκαίνουργια Mustang, η οποία

μεταμορφώνει το σπορ κουπέ μοντέλο με τις μεγαλύτερες πω-

λήσεις ανά τον κόσμο στην πιο διασκεδαστική στην οδήγηση

Mustang που κατασκευάστηκε ποτέ, μέσα από μια πιο αιχμηρή

σχεδιαστική προσέγγιση, ένα πλήρως επανασχεδιασμένο ψη-

φιακό cockpit και έναν προηγμένο, νέο V8 κινητήρα.

Ο αντίκτυπος της Mustang ξεπερνά τα 10 και πλέον εκατομμύρια

αντίτυπά της που πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια των 58 ετών συ-

νεχούς παραγωγής της, καθώς έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες

εμφανίσεις στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική

σκηνή και τα βιντεοπαιχνίδια, όντας ταυτόχρονα το όχημα με τα

περισσότερα likes στο Facebook. Ο κόσμος λατρεύει την Mus-

tang. Από τότε που παρουσιάστηκε η τελευταία, ολοκαίνουργια

γενιά της το 2014, η Mustang είναι το σπορ κουπέ μοντέλο με τις

μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο κάθε χρόνο.

Το νέο coupe, καθώς και η έκδοση convertible, αναβαθμίζουν

τον σπορ χαρακτήρα της Mustang, με βελτιωμένο hardware και

λογισμικό, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις, που συνδυάζονται με

έναν νέο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων τέταρτης γενιάς (Gen IV) που πα-

ρέχει ακόμη μεγαλύτερη απόκριση και απόδοση.Η νέα Mustang

GT διαθέτει νέο σύστημα αερόψυξης με διπλή εισαγωγή αέρα

και διπλές πεταλούδες εισαγωγής, ελαχιστοποιώντας τις απώ-

λειες και επιτρέποντας υψηλότερους ρυθμούς ροής του αέρα.Οι

δυνατότητες της νέας Mustang βελτιστοποιούνται σε μια ποικιλία

συνθηκών χάρη στα έξι προφίλ οδήγησης: τα Normal, Sport,

Slippery, Drag και Track που πλαισιώνονται από ένα επιπλέον,

το οποίο προσφέρει πολλές ρυθμίσεις, οι οποίες προσαρμόζονται

ανάλογα με τις εκάστοτε προτιμήσεις του οδηγού. 

>> Aπόλυτη 
εμπειρία οδήγησης
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Η ολοκαίνουργια Ford Mustang 

αναβαθμίζει το στυλ, τις επιδόσεις και την

ψηφιακή εμβύθιση προσφέροντας την

απόλυτη εμπειρία οδήγησης

■ Αθλητικές επιδόσεις
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■ Καθηλωτικές ψηφιακές εμπειρίες εστιασμένες στον οδηγό

Καθώς ο οδηγός επιλέγει κάθε mode, τα αντίστοιχα

γραφικά υψηλής πιστότητας στον ψηφιακό πίνακα ορ-

γάνων σηματοδοτούν την ενεργοποίησή του. H από-

κριση στην οδήγηση έχει βελτιωθεί χάρη στην

καλύτερη επικοινωνία του ταχύτερου πλέον τιμονιού

με τους τροχούς, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική

του οχήματος στις στροφές. 

Το rev-matching, το οποίο κρατά ψηλά τις στροφές

του κινητήρα όταν ο συμπλέκτης είναι ενεργοποιημέ-

νος για να διατηρηθεί η παροχή μέγιστης ροπής κατά

τη διάρκεια των χειροκίνητων αλλαγών ταχυτήτων,

είναι στάνταρ στην Mustang GT, παρέχοντας ακόμη

μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η Mustang GT προσφέρεται με αυτόματο κιβώτιο 10

σχέσεων ή με ένα χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Το πακέτο Performance Pack είναι στάνταρ και περι-

λαμβάνει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, διαφορικό πε-

ριορισμένης ολίσθησης, φρένα 19 ιντσών της

Brembo καθώς και το σύστημα Active Valve Exhaust

που εξασφαλίζει διαφορετικούς ήχους κινητήρα που

ταιριάζουν σε διαφορετικά σενάρια οδήγησης. Η προ-

αιρετική ενεργή ανάρτηση MagneRide®  παρακο-

λουθεί τα «δρώμενα» χίλιες φορές το δευτερόλεπτο

και χρησιμοποιεί ένα υγρό που ελέγχεται ηλεκτρο-

νικά, ρυθμίζοντας την απόσβεση ανάλογα με τις συν-

θήκες.

Πίσω από την εμβληματική εξωτερική σιλουέτα της Mustang έβδομης γενιάς κρύβεται το πιο προηγμένο τε-

χνολογικά και πιο οδηγοκεντρικό cockpit που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ford για το εμβληματικό σπορ μοντέλο

της, συνδυάζοντας ιδανικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Το πιο αξιοσημείωτο εδώ είναι η αφαίρεση του παραδοσιακού διπλού «φρυδιού» στο άνω τμήμα του ταμπλό,

επιλογή που ανοίγει το δρόμο για μια ρέουσα, ντυμένη με γυαλί, ανοιχτή κεντρική οθόνη που πλημμυρίζει από

τεχνολογία.
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■ Περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, περισσότερη τεχνολογία

Πίσω από το νέο, παχύτερο, τιμόνι με το επίπεδο

κάτω τμήμα βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας ορ-

γάνων 12,4 ιντσών, ο οποίος μπορεί να παραμετρο-

ποιηθεί προκειμένου να εμφανίζει διαφορετικές

διατάξεις και νέα, προσαρμόσιμα γραφικά, ανάλογα

με το προφίλ οδήγησης που έχει επιλέξει ο οδηγός.

Η επόμενη γενιά Mustang αποκτά ένα φρέσκο σχε-

διασμό εσωτερικού χώρου που αναπτύχθηκε ειδικά

για το μοντέλο με στόχο τη δημιουργία του πιο οδη-

γοκεντρικού cockpit στην ιστορία της Mustang. 

Το αυτοκίνητο διαθέτει δερμάτινα καθίσματα και

πλαστικά με μαλακή αφή στο ταμπλό και το εσωτε-

ρικό των θυρών, καθώς και δερμάτινο τιμόνι.

Το πιο πρόσφατο σύστημα SYNC 4 της Ford είναι

πλήρως συμβατό με Apple CarPlay και Android

Auto,  το οποίο ενσωματώνεται άψογα με την εφαρ-

μογή FordPass.  Όπως και με την αμιγώς ηλεκτρική

Mach-E, η ολοκαίνουργια Mustang διαθέτει δυνα-

τότητα ασύρματης ενημέρωσης Ford Power-Up.

Οι θύρες USB που είναι εγκατεστημένες πίσω από

τιμόνι και πάνω από το ύψος της κεφαλής του οδη-

γού είναι βολικά τοποθετημένες προκειμένου να

υποστηρίζουν τη λειτουργία καμερών για χρήση σε

πίστα, χωρίς την παρεμβολή καλωδίων στην καμ-

πίνα. Το πιο πρόσφατο ηχοσύστημα της B&O  παρέ-

χει κορυφαίο ήχο μέσω 12 ηχείων και ενός

subwoofer. Στο σύστημα περιλαμβάνεται η τεχνολο-

γία Electronic Sound Enhancement της Ford που

ενισχύει τον ήχο του κινητήρα που φτάνει απευθείας

στην καμπίνα.

Η έβδομη γενιά Mustang στις εκδόσεις coupe και convertible είναι εξοπλισμένη με τα συστήματα υποβοή-

θησης οδηγού επόμενης γενιάς της Ford, όπως και στη Mustang Mach-E, περιλαμβάνοντας Speed Sign

Recognition, Intelligent Adaptive Cruise Control με λειτουργία stop&go, Lane Centering Assist, Evasive

Steer Assist και Reverse Brake Assist.  Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι το Active Pothole Mitigation,

το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την ανάρτηση, το αμάξωμα, το σύστημα διεύθυνσης και το σύστημα πέ-

δησης και προσαρμόζει ανάλογα την απόκριση της ανάρτησης. Το Stolen Vehicle Services  – μια λειτουργία

μέσω της εφαρμογής FordPass  που παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε περίπτωση κλοπής – είναι επίσης νέα

στη Mustang. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τη Mustang μέσω της εφαρμογής

FordPass και με άλλους τρόπους, χρησιμοποιώντας απομακρυσμένες λειτουργίες, όπως η απομακρυσμένη

εκκίνηση και στάση του οχήματος, το κλείδωμα/ξεκλείδωμα θυρών, ο προγραμματισμός μιας ώρας εκκί-

νησης, ο εντοπισμός του οχήματος και οι έλεγχοι υγείας και κατάστασης του οχήματος. Η εφαρμογή Ford-

Pass προσφέρει άμεσα στους χρήστες σημαντικές πληροφορίες για το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των

επιπέδων καυσίμου και λαδιού, του ιστορικού σέρβις καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με την εγ-

γύηση.
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Το off-road 
ηλεκτρικό πρωτότυπο

Το πρωτότυπο όχημα δημιουργήθηκε από την ομάδα του Andreas
Reckewerth (Επικεφαλής Οχημάτων) στο τμήμα Ανάπτυξης της Volk-
swagen. «Η αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα MEB έχει τεράστιες τε-
χνικές δυνατότητες», λέει η Silke Bagschik, Επικεφαλής της Σειράς
Προϊόντων MEB. «Για πολλούς πελάτες μας, το αυτοκίνητο είναι πολλά
περισσότερα από ένα απλό μέσο μεταφοράς. Με το ID. XTREME, η
Volkswagen ανεβάζει την ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα νέο επίπεδο
απόδοσης». Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα ένα μο-
ναδικό off-road όχημα που εντυπωσιάζει με τη στιβαρή εμφάνιση και
την εξαιρετική ισχύ του.
Ο ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης στον πίσω άξονα και οι κα-

τάλληλες προσαρμογές στο λογισμικό της μονάδας ελέγχου της μετά-
δοσης, αυξάνουν την συνολική ισχύ κατά 65 kW – αύξηση περίπου
30% - σε σύγκριση με το ID.4 GTX, φθάνοντας τα 285 kW. «Το ID.
XTREME φτιάχτηκε από λάτρεις της αυτοκίνησης στη Volkswagen για
λάτρεις της οικογένειας ID. Ανυπομονούμε να δούμε τις αντιδράσεις
από τους φίλους της ηλεκτροκίνησης. Τα σχόλια και η κριτική τους θα
έχουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μας για τη συνέχεια που θα
έχει αυτή η προσπάθεια», προσθέτει η Silke Bagschik. 
Η εμφάνιση του Volkswagen ID. XTREME δείχνει πως πρόκειται για
ένα αυτοκίνητο που είναι έτοιμο για κάθε εκτός δρόμου περιπέτεια. Το
αυξημένο ύψος από το έδαφος, οι off-road τροχοί 18 ιντσών, ο τροπο-
ποιημένος εμπρός προφυλακτήρας με προστατευτική ποδιά και τα
φαρδύτερα κατά 50mm φτερά με προεκτάσεις που κατασκευάζονται
με 3D εκτύπωση, χαρίζουν μια αυθεντική off-road εμφάνιση. Η μπάρα
οροφής με πρόσθετα φώτα LED και το εντελώς κλειστό αλουμινένιο
κάτω μέρος του πατώματος είναι επίσης μέρος του εξοπλισμού που
καθιστά το πλήρως ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα ιδανικό για εκδρομές
και εξορμήσεις μακριά από ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Το ID. XTREME έχει να προσφέρει κάτι ξεχωριστό και ακουστικά: ο

ήχος οδήγησης αναπτύχθηκε μαζί με τη Volkswagen Design ειδικά
για το συγκεκριμένο πρωτότυπο και μεταδίδεται μέσω γεννήτριας
ήχου στους θόλους των φτερών. Το εσωτερικό εντυπωσιάζει με διά-
φορα στοιχεία, όπως η εκτεταμένη χρήση Alcantara, τα ανασχεδια-
σμένα καθίσματα και οι λεπτομέρειες του διάκοσμου σε πορτοκαλί
χρώμα. Και φυσικά το ID. XTREME είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο
με τη βιώσιμη φιλοσοφία: ως βάση για τη δημιουργία του πρωτότυπου
χρησιμοποιήθηκε ένα δοκιμαστικό όχημα εξέλιξης που δεν ήταν πλέον
απαραίτητο, καθώς και μια μεταχειρισμένη μπαταρία 82 kWh.

VW ID. XTREME
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Το ID. XTREME αποτυπώνει το συναίσθημα

και την επιθυμία για περιπέτεια. 



σεπτέμβριος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 43

VW ID. XTREME
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DACIA MANIFESTO
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Το αδιάβροχο αγρίμι

Η Dacia δείχνει να παρακάμπτει την πεπατημένη γραμμή και εισέρ-
χεται σε σχεδιαστικά μονοπάτια στα οποία δεν μας έχει συνηθίσει. Το
Manifesto, όπως το ονομάζει, μοιάζει να έχει «αποδράσει» από ταινία
επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνιστή την σχεδιαστική «πλατ-
φόρμα» των baggie, που προορίζονται για οδήγηση σε δύσκολες συν-
θήκες. Το Manifesto παρουσιάστηκε από τη ρουμάνικη φίρμα, το οποίο
εντυπωσίασε τόσο με την απουσία θυρών και παραθύρων όσο και με
το γεγονός, ότι διαθέτει μόνο ένα φωτιστικό σώμα – όντας μονόφθαλμο
αλλά με Led τεχνολογία. Επίσης, φέρει μπάρες οροφής, που είναι επί-
σης αφαιρούμενες, ενώ, το τετράτροχο «πακέτο» ολοκληρώνεται από
τα αμιγώς χωμάτινα ελαστικά, που παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη από-
σταση από το έδαφος. Στόχος του νέου Manifesto να «προσπερνάει»
με άνεση τα εμπόδια, με έντονες κλίσεις σε βουνοπλαγιές αλλά και σε
αμμόλοφους. Και επειδή είναι «εκτεθειμένο», το εσωτερικό του προ-
σφέρεται με αδιάβροχα υλικά, ενώ, τα καθίσματα μπορούν να αφαι-
ρεθούν και  να χρησιμοποιηθούν ως υπνόσακοι.
Η Dacia επέλεξε ώστε στο εσωτερικό του να μην δεσπόζει στο ταμπλό,
το γνώριμο σύστημα πολυμέσων, μιας και τον ρόλο αυτού, τον ανα-
λαμβάνει το κινητό smartphone, που συνδέεται, με την είσοδο του
οδηγού στη θέση οδήγησης και προβάλλει όλες τις χρηστικές λειτουρ-
γίες – ότι θα έβλεπε και στο ταμπλό – στην οθόνη του. Η εταιρεία δεν
έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την τεχνική «φύση» του μοντέλου,
μόνο ότι είναι ηλεκτρικό. Επίσης, η μπαταρίες του θα είναι αφαιρού-
μενες, ώστε ο ιδιοκτήτης του να μπορεί – εφόσον εκδράμει σε δύ-
σβατα σημεία και θέλει να διανυκτερεύσει για κάμπινγκ – να μπορεί
να τις χρησιμοποιήσει ως παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα υλικά που χρησιμοποιεί το Manifesto,
το οποίο ως επί το πλείστον είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά.
Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο τμήμα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί το
ανακυκλωμένο πλαστικό της Dacia με την ονομασία Starkle. Πρόκειται
για πλαστικό από τα σκουπίδια που έχει συμπιεστεί και ανακυκλωθεί
και αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο και στο προσεχές Dacia Duster.
Σε πρακτικό επίπεδο στο εσωτερικό του προσφέρει μια υπερποτηρο-
θήκη, στην οποία ο ιδιοκτήτης του μπορεί να τοποθετήσει έως και
σκεύος. Συνολικά, το Manifesto αντικατοπτρίζει ένα μελλοντικό αυτο-
κίνητο απόδρασης με επαυξημένο ρόλο, μιας και θα προσφέρει λύ-
σεις, για όσους αγαπούν τις αποδράσεις και την περιπετειώδη
οδήγηση σε …εκτός πολιτισμού μονοπάτια.

DACIA 
MANIFESTO
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Είναι αδιάβροχο, έχει όλα τα κονφόρ για

να κάνεις κάμπινγκ και είναι ηλεκτρικό.



Η πρώτη αντλία ACF στον τομέα Αftermarket

Στη δεξαμενή καυσίμου σχηματίζονται επιβλαβή αέρια
από πτητικούς υδρογονάνθρακες. Για την αποτροπή της
έκλυσής τους στο περιβάλλον, οι ατμοί καυσίμου δε-
σμεύονται σε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (ACF) από το
σύστημα εξαέρωσης ρεζερβουάρ. Το σύστημα εξαέρω-
σης ρεζερβουάρ αερίζει επίσης τη δεξαμενή καυσίμου,
έτσι ώστε να μην αναπτύσσεται υποπίεση ή υπερπίεση
στη δεξαμενή καυσίμου ως αποτέλεσμα της απομάκρυν-
σης του καυσίμου, κατά τον ανεφοδιασμό ή ως αποτέλε-
σμα της μεταβολής της εξωτερικής θερμοκρασίας.
Δεδομένου ότι η χωρητικότητα αποθήκευσης του φίλτρου
ενεργού άνθρακα είναι περιορισμένη, πρέπει να "αναγεν-
νάται" τακτικά για να αποφευχθεί ο κορεσμός. Σε συνθή-
κες λειτουργίας όπου η πρόσθετη ποσότητα καυσίμου
είναι ανεκτή για τον κινητήρα και τη διαδικασία καύσης,
οι ατμοί καυσίμου από το φίλτρο ενεργού άνθρακα ανα-
μειγνύονται ξανά με τον αέρα εισαγωγής. Για τον σκοπό
αυτό, οι ατμοί καυσίμου αναρροφώνται από το φίλτρο

ενεργού άνθρακα με τη βοήθεια της αντλίας ACF και τρο-
φοδοτούνται στη διαδικασία καύσης με ελεγχόμενο τρόπο
μέσω μιας βαλβίδας έκπλυσης. Για την αποφυγή της δη-
μιουργίας υποπίεσης στο φίλτρο ενεργού άνθρακα κατά
τη διάρκεια της αναγέννησης, αυτό αερίζεται μέσω μιας
βαλβίδας αερισμού που ανοίγει στη συνέχεια. Το φίλτρο
ενεργού άνθρακα ξεπλένεται με τον παρεχόμενο καθαρό
αέρα.
Στο παρελθόν, η υποπίεση στην πολλαπλή εισαγωγής
ήταν επαρκής για την αναρρόφηση ατμών καυσίμου στον
κινητήρα και την παράλληλη παροχή φρέσκουαέρα στο
φίλτρο ενεργού άνθρακα. Στις σύγχρονες γενιές κινητή-
ρων, ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου υποπίεση
στην πολλαπλή εισαγωγής. Οι περιβαλλοντικοί κανονι-
σμοί περιορίζουν επίσης το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο
για την αναγέννηση του φίλτρου. Επομένως, σε αυτήν την
περίπτωση, η αντλία ACF χρησιμοποιείται για την ενεργή
αναγέννηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα.

Αποτελείται από μια φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία αερίου που λαμβάνει κίνηση από έναν μονοφασικό κινητήρα και
λειτουργεί με παροχή έως και 50 λίτρα ανά λεπτό σε πίεση μόνο περίπου 0,1 bar. Η θερμική της αντίσταση έχει αυξηθεί
χάρη στην καινοτόμο ενεργή ψύξη του ηλεκτρονικού συστήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι η αντλία μπορεί να αντέξει σε
ακραίες συνθήκες στον χώρο του κινητήρα: Επομένως, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10 έως +105 βαθμούς
Κελσίου δεν αποτελούν πρόβλημα. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης, για να αναφέρει
την πίεση του συστήματος στη μονάδα ελέγχου του οχήματος.
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Τρόπος λειτουργίας της αντλίας ACF

Η Motorservice είναι ο μοναδικός προμηθευτής στον τομέα Αftermarket που προσφέρει ηλεκτρική αντλία για

την έκπλυση του φίλτρου ενεργού άνθρακα (ACF). Η αντλία ACF 7.11390.00.0 αναπτύχθηκε από την Pierburg

στη Γερμανία και κυκλοφόρησε στην αγορά το 2018 ως παγκόσμια καινοτομία. Από τότε, χρησιμοποιείται ολοένα

και περισσότερο στην εργοστασιακή παραγωγή από μεγάλο αριθμό γνωστών κατασκευαστών αυτοκινήτων -

πράγμα που σημαίνει ότι έχει σημαντικές δυνατότητες στον τομέα Aftermarket. Η αντλία τροφοδοτεί τους

ατμούς καυσίμου στο ACF για καύση και, με αυτόν τον τρόπο, μειώνει τις εκπομπές ρύπων του οχήματος.






