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Ταξινομήσεις επαγγελματικών

Θέμα: 
Tι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο 
για τα τουριστικά λεωφορεία

Θέμα: 
Η Ελλάδα έχει ακόμη(!) 
γερασμένο στόλο οχημάτων

Τεχνολογία: 
Μercedes-Benz Citaro Electric
Ηλεκτρονική εποχή για την γερμανική BVG 

Tεχνολογία: Fisker Orbit
Ιδού το λεωφορείο του μέλλοντος

Ηλεκτροκίνηση: Volvo FE electric
H Volvo παρουσιάζει 

το δεύτερο ηλεκτρικό φορτηγό

Παρουσίαση:
Νissan Camper NV300 & e-NV200

Απόδραση στην ύπαιθρο!

Παρουσίαση:
Ford Ranger Black Edition

Παρουσίαση:
Nissan Navara Off-Roader AT32
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Aγαπητοί Αναγνώστες,

Για δείτε λίγο την ύλη του τεύχους που κρατάτε τα χέρια σας. Από τη μια το μέλλον, οι καινοτομίες, η

τεχνολογία του αύριο – όπως αναπτύσσονται στην Ευρώπη και στον προοδευτικό κόσμο – και από

την άλλη, η μίζερη επιχειρηματική Ελλάδα, όπως την βιώνουμε καθημερινά,  με τον νευραλγικό

κλάδο των χερσαίων μεταφορών να παλεύει χωρίς όπλα. Χωρίς, δηλαδή, τα σύγχρονα φορτηγά,

χρησιμοποιώντας φορτηγά παλαιάς τεχνολογίας, γηρασμένα , φτιαγμένα με πατέντες, πάντα με φθη-

νές λύσεις. Φορτηγά που πλέον φωτογραφίζουν την μια πλευρά της προβληματικής επιχειρηματικής

ελληνικής μεταφοράς, υποβασταζόμενη από τον Ελληνικό τουρισμό, που κάθε χρόνο, κρατάει τα τα-

μεία σε οριακό σημείο, ίσα – ίσα να καλύπτουν το κόστος της μεταφοράς, των εργαζομένων, οδηγών,

υπαλλήλων και γραφείων. 

Μια μεταφορά που πρέπει να πάρει μπροστά με σύγχρονα φορτηγά. Με καινούργιες «μπαταρίες»,

νέες λύσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια μεταφορά που ακόμη προσπαθεί να ανακα-

λύψει το πραγματικό κόστος της μεταφοράς ανά χιλιόμετρο, πνιγμένη σε κομπιουτεράκια και ακάλυ-

πτες επιταγές. Η ανάπτυξη στη μεταφορά δεν έχει δει το φως στο τούνελ. Και μπορεί τα φορτηγά να

έχουν εξοικειωθεί με το σκοτάδι των τούνελ, όμως, αυτή τη φορά, το τούνελ είναι μεγάλο, και πλέον

τα φορτηγά έχουν κάψει τις λάμπες τους.

Στο τεύχος που κρατάτε θα πάρετε μια ακόμη γεύση από τον σύγχρονο κόσμο, με φορτηγά που φέ-

ρουν καινοτομίες και λεωφορεία που θα κινούνται με ρεύμα. Καλό σας καλοκαίρι! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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“ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις
καινούργιων επιβατικών το μήνα Μάιο 2018 υπήρξαν αυξημένες κατά +16,9% ως προς το μήνα
Μάιο 2017.

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων
Mάιος 2018 

Συνολικά, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 οι ταξινομή-

σεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +23,7% ως

προς το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Σημειώνεται ακόμη πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο

πεντάμηνο του 2018 κινήθηκε -60,3% χαμηλότερα ως προς το

μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+3,8%) από

τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στα

καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις σημεί-

ωσαν αύξηση +20,3% ως προς το 2017.

Μάιος 2018 Μάιος 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 12.468 10.666 +16,9%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 667 786 -15,1%

Καινούργια λεωφορεία 33 18 +83,3%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.416 3.805 +16,1%

Ιαν.-Μάιος 2018 Ιαν.-Μάιος  2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 49.742 40.215 +23,7%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 3.157 3.042 +3,8%

Καινούργια λεωφορεία 122 84 +45,2%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 12.556 10.438 +20,3%
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“ Σε επεξήγηση των διατυπώσεων περί του μεταφορικού έργου των τουριστικών
λεωφορείων προχώρησε το υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτό προκύπτει από
την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), περί

ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, ορίζει ότι: «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται,

κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία

δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων

γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν

μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και

αποσκευών, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο

εκτέλεσης συγκοινωνίας…»

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται

ότι: «Το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας

χρήσης τουριστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία

από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή τουριστικές

επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες

εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς

και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών

των περιπτώσεων β’ και ζ’ της παρ. 1 του παρόντος πραγ-

ματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παρ.

1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο

έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία

για λογαριασμό τουριστικού γραφείου».

Δεδομένου ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα των ν.

393/1976 και ν. 711/1977 συνδυαστικά εφαρμοζόμενα φαίνεται

να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η δυνατότητα

διοργάνωσης οργανωμένων εκδρομών από τουριστικά

γραφεία με οποιαδήποτε άλλα οχήματα πλην των ειδικών

τουριστικών λεωφορείων – κάτι που προφανώς είναι έξω

από τις πραγματικές προθέσεις του νομοθέτη – κρίνεται

σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η παρ. 2 περ. α του άρθρου 1

του ν. 393/1976, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές, ότι επιτρέπεται

η πραγματοποίηση οργανωμένης εκδρομής με κάθε είδους

μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρή-

σης

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο
για τα τουριστικά λεωφορεία
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Η Ελλάδα έχει ακόμη(!)

γηρασμένο στόλο oxημάτων

Τι πρέπει να γίνει

“Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις πλέον στρέφουν το
ενδιαφέρον τους στα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά της
τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 6c), ανε-
ξαρτήτως καυσίμου (βενζίνη, πετρέλαιο, ηλεκτρικά κλπ). 

“


Κι ενώ το ποσοστό των αυτοκινήτων πολύ χαμηλών ρύπων στις Ευρωπαϊκές πό-
λεις αυξάνεται, η Ελλάδα δυστυχώς για άλλη μία φορά μένει πίσω με τον στόλο
των επιβατικών το έτος 2017 να φτάνει κατά μέσο όρο τα 15,4 χρόνια, ξεπερνώντας
χώρες όπως η Ρουμανία (15,3 χρόνια) ή Ουγγαρία (14,5 χρόνια).
Σε αντίθεση με άλλες χώρες που στοχεύουν σε οχήματα που επιβαρύνουν ελά-
χιστα το περιβάλλον, η Ελλάδα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά κυκλοφο-
ρούντων επιβατικών στην κατηγορία Euro 3 (2000-2004), που καταλαμβάνουν το
27,9% του στόλου, σε σχέση με τα Euro 6, που καταλαμβάνουν ποσοστό μόλις 3,2%.
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Μία τέτοια σύγκριση οδηγεί στο συμπέρασμα για τις δραματικές

επιπτώσεις που έχουν στην υγεία και στο περιβάλλον τα επι-

βατικά και ελαφρά φορτηγά παλαιότερης αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας. Οι εκπεμπόμενοι ρύποι επιβαρύνουν άμεσα την

ανθρώπινη υγεία αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοαναπνευστι-

κών νοσημάτων. Ένα ελαφρύ όχημα Euro 6c κατηγορίας εκ-

πέμπει το ένα τρίτο των οξειδίων του αζώτου σε σχέση με ένα

όχημα Euro 3 και μόλις το ένα έκτο των σωματιδίων (στα πε-

τρελαιοκίνητα).

Στην προσπάθεια μείωσης των επιβλαβών εκπομπών η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αυστηρά μέτρα ελέγχων για τους

ρύπους που εκπέμπουν τα ελαφρά οχήματα παλαιότερης τε-

χνολογίας [οδηγία ΕΕ 2016/2284], κυρίως για τα πετρελαιοκίνητα

που συνδέονται άμεσα με πρόωρους θανάτους, με αποτέλεσμα

οι περισσότερες χώρες να καταφεύγουν στην λύση της απαγό-

ρευσης των παλαιοτέρων diesel οχημάτων Euro 3 και προγε-

νέστερα.

Πόλεις όπως το Παρίσι, η Βενετία, η Λισαβόνα, το Ντίσελντορφ,

η Βρέμη, η Πράγα και το Βερολίνο έχουν απαγορεύσει την κυ-

κλοφορία σε πετρελαιοκίνητα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά

κατηγορίας Euro 3 και προγενέστερα. Άλλες πόλεις, όπως το

Λονδίνο, το Μιλάνο, το Όσλο και η Στοκχόλμη έχουν επιβάλλει

τέλος εισόδου για το κέντρο της πόλης στα diesel οχήματα πα-

λαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 3-4).

Η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια απειλείται επίσης με την

παθητική ασφάλεια που προσφέρει ένα αυτοκίνητο παλαι-

ότερης τεχνολογίας, σε αντίθεση με ένα όχημα νεότερης τε-

χνολογίας.

Ενημέρωση
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Το κόστος της συντήρησης ενός παλαιότερου οχήμα-

τος είναι πολύ πιο ακριβό από την απόσβεση και συν-

τήρηση ενός νεότερου, εκτός αν ο ιδιοκτήτης αμελεί

τη συχνή και σωστή συντήρηση του οχήματος του,

συνέπεια επίσης των αναποτελεσματικών ελέγχων.

Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου από τα επιβατικά και

ελαφρά φορτηγά παλαιότερης τεχνολογίας, σε σχέση

με νεότερα οχήματα (πολύ περισσότερο με τα ηλε-

κτρικά), επιβαρύνουν τις ήδη «φορτωμένες» από

ήχους και ρύπους πόλεις, καθιστώντας πολλές φορές

την κατάσταση ανυπόφορη για τους κατοίκους της.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν  να αναλαμβάνουν τις ανά-

λογες ευθύνες και αποφάσεις για την προσπάθεια

μείωσης της κυκλοφορίας παλαιών, ρυπογόνων ελα-

φρών οχημάτων. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες τα

τέλη κυκλοφορίας είναι υψηλότερα για τα επιβατικά

και ελαφρά φορτηγά παλαιότερης αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας και έχουν τεθεί σε ισχύ για αυτά κυκλο-

φοριακοί περιορισμοί, προσπαθώντας να αποτρέ-

ψουν τους ιδιοκτήτες από την κυκλοφορία τους.

• Αντικατάσταση του πράσινου δακτυλίου (μονά-ζυγά κλπ) με sticker ελεύθερης εισόδου στο κέντρο των

πόλεων, μέσω της έκδοσης ετήσιας κάρτας κόστους ανάλογου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του αυτο-

κινήτου (πχ. από 20 ως το πολύ 70 ευρώ ετησίως).

• Κυμαινόμενα τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα της ηλικίας των ελαφρών οχημάτων, με λογική επιβάρυνση για

τα μεσαίας ηλικίας (10-15 ετών), αλλά και αποτρεπτικά για τα υπέργηρα οχήματα (20+ έτη).

• Αυστηροί τεχνικοί έλεγχοι στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα και παροχή όλων των πληροφοριών του ιστο-

ρικού τους, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής που λόγω της κρίσης έχει καταστεί πιο εύπιστος.

• Έλεγχοι για τυχόν παράτυπες επισκευές, χωρίς εγγύηση. Έλεγχοι στο δρόμο για αυτοκίνητα που δεν έχουν

περάσει ΚΤΕΟ, χαλασμένα εξαρτήματα (ελαστικά, φώτα κλπ).

Ενημέρωση

Με βάση τα πιο πάνω και καθώς το περιβάλλον στα αστικά κέντρα της χώρας μας είναι ιδιαίτερα επι-

βαρυμένο, η ελληνική πολιτεία οφείλει να εντείνει την προσπάθεια για τη μείωση κυκλοφορίας των

παλαιών αυτοκινήτων και φορτηγών, με μέτρα όπως:



Χώρα Μέση ηλικία

1. Λουξεμβούργο 6,2 έτη

2.  Βέλγιο 7,7 έτη

3.  Αγγλία 8,5 έτη

4.  Δανία 8,5 έτη

5.  Γερμανία 8,9 έτη

… …

… …

20.  Εσθονία 15,1 έτη

21.  Ρουμανία 15,3 έτη

22.  Ελλάδα 15,4 έτη

23.  Λάτβια 16,3 έτη

24.  Λιθουανία 16,7 έτη

25.  Πολωνία 17,2 έτη

Μέση ηλικία στόλου επιβατικά ανά κράτος μέλος

Σημ. Πηγή ACEA, έτος 2015-Ελλάδα 2017
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Τη γερμανική φίρμα στα ηλεκτρικά

φορτηγά αλλά και τα λεωφορεία της

επιλέγουν πλέον, ολοένα και περισ-

σότερες εταιρείες. Πρώτα η πρό-

σφατη  ρεκόρ παραγγελία που αφορά

950 αστικά λεωφορεία από το

Βερολίνο – όντως μια από τις μεγα-

λύτερες παραγγελίες ηλεκτρικών

επαγγελματικών οχημάτων -  και

τώρα  έρχεται μια νέα παραγγελία

που αφορά 15 ηλεκτρικά λεωφορεία

Mercedes Benz Citaro Έτσι, η

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), ο

μεγαλύτερος διαχειριστής λεωφο-

ρείων της Γερμανίας, αποφάσισε να

ενισχύσει τον στόλο του με νέας γε-

νιάς λεωφορεία, χωρίς εκπομπές

ρύπων, τα πιο σύγχρονα και πιο οι-

κολογικά Citaro. Ο Till Oberwörder,

επικεφαλής της Daimler Buses ανέ-

φερε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι

που ο μεγαλύτερος διαχειριστής λε-

ωφορείων της Γερμανίας επιλέγει

επίσης τη Mercedes Benz. Πρόκειται

για ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, τα

οποία αγοράζονται πριν ακόμη γίνει

η πρεμιέρα του νέου λεωφορείου».

Τα 15 λεωφορεία θα παραδοθούν το

πρώτο τρίμηνο του 2019 και μετά. Το

Citaro με ηλεκτροκίνηση διαθέτει

δέκα μονάδες μπαταρίας.

Τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό

άξονα με ηλεκτροκινητήρες κοντά

στους κόμβους των τροχών. Διαθέτει

ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα

διαχείρισης θερμότητας με εξαρτή-

ματα υψηλής τεχνολογίας, όπως μια

αντλία θερμότητας, που μειώνει την

κατανάλωση ενέργειας. Ο χώρος

επιβατών του πλήρως ηλεκτροκίνη-

του Citaro είναι ο ίδιος με την αντί-

στοιχη έκδοση πετρελαίου. Στα συν

του, ότι για επιβάτες με περιορισμένη

κινητικότητα που κάθονται κατά την

κατεύθυνση της διαδρομής, υπάρ-

χουν κατάλληλα τοποθετημένες οθό-

νες για την παροχή πληροφοριών.

Επίσης, το λεωφορείο είναι εξοπλι-

σμένο ακόμη και για άτομα με προ-

βλήματα όρασης.   

Η Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), ο  μεγαλύτερος διαχειριστής

λεωφορείων της Γερμανίας εισέρχεται στην ηλεκτρική εποχή με

τη νέα, πλήρως ηλεκτροκίνητη Mercedes-Benz Citaro

Mercedes-Βenz 

Citaro
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Μια ισχυρή γεύση 
από το επαγγελματικό όχημα 

του μέλλοντος αναμένεται να
δώσει  η Rinspeed, μια μικρή

εταιρεία η οποία σε κάθε σαλόνι 
αυτοκινήτου τραβάει 

τα βλέμματα των επισκεπτών 
με τις ευφάνταστες τετράτροχες

κατασκευές της. 

Στο μέλλον τα λεωφορεία θα είναι ηλεκτρικά, αυτόνομα και οι επιβάτες θα μπορούν να
το παραγγέλνουν να έρθει στην πόρτα τους μπροστά, μέσω – τι άλλο – ενός smart-
phones!

Ο Henrik Fisker, ένας σχετικά γνωστός οίκος

κατασκευής οχημάτων, αποφάσισε να εμπλακεί

και με τον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων.

Ειδικότερα, παρουσίασε, το Orbit, ένα αυτόνομο

ηλεκτρικό λεωφορείο που η Fisker θέλει να κυ-

κλοφορήσει στην αγορά το 2019. Να αναφέ-

ρουμε, ότι, τα αυτόνομα λεωφορεία δεν είναι KAI

τα μοναδικά για την Fisker. Παρόμοια οχήματα

διερευνούνται σε όλο τον κόσμο, ακόμη και

από… γίγαντες όπως είναι η Apple που έχουν

διερευνήσει την τεχνολογία των αυτόνομων λε-

ωφορείων ή και φορτηγών με ηλεκτροκινητή-

ρες. Για να ξεχωρίζει από τους αντιπάλους, ο

Henrik Fisker λέει ότι η εταιρεία του σχεδιάζει

να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία δυναμικών

εσωτερικών σχεδίων με βάση τις ανάγκες των

πελατών.

"Το εσωτερικό θα προσφέρει μια ποικιλία

ζωνών, ανάλογα με την προτίμηση του πελάτη ή

του επιβάτη, και το λεωφορείο θα προσφέρει

νέες ψηφιακές εμπειρίες ". 

Επίσης, οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέξουν

μέσω μιας εφαρμογής στο smartphones τους, το

σημείο που θέλουν να έρθει το λεωφορείο για να

τους παραλάβει, αλλά και τον τελικό προορισμό

τους.

Το λεωφορείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε μια

καθορισμένη διαδρομή το 2019. Θα αρχίσει να

αναπτύσσεται στην Κίνα αλλά και σε πολλές πα-

νεπιστημιουπόλεις και κολέγια στις Ηνωμένες

Πολιτείες που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον.

Θα κινείται από ηλεκτροκινητήρες που βρίσκον-

ται τοποθετημένοι μέσα στους τροχούς, θα είναι

αγγλικής κατασκευής, της Protean Electric και

θα χρησιμοποιούν έναν μαγνήτη όπως και έναν

σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα αποδίδοντας 109

άλογα με 1.250 Nm ροπής.

Η εταιρία δηλώνει πως το λεωφορείο μπορεί να

εξοπλιστεί είτε με δύο, είτε με τέσσερις ηλεκτρο-

κινητήρες, κάτι που μεταφράζεται σε ιπποδύναμη

218 και 436 ίππων. Οι δοκιμές του Orbit θα ξεκι-

νήσουν εντός του 2018.

Fisker Orbit

Ιδού το λεωφορείο του μέλλοντος
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H Volvo Trucks παρουσιάζει
το δεύτερο μοντέλο 
ηλεκτρικού φορτηγού

Volvo FE
electric

ηλεκτροκινηση «

#158 ● ΙΟΥΝΙΟΣ  2018 ● 21



● ΙΟΥΝΙΟΣ  2018 ● #15822

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την παρουσίαση του πρώτου εξ ολοκλήρου ηλεκτρικού
φορτηγού της Volvo Trucks, του Volvo FL Electric, η εταιρεία διευρύνει την γκάμα των
προϊόντων της με ένα ακόμα ηλεκτρικό φορτηγό. Το Volvo FE Electric έχει σχεδιαστεί
για βαρύτερες χρήσεις αστικών διανομών και μεταφοράς απορριμμάτων με μικτά
βάρη μέχρι 27 τόνους. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη το 2019.

“Με την παρουσίαση του Volvo FE Electric,

διαθέτουμε μια πλήρη σειρά ηλεκτροκίνη-

των φορτηγών για αστικές μεταφορές και

κάνουμε ένα ακόμα στρατηγικό βήμα

προς την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης

πρότασης στο χώρο των ηλεκτροκίνητων

μεταφορικών λύσεων. Με τον τρόπο αυτό,

ανοίγουμε την πόρτα σε νέες μορφές συ-

νεργασίας με τους αστικούς φορείς, με

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ατμό-

σφαιρας, την ελάττωση του θορύβου από

την κυκλοφορία και τον περιορισμό της

συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής,

καθώς η κυκλοφορία των επαγγελματι-

κών οχημάτων θα μπορεί να γίνεται αθό-

ρυβα, χωρίς να εκλύονται καυσαέρια από

τις εξατμίσεις τους, τις πρώτες πρωινές

ώρες ή αργά τη νύχτα” λέει ο Claes

Nilsson, Πρόεδρος της Volvo Trucks. 

Το πρώτο Volvo FE Electric, ένα απορριμ-

ματοφόρο του οποίου η υπερκατασκευή

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον μεγα-

λύτερο κατασκευαστή αμαξωμάτων της

Ευρώπης, τη Faun, θα τεθεί σε κανονική

χρήση στις αρχές του 2019 στη δεύτερη

μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, το

Αμβούργο. 

“Το Αμβούργο, το οποίο το 2011 είχε ανα-

κηρυχθεί ως η ευρωπαϊκή πράσινη πρω-

τεύουσα της ΕΕ, εργάζεται με επιτυχία

εδώ και πολύ καιρό σε ένα ευρύ μέτωπο

δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση

της πράσινης και βιώσιμης αστικής ανά-

πτυξης. Από αυτή τη δραστηριότητα δεν

εξαιρείται ο κλάδος των μεταφορών, όπου

τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία της Volvo

χρησιμοποιούνται ήδη στις δημόσιες συγ-

κοινωνίες. Οι εμπειρίες και οι φιλοδοξίες

αυτού του εγχειρήματος κάνουν το

Αμβούργο έναν πολύ ενδιαφέροντα συ-

νεργάτη για εμάς” λέει ο Jonas

Odermalm, Αντιπρόεδρος Σειράς

Προϊόντων της Volvo Trucks για τα Volvo

FL και Volvo FE. 



Volvo FE electric
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Ο Καθηγητής Dr. Rüdiger Siechau, Διευθύνων

Σύμβουλος της Stadtreinigung Hamburg, διακρίνει

μεγάλες προοπτικές βελτίωσης της ποιότητας του πε-

ριβάλλοντος με τη χρήση ηλεκτρικών φορτηγών στην

πόλη. 

“Σήμερα, κάθε ένα από τα 300 συμβατικά απορριμμα-

τοφόρα μας, εκπέμπει περίπου 31.300 κιλά διοξειδίου

του άνθρακα το χρόνο. Ένα ηλεκτροκίνητο απορριμ-

ματοφόρο με μπαταρία η οποία θα διαρκούσε ολό-

κληρη τη βάρδια των οκτώ με δέκα ωρών, θα

αποτελούσε τεχνολογική επανάσταση. Ένα ακόμα

όφελος είναι το γεγονός ότι η Stadtreinigung Hamburg

παράγει ηλεκτρισμό με μηδενική επιβάρυνση στο  φαι-

νομένο του θερμοκηπίου, ο οποίος μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για τη φόρτιση των μπαταριών.”

Το νέο Volvo FE Electric θα προσφέρεται σε πολλές

παραλλαγές για διάφορους τύπους μεταφορικών ερ-

γασιών. Με τη νέα καμπίνα χαμηλής εισόδου της

Volvo, , η οποία διευκολύνει την είσοδο στην καμπίνα

και την έξοδο από αυτήν, και παρέχει στον οδηγό επο-

πτική θέα προς την κυκλοφορία που τον περιβάλλει.

Αλλά και το περιβάλλον εργασίας είναι βελτιωμένο,

λόγω της χαμηλής στάθμης του θορύβου και της λει-

τουργίας χωρίς κραδασμούς. Η χωρητικότητα της

μπαταρίας μπορεί να βελτιστοποιηθεί με βάση τις εκά-

στοτε ανάγκες και η φόρτιση μπορεί να γίνεται είτε

μέσω του ρεύματος δικτύου ή σε σταθμούς ταχείας

φόρτισης. 

• Πλήρως ηλεκτροκίνητο φορτηγό διανο-

μών, αποκομιδής απορριμμάτων και

άλλων εφαρμογών σε αστικές συνθήκες,

ΜΒΟ 27 τόνων. 

• Παραγωγή/μετάδοση ισχύος: Δύο ηλε-

κτροκινητήρες με μέγ. ισχύ 370 kW (260

kW συνεχής αποδιδόμενη ισχύς) με σύ-

στημα μετάδοσης δύο ταχυτήτων της Volvo.

Μέγ. ροπή ηλεκτροκινητήρων 850 Nm.

Μέγ. ροπή οπίσθιου άξονα 28 kNm.

• Αποθήκευση ενέργειας: Μπαταρίες ιόν-

των λιθίου, 200–300 kWh.

• Αυτονομία: Μέχρι 200 χλμ. 

• Φόρτιση: Διατίθενται δύο διαφορετικά

συστήματα φόρτισης. CCS2: Μέγιστη ισχύς

φόρτισης 150 kW DC. Φόρτιση χαμηλής

ισχύος: Μέγιστη ισχύς φόρτισης 22 kW ΑC.

• Χρόνος φόρτισης: Από άδειες έως πλή-

ρως φορτισμένες μπαταρίες (300 kWh):

CCS2 150 kW περ. 1,5 ώρα, Φόρτιση χαμη-

λής ισχύος περ. 10 ώρες.
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“Οι ολιστικές λύσεις μας για τις ηλεκτροκίνητες μεταφορές, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε πελάτη

και της κάθε πόλης. Επιπλέον των οχημάτων, θα προσφέρουμε πολλών ειδών υπηρεσίες όπως ανάλυση διαδρομών και χρηματοδότηση

μεταξύ άλλων, μέσω του δικτύου αντιπροσώπων και συνεργείων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διαθέτουμε επίσης στενή συνεργασία με

προμηθευτές υποδομών φόρτισης” λέει ο Jonas Odermalm.
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Το Camper NV300 και το Camper e-NV200 έχουν εσωτερικές

και εξωτερικές τροποποιήσεις που επιτρέπουν σε οδηγό και

επιβάτες  να απολαύσουν  μια απόδραση στην ύπαιθρο, στη

θάλασσα ή όπου αλλού φανταστούν, ακόμα και με μηδενικές

εκπομπές ρύπων χάρη στο Camper e-NV200.

Το εσωτερικό του  NV300 Camper μπορεί να “μεταμορφωθεί”

στο ιδανικό μέρος για  τέσσερα άτομα χάρη σε μια ανυψού-

μενη οροφή, όπου μπορούν να καθίσουν  γύρω από το τραπέζι

και να απολαύσουν το γεύμα τους. Το μαγείρεμα μέσα στο

φορτηγό είναι πανεύκολο και διασκεδαστικό, χάρη στην κου-

ζίνα του που διαθέτει  ψυγείο, νεροχύτη και εγκατάσταση

νερού και αερίου.

Το βράδυ, τα Nissan Campers μπορούν να μετατραπούν σε

άνετα υπνοδωμάτια. Η διαμόρφωση του NV300 επιτρέπει την

ύπαρξη ενός δεύτερου διπλού κρεβατιού στην ανυψούμενη

οροφή. 

Τα συγκεκριμένα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα στην αγορά της

Ισπανίας, όπου οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπορούν να τα πα-

ραγγείλουν με εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που  ταιριάζουν

απόλυτα στις δικές τους ανάγκες.


Το Camper NV300 και το Camper e-NV200 έχουν εσωτερικές και εξωτερικές

τροποποιήσεις που επιτρέπουν σε οδηγό και επιβάτες  να απολαύσουν  μια
απόδραση στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή όπου αλλού φανταστούν, ακόμα και με

μηδενικές εκπομπές ρύπων χάρη στο Camper e-NV200.
“

auto news

Δύο μοντέλα Camper van από τη Nissan

Ακριβώς με την έλευση του καλοκαιριού, η Nissan
παρουσιάζει δύο νέα οχήματα τύπου Camper 

Nissan Camper
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Ford 
Ranger

Black
Edition

Ξεχωριστό!
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Το Ranger Black Edition βασίζεται στη δημοφιλή Σειρά Limited,

αλλά είναι βαμμένο σε μαύρο χρώμα, προσφέρει πλούσιο επί-

πεδο εξοπλισμού, άνεσης και ασφάλειας ενώ παραμένει ένα

πολυχρηστικό «εργαλείο», τόσο για τον επαγγελματία, όσο για

τον οδηγό που θα λατρέψει τον life-style χαρακτήρα του.

Το Ford Ranger Black Edition προσφέρεται ήδη και στην ελλη-

νική αγορά μόνο σαν Double Cab ενώ θα παραχθούν μόνο 2.500

αντίτυπα.

Ειδικότερα, η Ranger Black Edition είναι μία ξεχωριστή, νέα έκ-

δοση του νούμερο 1 σε πωλήσεις Ευρωπαϊκού pickup, με εν-

τυπωσιακή, εμφάνιση. Το μοντέλο Black Edition περιλαμβάνει

αμάξωμα σε Absolute Black με μαύρο φινίρισμα για τη μάσκα,

τις ζάντες αλουμινίου, τη σπορ μπάρα και τις εξωτερικές λεπτο-

μέρειες. 

Ο στάνταρ εξοπλισμός του Ranger Black Edition που διατίθεται

μόνο σε έκδοση αμαξώματος Double Cab, διαθέτει δορυφορική

πλοήγηση, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπι-

σθοπορείας, προσθέτοντας στη σειρά Limited χαρακτηριστικά

όπως σύστημα πολυμέσων Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 8-ιν-

τσών, διζωνικό, ηλεκτρονικό έλεγχο κλιματισμού, δερμάτινο σα-

λόνι, και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους θερμαινόμενους

εξωτερικούς καθρέπτες.

Το Ranger Black Edition διαθέτει τέσσερις πόρτες πλήρους με-

γέθους. Προσφέρει ένα ευρύχωρο περιβάλλον που παραπέμ-

πει σε χώρους και άνεση ένα SUV μεγάλων διαστάσεων, για

έως και πέντε επιβάτες, με μεγάλες πόρτες για εύκολη πρό-

σβαση για τους πίσω επιβάτες. Οι επιβάτες των πίσω καθι-

σμάτων απολαμβάνουν επίσης μοναδικό χώρο για τα πόδια

Άνετο όπως ένα SUV!

Το μεγάλο ατού της διπλοκάμπινης έκδοσης είναι ο χώρος

φόρτωσης, με το μήκος της καρότσας να είναι στα 1.54 μέτρα,

που μπορεί να υποστηρίζει μέγιστο φορτίο έως 1.258 κιλά!

Χώρος φόρτωσης

Το Ford Ranger Black Edition προσφέρεται με τον κορυφαίο

πετρελαιοκινητήρα TDCi Duratorq 3,2 λίτρων με 200ΡS και

ροπή 470 Nm.Μπορείτε να επιλέξετε είτε με μηχανικό κιβώτιο

6 σχέσεων ή αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. 

Κινητήρες - Επιδόσεις

“
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Νissan
Navara

OFF-ROADER
AT32 

..πιο σκληροτράχηλο
δε γίνεται! 
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Το Navara OFF-ROADER AT32 είναι το πιο ικανό Navara που κα-

τασκευάστηκε ποτέ. Στα στάνταρ χαρακτηριστικά του περιλαμβά-

νονται η ρυθμιζόμενη ανάρτηση που αυξάνει το ωφέλιμο ύψος

κατά 20 χιλιοστά, η πλήρης προστασία του πατώματος και τα μεγα-

λύτερα ελαστικά. Για την απόλυτη απόδοση στις εκτός δρόμου πε-

ριπέτειες, στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται μια εξάτμιση

τύπου snorkel για μεγαλύτερο βάθος βύθισης, καθώς και κλεί-

δωμα του εμπρός διαφορικού.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, η Nissan θέλησε

να επικοινωνήσει το λανσάρισμα του Navara OFF-ROADER AT32

Navara με μια ταινία, όπου το ειδικό μοντέλο προάγει τον εθελον-

τισμό μια κοινότητας ανθρώπων που αποφασίζουν να αντιμετω-

πίσουν την ρύπανση με πλαστικά σε μια παραλία.

Το Navara OFF-ROADER AT32 έχει σχεδιαστεί από την Arctic

Trucks, μια Ισλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή

οχημάτων 4WD για αποστολές στα πιο δύσβατα εδάφη του κόσμου.

Το AT αντιπροσωπεύει το Arctic Trucks και το 32 αντιπροσωπεύει

τη διάμετρο (σε ίντσες) των εκτός δρόμου ελαστικών του οχήμα-

τος.

Οπτικά, η πιο σημαντική αναβάθμιση είναι η ανάρτηση του Navara,

η οποία αυξήθηκε για να βελτιστοποιήσει την απόδοση προσφέ-

ροντας πρόσθετη απόσταση από το έδαφος που φθάνει τώρα τα

243 χιλιοστά, σε σύγκριση με τα 223 χιλιοστά του στάνταρ Navara.

Η μέγιστη γωνία προσέγγισης έχει αυξηθεί σε 35° (από 30,4°), ενώ

η γωνία διαφυγής είναι στις 24° (από 22,2°).

Άλλες εμφανείς βελτιώσεις περιλαμβάνουν τους μεγάλους θόλους

των τροχών, σχεδιασμένους για να ενισχύσουν τη νέα ψηλότερη

θέση του οχήματος, αλλά και για να προσφέρουν μεγαλύτερη προ-

στασία του αμαξώματος κατά την ακραία οδήγηση εκτός δρόμου.

Κρυμμένες από κοινή θέα, βρίσκονται οι ποδιές κάτω από το αυ-

τοκίνητο που προστατεύουν τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης,

καθώς και τη δεξαμενή του καυσίμου.

Με την ειδική έκδοση Navara OFF-ROADER AT32, 
το δημοφιλές pickup της Nissan αποκτά ακόμα πιο σκληροτράχηλες επιδόσεις, με έξυπνο τρόπο.





Οι ζάντες των 17 ιντσών έχουν σχεδιαστεί από την Arctic
Trucks, ενώ τα ελαστικά των 32 ιντσών έχουν επιλεγεί ει-
δικά για να βελτιώσουν την πρόσφυση εκτός δρόμου, δια-
τηρώντας παράλληλα εξαιρετικές επιδόσεις και στο δρόμο.
Η τόσο μεγάλη διάμετρος των ελαστικών επιτρέπει στον
οδηγό να μειώσει την πίεση σε περίπτωση που χρειαστεί
επιπλέον πρόσφυση, όπως για παράδειγμα σε μαλακή
άμμο ή χιόνι.
Με 20mm μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και με τα
μεγαλύτερα ελαστικά, το συνολικό ύψος του οχήματος έχει
αυξηθεί κατά 40mm. 
Για τους τυχερούς ιδιοκτήτες που επιζητούν τις απόλυτες
εκτός δρόμου επιδόσεις, διατίθενται προαιρετικά μια εξά-
τμιση τύπου snorkel καθώς και κλείδωμα του εμπρός δια-
φορικού.
Η εξάτμιση τύπου snorkel είναι τοποθετημένη στην κολόνα
Α του οχήματος, επιτρέποντας στο όχημα να βυθιστεί σε

βάθος 800mm - 200mm περισσότερο σε σχέση με το στάν-
ταρ Navara. Παράλληλα βελτιώνει την εισαγωγή του αέρα
και προστατεύει τον κινητήρα από σκόνη και νερό. Το κλεί-
δωμα του εμπρός διαφορικού, λειτουργεί παράλληλα με το
κλείδωμα του πίσω διαφορικού του Navara, παρέχοντας
την καλύτερη δυνατή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας.
Τα παραπάνω νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης OFF-
ROADER AT32 , έρχονται να συμπληρώσουν την ενσωμα-
τωμένη “σουίτα” προηγμένων τεχνολογιών του υπάρχοντος
Navara. Στον βασικό εξοπλισμό του μοντέλου περιλαμβά-
νονται το Hill Start Assist, το Hill Descent Control, το
Intelligent Emergency Braking, καθώς και το Intelligent
Around View.
Όπως συμβαίνει με κάθε ελαφρύ επαγγελματικό όχημα της
Nissan, το Navara OFF-ROADER AT32 συνοδεύεται από
πενταετή εγγύηση ή εγγύηση 160.000 χλμ, με επιπλέον εγ-
γύηση πέντε ετών της Arctic Trucks για τα νέα εξαρτήματα.

“
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Το Volvo FH: 

η επιλογή των οδηγών εδώ και ένα τέταρτο 

του αιώνα.

Ο Claes Nilsson, Πρόεδρος της Volvo Trucks, βλέπει το Volvo FH
ως τη ραχοκοκαλιά της Volvo Trucks όσον αφορά την εικόνα καθώς
και την ανάπτυξη της κερδοφορίας για τους πελάτες, αλλά και τη δη-
μιουργία ενός υπερσύγχρονου χώρου εργασίας για τους οδηγούς.
Θυμάται πώς η τολμηρή παρουσίαση του 1993 σήμανε την έναρξη
μιας πολύ επιτυχημένης εποχής για την Volvo Trucks.
«Πλησιάζαμε στο τέλος μιας περιόδου ύφεσης, τότε ωστόσο απο-
φασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα για την εταιρεία. Αποδείχτηκε
ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Παρουσιάσαμε το FH την κατάλληλη
στιγμή και διαθέταμε το πλέον ελκυστικό προϊόν όταν η οικονομία
και ο κλάδος των μεταφορών βρέθηκε και πάλι σε ανοδική τροχιά»,
λέει ο Claes Nilsson.
Η πρώτη έκδοση βασίστηκε σε ένα νέο πλαίσιο, ο δυναμικός σχε-
διασμός του οποίου διευκόλυνε την εφαρμογή ευέλικτων λύσεων
για διαφορετικές μεταφορικές εφαρμογές. Όλα τα χαρακτηριστικά
του διέθεταν μια σαφή επαγγελματική στόχευση, συμπεριλαμβανο-
μένης της αεροδυναμικής που ευνοεί την εξοικονόμηση καυσίμου,
της επαναστατικής γραμμής μετάδοσης κίνησης και του μηχανό-

φρενου Volvo.
Η νέα καμπίνα, ωστόσο, ήταν το στοιχείο που κυρίως σηματοδότησε
ότι το Volvo FH ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η Volvo Trucks αποφάσισε
ήδη από εκείνη την εποχή την τοποθέτηση του οδηγού στο επίκεντρο
και πάνω από 1.500 οδηγοί έλαβαν μέρος σε εκτεταμένες ελεγχό-
μενες έρευνες. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια ασφαλέστερη και
άνετη καμπίνα, η οποία συντέλεσε σε μια εντελώς νέα εμπειρία οδή-
γησης, ανάπαυσης αλλά και διανυκτέρευσης.
«Η Volvo Trucks ήταν ανέκαθεν πρωτοστάτης της προόδου. Η πα-
ρουσίαση του FH ήταν ένα μεγαλύτερο βήμα από πριν, αυτό που
έδειξε πραγματικά την έφεση των μηχανικών μας να χρησιμοποι-
ήσουν νέες τεχνολογίες για να δώσουν περισσότερη αξία στους πε-
λάτες μας και τους οδηγούς τους» λέει ο Claes Nilsson.
Για τους οδηγούς, αυτή η αφοσίωση μεταφράστηκε σε ούτε λίγο
ούτε πολύ τρεις ανανεώσεις της καμπίνας μεταξύ 1993 και 2008. Το
2012 παρουσιάστηκε το εντελώς νέο Volvo FH, όπου μια εντελώς
νέα καμπίνα και το ενσωματωμένο σύστημα κλιματισμού I-park
Cool συντέλεσε σε άνεση ανώτερου επιπέδου. Χαρακτηριστικά

Η μοναδική προσήλωση στον οδηγό και μια πραγματικά επαναστατική καμπίνα έδειξαν το δρόμο για την άμεση επιτυχία

που γνώρισε το Volvo FH όταν παρουσιάστηκε το 1993. Επιπλέον, ήταν το πλέον εξελιγμένο από τεχνικής πλευράς

φορτηγό της εποχής του. Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα παραμένει ένας καινοτόμος πρωταγωνιστής , αν μη τι άλλο

στους τομείς που μεταφράζονται σε άμεσο όφελος για τους οδηγούς, όπως είναι η ασφάλεια και η φροντίδα για τον

οδηγό. Προσθέστε τις πολυάριθμες επαναστατικές λύσεις στους τομείς της φροντίδας για το περιβάλλον και της

παραγωγικότητας και γίνεται σαφές ότι το Volvo FH άλλαξε τον κόσμο του φορτηγού. Και έχει πολλά να δώσει ακόμα.



#158 ● ΙΟΥΝΙΟΣ  2018 ● 35

όπως το Volvo Dynamic Steering (2013) συντέλεσαν σε ευκολό-
τερη, ασφαλέστερη και σταθερότερη και ακριβέστερη οδήγηση,
με παράλληλη μείωση των κακώσεων λόγω της καταπόνησης
του οδηγού.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το Volvo FH ήταν πρωτοπόρο στον
τομέα της ασφάλειας. Και δεν μιλάμε μόνο για την παθητική
ασφάλεια, όπου η Volvo Trucks ήταν το πρώτο φορτηγό που
προσέφερε αερόσακο (1995) και επίσης παρουσίασε το Σύστημα
εμπρόσθιας προστασίας (FUPS) το 1996, δέκα χρόνια προτού το
σύστημα γίνει υποχρεωτικό από το νόμο. Αυτή η πρόοδος συ-
νεχίζεται και σήμερα και το φορτηγό είναι εφοδιασμένο επίσης
με τα τελευταία συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. 
Εκτός από την άνεση για τον οδηγό, η ασφάλεια ήταν καθοριστι-
κός παράγοντας για το σχεδιασμό της καμπίνας. Κατά την ανά-
πτυξή του, το φορτηγό υποβλήθηκε σε χιλιάδες προσομοιωμένες
δοκιμές πρόσκρουσης και σε περίπου εκατό πραγματικές δοκι-
μές πρόσκρουσης. Οι δοκοί απορρόφησης της ενέργειας της
πρόσκρουσης και οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα
δύο φάσεων και τα ελάσματα του αμαξώματος είναι από τον
ισχυρότερο διαθέσιμο χάλυβα. Κοντολογίς, η κάθε λεπτομέρεια
του εξωτερικού και του εσωτερικού σχεδιασμού του οχήματος
συνεργάζονται προκειμένου το Volvo FH να γίνει το ασφαλέστερο
φορτηγό που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η Volvo Trucks. 
Το Volvo FH έχει ανεβάσει σε ένα νέο επίπεδο την απόδοση και
την παραγωγικότητα των βαρέων φορτηγών. Ανάμεσα στις πολ-
λές καινοτομίες, ξεχωριστή θέση κατέχει το επαναστατικό κιβώ-
τιο ταχυτήτων I-Shift (2001). Σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς
του κλάδου και έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να καλύπτει πολλές δια-
φορετικές απαιτήσεις και ανάγκες. Το I-Shift διπλού συμπλέκτη
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις εθνικές μεταφορές και τις
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων σε ορεινούς δρόμους και δια-
δρομές με πολλές στροφές. Όλες οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται
ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, χωρίς απώλειες ισχύος ή ροπής,
κάτι που προσφέρει βελτιωμένη άνεση για τον οδηγό και επιτρέ-
πει υψηλότερες μέσες ταχύτητες. Για εργοταξιακές χρήσεις και
ιδιαίτερα βαριές μεταφορές, το I-Shift με αργές ταχύτητες είναι

η ιδανική επιλογή. Επιτρέπει στο φορτηγό να ξεκινά από στάση
με φορτία μέχρι 325 τόνων και να κινείται με ταχύτητες ακόμα
και 0,5 χλμ. την ώρα, κάτι που διευκολύνει τους ελιγμούς ακρι-
βείας σε κακοτράχαλο έδαφος. 
Το I-Shift είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς μια καινοτομία
η οποία ωφελεί οδηγούς και χειριστές, μειώνει επίσης και το πε-
ριβαλλοντικό ίχνος του φορτηγού. Η φροντίδα για το περιβάλλον
είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Volvo Trucks και χρόνο
με το χρόνο το Volvo FH κατάφερε να περιορίζει τις εκπομπές
ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου του. Ένα άλμα εμπρός
έγινε το 2017 με την παρουσίαση του Volvo FH LNG. Αυτό το
φορτηγό με κινητήρα αερίου, προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις με
τα άλλα φορτηγά Volvo FH, μπορεί να κινείται είτε με βιοαέριο το
οποίο περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά έως 100 τοις εκατό ή με
φυσικό αέριο το οποίο περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά 20 τοις
εκατό σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Αυτό έχει να κάνει με τις εκ-
πομπές ρύπων του οχήματος κατά τη χρήση. 
«Διανύσαμε μια εντυπωσιακή διαδρομή με το FH και μας περι-
μένουν πολλές συναρπαστικές εξελίξεις. Με δεδομένες τις νέες
τεχνολογίες, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε το επιτυ-
χημένο ταξίδι μας μαζί με τους πελάτες μας και τους οδηγούς
τους» λέει ο Claes Nilsson.
Το Volvo FH είναι το μοναδικό μοντέλο που ανακηρύχθηκε φορ-
τηγό της χρονιάς τρεις φορές, το 1994, το 2000 και το 2014, και
έχουν πουληθεί σχεδόν ένα εκατομμύριο αντίτυπα του μοντέλου.
Όταν παρουσιάστηκε το 1993, η Volvo Trucks ανακοίνωσε ότι το
μέλλον είναι εδώ. Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, η εταιρεία
έχει τη βεβαιότητα ότι το Volvo FH εξακολουθεί να είναι το φορ-
τηγό του μέλλοντος.
«Υπάρχουν τόσο πολλές δυνατότητες να δούμε σπουδαίες βελ-
τιώσεις. Θα τις εξερευνήσουμε όλες προκειμένου να σιγουρευ-
τούμε ότι το Volvo FH παραμένει η πρώτη επιλογή των οδηγών
και συνεχίζει να αποτελεί πηγή κερδοφορίας για τους πελάτες
μας. Χωρίς να αποκαλύψουμε περισσότερα, είναι σίγουρο ότι τα
επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικά από τα πρώτα
είκοσι πέντε» ολοκληρώνει ο Claes Nilsson.
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Οι κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες (750κιλά ωφέ-

λιμο βάρος, έως 3,9κ.μ. ωφέλιμος όγκος) σε συνδυα-

σμό με τις επιλογές τύπου διαχωριστικού (χωρίς

χρέωση), καθιστούν το Dokker Van ιδανικό για ένα με-

γάλο εύρος επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων.

Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της Dacia, η χρήση δο-

κιμασμένων τεχνολογικών λύσεων του GROUPE RE-

NAULT, όπως ο  προηγμένος κινητήρας  πετρελαίου

1.5 dCi της Renault, εξασφαλίζουν στο DOKKER κορυ-

φαία άνεση, ασφάλεια, αξιοπιστία, αλλά και εξαιρετικά

χαμηλό κόστος συντήρησης. Συγκεκριμένα σε βάθος

5ετίας το κόστος για την προγραμματισμένη συντήρηση

του αυτοκινήτου αγγίζει μόλις τα 0,5 ευρώ/ημέρα! Αν

υπολογίσουμε και την 5ετη εργοστασιακή εγγύηση με

την οποία καλύπτεται το μοντέλο, η Dacia δημιουργεί

για τον επαγγελματία μια πραγματική ομπρέλα προστα-

σίας, αφήνοντας τον να ασχοληθεί με την εργασία του,

χωρίς καμία απολύτως έγνοια για το αυτοκίνητο του. 

Το Dacia Dokker Van, χάρη στα ξεχωριστά προϊοντικά χαρακτηριστικά του, αλλά και την ιδιαίτερα

συμφέρουσα τιμή αγοράς,  έχει ξεχωρίσει ως μία από τις πλέον αποδοτικές λύσεις για τους

επαγγελματίες που αναζητούν ένα σύγχρονο Vanette. 

Dacia Dokker Van

Κόστος συντήρησης μόλις 0,5 ευρώ/ημέρα

Το Dacia Dokker Van  με μια ματιά

•  Κορυφαία σχέση απόδοσης/τιμής.
•  Ωφέλιμο βάρος 750 κιλά.
•  Ωφέλιμος όγκος από 3,3 έως 3,9 κυβικά μέτρα με προ-
στατευτική επένδυση στο χώρο φόρτωσης.
•  Επιλογή (χωρίς επιπλέον χρέωση) διαχωριστικού καμ-
πίνας – χώρου φόρτωσης. 
• Σύστημα Easy Seat με αναδιπλούμενο διαχωριστικό
πλέγμα και αναδιπλούμενο – αφαιρούμενο κάθισμα συ-
νοδηγού
• Πίσω δίφυλλη ασύμμετρη (60/40) πόρτα με δυνατότητα
ανοίγματος κατά 180ο 
• Η μεγαλύτερη πλαϊνή πόρτα στην κατηγορία (703χλστ.)

• Μεταφορά αντικειμένων μήκους από 1,9 έως 3,1 μέτρα.
• Ιδανικό και για επαγγέλματα υγειονομικού χαρακτήρα.
• Δυνατότητα μετασκευής σε ψυκτικό θάλαμο.
• Κινητήρες πετρελαίου της Renault, Energy 1.5 dCi με 75
και 90 ίππους, με μέση κατανάλωση μόλις 4,1λίτρα/
100χλμ.
• Ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο σε καθημερινή βάση
• Συντήρηση κάθε 20.000χλμ. ή 1 φορά το χρόνο, με συ-
νολικό κόστος για τα 5 πρώτα έτη χρήσης 0,50
ευρώ/ημέρα
• Τιμή από 11.900 ευρώ (+Φ.Π.Α. 24%) με 5 χρόνια εργο-
στασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια.
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Ben Pon Show
Η Μέκκα του VW T1!

Οι Κάτω Χώρες φιλοξένησαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο

γεγονός των τεσσάρων τροχών. Το Amersfoort -

που βρίσκεται λίγο έξω από το Άμστερνταμ – ήταν ο

χώρος που πραγματοποιήθηκε η ευρωπαϊκή

"Barndoor Gathering" στις 19 και 20 Μαΐου - μια συ-

νάντηση για τα πρώτα λεωφορεία VW Bulli που φτιά-

χτηκαν από το 1950 έως το 1955.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι, καμία θέση στις

Κάτω Χώρες δεν είναι πιο κατάλληλη για το φεστι-

βάλ με τα θρυλικά Τ1 εκτός από το Amersfoort .

Αυτό συμβαίνει επειδή, στη μέση του περασμένου

αιώνα, ο Ben Pon - ένας θρυλικός οραματιστής λε-

ωφορείων VW και εισαγωγέας Volkswagen - χρη-

σιμοποίησε τον τερματικό των σιδηροδρομικών

εμπορευματικών μεταφορών αυτής της μικρής

πόλης ως κεντρικό κόμβο για την παράδοση των

Beetles της Volkswagen από τη Γερμανία καθώς και

άλλων μοντέλων. Επίσης, στο μεγάλο πάρτι με τα Τ1

καλεσμένοι ήταν όλοι οι κάτοχοι Beetle, Karmann

Ghia, Type 3 και πολλά άλλα οχήματα - ουσιαστικά

όλη η οικογένεια των οχημάτων Volkswagen με αε-

ρόψυκτους κινητήρες.

Συλλεκτικά VW T1 της δεκαετίας του 50 γιορτάζουν κάθε χρόνο στην ίδια πόλη – θεσμό

για το γνωστό μοντέλο που έχει συνδέσει το όνομα του με ιστορικά γεγονότα!






