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Αντίο Βασίλη Λιαμέτη

ΟΒασίλης Λιαμέτης διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου Φανοποιών Αθήνας,

Πρόεδρος της Κλαδικής Ομοσπονδίας του Αυτοκινήτου ΕΟΒΕΑΜΜ, Γ. Γρ. ΒΕΑ. Ήταν ένας μα-

χητικός συνδικαλιστής, χειρίστηκε με εξαιρετική ικανότητα δύσκολα και σύνθετα προβλήματα, με

επιμονή και αφοσίωση. 

Ήταν ένας πραγματικός μαχητής, προσηλωμένος στο στόχο χωρίς ενδοιασμούς, προσπαθώντας να

αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει ή να δώσει λύσεις για την επίλυσή τους. 

Συμπορευτήκαμε μαζί πολλά χρόνια, δώσαμε πολλές μάχες πλάι-πλάι και μαζί με πολλούς άλλους,

μίας και είχε μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφους του. Η δυναμικότητα και ο μεστός του λόγος

μας συνέπαιρνε όλους μας.

Συζητούσε με τους πάντες, με φίλους και "αντιπάλους", χωρίς βέβαια να αποκλίνει από τους στόχους

που βάζαμε και τους υποστήριζε μέχρι την λύση τους.

Μπορούσα να γράψω πάρα πολλά πράγματα για τον Βασίλη μιας και ήταν μια χειμαρρώδης προ-

σωπικότητα. Ο πρόωρος χαμός του μας άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως οι παρακαταθήκες της δρά-

σης του και της δουλειάς του είναι εδώ για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμόμαστε οι παλαιότεροι.

Αιωνία σου η μνήμη Αγαπημένε φίλε και συνοδοιπόρε Βασίλη.

Μπαϊράμης Φάνης
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Oδήγηση

και κινητό 

τηλέφωνο:

Οι κίνδυνοι-

Νέα έρευνα

για την 

απόσπαση

Ιδιαίτερα όσον αφορά την ομάδα των νέων, η

χρήση του κινητού αναγνωρίζεται ως ιδιαί-

τερα δελεαστική και συχνά επιτακτική ενώ

ένα σημαντικό ποσοστό νέων αναγνωρίζει την

προβληματική χρήση του κινητού κατά την

οδήγηση. Σε πρόσφατη έρευνα (AAA, 2020),

το 59% νέων σε ηλικία οδηγών ανέφερε

χρήση τηλεφώνου ανά χείρας παράλληλα με

την οδήγηση ενώ το 75% των νέων ανέφερε

χρήση τηλεφώνου σε στάση/εκκίνηση σε/από

φωτεινό σηματοδότη.

Ως απόσπαση ορίζεται η περίσπαση της προ-

σοχής από τις σημαντικές, για την ασφαλή

οδήγηση, διεργασίες, προς οποιασδήποτε

άλλη απαιτητική διεργασία (Lee et al., 2008).

Με αυτό το σκεπτικό, οτιδήποτε απομακρύνει

το βλέμμα του οδηγού μακριά από τον δρόμο

για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα λογα-

ριάζεται ως ένας παράγοντας απόσπασης της

προσοχής.

Ο χρόνος αυτός είναι δυνατόν να ισοδυναμεί

με τον χρόνο που ένας/μια οδηγός θα χρησι-

μοποιήσει το κινητό τηλέφωνο για να συντάξει

ένα μήνυμα, να ελέγξει κάτι στον χάρτη, να

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου παράλληλα 

με την οδήγηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 

πρόκλησης τροχαίου συμβάντος. 

”
έρευνα

Υπολογίζεται ότι περίπου 10%-30% των τροχαίων συγκρούσεων οφείλεται σε

απόσπαση προσοχής λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου (ETSC, 2022). 
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βγάλει μια φωτογραφία ή βίντεο ή να αναζη-

τήσει ένα τραγούδι στο ράδιο μέσω εφαρμο-

γής. Παρόμοιες συμπεριφορές απόσπασης

της προσοχής στην οδήγηση εκδηλώνονται με

την ανάπτυξη ταχύτητας, την κόπωση και τη

χρήση αλκοόλ. Έχει διαπιστωθεί ότι η οδηγική

συμπεριφορά επηρεάζεται περισσότερο κατά

τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης από ό,τι

η οδήγηση υπό την επήρεια κατανάλωσης αλ-

κοόλ με βαθμό 0,8 g/l BAC (ETSC, 2022).

Μια τηλεφωνική κλήση ενδέχεται να επιφέρει

πέρα από τη γνωστική απόσπαση, αλλαγή της

συναισθηματικής κατάστασης του/της οδηγού

με αποτέλεσμα να επηρεάσει σε μεγαλύτερο

βαθμό τη δυνατότητα ελέγχου της συμπεριφο-

ράς του/της. Επιπλέον, σύμφωνα με πρό-

σφατα δεδομένα η εστίαση στο κινητό ανά

χείρας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα

παράλληλα με την οδήγηση, ισοδυναμεί με 3.8

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε τρο-

χαία σύγκρουση, αριθμός σημαντικά μεγαλύ-

τερος σε σχέση τον αντίστοιχο κίνδυνο από

υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά

10χλμ/ώρα (2.88), τη χρήση μαριχουάνας

(3.16) και τις δυσκολίες λόγω κόπωσης (3.62).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας, η χρήση κινητού ανά χείρας παράλ-

ληλα με την οδήγηση αυξάνει την πιθανότητα

πρόκλησης τροχαίου συμβάντος κατά 4 φορές

(WHO, 2022). Παρότι είναι κατανοητό ότι η

χρήση κινητού κατά την οδήγηση, συνιστά ρι-

ψοκίνδυνη συμπεριφορά, εντούτοις ένα με-

γάλο ποσοστό οδηγών αναφέρει ότι

εμπλέκεται σε αυτήν την επικίνδυνη συνήθεια,

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επί-

πεδο.

Oδήγηση
και κινητό 
τηλέφωνο:

Οι κίνδυνοι-

Νέα έρευνα 

για την 

απόσπαση

ενημέρωση
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Λανθασμένη διότι είναι η ομιλία και η γνωστική/

συναισθηματική εμπλοκή του ατόμου που προ-

καλούν την απόσπαση της προσοχής. Επιπλέον,

το 28.6% των οδηγών στην Ευρώπη αναφέρει

χρήση κινητού ανά χείρας και το 24.2% πλη-

κτρολόγηση κειμένου παράλληλα με την οδή-

γηση (Pires et al., 2019).

Η έρευνα του «Fondation VINCI Autoroutes»

(2022), παρέχει χρήσιμα δεδομένα για τη χρήση

κινητού τηλεφώνου στο οδικό δίκτυο τόσο στην

Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. Όπως φαίνεται,

περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς αυτοκι-

νήτων, μοτοσικλετιστές και πεζούς τηλεφωνούν

την ώρα που οδηγούν ή περπατούν, με υψηλό-

τερα ποσοστά για την χώρα μας όσον αφορά

τους οδηγούς αυτοκινήτου και τους πεζούς: 

● το 66% των οδηγών αυτοκινήτου τηλεφωνούν

ενώ οδηγούν στην Ευρώπη ενώ στην Ελάδα το

αντίστοιχο ποσοστό είναι 77%

● το 50% των τακτικών μοτοσικλετιστών τηλε-

φωνούν ενώ οδηγούν στην Ευρώπη ενώ στην

Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 39%

● το 58% των πεζών τηλεφωνούν ενώ περπα-

τούν στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα το αντί-

στοιχο ποσοστό είναι 67%

● το 35% των τακτικών ποδηλατών τηλεφωνούν

ενώ ποδηλατούν στην Ευρώπη ενώ στην Ελ-

λάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 32%

Στην Ευρώπη το 47.7% των οδηγών Ι.Χ. παραδέχεται μέσω αυτό-

αναφοράς τη χρήση κινητού παράλληλα με την οδήγηση για 

ομιλία μέσω συσκευών hands-free για τα οποία συχνά υπάρχει η

λανθασμένη πεποίθηση ότι δεν αποσπούν την προσοχή 

”

Oδήγηση
και κινητό 
τηλέφωνο:

Οι κίνδυνοι-

Νέα έρευνα 

για την 

απόσπαση

ενημέρωση
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Ποια είναι η ψυχική τους κατάσταση όταν μετα-

κινούνται; Πόσο προσέχουν τους άλλους χρήστες

του δρόμου; Τηρούν τους κανόνες του κώδικα

οδικής κυκλοφορίας; Μήπως η χρήση διαφορε-

τικών τρόπων μετακίνησης έχει αντίκτυπο στη

συμπεριφορά τους; Την εποχή που αυξάνεται ο

ρυθμός ανάπτυξης ενεργών τρόπων μετακίνη-

σης ειδικά του ποδηλάτου, η συνύπαρξη στον

δρόμο, και τον δημόσιο χώρο γενικότερα, απαιτεί

την ικανότητα προσαρμογής του κάθε ατόμου για

να διασφαλίσουμε τις ασφαλείς και ήρεμες με-

τακινήσεις για όλους. Οι απαντήσεις 12.400 Ευ-

ρωπαίων αποδεικνύουν την ανάγκη

ευαισθητοποίησης όλων όσων κινούνται στον

δρόμο σε σχέση με τον συνάνθρωπο και τους

κανόνες, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να

συνυπάρξουν αρμονικά οι διαφορετικές μορφές

μετακίνησης.

”
Το ίδρυμα Fondation VINCI Autoroutes 

δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας αδημοσίευτης 

έρευνας σχετικά με την «Κοινή χρήση του δρόμου». 

Αντίστοιχα με το Βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση, αυτή η έρευνα, η οποία

διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ipsos, καταγράφει συμπεριφορές των Ευρωπαίων

που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνύπαρξη όταν χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

τρόπους μετακίνησης, είτε είναι οδηγοί αυτοκινήτων είτε οδηγοί μηχανοκίνητων 

δικύκλων είτε ποδηλάτες, χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας ή πεζοί. 

Yπεύθυνη 

οδήγηση:

Έρευνα 

για τη

χρήση του

δρόμου

έρευνα



Το αυτοκίνητο είναι, και παραμένει, ο πρώτος τρόπος μετακίνησης στην Ευρώπη. Παρόλ’ αυτά, για

τις καθημερινές διαδρομές τους, οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν επίσης τους ενεργούς τρόπους μετα-

κίνησης. Το 66% μετακινείται τακτικά με τα πόδια (76%), και το 22% χρησιμοποιεί τακτικά ποδήλατο

(14%). Επίσης, το 7% χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο δίκυκλο (12%) και το 3% χρησιμοποιεί πατίνι ή πατίνι

ισορροπίας (6%).

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Ολλανδοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν πιο συχνά το

ποδήλατο (60%), με μεγάλη απόσταση από τους Βέλγους (26%), τους Πολωνούς (25%) και τους Γερ-

μανούς (25%). Οι Γάλλοι κατατάσσονται στην 9η θέση (από τις 11 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν

στην έρευνα), ακριβώς μπροστά από τους Βρετανούς (8%) και τους Ισπανούς (7%).

Όσον αφορά το περπάτημα, οι Ισπανοί είναι εκείνοι που το εφαρμόζουν περισσότερο στην πράξη

(77%), ενώ οι Βέλγοι το εφαρμόζουν στον μικρότερο βαθμό (51%).

οκτώβριος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 15

■ Στην Ευρώπη, η τακτική χρήση ενεργών τρόπων 

μετακίνησης, είναι ακόμα πολύ λιγότερη από ό,τι το αυτοκίνητο.

Η ποικιλία των τρόπων μετακίνησης (αυτοκίνητα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, ποδήλατα, συσκευές προ-

σωπικής κινητικότητας, περπάτημα) και η αντίστοιχη εξέλιξη του καθενός, στον περιορισμένο δη-

μόσιο χώρο, καθιστούν τη συγκατοίκηση των διαφόρων ατόμων που κινούνται στον δρόμο

πολύπλοκη και συχνά δύσκολη.

■ Όποιος κι αν είναι ο τρόπος μετακίνησης, η κοινή χρήση του δρόμου

αποτελεί πηγή άγχους και εντάσεων.
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Παρόλο που η χρήση τηλεφώνου αναγνωρίζεται ως μία από τις κύριες αιτίες της απόσπασης της προ-

σοχής, η οποία προκαλεί πολυάριθμα δυστυχήματα, περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς αυτοκι-

νήτων, τους μοτοσικλετιστές και τους πεζούς τηλεφωνούν την ώρα που οδηγούν ή περπατούν:

• το 66% των οδηγών αυτοκινήτου (70% των ανδρών και 62% των γυναικών – 77%) 

Πολύ μεγάλο ποσοστό των χρηστών αναφέρει ότι

στον δρόμο επικρατεί ένα ιδιαίτερα τεταμένο

κλίμα.

Αυτή η ανησυχία μπορεί να συνδέεται με επικίν-

δυνες συμπεριφορές από την πλευρά των άλλων

χρηστών. 

Αυτό αναφέρει το 93% εξ αυτών και πιο συγκε-

κριμένα:

• το 92% των οδηγών αυτοκινήτων (94%) 

• το 90% των ποδηλατών (89%)

• το 88% των μοτοσυκλετιστών (98%).

Οι πεζοί επηρεάζονται επίσης πολύ από τις ριψο-

κίνδυνες κινήσεις των υπόλοιπων χρηστών.

Ως εκ τούτου, το 90% φοβάται ότι κάποιος οδηγός

αυτοκινήτου δεν θα σταματήσει για να το αφήσει

να περάσει, παρόλο που βρίσκονται σε διάβαση

πεζών (92%), και το 63 % φοβάται ότι ένα ποδή-

λατο, ένα πατίνι ή ένα πατίνι ισορροπίας θα πε-

ράσει ξυστά από δίπλα του στο πεζοδρόμιο (88%).

Ο φόβος για την επιθετικότητα των οδηγών μη-

χανοκίνητων οχημάτων τονίζεται σε πολύ μεγάλο

βαθμό από το σύνολο των χρηστών: το 84% των

οδηγών αυτοκινήτων (86%), το 84% των μοτοσυ-

κλετιστών (88%) και το 81% των ποδηλατών (80%).

■ Η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και η μη τήρηση των βασικών κανόνων του

κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούν όλες τις κατηγορίες χρηστών και, γε-

νικότερα, πιο συχνά τους άνδρες απ’ ό,τι τις γυναίκες.

Yπεύθυνη 
οδήγηση:

Έρευνα 

για τη

χρήση του

δρόμου

έρευνα
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Yπεύθυνη 
οδήγηση:

Έρευνα 

για τη

χρήση του

δρόμου

έρευνα

• το 50% των τακτικών μοτοσυκλετιστών κάνει το

ίδιο (39%)

• το 58% των πεζών περπατά μιλώντας στο τηλέ-

φωνο (56% των ανδρών και 59% των γυναικών –

67%)

• 35% των τακτικών ποδηλατών (36% των αν-

δρών και 33% των γυναικών – 32%).

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη τόσο

από τους οδηγούς όσο και από τους πεζούς μπο-

ρεί να αποβεί μοιραία για τους ίδιους όσο και για

τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Εντούτοις,

την παράβαση αυτήν ομολογούν σε μεγάλο

βαθμό και οι οδηγοί και οι ποδηλάτες και οι πεζοί.

Συνεπώς:

• το 65 % των οδηγών αυτοκινήτων αναγνωρίζει

ότι κάποιες φορές περνά με πορτοκαλί ή με κόκ-

κινο σηματοδότη (66% των ανδρών και 63% των

γυναικών – 68%)

• το 37% των τακτικών ποδηλατών αναγνωρίζει

ότι μπορεί να κάνει το ίδιο σε περιπτώσεις όπου

αυτό δεν επιτρέπεται από τη σήμανση (41% των

ανδρών και 34% των γυναικών – 27%)

• 56% των πεζών παραδέχεται ότι περνά τη διά-

βαση των πεζών ενώ ο σηματοδότης για τους πε-

ζούς είναι κόκκινος (59% των ανδρών και 54%

των γυναικών – 66%).

■ Πέρα από αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές που απαγορεύονται από

τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ένταση στο οδικό δίκτυο συνδέεται

επίσης με τη μη τήρηση των χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για συγ-

κεκριμένες κατηγορίες χρηστών

Ο σχεδιασμός της πόλης και του οδικού δικτύου πρέπει να διασφαλίζει την κοινή χρήση του δρόμου

από τα διάφορα μέσα μετακίνησης και η εξέλιξη της κινητικότητας χρειάζεται προσαρμογές με βάση

τις καινούργιες ανάγκες. 
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Ακόμα, ωστόσο, και σε περιορισμένο χώρο, ο

σεβασμός των χώρων που προορίζονται απο-

κλειστικά για ορισμένες κατηγορίες πιο ευάλω-

των χρηστών πρέπει να είναι πρώτιστης

σημασίας με σκοπό την διασφάλιση της ασφά-

λειάς τους. Έλλειψη χώρου, πυκνή κίνηση, ανα-

ζήτηση ασφάλειας… τόσες ψευδείς «βάσιμες

αιτίες» για την είσοδο σε χώρους που προορίζον-

ται αποκλειστικά για άλλους χρήστες του δρόμου

και τους θέτουν σε κίνδυνο. Κάθε τύπος χρηστών

ομολογεί τις αρνητικές συμπεριφορές του:

Οι ποδηλάτες: το 71% δηλώνει ότι κάποιες φορές

κυκλοφορεί στα πεζοδρόμια (69%) και το 63% των

πεζών υποδεικνύει ότι έχει περάσει ξυστά από

δίπλα του στο πεζοδρόμιο ποδήλατο, πατίνι ή πα-

τίνι ισορροπίας (88%)

Οι μοτοσυκλετιστές: το 64% παραδέχεται ότι κά-

ποιες φορές σταθμεύει πάνω στα πεζοδρόμια

(63%) και το 56% ότι σταθμεύει στους χώρους

στάσης ποδηλάτων στα φανάρια,εφόσον υπάρ-

χουν (49%), το 47 % αναγνωρίζει ότι κυκλοφορεί

στις λωρίδες για ποδήλατα, (23%) και το 44% στα

πεζοδρόμια (34%)

Οι οδηγοί αυτοκινήτων: το 36% υποδεικνύει ότι

μπορεί να ανοίξει την πόρτα χωρίς να ελέγξει εάν

έρχεται κάποιο ποδήλατο (26%). το 25% παραδέ-

χεται ότι εισέρχεται στους χώρους στάσης ποδη-

λάτων στα φανάρια, εφόσον υπάρχουν (27%). το

29% διπλοπαρκάρει (50%) και το 20% κυκλοφορεί

στις λωρίδες για λεωφορεία (37%). Αντίστοιχα, το

17% συμφωνεί ότι κάποιες φορές σταματά ή

σταθμεύει στις λωρίδες για ποδήλατα (19%) και

το 12% αναγνωρίζει ότι παρκάρει στις θέσεις

στάθμευσης για άτομα με αναπηρία (13%) ή στις

θέσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (15%). Εξάλλου,

το 90% των πεζών που βρίσκονται ήδη στη διά-

βαση πεζών έχει πέσει πάνω σε οδηγό αυτοκι-

νήτου ο οποίος δεν έχει σταματήσει εγκαίρως

(92%)

Οι πεζοί: το 87% αναγνωρίζει ότι μπορεί να δια-

σχίζουν τον δρόμο έξω από οποιαδήποτε διά-

βαση πεζών (92%).
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Η BMW δείχνει να έχει ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτή

τη μορφή ενέργειας επενδύοντας συστηματικά στην

έρευνα και την εξέλιξη σε ότι έχει σχέση με τα μον-

τέλα υδρογόνου. 

Αυτό επιβεβαιώνουν οι δοκιμές μοντέλων προπαρα-

γωγής τους τελευταίους μήνες  σε πραγματικές συν-

θήκες όπως στα πρωτότυπα μοντέλα  i Hydrogen

NEXT , με σύστημα κίνησης μηδενικών εκπομπών

CO2. αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιεί

υδρογόνο ως καύσιμο, μετατρέποντάς το σε ηλεκτρι-

σμό σε μία κυψέλη καυσίμου.

Το πρώτο δείγμα γραφής έρχεται με το BMW ix5 Hy-

drogen που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περιο-

ρισμένο αριθμό.

Η εμπεριστατωμένη άποψη της φίρμας είναι ότι θε-

ωρεί επικίνδυνο για μια αυτοκινητοβιομηχανία να

επικεντρώνεται μόνο σε μια μορφή ενέργειας – όπως

είναι σήμερα τα ηλεκτρικά -  και αυτός είναι ο βασικός

λόγος που ασχολείται εντατικά με την ανάπτυξη κυ-

ψελών καυσίμου υδρογόνου.

Αλλά και η  Hyundai ανακοίνωσε προ μηνών ότι είναι

έτοιμη να κατασκευάσει δύο νέα εργοστάσιο που θα

εξειδικεύονται στην εξέλιξη και κατασκευή συστημά-

των κυψελών καυσίμου στην Κορέα.

Είναι το 

υδρογόνο 

το μέλλον;

Στο σαλόνι 

αυτοκινήτου 

οι πρώτες 

υδρογονοκίνητες 

«ριπές» 

ενημέρωση

” Στο πρόσφατο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι 

η ηλεκτροκίνηση μπορεί να ήταν  ο πρωταγωνιστής όμως

οι πρώτες υδρογονοκίνητες «ριπές» έκαναν αίσθηση.

Αρκετές φίρμες είναι υπερασπιστές των μοντέλων υδρογόνου 

τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά αυτοκίνητα. 
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Στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι δεν ήταν λίγοι οι

κατασκευαστές που τόνιζαν συνεχώς ότι το μέλλον

είναι υδρογονοκίνητο. Αίσθηση έκανε η δήλωση των

στελεχών της Alpine – θυγατρικής της RENAULT –

που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι για τα μελ-

λοντικά οχήματα μας και μετά το 2027 πρέπει να σκε-

φτόμαστε και τις παράλληλες τεχνολογίες όπως

αυτές που προέρχονται από το  υδρογόνο. Μάλιστα

η σπορ φίρμα της Renault παρουσίασε το concept

«Alpenglow», ένα  υδρογονοκίνητο κόνσεπτ που

μπορεί να φλερτάρει και με τη γραμμή παραγωγής.

Η εξωτερική του εμφάνιση παραπέμπει σε super car

ενώ στο εσωτερικό του μπορεί να βολέψει μόνο τον

οδηγό – κάτι σαν μονοθέσιο της Formula1.  Η εξω-

τική του κατασκευή θα μπορούσε να παραπέμπει σε

αυτοκίνητο του Μπάτμαν ενώ το μήκος του αγγίζει

τα πέντε μέτρα. Είναι επίσης κατασκευασμένο από

ανακυκλωμένα υλικά.  Το Alpenglow διαθέτει κινη-

τήρα εσωτερικής καύσης που καίει υδρογόνο με το

υδρογόνο να αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές υψη-

λής πίεσης (700 bar). 

Ο πρωτοπόρος στην υδρογονοκίνηση η Toyota που

διαθέτει στην αγορά το Mirai για περισσότερο από

επτά χρόνια αναφέρει ότι οι τιμές των μοντέλων

υδρογόνου στο μέλλον θα είναι στα ίδια επίπεδα με

αυτές των υβριδικών οχημάτων. Προς το παρόν το

Mirai είναι ένα υδρογονοκίνητο ΙΧ που η παραγωγή

του περιορίζεται στα 3.000 κομμάτια τον χρόνο.

Ήδη η ιαπωνική φίρμα ετοιμάζεται να λανσάρει την

επόμενη γενιά τεχνολογίας κυψελών καυσίμου

υδρογόνου, που θα διακρίνεται τόσο για τις βελτιω-

μένες επιδόσεις του όσο και για την μεγαλύτερη αυ-

τονομία του.

Στα ελαφρά επαγγελματικά η Citroen έχει έτοιμη ήδη

την λύση.  Προσφάτως ανακοίνωσε το e-Jumpy Hy-

drogen, ένα μοντέλο υδρογόνου, το καύσιμο που

μέσω των κυψελών καυσίμων θα μετατρέπεται σε

ρεύμα και με την ενέργεια υδρογόνου να  προσφέρει

επιπρόσθετη αυτονομία στα 400 χιλιόμετρα, Συνο-

λικά υπολογίζεται ότι την προηγούμενη δεκαετία σε

όλο τον κόσμο κυκλοφόρησαν περίπου 30.000 αυ-

τοκίνητα υδρογόνου.

■ Σπορ υδρογονοκίνητες ανησυχίες
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τεχνολογία

BMw Group

plant leipziG

Το εργοστάσιο του BMW Group

στη Λειψία χρησιμοποιεί εύκαμπτους 

καυστήρες υδρογόνου

Επανάσταση στις 

τεχνολογίες βαφής

τεχνολογία
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Το Εργοστάσιο του BMW Group στην Λειψία είναι το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινή-

των στον κόσμο που εφαρμόζει πιλοτικά μία νέα τεχνολογία καυστήρα, η οποία

επιτρέπει στα στεγνωτήρια χρωμάτων να λειτουργούν με πράσινο υδρογόνο. 

BMw Group plant Leipzig

Η νέα τεχνολογία ανοίγει το δρόμο για τη μείωση

των εκπομπών CO2 από την εντατική χρήση του

φυσικού αερίου, που αποτελεί ένα ορυκτό καύ-

σιμο. Ο Milan Nedeljković, μέλος Δ.Σ. της BMW

AG: «Αυτό είναι ένα τεχνολογικό ορόσημο στην

τεχνολογία βαφής. Υπογραμμίζει την ικανότητά

μας στις καινοτομίες και την αποφασιστικότητά

μας ως προς το να καταστήσουμε την παραγωγή

ακόμα πιο βιώσιμη».

Σήμερα, στο Εργοστάσιο του BMW Group στη

Λειψία, ο Nedeljković και η Διευθύντρια του Ερ-

γοστασίου, Petra Peterhänsel, παρουσίασαν μαζί

τον πρώτο καυστήρα ευέλικτου καυσίμου συμ-

βατού με υδρογόνο για τους στεγνωτήρες χρω-

μάτων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του

συστήματος είναι ότι μπορεί να λειτουργεί με

υδρογόνο (H2), μεθάνιο (CH4) ή ένα μίγμα των

δύο. Μπορεί επίσης να εναλλάσσεται μεταξύ των

καυσίμων ενώ λειτουργεί. Σε πρώτο στάδιο θα

χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά, ενώ μια πλήρης

γραμμή στεγνώματος του βαφείου θα μετατραπεί,

με στόχο την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας,

ήδη από του χρόνου. Μέσα στα επόμενα χρόνια,

θα μετατραπούν σταδιακά και τα υπόλοιπα συ-

στήματα καυστήρων, μέχρις ότου η νέα τεχνολο-

γία εφαρμοστεί και στα 68 σε σύνολο, που

βρίσκονται στο βαφείο της Λειψίας.

Τα καινοτόμα συστήματα καυστήρων ευέλικτου

καυσίμου, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την

εταιρεία Saacke που εδρεύει στη Βρέμη, με το

Fraunhofer Institute IFF στο Magdeburg να υπο-

στηρίζει την ασφαλή ενσωμάτωση της τεχνολο-

γίας.

Η μετάβαση σε καυστήρες ευέλικτου καυσίμου,

θέτει τα θεμέλια για την τροφοδοσία του Εργοστα-

σίου του BMW Group στη Λειψία, με ενέργεια

απαλλαγμένη από εκπομπές CO2.
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BMw Group plant Leipzig

Ισχύς με τη χρήση υδρογόνου στο εργοστάσιο και στα logistics μεταφορών.

Το υδρογόνο είναι εδώ και πολύ καιρό βασικό

καύσιμο στα logistics του εργοστασίου. Ο πρώτος

κλειστός σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου στη

Γερμανία εγκαταστάθηκε στους χώρους του ερ-

γοστασίου το 2013, για να τροφοδοτεί περονο-

φόρα ανυψωτικά και συρμούς τρένων στην

εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα (intralogistics).

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το εργο-

στάσιο της Λειψίας έχει το μεγαλύτερο στόλο στη

Γερμανία, με πάνω από 130 περονοφόρα ανυψω-

τικά που κινούνται με κυψέλες καυσίμου. Υπάρ-

χουν επίσης πέντε σταθμοί υδρογόνου

intralogistics στις εγκαταστάσεις. Ο τελευταίος,

που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λειτουργία, προ-

σφέρει πλήρως αυτοματοποιημένο ανεφοδια-

σμό.  

Σχέδια για σύνδεση με αγωγό υδρογόνου.

Για να λειτουργήσουν πλήρως τα νέα συστήματα καυστήρα με υδρογόνο, θα χρειαστεί ένας αγωγός

προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς ποσότητας πράσινου υδρογόνου ανά πάσα

στιγμή. Το Εργοστάσιο της Λειψίας σκοπεύει να αξιοποιήσει την κάθε ευκαιρία που προσφέρει η

αναδυόμενη βιομηχανία υδρογόνου της περιοχής. Σχέδια είναι σε εξέλιξη για τη σύνδεση του εργο-

στασίου με το πρώτο δίκτυο καθαρού υδρογόνου, μέχρι τα μέσα του 2024. Ένας αγωγός μήκους πε-

ρίπου δύο χιλιομέτρων, θα το συνδέσει με έναν αγωγό μεγάλων αποστάσεων νότια των

εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, το εργοστάσιο θα συνδεθεί, μαζί με τους εταίρους του στην περιοχή,

με ένα περιφερειακό δίκτυο υδρογόνου που συνδέεται με την εθνική και Ευρωπαϊκή υποδομή υδρο-

γόνου.
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Το BMW Group συνεργάζεται επίσης με εταίρους

του στη δοκιμή υδρογονοκίνητων λύσεων για

την υποστήριξη της απεξάρτησης του τομέα lo-

gistics μεταφορών από τον άνθρακα, και εκτός

εργοστασίου. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει στα

ερευνητικά projects H2HAUL και HyCET. Το

υδρογόνο είναι ένα υποσχόμενο καύσιμο για τα

logistics μεταφορών επειδή επιτρέπει γρήγορο

ανεφοδιασμό, υψηλά ωφέλιμα φορτία και ευέ-

λικτη χρηστικότητα. Επίσης προσφέρει εκτετα-

μένη αυτονομία. Το πράσινο υδρογόνο – που

παράγεται με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

– μελλοντικά θα ανοίξει το δρόμο για logistics

μεγάλων αποστάσεων, με χαμηλότερες εκπομ-

πές άνθρακα.

Το project με την ονομασία H 2 HAUL σε Βέλγιο,

Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία ασχολείται με την

ανάπτυξη και πιλοτική χρήση 16 φορτηγών, που

τροφοδοτούνται με κυψέλες καυσίμου υδρογό-

νου. Ακόμα ασχολείται και με την εγκατάσταση

νέων σταθμών ανεφοδιασμού υψηλής χωρητι-

κότητας για αξιόπιστες προμήθειες καυσίμου.

Έχοντας λανσαριστεί το 2019, το H2HAUL θα συ-

νεχιστεί για πέντε χρόνια, με τη Γερμανία να συ-

νεισφέρει δοκιμάζοντας δύο φορτηγά κυψελών

καυσίμου, για μεταφορές μεταξύ του Εργοστα-

σίου της Λειψίας και της Νυρεμβέργης.

Στο project με την ονομασία HyCET, το BMW

Group ηγείται ενός προσωρινού συνεταιρισμού

για την προώθηση δοκιμών και της ανάπτυξης

φορτηγών με κινητήρες εσωτερικής καύσης

υδρογόνου, στα logistics μεταφορών. Με τη χρη-

ματοδότηση του project ύψους 11.3 εκατομμυ-

ρίων ευρώ να έχει εγκριθεί από το

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέ-

σεων & Μεταφορών φέτος τον Σεπτέμβριο, το

HyCET στοχεύει να καταδείξει τις δυνατότητες

των φορτηγών που διαθέτουν κινητήρα εσωτε-

ρικής καύσης υδρογόνου, στα logistics μεταφο-

ρών, και να εγκαθιδρύσει δύο σταθμούς

ανεφοδιασμού υδρογόνου για δημόσια χρήση.
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Στο τέλος του κύκλου ζωής του, ένα όχημα αποσυναρμολο-

γείται έτσι ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν όσο το δυ-

νατόν περισσότερα από τα εξαρτήματά του. Τα μέταλλα

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέου χάλυβα και αλου-

μινίου για νέα χύτευση. Τα απορρίμματα γυαλιού μετατρέ-

πονται σε νέους υαλοπίνακες ή μονωτικό υλικό από

υαλοβάμβακα. Τα πλαστικά μπορούν να μετατραπούν σε νέα

καθημερινά προϊόντα, όπως κρεμάστρες ρούχων ή γλάστρες

”
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Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών

και κατά προτίμηση υλικών που

έχουν ήδη ανακυκλωθεί μία φορά,

είναι ζωτικής σημασίας για τη 

βιωσιμότητα των αυτοκινήτων. 

Αυτό ισχύει για το αμάξωμα και το πλαίσιο

ενός οχήματος καθώς και για το

εσωτερικό του. Σύμφωνα με την Οδηγία

2005/64/ΕΚ της ΕΕ, τουλάχιστον το 85%

του βάρους ενός οχήματος πρέπει να είναι

ανακυκλώσιμο και ένα επιπλέον 10%

τουλάχιστον ανακτήσιμο από πλευράς

ενέργειας. Η ŠKODA AUTO υπερβαίνει

αυτές τις απαιτήσεις και εργάζεται σε 

συνεργασία με τον Όμιλο Volkswagen για

την ανάκτηση ποσοστού άνω του 95% που

αφορά στο υλικό και στην επαναχρησιμο-

ποίησή του στα μοντέλα της.
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τεχνολογία

Επί του παρόντος περίπου το 50% του υλικού εξάγεται με χρήση πυρομεταλλουργικής τεχνολογίας, σε συ-

νεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Η ŠKODA AUTO χρησιμοποιεί επίσης όλο και περισ-

σότερο ανακυκλωμένη πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων μοντέλων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο

ŠKODA OCTAVIA, όπου σχεδόν το 1/3 των υλικών ανακυκλώνεται. Εκτός από τον χάλυβα, το αλουμίνιο και

το γυαλί, η λίστα περιλαμβάνει πλαστικά και μονωτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως επένδυση κάτω

από το αμάξωμα, στους θόλους των τροχών και στα πατάκια.

Ήδη από το στάδιο επιλογής υλικού για ένα νέο μοντέλο, το τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της ŠKODA AUTO

λαμβάνει υπόψη την ανακυκλωσιμότητα της πρώτης ύλης και συμμετέχει στην έρευνα με το Τεχνικό Πα-

νεπιστήμιο του Liberec. Ένας στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των μεμονωμένων υλικών (monomate-

rials), που ανακυκλώνονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά λόγω της ομοιογένειάς τους. Τα συγκεκριμένα

υλικά χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην εσωτερική επένδυση, στους αεραγωγούς και ως χάλκινοι

αγωγοί στις καλωδιοδέσμες. Μετά την ανακύκλωση, μπορούν να μετατραπούν σε καλύμματα καθισμάτων

ή πατάκια. Λόγω απαιτητικών τεχνικών απαιτήσεων, η πλειονότητα των ανταλλακτικών σε ένα νέο μοντέλο

είναι πλέον κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά. 

SKODA sustainability: Τα φιλικά προς το περιβάλλον ανακυκλώσιμα υλικά

■Επιλογή υλικών με γνώμονα την ανακυκλωσιμότητα
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■Βιώσιμη επεξεργασία και σε ορισμένες

περιπτώσεις πλήρης απουσία ζωικού δέρματος

■Υφάσματα από μπουκάλια PET και υποπροϊόντα

ζάχαρης χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης

Ένα παράδειγμα αποτελεί η εσωτερική επένδυση των θυρών

του OCTAVIA, όπου το 50% του σύνθετου υλικού είναι κατα-

σκευασμένο από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Τα βιοδιασπώ-

μενα υλικά είναι σχετικά εύκολο να ανακυκλωθούν. Η

ŠKODA AUTO έχει αναπτύξει μια κομποστοποιήσιμη μεμ-

βράνη από άμυλο καλαμποκιού για τη συσκευασία ανταλλα-

κτικών που αποστέλλονται από την Τσεχία στο εργοστάσιο του

Pune στην Ινδία. Μετά από 3-6 μήνες χρήσης, το συγκεκρι-

μένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανικό λίπασμα,

με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται κάθε μήνα 500 κιλά πλα-

στικής μεμβράνης.

”
Το ζωικό δέρμα χρησιμοποιείται παραδοσιακά στο εσωτερικό

των αυτοκινήτων. Για να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύ-

πωμα του δέρματος, η ŠKODA AUTO στρέφεται πλέον σε βιώ-

σιμες διαδικασίες για την επεξεργασία του, όπως

χρησιμοποιώντας ένα εκχύλισμα από φύλλα ελιάς για να δώσει

μία συγκεκριμένη απόχρωση στις δερμάτινες επενδύσεις που

χρησιμοποιούνται στο ENYAQ iV. Επιπλέον, οι σχεδιαστές για τα

εσωτερικά των μοντέλων της ŠKODA AUTO επιλέγουν όλο και

περισσότερο υφασμάτινες ταπετσαρίες, οι οποίες αντικαθιστούν

το δέρμα, για παράδειγμα, στο ταμπλό. Ανάλογα με το μοντέλο,

το δέρμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το κεντρικό τμήμα

των καθισμάτων, στο τιμόνι και μερικές φορές στον επιλογέα

του κιβωτίου και στο χειρόφρενο.

Τα κατασκευασμένα από έως και 70% ανακυκλωμένα μπουκά-

λια PET υφάσματα είναι τώρα διαθέσιμα για τα ŠKODA ENYAQ

iV και KAROQ. Αυτά μετά την ανακύκλωση μεταποιούνται σε νή-

ματα. Τα καλύμματα καθισμάτων που περιλαμβάνονται στην έκ-

δοση του ENYAQ iV Lodge Design Selection είναι

κατασκευασμένα από αυτά τα νήματα, συνδυάζοντας παράλληλα

φυσικό παρθένο μαλλί. Η ŠKODA AUTO εργάζεται επίσης για

την ανάπτυξη βιώσιμων υλικών με φυσικά συστατικά που θα

εισέλθουν μελλοντικά στη σειρά παραγωγής. 

τεχνολογία
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”
Αυτά περιλαμβάνουν ίνες ζαχαρότευτλου, ένα υποπροϊόν ζάχαρης που παράγεται στο Dobrovice, όχι μακριά από
τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ŠKODA AUTO στο Mladá Boleslav. Οι ίνες τεύτλων θα χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία υλικών κάλυψης για πλαστικές επιφάνειες. Οι μηχανικοί της ŠKODA AUTO θα αξιοποιήσουν στο έπα-
κρο τον πολτό ζαχαρότευτλων, ο οποίος βάφεται με ειδική διαδικασία και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σχε-
διαστικών πινελιών στο εσωτερικό. Η ŠKODA AUTO έχει υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη
συγκεκριμένη διαδικασία.

Η ŠKODA AUTO ασχολείται επίσης με το θέμα της βιωσιμότητας στην εξέλιξη των ελαστικών. Στο μέλλον, θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαστικά με υψηλή αναλογία βιώσιμων υλικών ή ελαστικά με πιστοποίηση FSC,
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα αυστηρά πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό,
η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις εταιρείες ελαστικών που συνεργάζεται. Η Continental για παράδειγμα,
προσφέρει ελαστικά με υψηλότερη ανακυκλωμένη περιεκτικότητα και ερευνά τη χρήση φυσικού καουτσούκ
από πικραλίδες. Η Bridgestone προμηθεύει ήδη τη ŠKODA AUTO με ελαφρύτερα και χαμηλότερης αντίστασης
κύλισης ελαστικά για το ENYAQ iV. Νέες τεχνολογίες, όπως ο αποδοτικός LED φωτισμός εντός και εντός του
οχήματος, τα βελτιστοποιημένα προγράμματα μετάδοσης της κίνησης (κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων) και η
συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού μέσω over-the-air ενημερώσεων, εξασφαλίζουν επίσης χαμηλότερη κα-
τανάλωση ενέργειας και συνεπώς χαμηλότερες εκπομπές ρύπων στην τρέχουσα γκάμα των μοντέλων της
ŠKODA AUTO. Επιπλέον, η προαιρετική αντλία θερμότητας ενισχύει την απόδοση της θέρμανσης και του κλι-
ματισμού στο ENYAQ iV.

■ Νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν  την βιωσιμότητα των ελαστικών 

και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας



SEAT

Τα SEAT Ibiza & SEAT Arona κατακτούν 5 αστέρια 

στην αυστηρότερη αξιολόγηση ασφαλείας

του Euro NCAP

Το SEAT Ibiza και το SEAT Arona διατηρούν την κορυφαία βαθμολογία ασφαλείας
5 αστέρων στο Euro NCAP, πέντε χρόνια αφότου πέτυχαν για πρώτη φορά τον εντυ-

πωσιακό αυτό στόχο στην πρώτη τους παρουσίαση. Η αναγνώριση είναι ακόμη πιο εν-
τυπωσιακή, δεδομένου του πόσο απαιτητική έχει κάνει το Euro NCAP τη διαδικασία

δοκιμών τα τελευταία χρόνια.

Οι δοκιμές έχουν γίνει πιο αυστηρές και περιλαμ-

βάνουν τώρα την εισαγωγή ενός κινούμενου εμ-

ποδίου στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης

κινούμενου αυτοκινήτου, που αντικαθιστά τη δο-

κιμή εμποδίου μέτριας μετατόπισης με παραμόρ-

φωση. Αυτό βοηθά το Euro NCAP να αξιολογήσει

την προστασία των επιβατών στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο

συνεισφέρουν οι κατασκευές του μπροστινού

τμήματος των αυτοκινήτων. Προσθέστε σε αυτό

τις ενημερωμένες πλευρικές κρούσεις για να

συμπεριληφθούν προσαρμογές στην ταχύτητα

δοκιμής κοντά στο εμπόδιο και στην προστασία

μάζας και μακρινής πρόσκρουσης, εστιάζοντας

στην προστασία του οδηγού και στην πιθανή αλ-

ληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και συνοδηγού στο

μπροστινό κάθισμα.

«Είναι μια περήφανη στιγμή για όλους όσους ερ-

γάστηκαν στα SEAT Ibiza και Arona που πέτυχαν

την κορυφαία βαθμολογία του Euro NCAP», δή-

λωσε ο Dr Werner Tietz, Executive Vice-Presi-

dent for Research and Development της SEAT.

«Η SEAT δίνει πάντα μεγάλη έμφαση στην ασφά-

λεια, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες τεχνο-

λογίες, ενεργητικές ή παθητικές, για να

προσφέρει τα ασφαλέστερα οχήματα στην

αγορά».

Η SEAT πέτυχε στην αξιολόγηση ασφάλειας του

Euro NCAP, ακόμη και με πιο αυστηρές δοκιμές,

ακολουθώντας μια εξελικτική προσέγγιση στις

παθητικές και ενεργητικές τεχνολογίες των SEAT

Ibiza και Arona.

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

Εκτός από τον υπάρχοντα εξοπλισμό που διαθέτουν

ήδη τα οχήματα,  και τα δύο αναβαθμίστηκαν για να

περιλαμβάνουν επιπλέον τροποποιήσεις στο αμά-

ξωμα: η επανασχεδιασμένη δομή του μπροστινού

άκρου προσαρμόστηκε για το νέο Mobile Progres-

sive Deformable Barrier head-on crash, ενώ έγι-

ναν και δομικές ενισχύσεις για προστασία από

πλευρική πρόσκρουση.

Τα συστήματα συγκράτησης των οχημάτων ενημε-

ρώθηκαν επίσης για να ενσωματώσουν τις μπρο-

στινές ζώνες ασφαλείας με διπλό προεντατήρα, ενώ

στο πίσω μέρος περιλαμβάνεται επίσης μια υπεν-

θύμιση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον σχεδιάστηκε

ένας νέος αερόσακος συνοδηγού και το εσωτερικό

έγινε ακόμα πιο ασφαλές.

Τόσο το SEAT Ibiza όσο και το Arona ενσωματώ-

νουν πλέον τη νέα τεχνολογία κάμερας στον στάν-

ταρ εξοπλισμό καθώς και την τεχνολογία Lane

Assist. Επιπλέον, το ενσωματωμένο λογισμικό ραν-

τάρ έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει

αναγνώριση πεζών και ποδηλάτων, συμβάλλοντας

στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρό-

μου.

SEAT Ibiza και SEAT Arona: ανάμεσα στα ασφαλέστερα αστικά αυτοκίνητα της αγοράς

Το SEAT Ibiza σημείωσε υψηλή βαθμολογία σε κάθε τομέα που δοκιμάστηκε: Ενήλικος Επιβάτης 83%, Παιδί
Επιβάτης 82%, Ευάλωτος Χρήστης Δρόμου 66% και Υποβοήθηση Ασφάλειας 70%.
Το SEAT Arona πέτυχε επίσης υψηλές βαθμολογίες: Ενήλικος Επιβάτης 83%, Παιδί Επιβάτης 83%, Ευάλωτος
Χρήστης Δρόμου 65% και Υποβοήθηση Ασφάλειας 70%. 
Η SEAT είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να αναπτύσσει οχήματα που υπερέχουν στις δοκιμές του Euro
NCAP, ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρές γίνονται. Τα SEAT Ibiza και Arona που διατηρούν τη βαθμολογία
5 αστέρων όπως και η υπόλοιπη γκάμα της SEAT, αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της μάρκας στην πα-
ροχή των ασφαλέστερων οχημάτων.
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■ Συνεχίζοντας την επιτυχία του ως το plug-in hybrid με τις υψηλότερες

πωλήσεις στην Ευρώπη το 2021, περισσότερα από 23.000 αντίτυπα του 

Kuga PΗΕΒ έχουν παραδοθεί ήδη φέτος στους πελάτες, ξεπερνώντας κατά

περισσότερο από 28% τις ταξινομήσεις του δεύτερου πιο δημοφιλούς PHEV.

ηλεκτροκίνηση

FORD KUGA

Plug-In Hybrid 

Το PHEV με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις στην Ευρώπη 

FORD KUGA

Plug-In Hybrid 
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Η Ford ανακοινώνει επίσης την εισαγωγή του Kuga

ST-Line X Black Package που διαθέτει μία σειρά

οπτικών αναβαθμίσεων, καθώς και μία νέα προαι-

ρετική επιλογή καθισμάτων με την ονομασία Com-

fort Seat.

Το ευφυές σύστημα μετάδοσης κίνησης του Kuga

Plug-In Hybrid παρέχει ευελιξία στους πελάτες εξα-

σφαλίζοντας μία αμιγώς ηλεκτρική συνολική αυτο-

νομία 57-67 km (WLTP) και μια αμιγώς ηλεκτρική

αυτονομία στην πόλη 71-88 km (WLTP), γεγονός που

επιτρέπει σε τακτική βάση την πραγματοποίηση δια-

δρομών αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Η κατανάλωση της τελευταίας, η οποία είναι

14.4-15.9 kWh/100 km WLTP, είναι επίσης χαμηλό-

τερη από εκείνη των κυριότερων ανταγωνιστών.

Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από την αυτονομία

και την ευελιξία ενός βενζινοκίνητου οχήματος, με

την ηλεκτρική ισχύ να συμπληρώνει τις επιδόσεις

του οχήματος. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν το

πρόγραμμα λειτουργίας EV Auto, που έχει ως απο-

τέλεσμα το Kuga Plug-in Hybrid να λειτουργεί με τον

πιο αποδοτικό τρόπο, παρέχοντας τη βέλτιστη δυνατή

κατανάλωση καυσίμου ανεξάρτητα από το εκάστοτε

οδηγικό σενάριο.
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ηλεκτροκίνηση

Διαθέσιμο ήδη για παραγγελία, το Kuga ST-Line X Black Package προσφέρει μοναδικά εξωτερικά

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά για μία πιο δυναμική και ξεχωριστή εμφάνιση. 

Συμπληρώνοντας την πλήρη γκάμα των εξωτερικών χρωμάτων για μέγιστη οπτική απήχηση, το Black

Package προσθέτει στη σπορ σχεδίαση του Kuga ST-Line X στοιχεία όπως η οροφή, τα καλύμματα

των καθρεπτών, οι εμπρός αεραγωγοί και το πίσω σπόιλερ, όλα βαμμένα σε μαύρο χρώμα. Τα σήματα

ST-Line και η επιγραφή Kuga στην πίσω πόρτα έχουν επίσης μαύρο φινίρισμα, ενώ μαύρες είναι και

οι ζάντες αλουμινίου των 20 ιντσών, οι οποίες ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό.

FORD KUGA Plug-In Hybrid 

■ Το Black Package χαρίζει έξτρα στυλ και εξατομίκευση στη γκάμα του Kuga
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Οι πελάτες του Kuga σε όλη τη γκάμα εκδόσεων του

μοντέλου μπορούν τώρα να παραγγείλουν επίσης μία

νέα επιλογή καθίσματος με την ονομασία Comfort

Seat που έχει πιστοποιηθεί από τον κορυφαίο οργανι-

σμό υγείας της σπονδυλικής στήλης Aktion Gesunder

Rücken e.V. (AGR) - Καμπάνια για πιο Υγιή Πλάτη.

Η ρύθμιση σε 18 κατευθύνσεις επιτρέπει στο κάθισμα

να προσαρμόζεται στο άτομο (κάτι που είναι απαραί-

τητο για τη λήψη της έγκρισης του AGR) και όχι, όπως

συχνά συμβαίνει, ο επιβάτης να προσαρμόζει τη θέση

και τη στάση του στο κάθισμα.

Το ύψος, το μήκος και η κλίση του καθίσματος μπο-

ρούν όλα να ρυθμίζονται, σε συνδυασμό με τη ρύθ-

μιση προσκεφάλου και οσφυϊκής υποστήριξης, αμφό-

τερες σε τέσσερις κατευθύνσεις, ώστε οι επιβάτες

ανεξαρτήτως σωματότυπου να μπορούν να βρουν μία

άνετη θέση.

Η πιστοποίηση AGR απονέμεται από μία ανεξάρτητη

επιτροπή η οποία αποτελείται από ειδικούς από διά-

φορους ιατρικούς τομείς, που δεσμεύονται να βοηθή-

σουν τους πελάτες να επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς

την πλάτη. Ο πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης είναι

η κύρια αιτία αναπηρίας σε όλο τον κόσμο, ενώ σε μία

έρευνα διαπιστώθηκε το 63% των οδηγών υπέφεραν

από πόνους στην πλάτη που παρεμπόδιζαν τις καθη-

μερινές τους δραστηριότητες.

■ Comfort Seat: πρόσθετη στήριξη στους εμπρός επιβάτες
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ηλεκτροκίνηση

NISSAN JUKE 1.6 HYBRID
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Oι ευρωπαίοι καταναλωτές επενδύουν στα εξη-

λεκτρισμένα μοντέλα και ιδιαίτερα στις δύο πιο

δημοφιλείς κατηγορίες: Τις plug in υβριδικές εκ-

δόσεις, τα μοντέλα, δηλαδή, που μπαίνουν στην

πρίζα και συνδυάζουν την κίνηση τους τόσο στην

ισχύ που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας σε συν-

δυασμό με έναν βενζινοκινητήρα, όσο και στις

αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Σε αριθμούς, τον

περασμένο μήνα, στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν

157.000 νέα επιβατικά ηλεκτρικά (BEV) και plug-

in υβριδικά (PHEV) αυτοκίνητα. Στην αγορά των

υβριδικών εκδόσεων εντάσσεται και το νέο,

φουλ υβριδικό Juke 1.6 Hybrid, που «πάτησε»

πόδι και στην ελληνική αγορά. Το μικρό ιαπωνικό

crossover, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη

του κοινού του σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και

στην χώρα μας, προσφέρεται με ένα «έξυπνο»

υβριδικό σύστημα που βασίζεται σε έναν ηλε-

κτροκινητήρα και έναν βενζινοκινητήρα. Αποτε-

λείται από έναν βενζίνης 1.6 λτ. 94 ίππων  και ένα

ηλεκτρικό μοτέρ 49 ίππων . Ειδικότερα, το υβρι-

δικό Juke μπορεί να κινηθεί σε αστικές συνθή-

κες  έως 80% ηλεκτρικά, μειώνοντας παράλληλα

την κατανάλωση καυσίμου έως 40%. To full hy-

brid σύνολο προσφέρει ισχύ 145 ίππων . Το σύ-

στημα ενσωματώνει και μια μίζα/γεννήτρια 20

ίππων, μαζί και την υδρόψυκτη μπαταρία των 1,2

kWh. Μπορεί να πιάσει τα 0-100 χλμ./ώρα σε

10,1 δλ. Ενώ η  μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 166

χλμ./ώρα. Το Juke Hybrid με το αυτόματο κιβώ-

τιο ταχυτήτων multi-mode καταναλώνει 5,1

λτ./100 χλμ. και εκπέμπει 115 γρ./χλμ. CO2.To

Juke Hybrid εκκινεί πάντα με τον ηλεκτροκινη-

τήρα, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 55 χλμ./ώρα

μόνο με ηλεκτρική λειτουργία. Στον τομέα της

άνεσης, το νέο μοντέλο προσφέρει χώρο για

πέντε επιβάτες, ενώ, ο χώρος των αποσκευών

είναι στα 354 λίτρα. Το Juke Hybrid προσφέρεται

με την έκδοση N-Connecta και η τιμή του ορίζε-

ται από την ελληνική αντιπροσωπεία στα 31.900

ευρώ. Στα συστήματα υποβοήθησης υπάρχει το

σύστημα αυτόνομης πέδησης, η διατήρηση της

λωρίδας, το σύστημα αναγνώρισης σημάτων,

κάμερα οπισθοπορείας κ.α. Η κορυφαία Techna

κοστίζει 35.900 ευρώ και προσφέρει επιπρό-

σθετα το σύστημα για την προειδοποίηση τυφλού

σημείου, σύστημα για την προειδοποίηση κάθε-

της κίνησης αντικειμένου κατά την οπισθοπο-

ρεία, κάμερα περιμετρικής θέασης, σύστημα

πλοήγησης κ.α.

NISSAN JUKE 1.6

HYBRID
Σε υβριδική …τροχιά

■ Στα ατού του υβριδικό ιαπωνικού μοντέλου το ότι μπορεί 
να κινηθεί σε αστικές συνθήκες  έως 80% ηλεκτρικά, μειώνοντας 

παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου έως 40%.
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Πολυτέλεια
και ηλεκτροκίνηση

Συγκεκριμένα το νέο DS 7 θα προσφέρεται με πλούσια

γκάμα κινητήρων, με έμφαση στην plug in υβριδική τεχνο-

λογία, με 225, 300 και 360 ίππους. Ειδικότερα, η DS 7 E-

Tense 225 κινείται από κινητήρα βενζίνης, τον PureTech 180

ίππων και συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει

110 ίππους. Επίσης, υπάρχει οι εκδόσεις DS 7 E-Tense 4x4

300 και DS 7 E-Tense 4x4 360 , όντας οι τετρακίνητες εκδο-

χές. Η κορυφαία έκδοση με τους 360 ίππους, προσφέρεται

και με μια μπαταρία 14,2 kWh η οποία δίνει τη δυνατότητα

στο πολυτελές μοντέλο θα κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για

έως 81 χιλιόμετρα , με μηδενικές εκπομπές ρύπων στον

αστικό κύκλο WLTP. Για τη συγκεκριμένη plug in έκδοση,

ο χρόνος φόρτισης δεν ξεπερνά τις 2 ώρες. Επίσης, η γκάμα

προσφέρεται και με ντίζελ μοτέρ,  τον γνώριμο BlueHDi 1,5

λίτρου και 130 ίππων. Μεταξύ των νέων τεχνολογιών του

ξεχωρίζει αυτή που αφορά τα νέα φωτιστικά σώματα και

ονομάζεται DS Pixel LED Vision 3.0 . Κύριο χαρακτηριστικό,

ότι η εμβέλεια των φώτων μπορεί να αγγίξει τα 380 μέτρα!

Το ανανεωμένο και αναβαθμισμένο DS 7 αναμένεται στη

χώρα μας στα μέσα του 2023.

DS 7

Σε πολυτελή μονοπάτια συνεχίζει 

να κινείται και η DS 7 , η οποία θα 

συνδυάζει την γαλλική φινέτσα και την 

πολυτέλεια με την ηλεκτροκίνηση.  
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ηλεκτροκίνηση

DS 7
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Mazda CX-60
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Επεκτείνοντας τη σειρά SUV της Mazda, το νέο CX-60 είναι το πρώτο
από τα δύο νέα μοντέλα της ομάδας «Large Products» της εταιρείας
που θα παρουσιαστούν σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα δύο χρόνια.
Επιδεικνύοντας τη δέσμευση της Mazda σε μια προσέγγιση πολλα-
πλών λύσεων για βιώσιμη κινητικότητα, και την φιλοσοφία της ‘σω-
στής λύσης τη σωστή στιγμή’, το Mazda CX-60 ανταποκρίνεται στις
αυξανόμενες ανάγκες της κατηγορίας σε ότι αφορά τις περισσότερες
επιλογές μοντέλων SUV, καθώς συνδυάζει τις πιο πρόσφατες περι-
βαλλοντικές επιδόσεις με την οδηγική ευχαρίστηση που ενσωματώνει
κάθε Mazda.
Παρουσιάζοντας το πρώτο plug-in πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης
της εταιρείας, το νέο κορυφαίο μοντέλο της Mazda, το Mazda CX-60
PHEV, αντιπροσωπεύει όλα όσα ενσωματώνει τα τελευταία 100 χρόνια
η Mazda στο DNA της, από την μοναδική εξωτερική και εσωτερική
σχεδίαση, μέχρι την άριστη ιαπωνική κατασκευή, τις πιο πρόσφατες
καινοτομίες στις ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες, και τα κορυφαία
παγκοσμίως συστήματα κίνησης
Η κομψή, κορυφαίας ποιότητας εσωτερική σχεδίαση συνδυάζει δια-
φορετικά υλικά και υφές, όπως ξύλο σφένδαμου, δέρμα nappa, μο-
ναδικής κατεργασίας ιαπωνικά υφάσματα, λεπτομέρειες χρωμίου και
εμφανείς ραφές στον πίνακα οργάνων.
Οι ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες έχουν αναθεωρηθεί και τελειοποι-
ηθεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της οδηγικής εμπειρίας Jinba-Ittai και,
περισσότερο από ποτέ, να καλύψουν τις προσωπικές ανάγκες του
οδηγού. Το πρωτοποριακό Mazda Driver Personalization System θα
αναγνωρίσει τον επιβάτη στο κάθισμα του οδηγού, και θα προσαρμό-
σει αυτόματα το περιβάλλον – τη θέση του καθίσματος, το τιμόνι, τους
καθρέφτες, το HUD, ακόμη και τις ρυθμίσεις του ήχου και του συστή-
ματος του κλιματισμού – ώστε να ταιριάζει στο σωματότυπο του πε-
λάτη, καθώς και στις προσωπικές του προτιμήσεις.

>> Πρεμιέρα 
για ένα σύγχρονο SUV  
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Το νέο Mazda CX-60 αντιπροσωπεύει δύο

πρωτιές για τη Mazda: παρουσιάζει την

πρώτη plug-in πλήρως υβριδική 

τεχνολογία της εταιρείας στην ευρωπαϊκή

αγορά των SUV και παρουσιάζει έναν

ολοκαίνουργιο εξακύλινδρο εν σειρά

e-Skyactiv D 3,3 λίτρων κινητήρα ντίζελ. 
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Το Mazda CX-60 PHEV πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή ει-

σαγωγή plug-in υβριδικών μοντέλων χάρη στο σύστημα

κίνησης που συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινη-

τήρα Skyactiv-G 2.5 άμεσου ψεκασμού, με έναν ισχυρό

ηλεκτροκινητήρα 129 kW και 355V, και μία μπαταρία με-

γάλης χωρητικότητας 17,8 kWh. Αυτός ο συνδυασμός

κινητήρα εσωτερικής καύσεως και ηλεκτροκινητήρα

αποδίδει συνδυαστική ισχύ 327 PS/241 kW και άφθονη

ροπή 500 Nm, καθιστώντας το συγκεκριμένο μοντέλο,

το πιο ισχυρό αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευά-

σει ποτέ η Mazda. Το Mazda CX-60 PHEV προσφέρει

απίστευτα εντυπωσιακές επιδόσεις, επιταχύνοντας από

0-100 km/h σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα και μέγιστη τα-

χύτητα 200 km/h (με περιοριστή).

Αντίθετα, και κυρίως όταν κινείται μόνο με τον ηλεκτρο-

κινητήρα, το νέο Mazda PHEV επιτυγχάνει εξαιρετικά

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Η συνδυασμένη κατα-

νάλωση βάσει WLTP, είναι μόλις 1,5 l/100 km και οι

συνδυασμένες εκπομπές CO2 WLTP μόνο 33 g/km.

Η τοποθέτηση της μπαταρίας υψηλής τάσης μεταξύ του

μπροστινού και του πίσω άξονα και όσο το δυνατόν χα-

μηλότερα στο αμάξωμα, εξασφαλίζει στο νέο Mazda CX-

60 PHEV ένα ιδιαίτερα χαμηλό κέντρο βάρους. Αυτό, σε

συνδυασμό με ένα μόνιμο σύστημα τετρακίνησης που

κατανέμει τη ροπή μεταξύ των αξόνων, δίνει στο αυτο-

κίνητο κορυφαία χαρακτηριστικά οδικής συμπεριφοράς

αντίστοιχα με τα καλύτερα μοντέλα της premium κατη-

γορίας.

Εξελιγμένοι με γνώμονα τη φιλοσοφία του «σωστού με-

γέθους» που απαιτεί βελτιστοποιημένο κυβισμό για βελ-

τιωμένη αποδοτικότητα καυσίμου και ισχύος, είναι

επίσης και οι νέας γενιάς, εξακύλινδροι σε σειρά

straight-six, diesel κινητήρες e-Skyactiv D 3,3 λίτρων με

δύο διαφορετικές τιμές ισχύος – 200 και 254 PS. Διαθέ-

τοντας το M Hybrid Boost - το ήπιο υβριδικό σύστημα 48

V της Mazda - συνδυάζουν υψηλή απόδοση με εξαιρε-

τική οικονομία και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Η δύναμη του όμορφου και δυναμικού στυλ του Mazda CX-60 
μεταδίδει την ευφυΐα και την κομψότητα των τελευταίων εξελίξεων 

στη σχεδίαση Kodo συνυφασμένη με τη εντυπωσιακή αρχιτεκτονική SUV 
με μπροστινό κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς.



οκτώβριος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 43

>>
 n

e
w

 m
o

d
e
ls

Ο κινητήρας e-Skyactiv D με τη μικρότερη ισχύ απο-
δίδει 200 PS/147 kW στις 3000-4200 σαλ. και μέγιστη
ροπή 450 Nm στις 1400-3000σαλ.. Σε συνδυασμό με
τη ροπή των 153 Nm που είναι διαθέσιμη από τον ηλε-
κτροκινητήρα του συστήματος M Hybrid Boost, το CX-
60 επιτυγχάνει επιτάχυνση από τα 0-100 km/h σε 8,4
δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 212
km/h. Παρά την εντυπωσιακή αυτή απόδοση, το CX-
60 των 200 PS εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα οικονο-
μικό επιτυγχάνοντας μέση κατανάλωση που δεν
ξεπερνά τα 4,7 l/100km ενώ οι εκπομπές του CO2 είναι
μόλις 123 g/km.
Αποδίδοντας 254 PS/187 kW στις 3750 σ.α.λ., ο πιο
ισχυρός κινητήρας εμφανίζει μέγιστη ροπή 550 Nm
στις 1500-2400 σ.α.λ. χρειάζεται μόλις  7,4 δευτερόλε-
πτα για τα 0-100χλμ., και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει
τα 219 km/h. Η μέση κατανάλωση είναι 4,9 l/100 km
και οι εκπομπές CO2 δεν ξεπερνούν τα 137g/km.
Επίσης ένας 6κύλινδρος σε σειρά ‘straight-six’ κινη-
τήρας βενζίνης 3.0 λίτρων e-Skyactiv X θα παρουσια-
στεί στη γκάμα των επιλογών για το νέο CX-60.
Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με ένα νέο αυτό-
ματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και το σύστημα i-Activ
All-Wheel Drive της Mazda. Ο κινητήρας diesel e-Sky-
activ D και ο βενζινοκινητήρας e-Skyactiv X, μπορούν
επίσης να εξοπλιστούν και με σύστημα μετάδοσης
μόνον στους πίσω τροχούς. Το Mazda Intelligent Drive
Select (Mi-Drive) προσφέρει μια επιλογή από τέσσερα
προγράμματα οδήγησης (συν το πρόγραμμα EV για το
PHEV) που εξασφαλίζουν ιδανικό βαθμό ελέγχου και
οδηγική απόλαυση σε κάθε σενάριο οδήγησης.
Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-60 βασίζεται στην Κλιμα-

κωτή Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Λύσεων Skyactiv της
Mazda, η οποία διαθέτει πολυάριθμες βελτιώσεις που
προσφέρουν εξαιρετικά δυναμική οδήγηση. Υιοθετών-
τας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Mazda,
αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την ακαμψία του
αμαξώματος που διασφαλίζει ότι ο οδηγός μπορεί να
αισθανθεί άμεσα την απόκριση του αυτοκινήτου, κα-
θίσματα που διευκολύνουν κάθε επιβάτη να διατηρεί
την ισορροπία του κατά την κίνηση, ανάρτηση που στα-
θεροποιεί τη θέση του οχήματος κατά την οδήγηση, και
το -αποκλειστικό για τη Mazda- σύστημα ελέγχου
θέσης του οχήματος - Kinematic Posture Control
(KPC) που σταθεροποιεί το όχημα, προσφέροντας με-
γαλύτερη ασφάλεια ακόμη και κατά την οδήγηση με
υψηλή ταχύτητα ή μεγάλες δυνάμεις G. Μια ολοκλη-
ρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθη-
σης οδηγού i-Activsense διασφαλίζει το μέγιστο βαθμό
ενεργητικής ασφάλειας στοχεύοντας στην κατάκτηση
της κορυφαίας βαθμολογίας των 5 αστέρων από τον
οργανισμό ασφαλείας Euro NCAP.
Αρκετές νέες τεχνολογίες κάνουν το ντεμπούτο τους
στο Mazda CX-60: Ορατότητα See-Through - μια οθόνη
360 μοιρών επόμενης γενιάς με βελτιωμένο οπτικό
πεδίο σε χαμηλές ταχύτητες. Υποβοήθηση κατάβασης
(Hill Descent Control / HDC), που βοηθά στην ασφαλή
κατάβαση σε απότομες κατηφόρες με ολισθηρό ή
ανώμαλο οδόστρωμα. Cruise Control (i-ACC), το οποίο
διαθέτει πλέον και λειτουργία αναγνώρισης των ορίων
ταχύτητας (Traffic Sign Recognition), και σύστημα Προ-
ειδοποίησης Εξόδου Οχήματος (Vehicle Exit Warning
/ BSM) με αναγνώριση οχημάτων που πλησιάζουν από
πίσω.

Το Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV προσφέρει 63 km 
ηλεκτροκίνητης οδήγησης με ταχύτητα μέχρι 100 km/h .
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Η Motorservice παρέχει λύσεις 

ηλεκτροκίνησης

Ο τομέας Aftermarket σε μεταβατικό στάδιο

Σε πολλές αγορές της ΕΕ σημειώθηκε τριψήφια αύ-

ξηση στα οχήματα που κινούνται με μπαταρία κατά το

περασμένο έτος. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί

και τα επόμενα χρόνια, θέτοντας στα συνεργεία νέες

προκλήσεις όσον αφορά την κατάρτιση, τα προσόντα,

τα εργαλεία και τον εξοπλισμό. Ωστόσο, λόγω του αυ-

ξημένου κινδύνου ατυχημάτων, ισχύουν ειδικοί κανο-

νισμοί για τις εργασίες σε ηλεκτρικά οχήματα.

Επομένως, π.χ. χωρίς αντίστοιχη πρόσθετη εξειδί-

κευση, απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία σε οχή-

ματα υψηλής τάσης. Ως εκ τούτου, ο ειδικός στα

ανταλλακτικά έχει συμπεριλάβει το θέμα του χειρισμού

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην υπάρχουσα εκπαί-

δευση. Εδώ, οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι συνεργείων

και οι μηχανικοί συνεργείων και κέντρων επισκευής

κινητήρων, καθώς και το προσωπικό εξυπηρέτησης

στο τμήμα σέρβις και το τεχνικό προσωπικό, μαθαί-

νουν εκτός από τις νομικές πτυχές, ποια συστήματα

ασφαλείας χρησιμοποιούνται στο όχημα, πώς μπορούν

να τα αναγνωρίσουν, αλλά και ποια μέτρα πρέπει να

ληφθούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Λόγω των αυ-

ξημένων πιθανών κινδύνων, τα μαθήματα κατάρτισης

επικεντρώνονται πάντα στην ασφάλεια των ίδιων των

συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι η ανάγκη για εκπαί-

δευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, η Motorservice θα

επεκτείνει σύντομα την γκάμα των εκπαιδευτικών μα-

θημάτων για το θέμα της ηλεκτροκίνησης. Αυτήν τη

στιγμή, προετοιμάζεται αντίστοιχη εκπαίδευση. Ήδη

από το 2023, θα προστεθεί στο εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα και θα αφορά αποκλειστικά τη νέα τεχνολογία.

Κατάλληλη εκπαίδευση

Όσον αφορά και τα προϊόντα, η Motorservice μπορεί ήδη να προσφέρει νέες λύσεις: Τα πρώτα εξαρτήματα για

ηλεκτρικά οχήματα είναι διαθέσιμα στον τομέα Αftermarket. Ως θυγατρική εταιρεία του ομίλου τεχνολογίας

Rheinmetall, ο ειδικός στα ανταλλακτικά επωφελείται από την τεράστια τεχνογνωσία του προμηθευτή αυτοκι-

νήτων με πολυάριθμες καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. 

Προσαρμοσμένη γκάμα προϊόντων

Με την αλλαγή της κινητικότητας, αλλάζει και ο τομέας Αftermarket στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι

συμβατικές επισκευές εξακολουθούν να κυριαρχούν στην καθημερινή εργασία στα συνεργεία. Ωστόσο,

ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται ραγδαία. Η Motorservice αντέδρασε έγκαιρα σε

αυτήν την εξέλιξη και προσάρμοσε ανάλογα το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Η γκάμα προϊόντων του

ειδικού στα ανταλλακτικά έχει ήδη επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει πολλά εξαρτήματα για ηλεκτρικά

αυτοκίνητα. Πολλά υποσχόμενες λύσεις για τον τομέα Αftermarket αναμένονται και από τη μητρική

εταιρεία Rheinmetall, η οποία εφαρμόζει με συνέπεια τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση.
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Ωστόσο, θα ενθουσιαστείτε με τις νέες εξελίξεις της

Rheinmetall. Ο όμιλος τεχνολογίας αναφέρει μεγάλες

παραγγελίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ανά

τακτά χρονικά διαστήματα. Πρόσφατα συνήψε συμβό-

λαια για ανταλλακτικά ανάρτησης για ηλεκτροκίνητα

SUV, περιβλήματα κινητήρων για γνωστό Αμερικανό

κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων και φορείς μπα-

ταριών για κατασκευαστή premium αυτοκινήτων από

τη Γερμανία. Ο προμηθευτής αυτοκινήτων τράβηξε την

προσοχή ιδιαίτερα με ένα ελατήριο ανάρτησης από

υαλοβάμβακα, το οποίο αποτελεί πραγματική παγκό-

σμια καινοτομία, καθώς προσφέρει το πλεονέκτημα

ελαφριάς κατασκευής έως και 75% σε σύγκριση με τα

συμβατικά χαλύβδινα ελατήρια. Αλλά η εταιρεία ξέρει

επίσης πώς να εντυπωσιάζει όσον αφορά την ασφά-

λεια: ανέπτυξε ένα σύστημα πυροπροστασίας υψηλής

τάσης για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών οχη-

μάτων με μπαταρία (BEV), των plug-in υβριδικών

ηλεκτρικών οχημάτων (PHEV) και των οχημάτων με

κυψέλες καυσίμου (FCEV). Το σύστημα αποσυνδέει

την μπαταρία ή τον φορτιστή συνεχούς ρεύματος, σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως ένα ατύχημα,

μειώνοντας τους πιθανούς κινδύνους για τους επιβά-

τες του οχήματος και τους διασώστες. Έχει εξαιρετικά

γρήγορο χρόνο απόκρισης κάτω του χιλιοστού του

δευτερολέπτου και διακόπτει αμέσως την παροχή

ρεύματος.

Χάρη στην ισχυρή φιλοσοφία εξυπηρέτησης, τη διεθνή

δομή πωλήσεων και την άμεση πρόσβαση στην τερά-

στια τεχνογνωσία, την καινοτόμο δύναμη και τα υψηλά

πρότυπα ποιότητας του μεγάλου διεθνούς προμη-

θευτή αυτοκινήτων, η Motorservice μπορεί να προ-

σφέρει στους συνεργάτες της λύσεις υψηλής

ποιότητας για τις προκλήσεις της επανάστασης της κι-

νητικότητας και τον αντίκτυπό της στον τομέα After-

market της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ελπιδοφόρες εξελίξεις στη γραμμή παραγωγής

Τέλος, η Motorservice ως φορέας διάθεσης για τα προϊόντα Aftermarket της Rheinmetall προμηθεύεται ένα με-

γάλο μέρος των προϊόντων της από τον όμιλό της, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι θυγατρικές Kolben-

schmidt και Pierburg. Εκτός από ηλεκτρικές υδραντλίες, ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου, ηλεκτρικές αντλίες

ψυκτικού υγρού και αντλίες κενού, καθώς και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, η γκάμα περιλαμβάνει επίσης διά-

φορα φίλτρα καμπίνας για ηλεκτρικά οχήματα. 
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Το διαγνωστικό THINKTOOL Euro Master Lite με ευέλικτο λογισμικό, 15 κα-

θοδηγούμενες λειτουργίες μηδενισμών/service και καθοδηγούμενες οδηγίες

κωδικοποιήσεων, προσφέρει πλήρη διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με

τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές. 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 λογι-

σμικού και την κατάλληλη πρίζα.

Μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετα modules όπως θερμική κάμερα, δια-

γνωστικό μπαταριών, προβολέας LED, θερμικός εκτυπωτής που διαχειρίζον-

ται από το λογισμικό του διαγνωστικού.

Η ευκολία και η ταχύτητα χρήσης προσφέρουν μεγάλη άνεση και εξοικονό-

μηση 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 συνδρομή 2 ετών, αποτελούν ένα εξαιρετικά επί-

καιρο και ανταγωνιστικό προϊόν, ικανό να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Τα νέα διαγνωστικά THINKTOOL κυκλοφορούν στην Ελλάδα από 15 Σεπτεμ-

βρίου 2022 και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την εταιρία DigiParts και

τους επίσημους συνεργάτες της.

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

THINKTOOL Euro Master Lite, την οικονομικότερη διαγνωστική συσκευή χωρίς να υστερεί σε επιδόσεις.

Nέο διαγνωστικό THINKTOOL 

Euro Master Lite από την Digiparts






