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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Aγαπητοί Αναγνώστες,

Oι μεταφορές στην Ε.Ε. αλλάζουν. Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικότητα και επεκτείνεται με ταχύ-

τατους ρυθμούς, ενώ, τα ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία έχουν μπει σε χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Σήμερα, οι ΕΕ λαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο για το μέλλον της οδικής ασφάλειας  που καθορίζει μέτρα

για την ασφάλεια των οχημάτων και των υποδομών, όσο και για τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για

τα οχήματα βαρέως τύπου. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης που αφορά τα πάντα. Από τις

μεταφορές, για το πώς θα ελέγχονται οι ρύποι των φορτηγών όσο και για τη μείωση των ρύπων σε

αυτά.  

Αυτοκινητοβιομηχανίες και ΕΕ κινούνται παράλληλα και έχουν ένα κοινό στόχο. Τις καθαρότερες χερ-

σαίες μεταφορές, τις…πράσινες λύσεις στην κίνηση των φορτηγών.

Για αυτά τα θέματα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο νέο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, όπως

και να ρίξτε μια ματιά στα νέα μοντέλα, τις μελλοντικές προτάσεις στα φορτηγά και τα λεωφορεία που

ετοιμάζουν οι εταιρίες.

Επίσης, έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον θέμα για το πώς βλέπει στο μέλλον την εφο-

διαστική αλυσίδα η MAN, τις πωλήσεις φορτηγών – που για ακόμη μια φορά χαρακτηρίζονται από

σκαμπανεβάσματα στην χώρα μας – και άλλα.

 Καλό σας καλοκαίρι και καλή ανάγνωση!

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 Ιούνιο 2018 υπήρξαν αυξημένες κατά +24,0% ως προς το μήνα
Ιούνιο 2017.

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων
Ιούνιος 2018 

Συνολικά, στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 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

εξάμηνο του 2018 κινήθηκε -59,0% χαμηλότερα ως προς το

μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται μικρή αύξηση (+1,0%)

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

στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις ση-

μείωσαν αύξηση +21,2% ως προς το 2017.

Ioύνιος 2018 Ioύνιος 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 12.571 10.141 +24,0%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 590 669 -11,8%

Καινούργια λεωφορεία 18 15 +20,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.849 3.926 +23,5%

Ιαν.-Ιούν. 2018 Ιαν.-Ιούν. 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 62.312 50.356 +23,7%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 3.747 3.711 +1,0%

Καινούργια λεωφορεία 140 99 +41,4%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 17.405 14.364 +21,2%
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“
Σήμερα, οι οδικές μεταφορές ευθύνονταν για σχεδόν το 73% των συνολι-
κών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αυτό θα αλλάξει, μιας και είναι έτοι-
μος ο κανονισμός για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών
CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα.

Πώς θα παρακολουθούνται 
οι εκπομπές ρύπων των φορτηγών

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος,

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές

το 2015 ήταν 19% πάνω από τα επίπεδα του 1990. Το 2015 οι

οδικές μεταφορές ευθύνονταν για σχεδόν το 73% των

συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα

μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας και της

διεθνούς ναυτιλίας. Από τις εκπομπές αυτές, το 44,5% προήλθε

από τα επιβατικά ενώ το 18,8% από τα βαρέα οχήματα. Ωστόσο,

για να επιτευχθούν οι στόχοι του πλαισίου κλιματικής πολιτικής

για το 2030, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει, έως το 2030, τις

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τις

μεταφορές κατά 20% περίπου σε σύγκριση με τα επίπεδα

του 2008.

Πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί  έναν κανονισμό

για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών

CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα

οχήματα. 

Ο κανονισμός αυτός εντάσσεται στις γενικότερες προσπάθειες

της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές CO2 και αποτελεί ένα ακόμη

βήμα προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα.

Το προσωρινό κείμενο θα υποβληθεί προς έγκριση στους

πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ. Αφού εγκριθεί, η

νομοθεσία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για

ψήφιση και στο Συμβούλιο για οριστική έγκριση. Θα τεθεί

σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη

Εφημερίδα.

Το νέο σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς θα αποτελέσει

τη βάση καθορισμού και επιβολής προτύπων όσον αφορά

τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, είναι δε ο

πρόδρομος μιας νέας νομοθετικής πρότασης που σκοπεύει

να υποβάλει η Επιτροπή εντός του έτους.

Για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, υπάρχουν ήδη κανόνες.

Ο κανονισμός για τον οποίο επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία

αφορά τα νέα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν. Για πρώτη

φορά οι εκπομπές των βαρέων οχημάτων που είναι ταξινομημένα

στην ΕΕ θα μετρώνται και θα παρακολουθούνται με τυποποιημένο

τρόπο. Χάρη στον κανονισμό, θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό

μητρώο ΕΕ στο οποίο οι αρχές και οι κατασκευαστές θα κα-

ταχωρίζουν δεδομένα όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και

την κατανάλωση καυσίμου. Για λόγους διαφάνειας και

ευκολότερης σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων μοντέλων

οχημάτων, το κοινό θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Οι μόνες εξαιρέσεις θα αφορούν την προστασία προσωπικών

δεδομένων και την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις 28ης

Ιουνίου 2007, όταν το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ζήτησε να

ενισχυθεί η στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2

από τα οδικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων

οχημάτων. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή υπέβαλε την 1η Ιουνίου 2017 πρόταση για τη

δημιουργία υποχρεωτικού πανευρωπαϊκού συστήματος πα-

ρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών CO2 και της

κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 οι πρέσβεις των κρατών μελών

στην ΕΕ ενέκριναν εντολή για διαπραγματεύσεις
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Eκσυγχρονισμός του συστήματος 

μεταφορών της Ευρώπης

Η Επιτροπή Γιούνκερ αναλαμβάνει την τρίτη και τελευταία σειρά δράσεων 

Με βάση τις προηγούμενες δέσμες «Η Ευρώπη σε κίνηση»

του Μαΐου και του Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή Γιούνκερ

προτείνει σήμερα την τρίτη και τελευταία σειρά μέτρων για να

γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα στον τομέα της κινητι-

κότητας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους

Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησι-

μοποιούν λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και πιο προηγμένες

τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αντα-

γωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι

σημερινές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: μια ολοκληρω-

μένη πολιτική για το μέλλον της οδικής ασφάλειας που κα-

θορίζει μέτρα για την ασφάλεια των οχημάτων και των υπο-

δομών, τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για οχήματα

βαρέως τύπου στην ιστορία, ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης

για την ανάπτυξη και κατασκευή συσσωρευτών στην

Ευρώπη και μια μελλοντοστραφή στρατηγική για τη συνδε-

δεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Με αυτή την

τρίτη δέσμη «Η Ευρώπη σε κίνηση», η Επιτροπή ολοκληρώ-

νει το φιλόδοξο θεματολόγιό της για τον εκσυγχρονισμό της

κινητικότητας.

“
Στην πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης
ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ έθεσε ως στόχο η ΕΕ και οι βιο-
μηχανίες της να αναλάβουν ηγετική θέση παγκοσμίως
στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

“
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Η επίτροπος Μεταφορών κα Βιολέτα Μπουλτς

δήλωσε τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του προ-

ηγούμενου έτους, η Επιτροπή πρότεινε πρω-

τοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι

προκλήσεις του σήμερα και να ανοίξει ο δρό-

μος για την κινητικότητα του αύριο. Τα σημε-

ρινά μέτρα δίνουν μια τελευταία και σημαντική

ώθηση που θα διασφαλίσει την πρόσβαση

των Ευρωπαίων σε ασφαλείς, καθαρές και

έξυπνες μεταφορές. Καλώ τα κράτη μέλη και

το Κοινοβούλιο να ανταποκριθούν στο επί-

πεδο των φιλοδοξιών μας.»

Με τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται σή-

μερα, η Επιτροπή αποσκοπεί στο να διασφα-

λίσει την ομαλή μετάβαση σε ένα ασφαλές,

καθαρό, συνδεδεμένο και αυτοματοποιημένο

σύστημα κινητικότητας.Με τα μέτρα αυτά, η

Επιτροπή διαμορφώνει επίσης ένα περιβάλ-

λον εντός του οποίου οι εταιρείες της ΕΕ μπο-

ρούν να παράγουν τα καλύτερα, καθαρότερα

και πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Ενημέρωση



Ασφαλής κινητικότητα

Μολονότι ο αριθμός των θανάτων από τροχαία δυστυχή-

ματα έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ από το

2001, το 2017 έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ

25 300 άνθρωποι, ενώ 135 000 άλλοι τραυματίστηκαν σο-

βαρά. Για αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή λαμβάνει

μέτρα με σημαντική προστιθέμενη αξία της ΕΕ προκει-

μένου να συμβάλει στην ασφάλεια του οδικού δικτύου

και σε μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα νέα μοντέλα

οχημάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένα

χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προηγμένα συστήματα

πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα υποβοήθησης

διατήρησης λωρίδας για τα αυτοκίνητα ή συστήματα ανί-

χνευσης πεζών και ποδηλατών για τα φορτηγά.

Επιπλέον, η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εντοπί-

ζουν συστηματικά επικίνδυνα τμήματα του οδικού δι-

κτύου και να πραγματοποιούν πιο στοχευμένες

επενδύσεις. Με τα δύο αυτά μέτρα θα μπορούσαν να σω-

θούν έως και 10 500 ζωές και να αποφευχθούν σχεδόν

60 000 σοβαροί τραυματισμοί κατά την περίοδο 2020-

2030, μια σημαντική συμβολή στον μακροπρόθεσμο

στόχο της ΕΕ να προσεγγίσει τους μηδέν θανάτους και

σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2050 («Όραμα για μη-

δενικές απώλειες»).
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Ενημέρωση



Τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα εξοπλίζονται ολο-

ένα και περισσότερο με συστήματα υποβοήθησης

του οδηγού, ενώ σύντομα θα τελειοποιηθούν τα

πλήρως αυτόνομα οχήματα. Σήμερα, η Επιτροπή

προτείνει μια στρατηγική που αποσκοπεί στο να

αναδείξει την Ευρώπη σε ηγετική δύναμη παγκο-

σμίως στον τομέα των πλήρως αυτοματοποιημέ-

νων και συνδεδεμένων συστημάτων

κινητικότητας. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει σε

ένα νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χρη-

στών του οδικού δικτύου, το οποίο θα μπορούσε



Καθαρή κινητικότητα

Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 

κινητικότητα

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το θεματολόγιό της για ένα

σύστημα κινητικότητας χαμηλών εκπομπών προτεί-

νοντας τα πρώτα πρότυπα εκπομπών CO2 για οχήματα

βαρέος τύπου στην ιστορία. Το 2025, οι μέσες εκπομ-

πές CO2 από νέα φορτηγά θα πρέπει να είναι κατά 15

% χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2019. Για το 2030

προτείνεται ένας ενδεικτικός στόχος μείωσης κατά

τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με το 2019. Οι στόχοι

αυτοί συνάδουν με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο

της συμφωνίας του Παρισιού και θα δώσουν τη δυνα-

τότητα σε εταιρείες μεταφορών —κυρίως ΜΜΕ— να

εξοικονομήσουν σημαντικούς πόρους χάρη στη μεί-

ωση της κατανάλωσης καυσίμων (25 000 ευρώ σε

διάστημα πέντε ετών). Για να διασφαλίσει την περαι-

τέρω μείωση των εκπομπών CO2, η Επιτροπή διευκο-

λύνει τον σχεδιασμό πιο αεροδυναμικών φορτηγών

και βελτιώνει την επισήμανση των ελαστικών.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ένα ολοκληρωμένο

σχέδιο δράσης για τους συσσωρευτές, το οποίο θα

συμβάλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού και βιώσι-

μου «οικοσυστήματος» συσσωρευτών στην Ευρώπη.





Ενημέρωση


να αποφέρει τεράστια οφέλη για το σύστημα κινη-

τικότητας συνολικά. Οι μεταφορές θα καταστούν

ασφαλέστερες, καθαρότερες, οικονομικότερες και

περισσότερο προσβάσιμες για τους ηλικιωμένους

και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον,

η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός πλή-

ρως ψηφιακού περιβάλλοντος για την ανταλλαγή

πληροφοριών στις εμπορευματικές μεταφορές. Το

περιβάλλον αυτό αναμένεται να περιορίσει τη

γραφειοκρατία και να διευκολύνει τις ροές ψηφια-

κών πληροφοριών για τις δραστηριότητες εφοδια-

στικής.
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Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Ψηφιακής
Υποδομής της Γερμανίας Andreas Scheuer, μια

"φάλαγγα" φορτηγών ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
από το υποκατάστημα της DB Schenker στο Neufahrn
κοντά στο Μόναχο και κινήθηκε προς τη Νυρεμβέργη
μέσω του ψηφιακού πεδίου δοκιμών στον αυτοκινη-
τόδρομο Α9. Το εν λόγω project χρηματοδοτείται από

την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας με περί-
που 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως δήλωσε ο κ.
Scheuer: “Το πρόγραμμα σηματοδοτεί την έναρξη του
αυτοματοποιημένου και δικτυωμένου μέλλοντος των
οδικών μεταφορών. Φέρνουμε την τεχνολογία του αύριο
στους δρόμους του σήμερα, δοκιμάζοντας την έξυπνη
αλληλεπίδραση ανθρώπων, μηχανών και υλικών.”

Τι είναι το platooning



Τι είναι το platooning

Η ΜΑΝ κάνει την πρώτη 
παγκοσμίως πρακτική 
χρήση platooning 
στην εφοδιαστική αλυσίδα 

ΜΑΝ 
Platooning

tεχνολογία «
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Ο όρος "platooning" αναφέρεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιούν τα οχήματα στο δρόμο όπου τουλάχιστον

δύο φορτηγά οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο σε σχηματισμό φάλαγγας (convoy), υποστηριζόμενα από τε-

χνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ελέγχου οχήματος. Όλα τα οχήματα της φάλαγγας συνδέ-

ονται μεταξύ τους με μια ηλεκτρονική "ράβδο έλξης" που χρησιμοποιεί επικοινωνία οχήματος-προς-όχημα.

Το όχημα που προπορεύεται στο σχηματισμό ρυθμίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση και όλα τα υπόλοιπα

ακολουθούν.
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αΟι κανονικές διαδρομές δοκιμών των δι-

κτυωμένων φορτηγών ξεκίνησαν τη

Δευτέρα 25 Ιουνίου, κατά μήκος μιας δια-

δρομής 145 χιλιομέτρων. Οι δοκιμές θα

διεξάγονται χωρίς φορτία μέχρι τις αρχές

Αυγούστου. Στη συνέχεια τα κονβόι θα

είναι καθημερινά στο δρόμο, καλύπτοντας

μέχρι τρία δρομολόγια ρουτίνας και φορ-

τωμένα με μερικό φορτίο, για παράδειγμα,

ποτών, χαρτικών προϊόντων ή εξαρτημά-

των μηχανών.

Οι MAN Truck & Bus και DB Schenker, δύο

από τις κορυφαίες εταιρίες στον κόσμο, συ-

νεργάζονται για να προωθήσουν από κοι-

νού την αυτοματοποιημένη οδήγηση. "Δεν

πρόκειται μόνο για τη χρήση μιας τεχνολο-

γίας. Πρόκειται για την αποτελεσματική εν-

σωμάτωσή της σε ολόκληρη την

εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ευρήματα από το

κοινό αυτό project είναι ένα σημαντικό

βήμα προς την κανονική παραγωγή, που

θα δώσει στη MAN ηγετικό ρόλο στον αυ-

τοματισμό και την ψηφιοποίηση των επαγ-

γελματικών οχημάτων", δήλωσε ο Joachim

Drees, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN

Truck & Bus AG.

Κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών αυτών πρα-

κτικών δοκιμών, η τεχνολογία platooning για την

εφοδιαστική αλυσίδα θα βελτιωθεί περαιτέρω σε

ό,τι αφορά την ασφάλεια του συστήματος, την κα-

τανάλωση καυσίμου και την καλύτερη χρήση του

χώρου στους αυτοκινητόδρομους. Τα εμπλεκό-

μενα μέρη ελπίζουν επίσης να εμπλουτίσουν τις

γνώσεις τους σχετικά με την κοινωνική αποδοχή

του δικτυωμένου τρόπου οδήγησης, την πολιτική

μεταφορών και τις προϋποθέσεις υποδομής.

Πρωτοφανής χρήση της 
τεχνολογίας

Από την έναρξη της συνεργασίας το Μάιο του

2017 και την επίσημη παράδοση των δοκιμαστι-

κών οχημάτων από τη MAN τον Φεβρουάριο

του τρέχοντος έτους, οι οδηγοί φορτηγών έχουν

προετοιμαστεί για το ρόλο τους στο έργο μέσω

εντατικής εκπαίδευσης. Οι ψυχοκοινωνικές και

νευροφυσιολογικές επιδράσεις της νέας τεχνο-

λογίας στους οδηγούς των φαλάγγων θα εξετα-

στούν από το Πανεπιστήμιο Fresenius με

συνοδευτική μελέτη. Αυτό θα επιτρέψει την εν-

σωμάτωση στο project των σημαντικών εμπει-

ριών που θα αποκομίσουν οι οδηγοί των

φορτηγών και την περαιτέρω ανάπτυξη του

μελλοντικού προφίλ οδηγού. 

Οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να έχουν προτεραιότητα
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Volvo 
connect

Η Volvo Trucks απλουστεύει τις
καθημερινές λειτουργίες 

με νέα διεπαφή για ψηφιακές
υπηρεσίες Volvo Connect

Με την παρουσίαση του Volvo Connect, ενός νέου
portal πελατών που προσφέρει μία διεπαφή για ψη-

φιακές υπηρεσίες και λειτουργίες, η Volvo Trucks
παρέχει βελτιωμένη πρόσβαση σε όλα τα οφέλη της

ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας.

connect
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Ιδιοκτήτες φορτηγών και εταιρείες μεταφορών κά-

νουν όλο και συχνότερη χρήση τηλεματικής και

ψηφιακών υπηρεσιών για βελτίωση της παραγω-

γικότητας και απόδοσης των εργασιών τους,

ωστόσο αυτό σημαίνει παράλληλα αύξηση διαφο-

ρετικών συστημάτων και διεπαφών. Με την πα-

ρουσίαση του Volvo Connect, ποικίλες ψηφιακές

και συνδεδεμένες υπηρεσίες μπορούν να συν-

δυάζονται σε ένα φιλικό προς το χρήστη portal. Το

Volvo Connect θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του

2018 και θα ενημερώνεται και θα επεκτείνεται τα-

κτικά τα επόμενα χρόνια.

«Το Volvo Connect σας επιτρέπει να έχετε πρό-

σβαση στις σημαντικές υπηρεσίες και πληροφο-

ρίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και

εξέλιξη της καθημερινής σας επαγγελματικής δρα-

στηριότητας, από ένα και μόνο σημείο ‘επαφής’,»

σχολιάζει η Carina Holm, Project Manager, Volvo

Connect. «Εκτός από τη διαχείριση στόλου και τον

προγραμματισμό συντήρησης, θα υποστηρίζονται

πολλά ακόμα λειτουργικά θέματα, όπως βοήθεια

στη διαχείριση και τη νομική συμμόρφωση. Το

Volvo Connect θα προσφέρει επίσης μια ‘δευτερο-

γενή αγορά’ όπου θα παρέχεται η δυνατότητα εγ-

γραφής σε πρόσθετες υπηρεσίες. Οι χρήστες

μπορούν να προσαρμόζουν τη διεπαφή ώστε να

έχουν ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές

πληροφορίες και υπηρεσίες.»

connect
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Σε συνδυασμό με το Volvo Connect, η Volvo Trucks πα-

ρουσιάζει επίσης το Data Access, μία νέα υπηρεσία

που επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων και την

πρόσβαση μέσω cloud σύμφωνα με το πρότυπο

Remote FMS (rFMS). Αυτό παρέχει δυνατότητα ενσω-

μάτωσης στα υπάρχοντα συστήματα των πελατών και

αξιοποίηση δεδομένων από οχήματα από μικτούς στό-

λους, ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τη μάρκα, προς

όφελος του τομέα μεταφορών.

Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάζονται είναι

η Dynafleet Safety Service σχεδιασμένη για να βοηθά

τους πελάτες να παρακολουθούν ασφαλείς οδηγικές

συμπεριφορές και τα πλεονεκτήματα των ενεργητικών

συστημάτων ασφάλειας του οχήματος. Η υπηρεσία

Vehicle Status παρακολουθεί βασικά συστήματα του

οχήματος και βοηθά να αναγνωρίζονται πιθανές δυσ-

λειτουργίες, είτε για άμεση επισκευή ή για το επόμενο

σέρβις.

«Αρχικά, το Volvo Connect θα περιλαμβάνει αυτές τις

τρεις υπηρεσίες, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες

όπως οι Dynafleet και Service Planning» προσθέτει η

Carina Holm. «Μελλοντικά, θα επεκτείνουμε το διαθέ-

σιμο περιεχόμενο και οι πελάτες θα μπορούν να επι-

λέγουν από μία ευρεία σειρά πληροφοριών,

λειτουργιών και υπηρεσιών, τόσο από εμάς, όσο και

από εξωτερικούς παρόχους, που θα βελτιστοποιούν

διαφορετικούς τομείς της επιχείρησής τους.»

Πρόσβαση σε Δεδομένα (Data Access) 
– νέα υπηρεσία βασισμένη σε cloud 

για μικτούς στόλους 





Το Volvo Connect παρουσιάζεται σε μία εποχή όπου η ψη-
φιοποίηση αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και ερ-
γάζονται, ενώ ανάλογες αλλαγές συμβαίνουν και στη
βιομηχανία μεταφορών.
«Νέες πλατφόρμες λογισμικού, για παράδειγμα σε υπηρε-
σίες κοινοχρησίας οχημάτων και ταξιδιού, δημιουργούν νέα
επιχειρηματικά μοντέλα και συμπεριφορές καταναλωτών»
δήλωσε η Karin Falk, Senior Vice President, Services &
Customer Quality. «Παρατηρώντας τη βιομηχανία μεταφο-
ρών σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες δυνα-
τότητες για αύξηση της διαφάνειας, της απόδοσης και της
παραγωγικότητας. Ο συνδυασμός συνδεσιμότητας και ανά-
λυσης δεδομένων ανοίγει νέες ευκαιρίες για υποστήριξη

των πελατών μας.»
Με γνώμονα αυτή την ταχεία μεταμόρφωση, το Volvo
Connect έχει εξελιχθεί σαν μία μακροπρόθεσμη λύση.
Καθώς εμφανίζονται νέες λειτουργίες και πληροφορίες ενώ
εξελίσσονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες, τόσο από τη Volvo
Trucks, από εταίρους της βιομηχανίας και εξωτερικούς πα-
ρόχους λογισμικού, το Volvo Connect θα επιτρέψει στους
πελάτες την πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες και τη πλήρη
αξιοποίησή τους. Επίσης, θα βοηθήσει στην ομαλή μετά-
βαση των επαγγελματιών σε ένα συναρπαστικό, νέο ψη-
φιακό μέλλον.
Η παρουσίαση και το περιεχόμενο του Volvo Connect θα
ακολουθήσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα σε κάθε αγορά.

“
Έτοιμοι για ένα ψηφιακό μέλλον 

τεχνολογία «
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Το Volvo Connect συνδυάζει ψηφιακές και συνδε-

δεμένες υπηρεσίες σε μία και μοναδική διεπαφή,

διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες, ει-

δήσεις και λειτουργίες που είναι απαραίτητες για μία

αποδοτική, καθημερινή επαγγελματική δραστηριό-

τητα. Θα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως:

Δεδομένα: 
Portal πελατών Volvo Connect 



• Dynafleet, νέα, αναβαθμισμένη έκδοση

του συστήματος διαχείρισης στόλων της

Volvo Trucks (fleet management).

• Service planning, εφαρμογή για την πα-

ρακολούθηση προγραμμα-τισμένων σέρβις

και εργασιών συντήρησης.

• Data Access, νέα υπηρεσία που επιτρέπει

την αποθήκευση δεδομένων του οχήματος

και πρόσβαση μέσω του cloud, και ενσωμα-

τώνεται στα συστήματα του πελάτη, ανεξαρ-

τήτως μάρκας ή μοντέλου.

• Dynafleet Safety Service, εφαρμογή σχε-

διασμένη για την παρακολού-θηση και ανα-

γνώριση κρίσιμων προειδοποιήσεων

ασφαλείας, όπως απότομο φρενάρισμα και

χρήση ζώνης ασφαλείας, που μπορούν στη

συνέχεια να χρησιμοποιούνται στην καθοδή-

γηση και εκπαίδευση οδηγών.

• Vehicle Status, υπηρεσία για την παρα-

κολούθηση βασικών συστημάτων του οχή-

ματος και την αναγνώριση πιθανών βλαβών

για άμεση επισκευή για το επόμενο σέρβις.

• Asset Management, επισκόπηση στοι-

χείων του στόλου, συμπερ. και των οχημά-

των.

• Workshop History, επισκόπηση του ιστο-

ρικού επισκευών και λεπτομερών εργασιών

που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργείο

της Volvo.

τεχνολογία «
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Με όπλο την εμπειρία! 
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Στον κόσμο του εφοδιασμού και των μεταφορών του μέλλοντος,

οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η ποικιλία και οι ειδικές

λύσεις για κάθε πελάτη. Δεν αρκεί πια να προσφέρεις στους πε-

λάτες ένα καλό όχημα. Το νέο Sprinter, ως πολυτάλαντο όχημα,

δεν είναι απλώς το σύνολο των εξαρτημάτων του. Με πρωτο-

φανή αριθμό εκδόσεων και νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας

αποτελεί μια απόλυτα προσαρμοσμένη και ολοκληρωμένη λύση

που καλύπτει τεράστια γκάμα απαιτήσεων επαγγελματικών με-

ταφορών και κινητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το νέο Sprinter

επιτυγχάνει απόλυτα αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές:

επαναπροσδιορίζει, για άλλη μία φορά, την κατηγορία των van.

Το γεγονός αυτό το καθιστά το κορυφαίο εργαλείο δουλειάς που

αναβαθμίζει τόσο την κατηγορία του όσο και την επιχείρηση των

πελατών.

Συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους αμαξώματος - κλειστό

van, Tourer, καρότσα, σασί, λεωφορειάκι ή τράκτορα-, τρία συ-

στήματα μετάδοσης κίνησης - με προαιρετικό σύστημα κίνη-

σης στους μπροστινούς τροχούς για πρώτη φορά – επιλογές

καμπίνας, μήκους αμαξώματος, ωφέλιμου φορτίου και ύψους

χώρου φόρτωσης, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες

από 1700 διαφορετικές εκδόσεις Sprinter. Αυτή η ποικιλία

κάνει το νέο Sprinter να αποτελεί το ιδανικό όχημα για μια με-

γάλη γκάμα μεταφορικών αναγκών και κλάδων. Το εύρος κυ-

μαίνεται από όχημα εργοταξίου με ελκυστική αρχική τιμή μέχρι

λεωφορειάκι με πολυτελή εξοπλισμό. 

Πάνω από 1700 διαφορετικές εκδόσεις Sprinter. 

Τα δοκιμασμένα συστήματα κίνησης στους πίσω τροχούς αλλά

και στους τέσσερις τροχούς συμπληρώνονται σήμερα με ένα

νέο σύστημα κίνησης στους μπροστινούς τροχούς στη βασική

έκδοση. Λόγω ακριβώς του σχεδιασμού, το ωφέλιμο φορτίο

αυτής της έκδοσης είναι αυξημένο κατά 50 κιλά σε σχέση με

το προηγούμενο μοντέλο, ενώ το κατά 80 χιλιοστά χαμηλότερο

κατώφλι χώρου φόρτωσης διευκολύνει σημαντικά τη φόρ-

τωση/εκφόρτωση και την είσοδο/έξοδο. Στα κυριότερα τεχνικά

στοιχεία του νέου Sprinter περιλαμβάνονται δύο νέα κιβώτια

ταχυτήτων για το σύστημα κίνησης στους μπροστινούς τρο-

χούς – ένα αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων με μετατροπέα

ροπής που αποτελεί σημαντική πρωτιά για αυτή την κατηγορία

επαγγελματικών οχημάτων και ένα επίσης νέο μηχανικό κι-

βώτιο 6 σχέσεων. 

Σύστημα κίνησης στους μπροστινούς τροχούς
και νέα κιβώτια ταχυτήτων. 

“
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Εργονομικά βελτιστοποιημένο και άνετο - αυτά τα χαρακτηριστικά μετατρέπουν την καμπίνα στον ιδανικό

χώρο εργασίας. Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα, η

εκκίνηση χωρίς κλειδί (keyless start) και το βελτιωμένο σύστημα κλιματισμού. Ο πολυμορφικός σχεδιασμός

των αποθηκευτικών χώρων εξασφαλίζει ότι τα πάντα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Το σύστημα

Infotainment αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα της ολοκαίνουργιας λογικής των χειριστηρίων και των ενδεί-

ξεων στο κόκπιτ. Ήδη γνωστός από τις σειρές επιβατικών μοντέλων, ο πίνακας οργάνων με τη μεγάλη

οθόνη συγκεντρώνει όλες τις ενδεικτικές λυχνίες ανάμεσα στο ταχύμετρο και το στροφόμετρο. Η οθόνη

ελέγχεται π.χ. μέσω των κουμπιών ελέγχου αφής στην αριστερή πλευρά του τιμονιού πολλαπλών λειτουρ-

γιών ή μέσω του touchpad. Από εδώ επίσης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το cruise control και η

υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC. Το touchpad που ελέγχει πλήρως το σύστημα πολυμέσων MBUX βρί-

σκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών. Τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού

βρίσκονται σε μια ξεχωριστή μονάδα χειρισμού κάτω από την οθόνη του συστήματος τηλεματικής και τη

γραμμή ελέγχου της οθόνης. Το THERMOTRONIC ελέγχει αυτόματα τον ανεμιστήρα, την κατανομή του αέρα

και τη θερμοκρασία. 

Κόκπιτ οδηγού που θέτει πρότυπα: 



● ΙΟΥΛΙΟΣ  2018 ● #15932



οι θόλοι τροχών με δυνατότητα φόρτωσης και το πλήρως αξιοποιήσιμο ύψος χώρων φόρτωσης σε συν-

δυασμό με το σύστημα κίνησης στους μπροστινούς τροχούς αυξάνουν την πρακτικότητα ευελιξία του

χώρου φορτίου. Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου φτάνει τα 17 m3 με μικτό φορτίο έως 5,5 τόνους.

Λωρίδες φωτισμού LED εξασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα στο χώρο φορτίου, ενώ οι πίσω πόρτες ανοί-

γουν προς τα πλαϊνά τοιχώματα για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Εκτός από το γνωστό εσωτερικό φωτισμό, δύο προαιρετικές λωρίδες φωτισμού LED στο χώρο φόρτω-

σης του νέου Sprinter εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες φωτισμού και ελαχιστοποιούν τις σκιές. Οι λυ-

χνίες LED ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ανοίγουν και κλείνουν οι πόρτες, αλλά

μπορούν να ελεγχθούν και από τη μονάδα χειρισμού στο κόκπιτ.

Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν τον εσωτερικό φορέα οροφής και την πίσω αυτόματα σταθεροποι-

ούμενη πόρτα. Ο εσωτερικός εξοπλισμός αποθήκευσης προστατεύει καλύτερα από μηχανικές φθορές

και από το λέρωμα του φορτίου σε σύγκριση με τους εξωτερικά στερεωμένους φορείς οροφής. Η πίσω

πόρτα του κλειστού van ανοίγει και κλείνει πολύ πιο εύκολα χάρη στους μεντεσέδες αυτόματης σταθε-

ροποίησης. Τώρα, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε με ασφάλεια τις πόρτες με το ένα χέρι. Έτσι έχουν

καταργηθεί τα ελαστικά στοπ στις πίσω πόρτες και τα πλαϊνά τοιχώματα, καθώς το νέο σύστημα 

Πρακτικό και με μεγάλη χωρητικότητα φορτίου: 
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Μία γκάμα ζωηρών και οικονομικών κινητήρων βενζίνης και

diesel: στην πόλη 6,7-4,5 l/100 km, εκτός πόλης 5,1-3,8 l/100 km,

μικτός κύκλος 5,7-4,1 l/100 km, 130-108 g/km CO2) υποστηρίζει τις

αντίστοιχες επιδόσεις. Οι κινητήρες ήδη πληρούν τις αυστηρές προ-

διαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP που θα ισχύουν για

όλες τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Συνδυάζονται δε με σύγχρονα μηχανικά κιβώτια πέντε και έξι σχέ-

σεων. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην κατηγορία, θα διατίθεται

οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο εξαιρετικά χαμηλών τριβών με τε-

χνολογία Quickshift. Αυτό μπορεί να παραγγελθεί σε συνδυασμό με

τον κορυφαίο diesel 1.5L, 96 kW/130 hp που αποδίδει μέγιστη ροπή

300 Nm (Κατανάλωση καυσίμου: στην πόλη 4,8-4,6 l/100 km, εκτός

πόλης 4,3-4,1 l/100 km, μικτός κύκλος 4,5-4,3 l/100 km, 118-113

g/km CO2).

Το νέο Opel Combo Life ανεβάζει τον πήχη και σε θέματα ασφάλειας

και άνεσης. Συγκεκριμένα, εφοδιάζεται με τεχνολογίες και συστή-

ματα υποστήριξης οδηγού γνωστά από την compact και SUV κατη-

γορία όπως, Κάμερα Οπισθοπορείας (Rear View Camera) με

πανοραμική απεικόνιση 180° (bird’s-eye view), Head up display και

ηλεκτρονικό σύστημα IntelliGrip που εξασφαλίζει εξαιρετική πρό-

σφυση και σταθερή συμπεριφορά, ανεξάρτητα αν το Combo Life

οδηγείται σε λάσπη, άμμο, βρεγμένο δρόμο ή χιόνι. Ένα από τα συ-

στήματα υποστήριξης της γκάμας Opel είναι το Flank Guard[3].

Αυτό, υποστηρίζει τον οδηγό όταν στρίβει με χαμηλές ταχύτητες. Και

πέραν αυτών, το νέο Opel Combo Life είναι παραμένει ελκυστικό

χάρη στις τολμηρές αναλογίες που διαμορφώνουν μία δυναμική και

στιβαρή εμφάνιση.


Το νέο Opel Combo Life προσφέρει ένα περιβάλλον ευεξίας με απαράμιλλο αριθμό

υπερσύγχρονων τεχνολογιών για την κατηγορία όπως Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης

Σύγκρουσηςμε ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης,Σύστημα

Αναγνώρισης Παρέκκλισης από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας, Σύστημα Υποβοήθησης

Εκκίνησης σε Ανηφόρα, Ευφυή Προσαρμογή Ταχύτητας και Περιοριστή Ταχύτητας μαζί με

Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού και Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Ταχύτητας.

“

παρουσίαση

Στην ελληνική αγορά το επιβατικό μεταφοράς προσωπικού 

Προσφέρει άφθονους χώρους με νέα αρχιτεκτονική, ευέλικτη διαμόρφωση σε
κοντή (4.4 m) ή XL έκδοση (4,75 m) με πέντε ή επτά καθίσματα και στιβαρή
σχεδίαση Opel. Με ισχυρή προσωπικότητα, είναι πραγματικό θαύμα ευρυχω-

ρίας και αληθινός φίλος που θα αγαπήσουν οι οικογένειες και όχι μόνο. 

Opel Combo Life
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“

Όσοι χρειάζονται ακόμη περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, ή επιθυμούν

να ρυμουλκήσουν ένα μικρό τροχόσπιτο (φορτίο τρέιλερ έως 1.500 kg)

μπορούν να τοποθετήσουν σταθερό ή αφαιρούμενο κοτσαδόρο.

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων ρυθμίζεται επίσης, σύμφωνα με τις προ-

σωπικές επιθυμίες του ιδιοκτήτη. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν

μεταξύ του στάνταρ πάγκου με διαιρούμενα 60/40 πίσω καθίσματα ή

των τριών ατομικών καθισμάτων, που αναδιπλώνονται εύκολα από το

χώρο αποσκευών[6]. Και στις δύο περιπτώσεις, το κάθε κάθισμα έχει

τη δική του βάση παιδικού καθίσματος Isofix στάνταρ, επιτρέποντας την

τοποθέτηση τριών παιδικών καθισμάτων, το ένα δίπλα στο άλλο.

Επιπλέον, κάθε κάθισμα διαθέτει σημείο αγκίστρωσης του ιμάντα του

παιδικού καθίσματος, ώστε να μειώνεται η προς τα εμπρός κίνηση των

παιδικών καθισμάτων, σε περίπτωση εμπρόσθιας σύγκρουσης, μει-

ώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού. Τέλος, εύκολη πρόσβαση στο

χώρο επιβατών παρέχουν οι μεγάλες, συρόμενες πόρτες.
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«Οι εξειδικευμένοι και ενθουσιώδεις τεχνικοί σέρβις είναι από τους
σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας για τα συνεργεία και τους
πελάτες μας. Γι’ αυτό επενδύουμε τόσα πολλά στη συνεχή εκπαί-
δευση και εξέλιξη των ικανοτήτων τους. Το VISTA είναι η κορυφή
του παγόβουνου, όπου όλοι οι τεχνικοί μας κάθε δύο χρόνια έχουν
την ευκαιρία και δοκιμάσουν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους
έναντι των συναδέλφων τους από όλο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός
εξετάζει διεξοδικά τις σχετικές με τη καθημερινή εργασία ικανότη-
τες των τεχνικών και την κρίσιμη τεχνογνωσία, προάγει τη συνερ-
γασία και καλλιεργεί ένα πνεύμα υπερηφάνειας,» σχολίασε ο Claes
Nilsson, President of Volvo Trucks   
Ο πρώτος διαγωνισμός VISTA πραγματοποιήθηκε το 1957. Από
τότε, το επάγγελμα του μηχανικού φορτηγών έχει μετατραπεί σε τε-
χνικό αυτοκινήτου, ο υπολογιστής έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο
στο συνεργείο και το επάγγελμα έχει αλλάξει εκ βάθρων. Τα σύγ-
χρονα φορτηγά είναι τεχνικά πολύ προηγμένα μηχανήματα που
απαιτούν πιο ολοκληρωμένη και ευρύτερη γνώση από πριν.
Σήμερα, οι τεχνικοί πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται ταυτό-
χρονα μηχανικές και ηλεκτρονικές εργασίες. Παράλληλα, ο ισχυ-
ρός ανταγωνισμός στη βιομηχανία μεταφορών σημαίνει συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για αδιάλειπτη λειτουργία
των οχημάτων. «Γενικά, ένα φορτηγό πρέπει να είναι πάντα σε ετοι-

μότητα, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι οι τεχνικοί απαραιτήτως
πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν προηγμένες και προγραμμα-
τισμένες εργασίες συντήρησης, να επιλύουν ζητήματα, να αναγνω-
ρίζουν, να αναλύουν και να επιδιορθώνουν προβλήματα το
ταχύτερο δυνατόν. Στην εποχή μας, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής για
σέρβις και επισκευές είναι απαράδεκτοι, ενώ υπάρχει μηδενική
ανοχή για μη διαθεσιμότητα των σωστών ανταλλακτικών ή αστοχία
στην εκτέλεση μιας εργασίας σωστά από την πρώτη φορά που το
όχημα έρχεται στο συνεργείο,» εξηγεί ο Martin Merrick, SVP Retail
Development.
Το θέμα του φετινού VISTA – "Performance is Everything" (‘Οι
Επιδόσεις είναι το Παν’)– περιγράφει άριστα αυτή την πραγματικό-
τητα: για να μπορούν οι πελάτες να έχουν άριστα αποτελέσματα,
οφείλουν και οι τεχνικοί να κάνουν το ίδιο. 
«Και πρόκειται γι’ αυτό ακριβώς – στόχος μας είναι να έχουμε τους
παγκοσμίως καλύτερους μηχανικούς για την τεχνική υποστήριξη
των οχημάτων των πελατών μας. Μέσω του VISTA στοχεύουμε να
επιστήσουμε την προσοχή και να ανταμείψουμε τη σημαντική δου-
λειά που οι έμποροι και τα συνεργεία εκτελούν καθημερινά και
ταυτόχρονα να προσελκύσουμε νέα ταλέντα σε ένα ενδιαφέρον και
πολυδιάστατο επάγγελμα με υποσχόμενο μέλλον,» δήλωσε η Anna
Rogbrant, VISTA Project Manager. 

Πραγματοποιήθηκε ο τελικός γύρος του παγκοσμίως μεγαλύτερου διαγωνισμού ικανοτήτων τεχνικών οχημάτων στην

Κουριτίμπα, της Βραζιλίας με τη συμμετοχή και των μηχανικών των συνεργείων της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη

Α.Ε.Β.Μ.Ε. από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στο φετινό διαγωνισμό Volvo International Service Training Awards

(VISTA) συμμετείχαν 19.700 τεχνικοί από τα παγκόσμια δίκτυα σέρβις των Volvo Trucks και Volvo Buses. Μετά από

ένα συναρπαστικό τελικό γύρο όπου αναμετρήθηκαν “σώμα με σώμα’’ οι 40 καλύτερες ομάδες από όλο τον κόσμο,

οι VIIES RATAS από την Εσθονία διασφάλισαν τη νίκη. 

VISTA
O παγκοσμίως μεγαλύτερος διαγωνισμός 
για τεχνικούς οχημάτων 





● ΙΟΥΛΙΟΣ  2018 ● #15938

Ο σκληροτράχηλος χαρακτήρας του Nissan
Navara αποδείχθηκε και στην πράξη! 

Στο συγκεκριμένο ράλι, ξεκίνησαν τρία Nissan

NAVARA από το Urumqi, Xinjiang, στην μακρινή

βορειοδυτική Κίνα. Τα  NAVARA  ακολούθησαν

τον παλιό Δρόμο του Μεταξιού για 2,769 χιλιόμε-

τρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής στην

καυτή έρημο Gobi, όπου άνθρωποι και μηχανές

φτάνουν στα όριά τους. Από τα 90 αυτοκίνητα

που συμμετείχαν στο μεγαλύτερο ετήσιο off-road

ράλι της Ασίας,  μόνο 59 κατάφεραν να το ολο-

κληρώσουν.

Οι οδηγοί της Zhengzhou Nissan Ho-

Ututunasheng και En Wang, οδήγησαν το

NAVARA στην νίκη για την  κατηγορία T2.1, ενώ

η Zhengzhou Nissan κατέκτησε και τέσσερα από

τα οκτώ βραβεία "Golden Helmet". 

Η δύναμη και η αξιοπιστία του NAVARA, σε συν-

δυασμό με το ανθεκτικό πλαίσιο διαδραμάτισαν

καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία.  Το

NAVARA, όχι μόνο έφτασε στην κορυφή της κα-

τηγορίας των οχημάτων μαζικής παραγωγής,

αλλά παρουσίασε και  μια εξαιρετική απόδοση

έναντι των  σκληροτράχηλων οχημάτων ειδικής

παραγωγής, που κοστίζουν εκατομμύρια δολά-

ρια.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Zhengzhou Nissan

ήταν η μόνη ομάδα στην κατηγορία οχημάτων

μαζικής παραγωγής που δεν έλαβε την ποινή

των 100 ωρών, για την  αποτυχία ολοκλήρωσης

της κάθε φάσης του αγώνα, εντός των καθορι-

σμένων χρονικών ορίων. 

Στο Ράλι του Taklimahan στην Κίνα, που φημίζεται για τις σκληρές και δύσκολες

διαδρομές του, κατέκτησε την νίκη το Nissan NAVARA της Zhengzhou Nissan.






