






● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ● #1654

16

22

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

26

08

10

12

14

16

20

22

26

28

Tαξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το έτος
2018

Ενημέρωση 
Επιδότηση έως 12.000 ευρώ για μετατροπή 
κινητήρων φορτηγών σε φυσικό αέριο

Ενημέρωση:
Έρχονται φορτηγά, βαν και ΙΧ με μπαταρίες φουλ!

Tεχνολογία: Scania
Mεταβατική η περίοδος των υβριδικών φορτηγών

Τεχνολογία: Volvo Trucks
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου με νέες

αναβαθμίσεις στους κινητήρες της

Παρουσίαση:
i-CASE και IDT από την ΣΙΓΑΛΟΣ ΑΕ

Το διαγνωστικό που λύνει τα χέρια 
του επαγγελματία

Τεχνολογία:
Η Bosch παρουσιάζει το πρώτο ηλεκτρικό

λεωφορείο χωρίς οδηγό

Παρουσίαση:
Nεο Ford Transit Courier

Παρουσίαση:
Opel Vivaro





● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ● #1656

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

TRUCK BUS & NEWS • ΤΕΥΧΟΣ 165 IAΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΙΔIΟΚΤΗΤΗΣ
Χρυσοσπάθης Γεώργιος
Δαναών 75, 131 22 Ίλιον
e-mail: info@xrysospathis.gr 
web: www.xrysospathis.gr
Τηλ: 210-5155930-1, Fax: 210-5155971

ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρυσοσπάθης Γεώργιος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λυμπερόπουλος Ευθύμιος
  
ΣΥΝΤΑΞΗ: Νίκος Λιβανός, Αναστασία Χρυσοσπάθη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Εύη Γκέργκη
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κέκκου Εύη   , Βασιλική Κεφαλά

www.truckbusnews.gr

Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Aγαπητοί Αναγνώστες,

Το 2019 αποτελεί χρονιά – σταθμό για τον χώρο των Μεταφορικών Εταιρειών αλλά και όσων δρα-
στηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, όπως, ο κλάδος
των συνεργείων φορτηγών, εμπορίας λεωφορείων, ανταλλακτικών επαγγελματικών οχημάτων κ.α.
Είναι μια χρονιά, που για ακόμη μια φορά θα δοκιμαστούν οι αντοχές, εξαιτίας των επικείμενων εκλο-
γών, και των αναπόφευκτων εξελίξεων.  
Σαφώς, η αγορά των μεταφορών μπορεί να κινείται με ανοδικές τάσεις, όμως, τα συσσωρευμένα
προβλήματα – με πιο ζοφερό την παλαιότητα των φορτηγών – «φρενάρουν» τον εκσυγχρονικό των
μεταφορικών επιχειρήσεων. Μια χρονιά, που τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και η επόμενη, θα
πρέπει να λύσει εμπράκτως τα προβλήματα των Μεταφορικών επιχειρήσεων, και να τονώσει την
αγορά καινούργιων φορτηγών, με δυναμικές επιδοτήσεις που θα λύσουν τα χέρια και θα «σηκώσουν»
τον δείκτη των εμπορευματικών μεταφορών ακόμη περισσότερο.
Στο τεύχος που κρατάτε έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε για ένα μέτρο – ανάσα, αυτό της επιδότησης
έως και 12.000 ευρώ που εστιάζεται στη μετατροπή των φορτηγών με βασικό καύσιμο το φυσικό
αέριο. Να σημειωθεί, ότι, το φυσικό αέριο, αποτελεί το βασικό καύσιμο των επαγγελματικών οχημάτων
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία κ.α. Επίσης, στο τελευταίο τεύχος, θα ενημερωθείτε
και για τα σχέδια των αυτοκινητοβιομηχανιών, τόσο για την ηλεκτροκίνηση όσο και για τις μπαταρίες
επόμενης γενιάς που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αυτονομία και των επαγγελματικών οχημά-
των, λύνοντας ένα σημαντικό πρόβλημα που, πλέον, εξαλείφετε στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα επόμενης
γενιάς.
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση και μια αποδοτική χρονιά στον ευρύτερο κλάδο των Μεταφορών. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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“ Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
κατά το έτος 2018

Ιαν.-Δεκ. 2018 Ιαν.-Δεκ. 2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 103.431 88.083 +17,4%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 7.256 7.072 +2,6%

Καινούργια λεωφορεία 263 190 +38,4%

Δεκέμβριος 2018 Δεκέμβριος  2017 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 5.337 5.396 -1,1%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 586 557 +5,2%

Καινούργια λεωφορεία 47 19 +147,4%

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την

επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων

επιβατικών το μήνα Δεκέμβριο 2018 υπήρξαν ελαφρώς

μειωμένες κατά -1,1% ως προς το μήνα Δεκέμβριο

2017.

Συνολικά, το 2018 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβα-

τικών είναι αυξημένες κατά +17,4% ως προς το 2017.

Ακόμη και με αυτή την πρόοδο και λαμβάνοντας υπόψη

ότι είναι η πέμπτη κατά σειρά χρονιά αύξησης, η αγορά

αυτοκινήτου βρίσκεται -61,6% χαμηλότερα ως προς το

μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).

Το 2018, ως προς το 2017, στα καινούργια φορτηγά ση-

μειώθηκε μικρή αύξηση (+2,6%), ενώ στα καινούργια

λεωφορεία οι ταξινομήσεις σημείωσαν αύξηση +38,4%.
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Επιδότηση έως 12.000 ευρώ για μετατροπή 

κινητήρων φορτηγών σε φυσικό αέριο


“

“

Επιδότηση σε ποσοστό έως και 65% για την μετατροπή του κινητήρα

επαγγελματικών οχημάτων σε φυσικό αέριο προωθεί το υπουργείο

Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. 

Σαφώς, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν

έδρα την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα νησιά Ιονίου και Αιγαίου

και γενικά πάρα πολλές περιοχές της χώρας καθώς σε όλη την

επικράτεια υπάρχουν μόλις 11 πρατήρια προμήθειας φυσικού

αερίου εκ των οποίων τα έξι είναι στην Αττική, 2 στη

Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα, 1 στο Βόλο και 1 στη Λαμία. 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Μεταφορών σε σχετική ανακοί-

νωση επισημαίνει ότι: «Το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και

Ανάπτυξης συμφώνησαν και ενέταξαν στις προσκλήσεις του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020),

τη συγχρηματοδότηση της μετατροπής του κινητήρα των επαγ-

γελματικών οχημάτων, σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολο-

γίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προβλέπεται τόσο η προμή-

θεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρή-

σης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρη-

σης, όσο και η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής

χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινη-

τήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου

Επίσης, δίνατε να συγχρηματοδοτηθεί η προμήθεια και τοπο-

θέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά

μέσα για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (π.χ.

ράμπες σε σχολικά οχήματα για διευκόλυνση μαθητών ΑΜΕΑ).

Η συγχρηματοδότηση για μετατροπή του κινητήρα, μπορεί να

φθάσει σε ποσοστό 65% και έως 12.000 ευρώ, ανάλογα με τα

κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η εξέλιξη αυτή είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα στις προσπά-

θειες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για εκσυγχρο-

νισμό του στόλου των οχημάτων της χώρας και την υιοθέτηση

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Μάλιστα η επιδότηση για την τοποθέτηση συστήματος αεριοκίνησης 

μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 12.000 ευρώ για τα οχήματα
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Έρευνα της UBS αναφέρει ότι, ένα στα έξι καινούργια αυτο-

κίνητα που θα πωλούνται τα επόμενα χρόνια θα είναι ηλε-

κτρικό. Επίσης, τα επόμενα χρόνια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

θα γίνονται όλο και πιο προσιτά, ενώ θα υπάρχουν εκατον-

τάδες επιλογές σε μοντέλα και εκδόσεις,  σχεδόν από όλες

τις ευρωπαϊκές – και μη – αυτοκινητοβιομηχανίες . Όλα αυτά

αρκεί να έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που αφορούν τον

χρόνο φόρτισης και την αυτονομία των μπαταριών. Σήμερα,

η Mercedes-Benz, που έχει βάλει ως στόχο η γκάμα της να

περιλαμβάνει πάνω από 130 ηλεκτρικά και υβριδικά οχή-

ματα έως το 2022, δίνει ιδιαίτερη βάση στις ανάγκες που θα

αυξηθούν ραγδαία στον τομέα των μπαταριών. Με τις εκτι-

μήσεις των στελεχών της να αναφέρουν ότι το 2025 το 15-

20% των μοντέλων που θα πουλά θα είναι EV κάποιας

μορφής, τα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών είναι

υπ΄ατμόν. Ήδη η γερμανική φίρμα έχει έτοιμο το νέο εργο-

στάσιο παραγωγής μπαταριών στο Καμένζ, ενώ στο πρό-

γραμμα της είναι άλλες δύο μονάδες στη Γερμανία, στο

Πεκίνο, την Ταϊλάνδη και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δηλώσεις

του Προέδρου του ΔΣ της Daimler, Ντίτερ Ζέτσε:  «Η ηλε-

Έρχονται φορτηγά, βαν και ΙΧ 

με μπαταρίες ...φουλ! 

“

“

Τα επόμενα χρόνια οι μπαταρίες

των ηλεκτρικών οχημάτων ανα-

μένεται να διπλασιάσουν την αυ-

τονομία των συγκεκριμένων

μοντέλων, ενώ ήδη, οι μεγαλύτε-

ροι κολοσσοί επενδύσουν στους

μελλοντικούς συσσωρευτές. Τόσο

για τα μικρά επαγγελματικά και ΙΧ

όσο και για τα βαρέα

Οι δηλώσεις πέφτουν βροχή για την ηλεκτροκίνηση στα επαγγελματικά οχήματα, παράλληλα,

με τα επιβατικά. Πρόεδροι εταιρειών, μεγάλων κολοσσών ανακοινώνουν σχεδόν κάθε 

εβδομάδα τα ηλεκτρικά τους πλάνα για τα ηλεκτρικά φορτηγά, τα βαν. To 2025 τα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους στις πόλεις αλλά και τα δρομολόγια

μεγάλων αποστάσεων στα φορτηγά. 





κτρική επίθεση συνεχίζει να κερδίζει δυναμική. Μετά την

επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ στην ανάπτυξη του ηλε-

κτρικού στόλου και την επέκταση του παγκόσμιου δικτύου

μπαταριών μας, κάνουμε το επόμενο βήμα: Με την αγορά κυ-

ψελών μπαταρίας για περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια

ευρώ, προωθούμε συνεχώς το μετασχηματισμό στο ηλε-

κτρικό μέλλον της εταιρείας μας». Επίσης, ο πρόεδρος της

Volvo Trucks, κ. Claes Nilsson, είχε τονίσει πρόσφατα ότι :

«Θεωρούμε πως τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα στις

αστικές διανομές προϊόντων είναι μόνο το πρώτο βήμα

καθώς, ήδη επεξεργαζόμαστε σχετικές λύσεις και σε άλλες

μεταφορικές εφαρμογές.»Πρόσφατα, η VW ανακοίνωσε ότι

έχει αγοράσει μπαταρίες για 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχή-

ματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν πραγματικότητα

τον φιλόδοξο στόχο τους. Η VW συνεργάζεται με τις LG Chem,

Samsung, CATL και SK Innovation, προκειμένου να τις πα-

ρέχουν τις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά της μοντέλα. Πλέον, η

νέα γενιά μπαταριών θα βοηθήσει σημαντικά στη διάδοση

των ηλεκτρικών μοντέλων και άμεσο θετικό αντίκτυπο στις

πωλήσεις των EVοχημάτων. Ειδικότερα, οι νέες μπαταρίες

σχεδόν θα διπλασιάσουν την αυτονομία των ηλεκτρικών μον-

τέλων. Τα περισσότερα, μετά από μια πλήρη φόρτιση θα προ-

σφέρουν αυτονομία 400 – 500 χιλιομέτρων, στα επιβατικά,

ενώ, στα φορτηγά, οι επιδόσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. 
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Scania
Μεταβατική η περίοδος 

των υβριδικών φορτηγών 

Η χρήση της υβριδικής τεχνολογίας 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμου και κατά συνέπεια

των εκπομπών CO2 μεταξύ 10 και 20%,

ανάλογα με την εφαρμογή. 



Η SCANIA είναι ένας από τους πρώτους 

Ευρωπαίους κατασκευαστές φορτηγών που βάζει 

ένα υβριδικό φορτηγό στην παραγωγή.

H Scania, όπως έχουν πράξει και άλλες εταιρείες φορτηγών στο πα-
ρελθόν,  παρουσίασε μια νέα γενιά υβριδικών (PHEV, plug-in hybrid)
φορτηγών οχημάτων για τον κλάδο των αστικών μεταφορών.
Εφοδιασμένα με το νέο πεντακύλινδρο κινητήρα DC09, που είναι σε
θέση να κάνει χρήση καυσίμων τύπου HVO (Hydro treated Vegetable
Οil) ή πετρελαίου κίνησης, το εν λόγω μηχανικό σύνολο συνεργάζεται
με έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδοντας ισχύ 177 ίππων και μέγιστη
ροπή 1.050 Nm. Την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του ηλε-
κτροκινητήρα διασφαλίζουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λι-
θίου με χωρητικότητα 7,4 kWh που διασφαλίζουν αυξημένη αυτονομία.
Ένας ηλεκτρικός κινητήρας έχει τοποθετηθεί μεταξύ του συμπλέκτη
και του κιβωτίου ταχυτήτων, ο οποίος μπορεί να δώσει κίνηση, καθώς
επίσης και να λειτουργήσει ως γεννήτρια. Η ενέργεια που απελευθε-
ρώνεται κατά την πέδηση αποθηκεύεται σε μπαταρίες λιθίου-ιόντων
και επαναχρησιμοποιείται κατά την επιτάχυνση. Ανάλογα με το βαθμό
της φόρτισης μπαταριών λιθίου-ιόντων, ένας κεντρικό υπολογιστής
καθορίζει πότε ο πετρελαιοκινητήρας παρέχει την κίνηση και πότε,
καθώς και σε ποιο βαθμό, χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός κινητήρας. 
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Σύμφωνα με τα στελέχη της Scania, η υβριδική τεχνο-

λογία αλλά και  ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, κυρίως

για τις αστικές μεταφορές. «Μπορούμε να πούμε με

ασφάλεια πώς οι περισσότερες νέες λύσεις φορτηγών

που λειτουργούν σε αστικές περιοχές θα μεταβούν στα-

διακά στην ηλεκτροκίνηση, την επόμενη δεκαετία, όταν

η τεχνολογία μπαταριών και η απαραίτητη υποδομή

είναι σε θέση να υποστηρίξει την συγκεκριμένη καθαρή

μορφή κίνησης. Αλλά μέχρι τότε η βιομηχανία μας , θα

περάσει αναγκαστικά μέσα από την μεταβατική περίοδο

της υβριδικής τεχνολογίας, όπου λύσεις όπως τα υβρι-

δικά και τα εναλλακτικά καύσιμα - ή ένας συνδυασμός

των δύο, όπως τα υβριδικά  φορτηγά - θα προσφέρουν

τις καλύτερες λύσεις και εύλογα θα δίνουν και τις πιο

οικονομικές λύσεις στις μεταφορές."

"Τα νέα υβριδικά φορτηγά της Scania μπορούν να λει-

τουργούν καθημερινά σε αστικά σημεία προσφέροντας

τα ίδια χαρακτηριστικά – όπως στον τομέα της συντή-

ρησης – με τα συμβατικά φορτηγά της Scania.»

"Τα φορτηγά διανομής καθώς και τα αστικά φορτηγά θα

έχουν, για παράδειγμα, την ευκαιρία να εκπληρώσουν

μεταφορικό έργο κυρίως σε ευαίσθητες ώρες, όπως

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουν μηδενικές εκπομ-

πές και επίπεδα θορύβου αρκετά κάτω από τα 72 dB

(A), χάρη στην χρήση της ηλεκτροκίνησης που μπορεί

να προσφέρει μια υβριδική πρόταση. "

tεχνολογία «
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Οι αναβαθμισμένοι κινητήρες diesel D11 και D13 της Volvo Trucks για τα Volvo FH, FM και
FMX πληρούν τις νέες προδιαγραφές Euro 6 Step D και περιλαμβάνουν αρκετές βελτιώ-

σεις που μειώνουν το κόστος καυσίμου για τους διαχειριστές μεταφορών.



Volvo
Trucks

Μειώνει την κατανάλωση
καυσίμου με νέες 

αναβαθμίσεις 
στους κινητήρες της
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HScania, όπως έχουν πράξει και άλλες εταιρείες

φορτηγών στο παρελθόν,  παρουσίασε μια νέα

γενιά υβριδικών (PHEV, plug-in hybrid) φορτηγών οχη-

μάτων για τον κλάδο των αστικών μεταφορών.

Εφοδιασμένα με το νέο πεντακύλινδρο κινητήρα DC09,

που είναι σε θέση να κάνει χρήση καυσίμων τύπου

HVO (Hydro treated Vegetable Οil) ή πετρελαίου κίνη-

σης, το εν λόγω μηχανικό σύνολο συνεργάζεται με έναν

ηλεκτροκινητήρα αποδίδοντας ισχύ 177 ίππων και μέ-

γιστη ροπή 1.050 Nm. Την απαραίτητη ενέργεια για τη

λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα διασφαλίζουν επανα-

φορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου με χωρητικό-

τητα 7,4 kWh που διασφαλίζουν αυξημένη αυτονομία.

Ένας ηλεκτρικός κινητήρας έχει τοποθετηθεί μεταξύ

του συμπλέκτη και του κιβωτίου ταχυτήτων, ο οποίος

μπορεί να δώσει κίνηση, καθώς επίσης και να λειτουρ-

γήσει ως γεννήτρια. Η ενέργεια που απελευθερώνεται

κατά την πέδηση αποθηκεύεται σε μπαταρίες λιθίου-

ιόντων και επαναχρησιμοποιείται κατά την επιτάχυνση.

Ανάλογα με το βαθμό της φόρτισης μπαταριών λιθίου-

ιόντων, ένας κεντρικό υπολογιστής καθορίζει πότε ο

πετρελαιοκινητήρας παρέχει την κίνηση και πότε,

καθώς και σε ποιο βαθμό, χρησιμοποιείται ο ηλεκτρι-

κός κινητήρας. 

tεχνολογία «
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Ο αναβαθμισμένος κινητήρας D13 diesel

χρησιμοποιεί επίσης νέο τύπο λιπαντικού

χαμηλού ιξώδους VDS-5 και νέα ελατήρια

λαδιού στα έμβολα που μειώνουν την κα-

τανάλωση και τις εσωτερικές τριβές.

Επιπλέον, ο κινητήρας 500 hp εξοικονομεί

έξτρα καύσιμο έχοντας την ίδια υψηλότερη

αναλογία συμπίεσης με τις εκδόσεις 460

και 420 hp.

Το λογισμικό I-See ελέγχει μέσω χαρτο-

γράφησης τη διαδρομή και προσαρμόζει

ανάλογα την επιλογή σχέσεων, την επιτά-

χυνση και το φρένο του κινητήρα. Είναι

σχεδιασμένο για να αξιοποιεί την κινητική

ενέργεια του φορτηγού με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο και ενσωματώνει αρκετές

αναβαθμίσεις, όπως νέα στρατηγική επιλο-

γής σχέσεων και ρολαρίσματος ώστε να

μεγιστοποιούνται τα οφέλη του σχετικού

συστήματος I-Roll.

«Αυτές οι βελτιώσεις θα βοηθήσουν στη

συμβατότητα με τα νέα πρότυπα εκπομ-

πών ρύπων, ενώ παράλληλα θα βελτιώ-

σουν την κατανάλωση για τα Volvo FH,  FM

και FMX φορτηγά μας,» δήλωσε ο Claes

Nilsson.
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i-CASE και IDT 
To διαγνωστικό που λύνει τα χέρια του Επαγγελματία Οδηγού!ΣΙΓΑΛΟΣ Α.Ε.

Η IDT “INTELLIGENT DIAGNOSTIC TELEMATIC”,
ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στον τομέα

της υποστήριξης των επαγγελματιών οδηγών, με

ένα διαγνωστικό που μπορεί να «προσπεράσει»

οποιαδήποτε βλάβη και να γλιτώσει χρόνο και

χρήμα στους μεταφορείς, ακόμη και όταν βρί-

σκονται στο δρόμο, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποι-

οδήποτε σημείο, εντός ή εκτός Ελλάδας! .

To διαγνωστικό που λύνει τα χέρια
του Επαγγελματία Οδηγού!

από την ΣΙΓΑΛΟΣ Α.Ε.

i-CASE
και IDT 

Συγκεκριμένα, η IDT , έχοντας στην

κατοχή της την πιο πρωτοποριακή

και ολοκληρωμένη λύση στον

τομέα των υπηρεσιών εξυπηρέτη-

σης οχημάτων, εισάγει και στην

Ελλάδα, μέσω τη μεγάλης εται-

ρείας ανταλλακτικών ΣΙΓΑΛΟΣ

Α.Ε., το νέο διαγνωστικό το οποίο

μπορεί να προσφέρει πληθώρα

υπηρεσιών στους επαγγελματίες

όπως είναι:

● Διάγνωση της βλάβης από απόσταση, αρκεί ο επαγγελματίας να έχει στο φορ-

τηγό του το διαγνωστικό i-CASE.

● Εντοπισμό του κοντινότερου σημείου επισκευής με στόχο την εξοικονόμηση
χρόνου, χάρη στην πιο σύντομη και οικονομικότερη λύση της βλάβης.

Ιδιαίτερα, σημαντίκό ότι το διαγνωστικό της IDT, μπορεί να έχει στην κατοχή του, τόσο
ο ιδιοκτήτης μιας μεταφορικής, έως και ο επισκευαστής – συνεργάτης της IDT. Αυτό
σημαίνει, ότι, σε περίπτωση μιας βλάβης, ο οδηγός του φορτηγού, μπορεί να συν-
δέσει το προηγμένο διαγνωστικό και μέσω των υπηρεσιών – όπως της τεχνικής
τηλεφωνικής υποστήριξης της IDT – να αποκατασταθεί ταχύτατα η βλάβη, σε χρόνο
ρεκόρ.



i-CASE και IDT 
To διαγνωστικό που λύνει τα χέρια του Επαγγελματία Οδηγού!
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■ Η                                 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ i-CASE

Η εταιρεία ΣΙΓΑΛΟΣ Α.Ε, που ιδρύθηκε το 1992 από τον Σπύρο και την Έφη Σιγαλού, και πλέον διευθύνει ο Θεόδωρος Σιγαλός από το

2015, δραστηριοποιείται στη πώληση ανταλλακτικών επαγγελματικών οχημάτων και εξιδεικεύεται στα συστήματα πέδησης και ανάρ-

τησης για φορτηγά, λεωφορεία, τρέιλερ και παρόμοια οχήματα. Σήμερα, η εταιρεία ΣΙΓΑΛΟΣ Α.Ε. έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση

της IDT στην Ελλάδα, των υπηρεσιών της καθώς και του νέου διαγνωστικού για επαγγελματικά οχήματα i-CASE.

TA ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ IDT ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ i-CASE

■ Πώς λειτουργεί το διαγνωστικό της IDT;

Το συγκεκριμένο διαγνωστικό, συνδέεται μέσω internet, δια-
θέτει φορητή κάμερα Bluetooth, ώστε να μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί διάγνωση, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο
σημείο!

■ Yπηρεσίες 24 ώρες και 365 ημέρες

Επίσης, μέσω των υπηρεσιών της IDT “INTELLIGENT DIAG-

NOSTIC TELEMATIC” παρέχεται στους επαγγελματίες πακέτο
υπηρεσιών, που απευθύνεται τόσο σε οδηγούς φορτηγών (
πχ μεμονωμένους) αλλά και σε εταιρείες με μεγάλους στό-
λους φορτηγών, οι οποίοι χάρη στις συγκεκριμένες υπηρε-
σίες της IDT, να παρέχονται ταχύτατες λύσεις σε έκτακτα
περιστατικά που, ως γνωστό συμβαίνουν στους οδηγούς
φορτηγών.
Στόχος, μέσω των υπηρεσιών της IDT να παρέχονται λύσεις,
σε οδηγούς φορτηγών 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365

ημέρες το χρόνο.
Σημαντικό: Όλες οι υπηρεσίες της IDT μπορούν να πραγ-

ματοποιηθούν μόνο μέσω του πρωτοποριακού διαγνωστι-

κού I-CASE.

■ 1 Το τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικό μέσω του

οποίου μπορεί να γίνει διάγνωση της βλάβης με όπλο

την τηλεματική διάγνωση και την οπτική επαφή που

παρέχουν οι IDT υπηρεσίες βοηθούν στον άμεσο εν-

τοπισμό του προβλήματος και της ιδανικής λύσης. Να

σημειωθεί ότι η εταιρία IDT μέσω της τηλεματικής I-

CASE γνωρίζει που ακριβώς έχει μείνει το όχημα.

■ 2 Έμπειροι συνεργάτες μπορούν να βρουν λύση σε

κάθε βλάβη, είτε άμεσα είτε έμμεσα οδηγώντας το

επαγγελματικό όχημα στο κοντινότερο και οικονομικό-

τερο συνεργείο. Σκοπός της IDT είναι ο εντοπισμός του

κατάλληλου συνεργείου, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη

δυνατή τιμή και την καλύτερη εξυπηρέτηση.

■ 3 Χάρη στην πανελλαδική συνεργασία με αξιόλο-

γους και έμπιστους συνεργάτες (συνεργεία) όλο το

24ωρο δίνεται παροχή υπηρεσιών και ταυτόχρονα μια

ικανοποιητική έκπτωση, ανάλογα με τη βλάβη και το

κόστος ανταλλακτικών.
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H Bosch παρουσιάζει 

το πρώτο ηλεκτρικό 

λεωφορείο χωρίς οδηγό

“●Παγκόσμια πρωτιά: H Bosch παρουσιάζει το πρώτο ηλεκτρικό 

λεωφορείο χωρίς οδηγό

● Βραβείο καινοτομίας CES 2019: συνολικά έξι βραβεία για την Bosch

● Αυτοκίνηση του μέλλοντος: λιγότερο άγχος, περισσότερη ασφάλεια
“

Νέες λύσεις και υπηρεσίες για την αυτοκίνηση του

μέλλοντος και το «έξυπνο» σπίτι, παρουσίασε η

Bosch στην CES2019, την μεγαλύτερη παγκοσμίως

εμπορική έκθεση ηλεκτρονικών ειδών που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, από τις 8 έως τις

11 Ιανουαρίου 2019. Μια ουσιαστικά τεχνολογική

απάντηση της Εταιρείας, σε πολλές από τις σημε-

ρινές προκλήσεις, όπως η αστικοποίηση, η αύ-

ξηση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή.

Στην έκθεση, η Bosch προσέφερε σε όσους επι-

σκέφτηκαν το περίπτερό της, μια νέα βιωματική

εμπειρία στον τομέα των μετακινήσεων, με τη

μορφή ενός αυτόνομου ηλεκτρικού λεωφορείου

χωρίς οδηγό. Μάλιστα αναμένεται τέτοιου είδους

μέσα μεταφοράς, αθόρυβα και διασυνδεδεμένα,

να κυκλοφορούν σύντομα σε δρόμους μεγάλων

πόλεων ανά το κόσμο. Ως εκ τούτου, η Bosch θα

παρέχει το απαραίτητο λογισμικό και τις νέες ψη-

φιακές υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί ο χρή-

στης να κάνει κράτηση οχήματος, να πληρώνει τη

διαδρομή του ή ακόμα και να τη μοιράζεται με άλ-

λους επιβάτες.

CES 2019: Οι έξυπνες λύσεις που παρουσίασε η Bosch στο Λας Βέγκας



Έξι βραβεία καινοτομίας για την Bosch 

1. Ο κανόνας "όλα σε ένα" για τη διασύνδεση του οχήματος:
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Για το μέλλον της συνδεδεμένης και της αυτοματο-

ποιημένης οδήγησης, τα οχήματα πρέπει να επι-

κοινωνούν ομαλά τόσο μεταξύ τους όσο και με το

περιβάλλον τους. Για το σκοπό αυτό, η Bosch έχει

αναπτύξει μια μονάδα συνδεσιμότητας γενικής

χρήσης για όλες τις τεχνολογίες μετάδοσης βασι-

σμένες σε δίκτυο Wi-Fi και κυψελωτού δικτύου, η

οποία χρησιμοποιείται στην επικοινωνία τύπου

V2X (επικοινωνία οχήματος με τα πάντα). Αυτό επι-

τρέπει στα οχήματα να επικοινωνούν όχι μόνο με-

ταξύ τους αλλά και με τις υποδομές που ρυθμίζουν

την κυκλοφορία, ανεξάρτητα από τη χώρα ή τον

κατασκευαστή. To απαιτούμενο λογισμικό που θα

διαχειρίζεται τα δεδομένα έχει αναπτυχθεί από την

πρωτοεμφανιζόμενη πορτογαλική εταιρεία

Veniam. Το λογισμικό αναζητά συνεχώς την καλύ-

τερη τεχνολογία μετάδοσης για κάθε απαίτηση και

μεταβαίνει αυτόματα στις διαθέσιμες επιλογές.

Τα βραβεία CES Innovation Awards είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που διεξάγεται από την Ένωση

Τεχνολογίας Καταναλωτών (CTA), καλύπτει 28 κατηγορίες και χρησιμεύει ως δείκτης των μελλοντικών

τάσεων. Φέτος η Bosch απέσπασε έξι βραβεία, στις ακόλουθες κατηγορίες:
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2. Φορτηγά χωρίς εξωτερικό καθρέπτη:"όλα σε ένα" για τη διασύνδεση του οχήματος:

Το νέο Mercedes-Benz Actros είναι το πρώτο φορτηγό που φέρει σύστημα κάμερας στη θέση των συμβα-

τικών καθρεπτών. Γνωστό ως “Mirror Cam”, το σύστημα παρέχει καλύτερη ορατότητα 360-μοιρών με απο-

τέλεσμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου καθώς παρέχει στο όχημα

καλύτερη αεροδυναμική. Για την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος η Daimler συνεργάστηκε με την Bosch

και την Mekra Lang.

3. To smartphone ως κλειδί αυτοκινήτου
Tο σύστημα της Bosch “Perfectly keyless access” επιτρέπει στους οδηγούς, τους διαχειριστές στόλου και τις

εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας να διαχειρίζονται ψηφιακά τα κλειδιά του οχήματος. Με τη χρήση κατάλληλης

εφαρμογής για smartphones μπορούν να αποφασίσουν ανά πάσα στιγμή ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυ-

τοκίνητα ή φορτηγά και πότε. Το ευφυές χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος της Bosch είναι ότι καθιστά

τη σύνδεση μεταξύ smartphone και οχήματος πιο ασφαλή από ποτέ. Το Perfectly Keyless μπορεί να εντο-

πίσει το εξουσιοδοτημένο smartphone σαν ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Στην έκθεση CES 2019, η Bosch εγ-

κατέστησε το σύστημα σε όχημα επίδειξης βασισμένο σε μοντέλο Ford Mustang.

4. Συστήματα υποβοήθησης με ραντάρ για μοτοσυκλέτες:
Ανίχνευση τυφλών σημείων, προειδοποίηση σύγκρουσης και έλεγχος πορείας είναι μερικά από τα συστή-

ματα βασισμένα σε ραντάρ που βοηθούν τον αναβάτη να έχει μια πλήρη εικόνα του περιβάλλοντα χώρου,

με αποτέλεσμα όχι μόνο μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και άνεση κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με έρευνα σχε-

τικά με ατυχήματα που διεξήχθη από την Bosch, εκτιμάται ότι ένα στα εφτά

ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση των εν λόγω συστημάτων, καθότι ανταποκρίνονται γρη-

γορότερα από τον άνθρωπο.

5. Εφαρμογή για τη διασύνδεση e-scooters:
Η νέα εφαρμογή, εκτός από την εμφάνιση βασικών

πληροφοριών, όπως η τρέχουσα φόρτιση της μπατα-

ρίας του ηλεκτρικού σκούτερ, επιτρέπει την επικοι-

νωνία αναβάτη-οχήματος και την επιλογή σύνδεσης

με άλλους χρήστες μέσω κοινωνικών δικτύων. Αυτό

διευκολύνει τους χρήστες να μάθουν ποιοι από τους

φίλους τους βρίσκονται στην περιοχή. Επιπλέον, στο

τιμόνι του σκούτερ υπάρχει ένα ειδικό στήριγμα για

το κράνος, το οποίο ελέγχεται από την εφαρμογή.

Κάθε φορά που το ηλεκτρικό σκούτερ είναι σταθμευ-

μένο, αυτό παρέχει μια λύση αποθήκευσης για το

κράνος, ενώ παράλληλα προστατεύει το όχημα από

κλοπή ή βανδαλισμό.

6. Λύση εκ των υστέρων τοποθέτησης για μεγαλύτερη απόδοση μηχανημάτων
Η Bosch έχει αναπτύξει τον αλγόριθμο Phantom για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να

αξιολογήσουν και να αυξήσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων τους. Η συγκεκρι-

μένη αυτή λύση, εγκαθίσταται σε λίγα μόλις λεπτά και χρησιμοποιεί αισθητήρες για τη μέτρηση του φορτίου

σε κάθε συσκευή στο δίκτυο κατανάλωσης ενέργειας του πελάτη, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχε-

τικά με τη χρήση και πιθανές βλάβες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν τις λειτουργίες και την

αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων. Στο σπίτι, ο αλγόριθμος Bosch Phantom μπορεί να ενημερώσει

ανά πάσα στιγμή πόση ισχύς χρησιμοποιεί κάθε συσκευή. Αυτή η ενεργειακή διαφάνεια καθιστά δυνατή

την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η λογική της πρακτικότητας

Νέο Transit Courier
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6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

για εξοικονόμηση καυσίμου

Το νέο Transit Courier διατίθεται τώρα με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο τα-

χυτήτων, με σύστημα ομαλοποιημένης αλλαγής ταχυτήτων, για πιο άνετη

και οικονομική οδήγηση.

Ο επαναστατικός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1 λίτρου Ford EcoBoost

σάς προσφέρει όλη την ισχύ που θα περιμένατε από έναν συμβατικό κι-

νητήρα 1,6 λίτρων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει βελτιωμένη οικονομία

καυσίμου και εκπομπές CO2 που αγγίζουν μόλις τα 119 γρ./χλμ.. 

Αποτελεσματικό, ευέλικτο και διασκεδαστικό

στην οδήγηση. Το Νέο Transit Courier συνδυάζει

την δυναμική οδήγηση με τις εντυπωσιακά

χαμηλές εκπομπές CO2και την εξαιρετική

οικονομία καυσίμου. Ο βραβευμένος

βενζινοκινητήρας 1.0 Ford EcoBoost και ο

εκλεπτυσμένος πετρελαιοκινητήρας Duratorq

TDCi 1,5 συνδυάζονται με ένα 6-τάχυτο

μηχανικό κιβώτιο για να προσφέρουν πιο

ομαλές και γρήγορες επιδόσεις οπουδήποτε

κι αν πάτε. 

Νέο Transit Courier
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σύστημα

Auto Start-Stop

χώρος

φόρτωσης

Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταματημένο στο φανάρι ή βρί-

σκεται στο ρελαντί ενώ περιμένετε στην ουρά, αυτή η τεχνο-

λογία σβήνει αυτόματα τον κινητήρα (ενώ συνεχίζει να παρέχει

ισχύ στα βασικά συστήματα όπως οι προβολείς, ο κλιματισμός,

το ραδιόφωνο και το σύστημα Ford SYNC). Τη στιγμή που είστε

έτοιμοι να ξεκινήσετε από τη στάση, αφήστε απλά τον συμπλέ-

κτη, επιλέξτε την πρώτη ταχύτητα ως συνήθως ή πατήστε το

γκάζι σε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τότε

το σύστημα επανεκκινεί τον κινητήρα. Το σύστημα Auto-Start-

Stop είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εάν οδηγείτε κυρίως στην

πόλη, καθώς μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου

κατά 10% (αστικός κύκλος).

Το Νέο Transit Courier διατίθεται με μια σειρά πλεγμάτων που

χωρίζουν την καμπίνα επιβατών από το χώρο φόρτωσης. Όταν

το προαιρετικό αναδιπλούμενο διαχωριστικό πλέγμα συνδυα-

στεί με το πτυσσόμενο κάθισμα του συνοδηγού, μπορείτε να το-

ποθετήσετε αντικείμενα μήκους έως 2,59 μέτρων από τις πίσω

πόρτες φόρτωσης μέχρι μέσα στην καμπίνα.

To έξυπνα σχεδιασμένο  Transit Courier διαθέτει εντυπωσιακό

χώρο φόρτωσης τόσο στο μήκος και πλάτος όσο και στο ύψος.

Η επιφάνεια του χώρου φόρτωσης είναι 1,620 mm και παρέχει

χωρητικότητα 2,3 κυβικών μέτρων. Με το στάνταρτ διαχωρι-

στικό πλέγμα τοποθετημένο, η συρόμενη πλευρική πόρτα ανοί-

γει για να αποκαλύψει ένα χώρο 453 mm, που επιτρέπει να

γίνεται πιο εύκολα η φόρτωση και εκφόρτωση.
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Opel Vivaro
Aυτή είναι η τρίτη γενιά



Το ίδιο ισχύει και για τα φορτία ρυμούλκησης: το μέγιστο φορτίο

τρέιλερ των 2.500kg είναι κατά μισό τόνο υψηλότερο από πριν.

Μόνο τα ύψος είναι μέτριο, στις περισσότερες εκδόσεις περίπου

1.90m. Επομένως, το νέο Vivaro μπορεί να έχει πρόσβαση σε

υπόγεια πάρκινγκ ή σε εμπορικά κέντρα με χαμηλή οροφή, κάτι

που διευκολύνει τη φόρτωση/εκφόρτωση.

Σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε είδους ολισθηρές επιφά-

νειες – λάσπη, άμμο ή χιόνι – παρέχει το προηγμένο σύστημα

ελέγχου πρόσφυσης IntelliGrip. Στη μεγαλύτερη απόσταση από

το έδαφος και στην προστασία του κάτω μέρους του αμαξώ-

ματος προστίθεται το πακέτο «εργοταξίου» (‘work-site’ set-up).

Η Opel θα προσφέρει επίσης το νέο Vivaro με σύστημα τετρα-

κίνησης της Dangel, όταν αρχίσουν οι παραγγελίες.

Απεριόριστη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης προσφέρει η φαρ-

διά πίσω πόρτα και οι συρόμενες πλαϊνές πόρτες που είναι ιδι-

αίτερα πρακτικές καθώς, για πρώτη φορά στο Vivaro, ανοίγουν

αυτόματα. Μία κίνηση του ποδιού μπροστά από τους αισθητή-

ρες στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, είναι το μόνο που χρειάζε-

ται. Αντικείμενα μήκους έως 4,02m αποθηκεύονται με

ασφάλεια στην έκδοση 5.30m, χάρη στο ανοιγόμενο διαχωρι-

στικό καμπίνας (Flex-Cargo) κάτω από το κάθισμα του συνο-

δηγού.

Στο εσωτερικό του νέου Vivaro, οδηγοί και επιβάτες βιώνουν

την αίσθηση επιβατικού αυτοκινήτου: συστήματα όπως Head

up display, Κάμερα Οπισθοπορείας 180o (Rear View Camera),

Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward

Collision Alert), Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης

(Automatic Emergency Braking) και Cruise Control κάνουν την

οδήγηση πιο ξεκούραστη. Χάρη στην εργονομική θέση των κα-

θισμάτων, τα χειριστήρια βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του οδη-

γού και σε θέση άμεσης πρόσβασης. Η συνδεσιμότητα είναι

εξασφαλισμένη με προηγμένα συστήματα infotainment.
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Τρία μήκη, FlexCargo: Ευέλικτο, έξυπνο Vivaro
"Ο τομέας των μεταφορών πρόκειται να υποστεί σημαντικές

αλλαγές στον τομέα των φορτηγών τα επόμενα χρόνια λόγω

της ηλεκτροκίνησης", ανέφερε ο Χ. Γουόλτερς, "τα ηλεκτρικά

φορτηγά φαίνονται να καθίστανται πλέον ο κανόνας για τις πα-

ραδόσεις - μεταφορές σε αστικές περιοχές, όχι σήμερα και όχι

το επόμενο έτος, αλλά σίγουρα στο άμεσο μέλλον. Ομως  σή-

μερα σηματοδοτεί την αρχή ενός μεγάλου πεδίου δοκιμών  με

απτά αποτελέσματα, όπως τώρα με τη συνεργασία της DAF με

την VDL και την Jumbo. Αυτό το έργο, "προσθέτει", θα μας επι-

τρέψει να συγκεντρώσουμε χρήσιμα δεδομένα και εμπειρίες

τόσο σε σχέση με την τεχνολογία όσο και με την ηλεκτροκί-

νηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που συλ-

λέγουμε για την ηλεκτροκίνηση ώστε  να εξασφαλίσουμε ότι

το τελικό μοντέλο σειράς παραγωγής παρέχει την ιδανική λύση

στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. "

Χάρη στις ποικίλες ρυθμίσεις των καθισμάτων – μερικές από

τις οποίες είναι ηλεκτρικές – την οσφυϊκή υποστήριξη και το

υποβραχιόνιο, το οδηγοκεντρικό cockpit προσφέρει την άνεση

επιβατικού αυτοκινήτου. Τα πολυάριθμα συστήματα υποβοή-

θησης – πρωτοφανή στην κατηγορία – παρέχουν αντίστοιχη

υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας.

Το Vivaro διατίθεται με Head up display – μοναδικό στην κα-

τηγορία – για να μπορούν οι οδηγοί να βλέπουν όλες τις ση-

μαντικές πληροφορίες, χωρίς να διασπάται η προσοχή τους

από το δρόμο. Συστήματα που λειτουργούν μέσω εμπρός κά-

μερας και ραντάρ είναι:

Πλήρως εξοπλισμένο: Κορυφαίες τεχνολογίες
και συστήματα υποστήριξης βοηθούν τον οδηγό

“
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• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist)

• Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Traffic Sign Recognition)

• Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Drowsiness Alert), που συμβουλεύει τον οδηγό να κάνει ένα

διάλειμμα μετά από δίωρη συνεχή οδήγηση, ή παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του οδηγού, προειδοποιεί

για κόπωση μέσω οπτικών και ακουστικών σημάτων.

• Προσαρμοζόμενο Σύστημα Διατήρησης Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control), που προσαρμόζει την ταχύ-

τητα σε αυτή του προπορευόμενου οχήματος.

• Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert), που παρέχει προειδοποίηση

δύο επιπέδων για επικείμενη, εμπρόσθια σύγκρουση.

• Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), που μπορεί να αποτρέψει μια

σύγκρουση ή να μειώσει τις επιπτώσεις της.

Το Vivaro φέρει αισθητήρες υπερήχων στις εμπρός και πίσω ποδιές, προειδοποιώντας τον οδηγό για εμπόδια

στο παρκάρισμα και παρακολουθώντας το πλαϊνό τυφλό σημείο. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, η εικόνα

από την κάμερα οπισθοπορείας προβάλλεται στον εσωτερικό καθρέφτη ή στην οθόνη επτά ιντσών.

Τα infotainment συστήματα Multimedia Radio και Multimedia Navi Pro διατίθενται με τη μεγάλη οθόνη αφής 7”.

Και τα δύο περιλαμβάνουν ενσωμάτωση τηλεφώνου μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Το Multimedia

Navi Pro διαθέτει επιπλέον Ευρωπαϊκή πλοήγηση με τρισδιάστατη απεικόνιση.
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Η Daimler Trucks ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 500 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 570 εκα-

τομμύρια δολάρια ΗΠΑ) τα επόμενα χρόνια ενώ θα δημιουργήσει περισσότερες από 200 νέες

θέσεις εργασίας με απώτερο στόχο να ενισχύσει τον κλάδο των αυτόνομων φορτηγών και την

εξέλιξη της αυτόνομης τεχνολογίας επιπέδου 4!   

Η Daimler Τrucks ενισχύει τον κλάδο των αυτόνομων φορτηγών
και την εξέλιξη της αυτόνομης τεχνολογίας

Σήμερα, το επίπεδο τέσσερα της αυτόνομης οδήγησης,

στο επαγγελματικό όχημα, αποτελεί έναν φιλόδοξο

στόχο για τον γερμανό κατασκευαστή. Μάλιστα, η εται-

ρεία, θα …προσπεράσει το επίπεδο 3, και θα περάσει

απευθείας στο επίπεδο 4, που προσφέρει πολλά περισ-

σότερα στα επαγγελματικά οχήματα, τόσο σε επίπεδο

αποδοτικότητας όσο και οικονομίας για τον χρήση – με-

ταφορέα.  Το νέο Freightliner Cascadia προσφέρει την

αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, καθιστώντας το πρώτο

μερικώς αυτοματοποιημένο φορτηγό παραγωγής σε

δρόμους της Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα, το νέο αυτό-

νομο φορτηγό πραγματοποίησε πρόσφατα την παγκό-

σμια πρεμιέρα του στην έκθεση τεχνολογίας CES, στην

Αμερική. Η Daimler Trucks είναι πρωτοπόρος στην

ανάπτυξη αυτοματοποιημένων φορτηγών. Το 2014, ο

κορυφαίος κατασκευαστής φορτηγών παρουσίασε το

Mercedes-Benz Future Truck 2025, το πρώτο αυτόνομο

φορτηγό στον κόσμο ενώ ήταν και ο πρώτος κατα-

σκευαστής που παρουσίασε τις τεχνολογικές ευκαιρίες

αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν τα αυτό-

νομα φορτηγά .  Ο Martin Daum, Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Daimler AG, υπεύθυνος για τη Daimler

Trucks & Buses ανέφερε: "Ως ηγέτης στον τομέα μας,

έχουμε πρωτοπορήσει στον τομέα των αυτόνομων

φορτηγών. Το 2015, το Freightliner Inspiration Truck

έλαβε την πρώτη άδεια κυκλοφορίας αυτόνομου φορ-

τηγού.. Τώρα πραγματοποιούμε το αυτοματοποιημένο

φορτηγό στο επόμενο στάδιο: είμαστε έτοιμοι να ξεκι-

νήσουμε το πρώτο μερικώς αυτοματοποιημένο φορ-

τηγό, το Freightliner Cascadia το 2019 - και στη

συνέχεια θα έχουμε ως πρόκληση να επεκτείνουμε την

αυτόνομη οδήγηση και σε άλλα φορτηγά.». 
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Η Continental Έλαβε Έγκριση Τύπου 
για τον Ευφυή Ταχογράφο

Η εταιρεία τεχνολογίας Continental είναι ο πρώτος

προμηθευτής στην αγορά που λαμβάνει έγκριση τύπου

για τον ευφυή VDO DTCO 4.0 ψηφιακό ταχογράφο και

τον αισθητήρα KITAS 4.0. Οι πρώτοι κατασκευαστές

επαγγελματικών οχημάτων έχουν ήδη αρχίσει να εγ-

καθιστούν τον DTCO 4.0, επομένως τα πρώτα μοντέλα

με τη νέα τεχνολογία θα παραδοθούν σύντομα σε αν-

τιπροσώπους και φορείς εκμετάλλευσης στόλων.

“Εφαρμόσαμε τη σύνθετη διαδικασία εκβιομηχάνισης

όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, παράλληλα με την πα-

ραγωγή του DTCO 3.0", λέει ο Δρ. Lutz Scholten,

Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ταχογράφων, Τηλεματικής

και Υπηρεσιών στην Continental. “Είμαστε πολύ υπε-

ρήφανοι για το γεγονός ότι με τη δεύτερη προσπάθεια

που καταβάλλουμε, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε

τις πολύ απαιτητικές διαδικασίες έγκρισης πριν από το

τέλος του 2018. Τώρα οι πελάτες μας έχουν αρκετό

χρόνο να εξοπλίσουν τα οχήματά τους », λέει ο

Scholten. Ακόμη και τα οχήματα που παραδίδονται

στους κατασκευαστές πριν από την αρχική καταχώ-

ρησή τους μπορούν πλέον να εξοπλιστούν εργοστα-

σιακά με τη νέα τεχνολογία που καθορίζεται από το

νόμο. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ταχογράφων

(ΕΕ) 165/2014, όλα τα καινούργια ταξινομημένα φορ-

τηγά πρέπει να διαθέτουν έναν ευφυή ψηφιακό ταχο-

γράφο από τις 15 Ιουνίου 2019 - και αυτό περιλαμβάνει

τον νέο αισθητήρα KITAS 4.0.

Πληθώρα επιλογών για την αποτελεσματική

διαχείριση του στόλου

Οι μεταφορικές εταιρείες που επεκτείνουν ή αναβαθ-

μίζουν τους στόλους τους με τον DTCO 4.0 θα ωφελη-

θούν με διάφορους τρόπους. Όχι μόνο η σύνδεση με

ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης και η

ασύρματη μετάδοση των δεδομένων κατά την διάρ-

κεια των οδικών ελέγχων διευκολύνουν την ζωή τους,

αλλά ο έξυπνος ταχογράφος γίνεται επίσης μια ολο-

κληρωμένη και πιστοποιημένη πηγή δεδομένων για

όλες τις διεργασίες Τηλεματικής χάρη στην πρωτοπο-

ριακή τεχνολογία ασφάλειας.

Στο μέλλον, πολλές ακόμα εφαρμογές θα είναι δυνατές

εάν τα δεδομένα από τον ταχογράφο μεταβιβάζονται

σε άλλα συστήματα, όπως οι εφαρμογές που καθοδη-

γούν τους οδηγούς στο πλησιέστερο φτηνό βενζινά-

δικο. “Είμαστε σίγουροι ότι πολλές από τις υπηρεσίες

που θα προγραμματιστούν τα επόμενα χρόνια για να

διευκολύνουν τη ζωή των οδηγών και των διευθυν-

τών στόλου θα χρησιμοποιήσουν τα ασφαλή και επι-

κυρωμένα δεδομένα από τον DTCO 4.0 », λέει ο Dr.

Lutz Scholten.

Οι ενημερώσεις για την αρχειοθέτηση των δεδομένων

του οδηγού, για τις διάφορες εφαρμογές VDO και για

τις συσκευές μεταφόρτωσης είναι ήδη διαθέσιμες ή

θα είναι διαθέσιμες εγκαίρως πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος

κανονισμός της ΕΕ.

• Προγραμματισμένη ασφάλεια για τον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων - ολοκλήρωση

της διαδικασίας έγκρισης 6 μήνες πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός DTCO

• Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν ήδη τα πρώτα τους νέα οχήματα με τον DTCO 4.0 και τον νέο

αισθητήρα KITAS 4.0
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"Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αποκτήσουμε

περισσότερη εμπειρία από τις κυψέλες καυσίμου

στις ήδη έν δυνάμει πελατειακές μας σχέσεις",

ανέφερε η Marita Nilsson, Διευθύντρια Ηλεκτροκίνησης

στην Scania. "Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούν

μια νέα και κυρίως μελλοντική τεχνολογία, με

κοινό παρανομαστή την συνεχώς απαιτούμενη

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

που προέρχονται από τις μεταφορές."

Τα φορτηγά απορριμμάτων λειτουργούν συχνά

σε κατοικημένες περιοχές στις πρώτες πρωινές

ώρες. Με μειωμένες εκπομπές και εξίσου μειωμένο

θόρυβο, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ιδιαίτερα

ελκυστικά στις περιοχές αυτές. Η Renova και

άλλες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων έχουν

πραγματοποιήσει προηγουμένως δοκιμές με

ηλεκτρικά φορτηγά απορριμμάτων, αλλά αυτή

θα είναι η πρώτη με κυψέλες καυσίμου.

"Η ηλεκτροκίνηση που χρησιμοποιεί την τεχνολογία

με κυψέλες καυσίμου και που τροφοδοτούνται

με υδρογόνο είναι μια εξαιρετικά ελκυστική

εναλλακτική λύση για τα βαρέα επαγγελματικά

οχήματα όπως τα φορτηγά απορριμμάτων", ανέφερε

ο Hans Zackrisson, Διευθυντής Ανάπτυξης της

Renova. 

"Τα φορτηγά επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα

της ηλεκτροκίνησης διατηρώντας παράλληλα τα

πλεονεκτήματα των φορτηγών με κινητήρες

εσωτερικής καύσης, όπως είναι του πετρελαίου,

δηλαδή, την ισχύ του κινητήρα και το ωφέλιμο

φορτίο, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι

το ίδιο. ".

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σουηδικό

Οργανισμό Ενέργειας και το Βασιλικό Ινστιτούτο

Τεχνολογίας της Στοκχόλμης και το φορτηγό

απορριμμάτων κυψελών καυσίμων αναμένεται να

παραδοθεί στα τέλη του 2019 / αρχές του 2020.

Η Scania ανακοίνωσε προηγουμένως ότι αναπτύσσει

τεχνολογία κυψελών καυσίμου σε συνεργασία με

τη νορβηγική εταιρεία χονδρικής πώλησης

τροφίμων Asko, η οποία έχει ανοίξει τη δική της

μονάδα παραγωγής υδρογόνου.

Η Scania αναπτύσσει ένα νέο φορτηγό απορριμμάτων μαζί με τη Renova, εταιρεία διαχείρισης

αποβλήτων στη Δυτική Σουηδία. Το όχημα θα διαθέτει πλήρως ηλεκτροκίνητο σύστημα μετάδοσης

κίνησης καθώς και ηλεκτροκίνητο συμπιεστή που θα φουλάρει με υδρογόνο, το οποίο μέσω

των κυψελών καυσίμου μετατρέπει το συγκεκριμένο καύσιμο σε ηλεκτροκίνηση.

Νέο φορτηγό με υδρογόνο
από τη SCANIA






