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Συγκρότηση παρατηρητηρίου κομίστρων και την
εφαρμογή ελάχιστού κόστους μεταφοράς 

Ανάπτυξη των logistics
με ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Η ΕΕ θέλει επειγόντως αλλαγές και νέα συστήματα
σε φορτηγά και λεωφορεία

Aγορά Επαγγελματικών
Άνοδος στα ελαφρά, πτώση στα Βαρέα

Τεχνολογία:
Scania Opticruise

Τεχνολογία:
Mercedes-Benz Concept EQV

Τεχνολογία:
MAN Efficient Cruise

Παρουσίαση:
Mercedes Benz V-Class

Παρουσίαση:
Nεο Iveco Eurocargo 4x4

Παρουσίαση:
Peugeot Traveller

Nέα επιχειρήσεων
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Aγαπητοί Αναγνώστες,

Η άνοιξη αποτελεί την εποχή - φιλέτο για τις μεταφορές. Παρά την αυξημένη μεταφορική δραστηριό-
τητα, λόγω της έναρξης του τουρισμού, οι αλλαγές στις χερσαίες μεταφορές είναι πολλές σημαντικές.
Οι φορείς ζητούν οργάνωση των μεταφορέων σε μεγάλα σχήματα, τα Logistic εισέρχονται με καλούς
οιωνούς στη νέα δεκαετία σε λίγους μήνες και η οργάνωση σε τεχνικό επίπεδο δείχνει να παίρνει το
δρόμο της, παρά την οικονομιική κρίση που ακόμη δείχνει να μην έχει ...ξεμουδιάσει τον κλάδο που
έχει ένα μεγάλο μερίδιο στο ΑΕΠ της χώρας. Ειδικότερα, ο κλάδος των logistics, όπως θα διαβάσετε
και στις παρακάτω σελίδες,  (υπηρεσίες προς τρίτους) παράγει το 6% περίπου του ΑΕΠ της χώρας, το
οποίο ανεβαίνει στο 9,5%, συμπεριλαμβάνοντας τις ιδίες υπηρεσίες logistics που παρέχονται εσωτερικά
από πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Δίνει δουλειά στο 4,7% των απασχολούμενων
( περίπου 200 χιλ. άτομα).  
Σαφώς, τα χαμηλά κόμιστρα, τα αλλοδαπά φορτηγά και η παλαιότητα των φορτηγών παραμένουν το
μεγάλο αγκάθι του μεγαλύτερου όγκου των μεταφορικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, για το πρώτο, οι
μεταφορείς ζητούν παρατηρητήριο τιμών κομίστρων, ώστε να διαφυλάσσεται το χαμηλότερο κόστος
και να σταματήσουν οι στρεβλώσεις της αγοράς που μόνο κακό κάνουν. 
Οι τεχνολογικές καινοτομίες, τα νέα επαγγελματικά φορτηγά με σύγχρονους κινητήρες κ.α. αποτελούν
το υπόλοιπο μενού των θεμάτων του περιοδικού μας, που εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί σημείο
πληροφόρησης για τους ανθρώπους που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στον χώρο της μεταφοράς,
της επισκευής φορτηγών, των ανταλλακτικών κ.α. 
Καλή, λοιπόν, ενημέρωση και καλή άνοιξη σε όλους! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Συγκρότηση παρατηρητηρίου κομίστρων και

εφαρμογή ελάχιστου κόστους μεταφοράς
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 

Αυτά έχουν ως εξής:

Τη συγκρότηση του παρατηρητηρίου κομίστρων και την

εφαρμογή του ελάχιστου κόστους που έχει ήδη νομοθετήσει

το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

• Την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού 561/2006 που

αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.

«Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι θέμα του υπουργείου

Μεταφορών, όμως εσείς ως προϊστάμενο υπουργείο με τις

μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το συγκεκριμένο θέμα,

γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα και τη μη κανονικότητα του

επαγγέλματός μας και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε κα-

ταλυτικά για τη λύση του προβλήματος», αναφέρεται στην

επιστολή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

• Εξεύρεση και προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων

που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα, θα βελτιώσουν τις υπο-

δομές και θα βοηθήσουν την ανανέωση του στόλου των

ΦΔΧ.

• Την αναστολή της υπ' αριθμόν ΔΝΣγ/οικ. 708 49/ΦΝ 393/

2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 3769 ΤΕΥΧΟΣ

Β 26-10-2017), περί απαγορεύσεως διελεύσεων από το πα-

ραλλαγμένο παράπλευρο οδικό δίκτυο, μέχρι της εφαρμο-

γής του ελάχιστου κόστους μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών

Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) Πέτρος Σκουλικίδης καλεί σε συνάντηση τον υπουργό προκειμένου να αναπτύξει τα αιτήματα

του κλάδου.

“O κλάδος Φορτηγών Δημοσίας

Χρήσης ζητά τη συγκρότηση 

παρατηρητηρίου κομίστρων 

και την εφαρμογή ελάχιστου 

κόστους μεταφοράς.

“

 Ενημέρωση
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Ανάπτυξη των logistics με ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Καθοριστικός παράγοντας για την 
εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής!


“

“

Ο κλάδος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) είναι ένας από

τους πιο νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας για την ανά-

πτυξη της βιομηχανίας και μεταποίησης.

Προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προϊόντων

στις εγχώριες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ

η ταχεία βελτίωση των λιμενικών υποδομών του Πειραιά και

(προσεχώς) της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζει σημαντικά το δια-

μετακομιστικό ρόλο της χώρας στις διεθνείς εμπορευματικές

ροές.

Ο κλάδος των logistics (υπηρεσίες προς τρίτους) παράγει το

6% περίπου του ΑΕΠ της χώρας, το οποίο ανεβαίνει στο 9,5%,

συμπεριλαμβάνοντας τις ιδίες υπηρεσίες logistics που παρέ-

χονται εσωτερικά από πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επι-

χειρήσεις. Δίνει δουλειά στο 4,7% των απασχολούμενων (~200

χιλ. άτομα).

Επίσης, σε σχέση με τον μέσο όρο της οικονομίας, ο κλάδος,

αφενός δημιουργεί μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

ανά απασχολούμενο, και, αφετέρου ανακάμπτει με ταχύτερους

Η γεωγραφική θέση της χώρας είναι κομβικής σημασίας για την προώθηση των διεθνών εμ-

πορικών συναλλαγών και ο κλάδος των logistics προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον των

ισχυρών εμπορικών δυνάμεων στην παγκόσμια αγορά.
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ρυθμούς σε όρους απασχόλησης και μισθών (πίνακες Δ03,

Δ04, Δ07). Είναι, επίσης, ο κλάδος που διαχειρίζεται όλο το διε-

θνές εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, και μετα-

φέρει το ελληνικό όνομα στις παγκόσμιες αγορές. 

Η αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου, μέσω εξορθολογι-

σμού του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχό-

μενων υπηρεσιών logistics, αναμένεται να παίξει

πρωταγωνιστικό ρόλο, τα επόμενα χρόνια, στην αύξηση του

μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ, στον επιδιωκόμενο

εξωστρεφή επαναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας,

και στην καθιέρωση των ελληνικών διεθνώς εμπορεύσιμων

προϊόντων, ως αξιόπιστες εισροές στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η ανάπτυξη, όμως, των εμπορευματικών υποδομών της

χώρας σε περιφερειακούς οδικούς άξονες, σιδηροδρομικά δί-

κτυα, περιφερειακά λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους (το-

πικούς και εθνικούς), είναι ιδιαίτερα αργή. Και αυτό συμβαίνει

περισσότερο εκεί όπου οι διαδικασίες εμπλέκονται στα γρανά-

ζια της κρατικής γραφειοκρατίας. Οι ρυθμοί αυτοί δεν είναι

πλέον συμβατοί με τα τεκταινόμενα στη διεθνή οικονομία, και

πρέπει να επιταχυνθούν, εάν πρόκειται η Ελλάδα να αναπτυχ-

θεί ταχύτερα από το 2% των επίσημων προβλέψεων. Βεβαίως,

τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επέλθει μεγάλες μεταβολές στον

κλάδο.

Με την καθοριστική παρέμβαση του ΣΕΒ και της Ελληνικής

Εταιρίας Logistics (ΕΕL), ο κλάδος είναι ίσως ο μόνος στην

Ελλάδα που διαθέτει εθνικό σχέδιο ανάπτυξης εγκεκριμένο και

επικαιροποιημένο από δυο διαδοχικές κυβερνήσεις. Με τις

προτάσεις πολιτικής που προωθεί συνεχώς ο ΣΕΒ στη δη-

μόσια διοίκηση, ο κλάδος έχει πλέον ένα ιδιαίτερα

σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αυτό συνεισφέρει σημαντικά

στον εξορθολογισμό του κό-

στους λειτουργίας. Επίσης, με

την παραχώρηση και σε ιδιώ-

τες λιμανιών και αεροδρο-

μίων, αλλά και σιδηροδρομικών υπηρεσιών προχωρά

ταχύτερα η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-

μάτων του κλάδου. Χρειάζεται, όμως, και μια δημό-

σια διοίκηση που να διευκολύνει τους ιδιώτες

επενδυτές να αναπτύξουν ακόμα περισσότερες

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ώστε να επι-

τευχθεί ο στόχος δημιουργίας διαμετακομι-

στικού κόμβου στην Ελλάδα. Απαιτούνται,

fast-track διαδικασίες για τις επενδύσεις σε εμπορευματικούς

κόμβους όπως και ευθυγράμμιση των όρων δόμησης και

αδειοδότησης όλων των κέντρων αποθήκευσης και διανομής

(ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

Οι όροι που δόθηκαν στο Θριάσιο είναι απαραίτητο να επεκτα-

θούν στο σύνολο των ΚΑΔ, αν θέλουμε ο κλάδος να στέκεται

με αξιώσεις απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Ενδεικτικά, οι όγκοι δόμησης των ΚΑΔ στην Ελλάδα παραμέ-

νουν περίπου 30% δυσμενέστεροι από τον ευρωπαϊκό αντα-

γωνισμό, ενώ μόνο για να παραχωρηθεί το 35% του

διαθέσιμου χώρου στο Θριάσιο χρειάστηκαν 11 προκηρύξεις,

3 διαγωνισμοί και περίπου 12 χρόνια. Σε αντίθεση, η Ισπανία

μέσα σε πέντε έτη έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το Plazza

Logistics Park οκταπλάσιας έκτασης. Τέτοιου είδους χρονικές

καθυστερήσεις δεν είναι, όμως, αποδεκτές στην ιδιωτική οι-

κονομία. Η Fraport, που είναι μια ιδιωτική επένδυση αξιοποί-

ησης αεροδρομίων, πέρασε και αυτή από 40 κύματα πριν

τελεσφορήσει. Και είμαστε όλοι μάρτυρες των αβελτηριών στην

επένδυση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό.

Υπάρχει, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η δημόσια διοίκηση να δη-

μιουργήσει πλέον μια ειδική

ή γενική γραμμα-

τεία εφοδιαστικής

αλυσίδας στο

Υ π ο υ ρ γ ε ί ο

Ανάπτυξης

που θα

ασχολείται

α π ο κ λ ε ι -

στικά και

οριζόντια με

την υλοποί-

ηση της

στρατηγικής

που έχει εκπο-

νήσει το Εθνικό

Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Logistics, δη-

λαδή με το σύ-

νολο των δράσεων και πολιτικών

που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω

ανάπτυξη του κλάδου, την αύξηση των

επενδύσεων και της απασχόλησης.

Ανάπτυξη των logistics με ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Καθοριστικός παράγοντας για την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής!
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Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, που

πρέπει ακόμα να επικυρωθεί από την Ολομέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 28 κράτη-μέλη, τα

βαρέα φορτηγά θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές

τους κατά 15% έως το 2025 και κατά 30% ως το 2030, σε

σύγκριση με τις εκπομπές του 2019. Επιπλέον, στο νέο

κανονισμό περιλαμβάνονται κίνητρα για την παραγωγή

οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομ-

πών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία, η οποία

επιτεύχθηκε στη βάση των νομοθετικών της προτάσεων

για την καθαρή κινητικότητα που εισήγαγε η Επιτροπή

Γιούνκερ. «Είναι ένα περαιτέρω βήμα προς τον εκσυγ-

χρονισμό του ευρωπαϊκού τομέα κινητικότητας και την

προετοιμασία του για την κλιματική ουδετερότητα κατά

το δεύτερο μισό του αιώνα», τονίζει η Επιτροπή, η οποία

εκτιμά ότι η νέα νομοθεσία θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη

να πιάσουν τους στόχους εκπομπών, θα προωθήσει την

καινοτομία και τις λύσεις καθαρής κινητικότητας, θα ενι-

σχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομη-

χανίας και θα τονώσει την απασχόληση. Παράλληλα, η

νέα νομοθεσία εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος κατα-

νάλωσης καυσίμων για τους μεταφορείς και θα συμβά-

λει στην καλύτερη ποιότητα του αέρα.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την

Αυστηρούς κανόνες για τα καυσαέρια

των φορτηγών βάζει η ΕΕ



“

“

Αυστηρούς κανόνες για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τα φορ-

τηγά, θέλει να θέσει για πρώτη φορά η ΕΕ, μετά τη σημερινή συμφωνία που

επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.





ενέργεια Μιγκουέλ Αρίας Κανιέτε δήλωσε τα εξής: «Με

αυτή την πρώτη συμφωνία για τις εκπομπές των φορτη-

γών στην ΕΕ, συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για να

επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος μείωσης των εκπομ-

πών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% ως το

2030. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια

φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία. Οι νέοι στόχοι και

τα κίνητρα θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκ-

πομπών, καθώς και στην εξοικονόμηση καυσίμων για

τους μεταφορείς, αλλά και σε καθαρότερο αέρα για όλους

τους Ευρωπαίους. Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι

μια ευκαιρία να προωθήσουμε την καινοτομία για την κι-

νητικότητα με μηδενικές εκπομπές και να ενισχύσουμε

περαιτέρω την ηγετική της θέση σε καθαρά οχήματα,

παγκοσμίως».

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών

Αυτοκινήτων (ACEA) εξέφρασε ήδη την ανησυχία της για

αυτούς τους «πολύ φιλόδοξους» στόχους, οι οποίοι όπως

λέει, αγνοούν την έλλειψη υποδομής που είναι απαραί-

τητη για την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών στον

κινητήρα καύσης.



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ● #16616


Η ΕΕ θέλει επειγόντως αλλαγές και νέα

συστήματα σε φορτηγά και λεωφορεία! 
• Αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία θα πρέπει να εφοδιαστούν με προηγμένα συστήματα ασφαλείας

• Καλύτερη προστασία για ευπαθείς ομάδες, όπως οι δικυκλιστές και οι πεζοί

• 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους της ΕΕ το 2017, ενώ άλλοι 135.000 τραυματίστηκαν σοβαρά

Σε μια προσπάθεια μείωσης των θανάτων και τραυματισμών

στους ευρωπαϊκούς δρόμους, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής

Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ ενέκριναν νέους κανόνες οι οποίοι

μετατρέπουν κάποια εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε

στάνταρ εξοπλισμό για τα οχήματα που πωλούνται στην ευρω-

παϊκή αγορά. Η νομοθετική πρόταση προσαρμόζει τους υπάρ-

χοντες κανόνες στις νέες παραμέτρους οδικής συμπεριφοράς,

όπως αυτές διαμορφώνονται από κοινωνικές τάσεις (π.χ. η αύ-

ξηση των ποδηλατών και των πεζών, η γήρανση του πληθυ-

σμού) και τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα είναι υποχρε-

ωτικά εγκατεστημένα σε όλα τα οχήματα είναι:

• η «έξυπνη» υποβοήθηση ταχύτητας

• η διευκόλυνση (μέσω τυποποιημένων συστημάτων αλληλε-

πίδρασης) της εγκατάστασης μηχανισμών διαθέσιμων στο εμ-

πόριο για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια

οινοπνεύματος

• τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του

οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής

• τα σήματα επείγουσας στάθμευσης

• οι ανιχνευτές οπισθοπορίας

• τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος (τα οποία

προστέθηκαν από τους ευρωβουλευτές, καθώς η πρόταση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε τη χρήση τους μόνο σε επι-

“
Υποχρεωτικά για τα νέα οχήματα χαρακτηριστικά ασφα-
λείας όπως η «έξυπνη» υποβοήθηση ταχύτητας, εξελιγ-
μένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και σήματα
επείγουσας στάθμευσης.

“
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βατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά)

Θα είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση εξελιγμένων

συστημάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης και προει-

δοποίησης απόκλισης στα επιβατικά και τα ελαφρά

επαγγελματικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται

ήδη στα φορτηγά και τα λεωφορεία υπό τον υφιστά-

μενο Κανονισμό για τη Γενική Ασφάλεια των

Οχημάτων.

Η προτεινόμενη νομοθεσία επεκτείνει το πεδίο εφαρ-

μογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων για τη χρήση

συστημάτων καταγραφής πίεσης των ελαστικών από

τα επιβατικά οχήματα σε όλες τις κατηγορίες οχημά-

των. Τα ημιφορτηγά και τα αυτοκίνητα τύπου «SUV»

επιπροσθέτως θα πάψουν να εξαιρούνται από τις

υποχρεώσεις για σειρά χαρακτηριστικών ασφαλείας

που μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικά μόνο για τα συ-

νηθισμένα επιβατικά οχήματα.

Οι ευρωβουλευτές άλλαξαν το κείμενο της πρότασης

για να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα καταγραφής

δεδομένων για τα ατυχήματα θα λειτουργούν σε «συ-

στήματα κλειστού βρόχου» τα οποία θα επεγγράφουν

(«overwrite») δεδομένα και τα οποία δε θα επιτρέπουν

την ταυτοποίηση του οδηγού ή του οχήματος μέσω

ανωνυμοποίησης.

Ενημέρωση



Ειδικές προδιαγραφές 

για φορτηγά και λεωφορεία

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να σχεδιάζονται

και να κατασκευάζονται με τρόπο που θα καθιστά άμεσα

ορατούς στον οδηγό τους ευάλωτους χρήστες των δρό-

μων, όπως π.χ. ποδηλάτες και πεζούς. Σύμφωνα με τους

ευρωβουλευτές, «αυτές οι προδιαγραφές θα εξαλείψουν

τα ‘τυφλά σημεία’ μπροστά από τον οδηγό, ενώ θα τα μει-

ώσουν επίσης σημαντικά όσον αφορά τα πλευρικά πα-

ράθυρα». Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων

οχημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά περί-

σταση, προσέθεσαν.

Για τα οχήματα υδρογόνου, οι νέοι κανόνες αφορούν κυ-

ρίως την ποιότητα των υλικών και ανταλλακτικών που

χρησιμοποιούνται, καθώς και για τις δοκιμαστικές τους

διαδικασίες.



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ● #16618

Αγορά Επαγγελματικών
Ανοδος στα ελαφρά, πτώση στα Βαρέα

Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών ξεκί-

νησε θετικά το 2019 καθώς σημείωσε αύξηση 3,5%

σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018.

Τα ελαφρά φορτηγά τύπου Vanette αντιπροσω-

πεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία των

ελαφρών φορτηγών (42,8%), με τα Pick-up να βρί-

σκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 33,1%. 

Η συνολική αγορά των ελαφρών φορτηγών το μήνα

Ιανουάριο έφτασε τις 643 μονάδες έναντι 621 τον αν-

τίστοιχο μήνα πέρυσι (3,5%).

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των μεσαίων και βαρέων φορ-

τηγών σημείωσε πτώση -35,3%  σε σχέση με τον αν-

τίστοιχο μήνα το 2018.

Τον Ιανουάριο ταξινομήθηκαν συνολικά 33 φορτηγά

συγκριτικά με 51 φορτηγά τον Ιανουάριο του 2018.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της

συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να

καλύπτεται από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχή-

ματα. Τα καινούργια εξακολουθούν να αντιπροσω-

πεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου,

διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλικίας των με-

σαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας, με όλα

τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντι-

κής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο υπέργηρος

στόλος.

Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων παρουσίασε

αύξηση 400% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντί-

στοιχο περσινό μήνα.

Ειδικότερα, τον περασμένο Ιανουάριο ταξινομήθη-

καν συνολικά 75 λεωφορεία συγκριτικά με 15 τον

Ιανουάριο του 2018 (400%).
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Scania 
Opticruise

Το Scania Opticruise έχει αναθεωρηθεί
πλήρως, περιλαμβάνοντας μια τελείως

καινούρια στρατηγική αλλαγής 
ταχυτήτων. 

Το Scania Opticruise, ένα από τα πρώτα αυτοματοποι-
ημένα συστήματα αλλαγής ταχυτήτων στην αγορά,
έχει περάσει από πολλά στάδια βελτίωσης κατά τη

διάρκεια πολλών ετών. Η έννοια του βασικού μηχανι-
κού κιβωτίου ταχυτήτων συνεχίζει να υπάρχει, αλλά

το σύστημα έχει αναθεωρηθεί εκτενώς με βελτιωμένα
μηχανικά εξαρτήματα και τελείως νέο λογισμικό.

opticruise
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τεχνολογία «

■ Βελτιωμένη λειτουργικότητα
Η στρατηγική αλλαγής ταχυτήτων αναπτύχθηκε εκ νέου, παρέχον-

τας βελτιωμένη λειτουργικότητα και άνεση, καθώς επίσης και τη

δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων.

■ Στρατηγική και απόδοση σε ανηφοριές
Η στρατηγική αλλαγής ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί για να προσαρ-

μόζεται συνεχώς στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες

όπως η κλίση του οδοστρώματος, το βάρος του φορτίου και τα χα-

ρακτηριστικά του κινητήρα, καθώς επίσης και η θέση του πεντάλ

επιτάχυνσης, για την αντιστοίχιση της ανταπόκρισης με την ταχύτητα

της κίνησης του πεντάλ. Η πρόωρη επιλογή μικρότερης ταχύτητας

βοηθάει στη διατήρηση της ταχύτητας σε ανηφόρες χωρίς απώλεια

καυσίμου. Το νέο Scania Opticruise επίσης περιλαμβάνει μια λει-

τουργία Ισχύος, η οποία προσαρμόζει τη στρατηγική αλλαγής ταχύ-

τητας για τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα.

Το Scania Ecocruise, η λειτουργία κρατήματος σε ανηφόρα, ο

Επιβραδυντήρας Scania και ο προσαρμοζόμενος ταχοστάτης (ACC)

έχουν πλήρως ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αν έχουν εγκατα-

σταθεί.

■ Ελιγμοί και οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα
Χάρη στον ηλεκτρο-υδραυλικό έλεγχο του αυτόματου συμπλέκτη,

μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον οδηγό ελλιγμοί  ακριβείας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσες, η λειτουργία ελιγμών παρέχει επιπρό-

σθετη ακρίβεια. Η λειτουργία ελιγμών απενεργοποιείται αυτόματα

στις μεγάλες ταχύτητες.

Για τη διασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και άνετης οδήγησης,

ενεργοποιείται η νεκρά αντί για τη χαμηλή ταχύτητα όταν πατάτε

φρένο σε μικρές ταχύτητες, π.χ. για κάποιο κυκλικό κόμβο ή φα-

νάρι. Στη συνέχεια, το σύστημα προετοιμάζει την πιο κατάλληλη τα-

χύτητα, η οποία ενεργοποιείται όταν πατηθεί το πεντάλ επιτάχυνσης.

.
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Mercedes-Benz Concept EQV
Πρεμιέρα στη Γενεύη για το πρώτο ηλεκτρικό βαν! 

“
Το πρώτο επαγγελματικό βαν μεταφοράς προσωπικού από

τη Mercedes – Benz παρουσιάστηκε στη Γενεύη 
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Με το Concept EQV, η Mercedes-Benz έχει

συνδυάσει τις μεταφορές με μηδενιές εκ-

πομπές ρύπων με τις εντυπωσιακές οδηγι-

κές επιδόσεις, Το νέο concept concept που

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές

Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης είναι προ

των πυλών. Η Mercedes-Benz Vans ουσια-

στικά σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα όχημα

παραγωγής με βάση το Concept EQV, το

οποίο θα παρουσιαστεί στο φετινό Autoshow

της Φρανκφούρτης. Τα τεχνικά χαρακτηρι-

στικά του οχήματος εστιάζονται στην αυτονο-

μία των 400 χιλιομέτρων που με ταχεία

φόρτιση μπορεί να του επιτρέψει φόρτισης

για 100 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Επιπλέον, το όχημα προσφέρει το μέγιστο

δυνατό επίπεδο άνεσης στο εσωτερικό του

και μέγιστη λειτουργικότητα, χάρη στο ευρύ

φάσμα πιθανών διαμορφώσεων καθισμά-

των. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μάρκας

EQ, η εμφάνιση του πίνακα οργάνων στο

"Midnight Blue" συμπληρώνεται με το trend

rose gold που θυμίζει καλώδια χαλκού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα έγχρωμα

στοιχεία σχεδιασμού των εξαρτημάτων του

πλαισίου. Στο σύστημα ψυχαγωγίας και

ήχου, το ροζ χρυσό αποπνέει κομψότητα και

ζεστασιά, ενώ το touchpad με το διακόπτη

φώτων διαθέτουν "σκούρο χρώμιο".

Επιπλέον, η χρήση μαύρου δέρματος nappa

στα μαξιλάρια του καθίσματος και τα σκούρα

μπλε στοιχεία στις πλάτες του καθίσματος το-

νίζουν ακόμη περισσότερο τον πολυτελή χα-

ρακτήρα του. 

τεχνολογία «
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Σύστημα ελέγχου ταχύτητας

μέσω GPS! 

Η νέα γενιά του MAN EfficientCruise επι-

τρέπει πλέον και την προνοητική οδήγηση.

Με τη διακριτική επέμβαση στην επιλογή

ταχυτήτων που αποσκοπεί στη μείωση της

κατανάλωσης δεν αποφεύγονται μόνο με-

γάλες διακοπές στη ροπή, αλλά ο οδηγός

απολαμβάνει έτσι και μια ιδιαίτερα αρμο-

νική οδηγική αίσθηση. Απλώς επιλέγει

την επιθυμητή ταχύτητα και ρυθμίζει ένα

από τα τέσσερα επίπεδα των διαθέσιμων

ορίων ταχύτητας (ECO Level I - IIII). Level

I σημαίνει ελάχιστη απόκλιση από τη ρυθ-

μισμένη ταχύτητα, Level IIII σημαίνει μέ-

γιστη απόκλιση. Το Level IIII διασφαλίζει

μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου και εν-

δείκνυται για συνθήκες μειωμένης κυ-

κλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους και

επαρχιακές οδούς. Μέσω ενός παλινδρο-

μικού διακόπτη το ECO Level μπορεί να

προσαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά

την πορεία στην τρέχουσα κατάσταση κυ-

κλοφορίας.

Το ελεγχόμενο μέσω GPS σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR)

MAN EfficientCruise ανιχνεύει την εξέλιξη της διαδρομής με ανωφέ-

ρειες και κατωφέρειες έως τρία χιλιόμετρα μπροστά από το όχημα. Έτσι

μπορεί να προσαρμόζει συνεχώς τη σχέση μετάδοσης και την ταχύτητα

πορείας για έναν οικονομικό τρόπο οδήγησης. Το κατέβασμα ταχυτήτων

εμποδίζεται, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

MAN Efficient Cruise





Πρωτοποριακή τεχνολογία 
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Πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει τώρα και τον έξυπνο προνοητικό έλεγχο της κύλισης μέσω

GPS. Έτσι η MAN βελτίωσε ακόμα περισσότερο την εξοικονόμηση καυσίμου. Ακόμα και σε ελα-

φριά κατωφέρεια επιλέγεται αυτόματα η θέση νεκράς "N" στο κιβώτιο ταχυτήτων – ωστόσο μόνο

όταν πραγματικά μπορεί να γίνει εξοικονόμηση καυσίμου. Έτσι αξιοποιείται η αδράνεια και το

όχημα διατηρεί περισσότερο την ταχύτητά του από ό,τι με επιλεγμένη ταχύτητα. Με την έξυπνη

ενεργοποίηση η χρήση είναι πιο σπάνια, αλλά συνάμα πιο αποδοτική.

Η νέα γενιά του MAN EfficientCruise® εξοικονομεί σε συνδυασμό με το MAN EfficientRoll ακόμα

περισσότερο καύσιμο και επιτρέπει την ακόμα πιο φιλική προς το περιβάλλον οδική χρήση του

οχήματος. Με τη διακριτική επέμβαση του συστήματος ελέγχου ταχύτητας κίνησης (FGR) αυξά-

νεται σημαντικά το επίπεδο άνεσης για τον οδηγό του οχήματος, προσφέροντάς του μια ξεκού-

ραστη οδηγική εμπειρία. Έτσι ο οδηγός μπορεί να επικεντρώνεται άνετα και σχεδόν χωρίς καμία

απώλεια χρόνου στην οδήγηση.

τεχνολογία «
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FILTRON
Φίλτρα καμπίνας με αντιβακτηριακή προστασία

Πλεονεκτήματα του συστήματος BIOKNIGHT: 

BIOKNIGHT – Καινοτόμα φίλτρα καμπίνας . Η BIOKNIGHT είναι η ονομασία του αντιβακτηριακού συστήματος χάρη

στο οποίο όλα τα φίλτρα καμπίνας FILTRON μπορούν να σταματήσουν όχι μόνο τα στερεά σωματίδια, αλλά και τα αλ-

λεργιογόνα που προκαλούν τις αλλεργικές αντιδράσεις. Το σύστημα BIOKNIGHT προστατεύει ακόμη από τον σχημα-

τισμό μούχλας και μυκήτων στο φίλτρο

● Προστατεύει από βλαβερά βακτήρια και αλλεργιογόνα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι η τρίτη συχνότερη χρόνια πάθηση

στον κόσμο. Το BIOKNIGHT εξασφαλίζει την κατάλληλη άνεση οδήγησης γιατί προστατεύει από το φτέρνισμα, τον

ερεθισμό του οφθαλμού ή την υπεραιμία του βλεννογόνου..

● Εφαρμόζεται σε όλα τα φίλτρα καμπίνας FILTRON

Το BIOKNIGHT εφαρμόζεται και στα στάνταρ φίλτρα και στα φίλτρα ενεργού άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιο-

κτήτες σχεδόν όλων των μοντέλων μπορούν να αναπνεύσουν έναν αέρα απαλλαγμένο από βλαβερά βακτήρια

και αλλεργιογόνα.

● Αποδοτικότητα επαληθευμένη με δοκιμές

Η ουσία, που δημιουργεί την αντιβακτηριακή επιφάνεια του συστήματος BIOKNIGHT, εξετάστηκε στα εργαστήρια

και πέρασε τις μικροβιολογικές δοκιμές που διαπίστωσαν την ασφάλεια και την απόδοσή της. Η ουσία που χρη-

σιμοποιούμε κατέχει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό BPD (Biocide Product Directive).

● Προστατεύει από τον σχηματισμό μούχλας και μυκήτων

Η προστασία από μούχλα και μύκητες πάνω στην επιφάνεια του φίλτρου σάς επιτρέπει να αποφύγετε τις δυσά-

ρεστες οσμές μέσα στον θάλαμο επιβατών. Η μούχλα όχι μόνο έχει δυσάρεστη οσμή αλλά και βλαβερές επιδρά-

σεις στην υγεία μας.

Η βάση του συστήματος BIOKNIGHT είναι καινοτόμα, αόρατη στο ανθρωπινό μάτι, με αντιβακτηριακή επιφάνεια που

έχει δράση δύο φάσεων. Η πρώτη φάση βασίζεται στη λειτουργία σωματιδίων άνθρακα μακράς αλυσίδας με ηλεκτρο-

μαγνητική φόρτωση. Αυτά τα σωματίδια ελκύουν τα αλλεργιογόνα και επομένως, σαν μαχαίρια, κόβουν τα κυτταρικά

τοιχώματά τους. Η δεύτερη φάση συνίσταται στην καταστροφή των αλλεργιογόνων με χρήση ηλεκτρομαγνητικής λει-

τουργίας. Αυτό προστατεύει αποτελεσματικά από την αναπαραγωγή τους.

Δράση του συστήματος BIOKNIGHT: 
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Ο επαγγελματίας μεταφορέας με VIP καταβολές

Mercedes Benz V-Class 
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Mercedes Benz V-Class 



Ειδικότερα, η νέα V-Class προσφέρεται με δίλιτρο

ντίζελ κινητήρα  - στην έκδοση V250d – που απο-

δίδει 190 ίππους και 440 Nm ροπής ενώ το νέο

μέλος στην παλέτα των κινητήρων είναι η V300d

με τον ίδιο κινητήρα και απόδοση 239 ίππων .

Επίσης, η νέα V-Class θα προσφέρεται με το νέο

αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 9G-TRONIC που θα

ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό της V300d , με το

εργοστάσιο να αναφέρει ότι η μέση κατανάλωση

καυσίμου είναι στα 5,9 λίτρα/10χλμ. Επίσης, η νέα

V-Class θα είναι δικίνητη – με την κίνηση στους

πίσω τροχούς – ενώ θα υπάρχει και έκδοση με το

γνώριμο σύστημα τετρακίνησης 4MATIC. Το νέο

μοντέλο είναι αναβαθμισμένο και στον τομέα των

συστημάτων υποβοήθησης, που «θωρακίζουν»

ακόμη περισσότερο το πολυτελές πολυμορφικό

μοντέλο της γερμανικής φίρμας. Ανάμεσα στα συ-

στήματα είναι το σύστημα  Lane Keeping Assist,

για διατήρηση του οχήματος στην ίδια λωρίδα, το

Blind Spot Assist, που ενημερώνει για την παρου-

σία οχήματος στα τυφλά σημεία, το σύστημα

Crosswind Assist που διασφαλίζει καλύτερη ευ-

στάθεια στους ισχυρούς πλευρικούς ανέμους , το

σύγχρονο Active Brake Assist για αναγνώριση πι-

θανού κινδύνου πρόσκρουσης με δυνατότητα αυ-

τόματου φρεναρίσματος κ.α. 
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Νέο Iveco Eurocargo 4x4 


Διαθέσιμο με μια καμπίνα ημέρας ή καμπίνα ύπνου

με κανονική οροφή, το νέο φορτηγό 4x4 Eurocargo

είναι εξοπλισμένο με εμπρός κοτσαδόρο (στάνταρ)

και ειδική προστασία για εκτός δρόμου οδήγηση: χα-

λύβδινοι προφυλακτήρες, σχάρες προβολέων, προ-

στατευτικό ψυγείου και δύο αναδιπλούμενα

σκαλοπάτια πρόσβασης. Συνοδεύεται από μια έκ-

δοση μόνιμης τετρακίνησης με μικτό βάρος οχήμα-

τος 11,5 και 15 τόνων και μεταξόνια 3.240 έως 4.150

mm. Είναι διαθέσιμο με ανάρτηση παραβολικών

ελατηρίων ή ημι-ελλειπτικών φύλλων και σε εκδό-

σεις με μονούς ή διπλούς τροχούς.

Το νέο φορτηγό Eurocargo έχει λίγο διαφορετική εμ-

φάνιση, αλλά τα βασικά προτερήματά του παραμέ-

νουν.

Η λειτουργικότητα είναι βελτιωμένη, τα χαρακτηρι-

στικά ασφαλείας έχουν βελτιωθεί και ο σχεδιασμός

ακολουθεί ένα νέο στιλ. 

“
Το νέο φορτηγό Eurocargo έχει λίγο διαφορετική εμφάνιση, 

αλλά τα βασικά προτερήματά του παραμένουν.

Σχεδιασμένο για εκτός δρόμου
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Είναι το ίδιο ευέλικτο, στιβαρό και αξιόπιστο όχημα

που έχει ήδη επιλεγεί από μισό εκατομμύριο οδη-

γούς φορτηγών στην Ευρώπη, την Αφρική, τη

Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και τη Λατινική

Αμερική.

Οι κινητήρες Iveco Tector 7 είναι διαθέσιμοι σε εκ-

δόσεις ισχύος 220, 250 έως 280 Hp, συνδυασμένοι

με μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Στο κιβώτιο τα-

χυτήτων μπορεί να ενσωματωθεί ένα PTO.

Το νέο φορτηγό Eurocargo 4x4 προσφέρει επίσης

μια έκδοση με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και

είναι εξοπλισμένο με άξονες κίνησης διπλού υπο-

πολλαπλασιασμού. Το 2 ταχυτήτων κιβώτιο μετα-

φοράς ροπής/μειωτήρας παρέχει πρόσφυση στους

εμπρός και πίσω άξονες μετάδοσης μέσω του δια-

μήκους διαφορικού.

Τα τρία μπλοκέ διαφορικά ενεργοποιούνται από τον

οδηγό (ως στάνταρ) για να εξασφαλίζουν την πρό-

σφυση ακόμα και υπό συνθήκες χαμηλής πρόσφυ-

σης. Το ηλεκτρο-πνευματικό σύστημα απεμπλέκει

αυτόματα τα μπλοκέ διαφορικά, όταν η ταχύτητα

του οχήματος υπερβεί τα 25 km/h.
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H οικογένεια του Traveller καλωσορίζει στην πλούσια γκάμα

της την 9θέσια έκδοση Lux!, η οποία έρχεται με σκοπό να

εισχωρήσει στην κατηγορία των 9θέσιων VIP Transfer, προ-

φέροντας Premium μετακινήσεις με υψηλά στάνταρ ποι-

ότητας, άνεσης και ασφάλειας. Το Peugeot Traveller Lux!

ανταποκρινόμενο πλήρως σε αυτά τα υψηλά στάνταρ, χα-

ρακτηρίζεται από την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες, τον

πλούσιο εξοπλισμό του, τα υψηλής ποιότητας υλικά του και

προπάντων τη χαρακτηριστικά δυναμική του μορφή. 

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης Lux! που

την κάνουν να ξεχωρίζει είναι η  ηλεκτρικά ανοιγόμενη

δεξιά πλευρική πόρτα, η  εργοστασιακή δερμάτινη επέν-

δυση καθισμάτων (TEP) και οι ζάντες ελαφρού κράματος 17

ιντσών (Phoenix). Παράλληλα, διαθέτει WiFi on board και

εργοστασιακό σύστημα Navigation με οθόνη αφής 7 ιντσών,

ραδιόφωνο με λειτουργία Mirror Link, MP3, Bluetooth, θύρα

USB και χειριστήρια στο τιμόνι προσφέροντας αρίστης ποι-

ότητας συνδεσιμότητα και τεχνολογία στους επιβάτες.

“Νέα έκδοση 
Peugeot Traveller 
με Lux εξοπλισμό
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Το νέο PEUGEOT Traveller Lux! εφοδιάζεται με κινητήρα πετρελαίου 2.0 lt BlueHDi 180 ίππων και αυτόματο

κιβώτιο 8 σχέσεων, προδιαγραφών Euro 6.2, που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας

όσον αφορά στις επιδόσεις, την οικονομία και τις εκπομπές CO2, με μόλις 147g/km.

Η έκδοση Lux! διατίθεται σε μήκος με μακρύ μεταξόνιο (L3) που εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση στους πίσω

επιβάτες και γενναιόδωρο χώρο αποσκευών. Η αναβάθμισή του σε όλους τους τομείς το κατατάσσει στην

premium κατηγορία των 9θέσιων MiniBus και το καθιστά πρώτη επιλογή στις VIP μετακινήσεις.

Peugeot Traveller
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Renault PRO+
Χρονιά ρεκόρ για τα επαγγελματικά 

Ο ενθουσιασμός αυτός αποτυπώνεται και στην ελληνική πραγ-

ματικότητα, με τη γκάμα επαγγελματικών Renault PRO+ να επι-

τυγχάνει το 2018 ιστορικά κορυφαία νούμερα, όσον αφορά στο

μερίδιο αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, με αιχμή του δόρατος το

Renault CLIO VAN και με το Renault KANGOO να συμπληρώνει

ιδανικά τις προϊοντικές επιλογές του επαγγελματία, η Renault

πέτυχε μερίδιο της τάξης του 3,3%, ένα ποσοστό αυξημένο κατά

76,5% σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η αξία αυτής της επί-

δοσης πολλαπλασιάζεται αν αναλογιστεί κανείς ότι το αποτέλε-

σμα αυτό επιτυγχάνεται την 3η μόλις χρονιά πλήρους

δραστηριότητας της TEOREN MOTORS A.E., αποκλειστικού ει-

σαγωγέα των Renault & Dacia στην Ελλάδα, στα επαγγελματικά.

Αξίζει δε να σημειωθεί  ότι αν συνυπολογίσουμε την επίδοση

της Dacia για το 2018 στα επαγγελματικά, με μερίδιο 1,4%, τότε

το συνολικό μερίδιο του Groupe Renault ξεπερνάει το 4,7%, κα-

τατάσσοντας την δραστηριότητα των επαγγελματικών του

Groupe Renault στην Ελλάδα στο Top 10 των μαρκών με τις κα-

λύτερες επιδόσεις της χρονιάς.  Το Renault  CLIO  VΑΝ αποτελεί

ένα από τα πιο σπορτίφ μοντέλα της κατηγορίας του, με εμφά-

νιση και αεροδυναμικό προφίλ, ανάλογα του κορυφαίου γαλλι-

κού best seller στο οποίο βασίζεται. Στο εσωτερικό του, η

αίσθηση επιβατικού ενισχύεται από την ποιότητα, την εργονομία

και τον πλούσιο εξοπλισμό του, ο οποίος απογειώνεται στην έκ-

δοση Business με στοιχεία όπως το σύστημα πολυμέσων

Media Nav Evo με οθόνη αφής 7’’. Παράλληλα, ο ειδικά διαμορ-

φωμένος χώρος φόρτωσης με το μεταλλικό διαχωριστικό

πλέγμα, την προστατευτική επένδυση δαπέδου κάνει τις μετα-

φορές πιο απροβλημάτιστες από ποτέ, ενώ το «έξυπνο» κά-

λυμμα χώρου φόρτωσης κρατάει τα αδιάκριτα βλέμματα

μακριά από το φορτίο. Ο κορυφαίος κινητήρας diesel 1.5 dCi με

απόδοση 75 ή 90 ίππων, εκτός από υποδειγματική οικονομία

και δυναμικές επιδόσεις, ανανεώθηκε ώστε να συμβαδίζει με

τα πλέον σύγχρονα πρότυπα εκπομπών ρύπων, που βασίζονται

στο πρωτόκολλο μέτρησης WLTP. Αντίστοιχα, το εμβληματικό

επαγγελματικό Renault KANGOO, αποτελεί ένα εύγλωττο πα-

ράδειγμα της ικανότητας της Renault να ακούει τις ανάγκες του

επαγγελματία και να δημιουργεί λύσεις για κάθε απαίτηση,

στρατηγική που αποτέλεσε τη βάση της επιτυχίας της. Με δύο

επιλογές κινητήρων, 90 & 110 ίππων (1.5 dCi), το KANGOO απο-

τελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα με 50 πιθανές παραλλαγές και

πολλαπλές δυνατότητες μετασκευών, πάντα στην κατηγορία

των 750 κιλών ωφέλιμου φορτίου. Αρχής γενομένης από το γε-

γονός ότι ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει μεταξύ της έκδο-

σης με κοντό (Express) ή μακρύ (ΜΑΧΙ) μεταξόνιο, ανοίγονται

μπροστά του πολλές επιλογές, που έχουν να κάνουν τόσο με

τον ωφέλιμο όγκο (3 – 4,6 μ3) και το μήκος φόρτωσης (1,73 –

2,88 μ.), όσο και με το είδος του διαχωριστικού (αναδιπλούμενο

ή κλειστού τύπου), το μονό ή διπλό κάθισμα συνοδηγού ή την

προσθήκη μίας ακόμα πλαϊνής συρόμενης πόρτας. Αξίζει να

σημειωθεί ότι η γκάμα των επαγγελματικών Renault PRO+ κα-

λύπτεται με εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, καθώς και με την

οδική βοήθεια Renault Assistance για 5 χρόνια. 

Το 2018 αποδείχτηκε μια θετική χρονιά για τα επαγγελματικά οχήματα του Groupe Renault, καθώς οι πωλήσεις
τους αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το 2017, σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίζει μάλιστα να θυμίσουμε ότι, η Renault
αφουγκραζόμενη τις μελλοντικές εξελίξεις και απόλυτα προσηλωμένη στο προϊόντικό της πλάνο «Drive the
Future 2017-2022», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην δραστηριότητα των επαγγελματικών, παρουσιάζοντας, στη
Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού του 2018, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό, αυτόνομο, ρομποτικό πρωτότυπο
EZ-PRO, που αποτυπώνει με ενθουσιασμό το επαγγελματικό όχημα μεταφορών εμπορευμάτων του μέλλοντός μας. 
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Συγκεκριμένα, η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε διασκεύασε
ένα NV400 σε ασθενοφόρο, τηρώντας στο ακέραιο τις προδιαγραφές
που προβλέπονται για τέτοιου είδους οχήματα. 
Το συγκεκριμένο όχημα, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για
τους φορείς υπηρεσιών υγείας, καθώς με την ευελιξία του,
τον εργονομικό σχεδιασμό του, αλλά και τις ανέσεις που
προσφέρει για τον οδηγό και το ιατρικό προσωπικό, δύναται
να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της μεταφοράς ασθενών.  
Συνοδευόμενο από εγγύηση πέντε ετών  ή 160 χιλιάδων
χιλιόμετρων, το ΝV400 διαθέτει τα “διαπιστευτήρια” για  να
αντεπεξέλθει και στις σκληρές απαιτήσεις του ασθενοφόρου
Στην έκδοση ασθενοφόρου του Nissan NV400, o θάλαμος του
ασθενούς είναι χωρισμένος από τον θάλαμο του  οδηγού με
επενδεδυμένο (και από τις δύο πλευρές) πολυεστέρα. Στο
πάνω μέρος του διαχωριστικού τοιχώματος υπάρχει γυάλινο
συρταρωτό παράθυρο ασφαλείας, χωρισμένο στα δύο. Τα υλικά
διασκευής – διαμόρφωσης του θαλάμου ασθενούς (επένδυση
οροφής, δαπέδου, τοιχωμάτων κ.λπ.) είναι κατάλληλα για
πλύσιμο, απολύμανση, αλλά και ανθεκτικά σε περίπτωση
πυρκαγιάς. Η στήριξη του εξοπλισμού επί των πολυεστερικών
τοιχωμάτων, εξασφαλίζεται με την ύπαρξη κατάλληλων
μεταλλικών αντικρισμάτων ή νευρώσεων στο εσωτερικό μέρος

του τοιχώματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μηχανική
αντοχή και η ακεραιότητά του.
Μεταξύ της εσωτερικής διασκευής του θαλάμου ασθενούς α
και του εξωτερικού περιβλήματος, υπάρχει μονωτικό υλικό
υψηλής ποιότητος, πετροβάμβακας τύπου RF 100-0 και RF
10060-0, ο οποίος εξασφαλίζει :
- Θερμική μόνωση με συντελεστή μικρότερο από 4 Kcal ανά
τετραγωνικό μέτρο, ανά ώρα και βαθμό Κελσίου(m2,h,°C).
- Ηχητική μόνωση στο εσωτερικό του θαλάμου ασθενούς
σύμφωνα με την οδηγία CEN, ΕΝ 1789:2010.
Το δάπεδο του θαλάμου ασθενούς είναι επενδυμένο εσωτερικά
με κατάλληλο υλικό πάχους 16 mm και έχει επιστρωθεί με
ειδικό αντιολισθητικό εποξειδικό υλικό μεγάλης αντοχής, που
μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί. Τα τζάμια του θαλάμου
είναι ημιδιάφανα με τοποθέτηση νέων ειδικών μεμβρανών. 
Στην οροφή του θαλάμου ασθενούς, σε κατάλληλες θέσεις,
είναι τοποθετημένα δύο (2) συστήματα που παρέχουν την
δυνατότητα ανάρτησης δύο (2) φιαλών χορήγησης υγρών από
250 - 1.000 ml, ανά δύο φιάλες εκατέρωθεν. Τα συστήματα
ανάρτησης έχουν μηχανισμό σταθεροποίησης ώστε να εμποδίζονται
οι εκκρεμοειδείς κινήσεις και ταλαντώσεις, κατά την κίνηση
του ασθενοφόρου. 

Έχοντας ξεκινήσει πρόσφατα την πολλά υποσχόμενη εμπορική του πορεία, το NV400 προσφέρεται

από τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε και σε έκδοση ασθενοφόρου ! 

Ασθενοφόρο Nissan NV400 από τη

Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.






