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Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για τις μεταφορές
αναφορικά με το μέσο όρο ηλικίας των φορτηγών

Πόσο ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει ση-
μαντικά στις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών
ρύπων

Τι προβλέπει η Ε.Ε. για τα ηλεκτρικά λεωφορεία,
αστικής χρήσης

Συνέδριο IRU για την πολιτική οδικής τιμολόγησης

Αγορά Επαγγελματικών Φεβρουάριος

Από τα μικρά, στα μεγάλα logistics

Ε.Ε.: Νέος τρόπος μέτρησης εκπομπών 
CO2 και στα ελαφρά φορτηγά

ΤIS - Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού
οχημάτων

Τεχνολογία:
Nέος κινητήρας 9 λίτρων από την ΜΑΝ

Τεχνολογία:
Sideguard Assist από την Mercedes-Benz

Τεχνολογία:
Nέο κιβώτιο i-shift στα φορτηγά της Volvo

Παρουσίαση: Ford Tourneo Custom

Παρουσίαση: Opel Combo
Ειδικές εκδόσεις
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

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

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Aγαπητοί Αναγνώστες,

Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει ένα κινητό ...νεκροταφείο παλαιών φορτηγών, μεγάλων και μικρών,
αν δεν εφαρμοστεί άμεσα το Εθνικό Σχέδιο των Μεταφορών που προβλέπει την ανανέωση του ήδη
γηρασμένου στόλου, όντας από τους πιο ηλικιωμένους των σύγχρονων κρατών της Ευρώπης. Με τα
μεσαία φορτηγά 3,5 τόνων να έχουν ξεπεράσει τα 20 χρόνια και τα βαρέα στα 18 χρόνια, η χώρα μας
μεταφέρει προϊόντα με φορτηγά που έχουν «κλατάρει» εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια επέν-
δυση που θα δώσει λύση στην χερσαία μεταφορά, εκεί, όπου πλέον, διαφαίνονται και τα πιο ουσιαστικά
σημάδια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας. Μια χώρα που πρέπει να πάρει μια μεγάλη στροφή
με προορισμό την ανανέωση του στόλου των φορτηγών, των επιχειρήσεων. Να θέσει και να υλοποι-
ήσει τα πρότυπα για την ηλεκτροκίνηση, που πλέον, έχουν λύσει τα χέρια χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων
στο εξωτερικό, επενδύοντας σε μικρά, ηλεκτροκίνητα, ή και υβριδικά φορτηγά. Όπως θα διαβάσετε
και στις παρακάτω σελίδες, ήδη το Ευρωκοινοβούλιο έχει προτείνει δραστικά μέτρα, ώστε να μειωθούν
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα φορτηγά και τα λεωφορεία και να περιοριστούν οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα,  προτείνεται, το 50% των νέων αστικών λεωφορείων,
από το 2025 και το 75% από το 2030, να είναι ηλεκτρικά!  Επίσης, και οι κατασκευαστές θα πρέπει να
μειώσουν τις εκπομπές κατά 35% σε ολόκληρο τον στόλο τους, στόχος υψηλότερος από αυτόν που
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30%) για νέα φορτηγά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο 20% το 2025. Στις παρακάτω σελίδες θα διαβάσετε τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα φορτηγά, τις νέες υβριδικές προτάσεις και άλλα νέα από τον
χώρο της μεταφοράς, της ...βαριάς βιομηχανίας της χώρα μας, μαζί με τον τουρισμό.
Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Ο μέσος ηλικίας των φορτηγών παρέμεινε υψηλός στην

χώρα μας, με το Εθνικό σχέδιο να είναι προ των πυλών για

την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών προβλέπει: 

Περιορισμοί στην ηλικία εισαγομένων οχημάτων παντός

τύπου, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει όριο στην ηλι-

κία των οχημάτων που εισάγονται στη χώρα. Υπάρχει μόνο

πρόβλεψη μέγιστης ηλικίας 15 ετών για εισαγόμενα μετα-

χειρισμένα λεωφορεία. Ετσι, προτείνεται να συμφωνηθεί

ένα προοδευτικό χρονοδιάγραμμα περιορισμού της ηλικίας

για τα εισαγόμενα οχήματα ανά τύπο τόσο για το 2027 όσο

και για το 2037.

Σύστημα bonus malus μέσω φόρων και κινήτρων ανά

ζεύγη, δηλαδή μεταξύ παλαιών και νέων οχημάτων και ρυ-

πογόνων και «καθαρών» οχημάτων παντός τύπου. Και αυτό

γιατί, όπως επισημαίνεται, υπάρχει έλλειψη διαφορο-

ποιημένων κινήτρων για τις δύο αυτές κατηγορίες. Στο

πλαίσιο αυτό, οι μελετητές συνιστούν τον προσδιορισμό

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) για το 2018, ο µέσος όρος

ηλικίας των φορτηγών ως 3,5 τόνους ήταν 18,3 έτη και των βαρέων οχηµάτων άνω των 3,5 τόνων τα 20,9 χρόνια.

 Ενημέρωση


Παραμένει υψηλός ο μέσος όρος ηλικίας των

φορτηγών, τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για τις

Μεταφορές 
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Παραμένει υψηλός ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών, 

τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταφορές 

ενός προοδευτικού προγράμματος κινήτρων/ εκπτώσεων/

φόρων/ τελωνειακών δασμών ανά τύπο οχήματος, τύπο καυ-

σίμου και ηλικία και για τους δύο ορίζοντες (2027 και 2037).

Καθιέρωση κλίμακας μέγιστων ορίων ηλικίας ή/ και επιπέ-

δου εκπομπών για όλα τα οδικά οχήματα. Σήμερα δεν υπάρ-

χει όριο στην ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στη

χώρα με την εξαίρεση των λεωφορείων, για τα οποία έχει κα-

θοριστεί μέγιστο όριο τα 27 χρόνια.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο νόμου, ένα όχημα θα αποσύρεται

ολικώς ή μερικώς ανάλογα με το όριο ηλικίας του ή/και το

επίπεδο εκπομπών. Σκοπός μάλιστα είναι να δημιουργηθεί

ένα προοδευτικό χρονοδιαγράμμα περιορισμού της ηλικίας

ανά τύπο οχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) για το 2018, ο μέσος

όρος ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

έφτανε τα 15 χρόνια, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρισκό-

ταν στα 10,5. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών

ως 3,5 τόνους ήταν 18,3 έτη και των βαρέων οχημάτων άνω

των 3,5 τόνων τα 20,9 χρόνια.

Αναφορικά με τα επαγγελματικά οχήματα, η επιτακτική η

ανάγκη για αλλαγή (εσωτερικού) στόλου οχημάτων ενώ οι-

κονομικοί αλλά και οικολογικοί λόγοι επιβάλουν και την ανα-

νέωση του στόλου ιδιωτικών οχημάτων. 

Με βάση αυτή τη λογική τα υπουργεία Μεταφορών και

Οικονομίας έχουν ήδη εντάξει στις προσκλήσεις του

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020

τη συγχρηματοδότηση της μετατροπής του κινητήρα των

επαγγελματικών οχημάτων, σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας.   Προβλέπονται, λοιπόν, η προμήθεια αυτοκι-

νούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την

κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και η μετατροπή κινη-

τήρα επαγγελματικού ή μεικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/

βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πε-

τρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου. Η συγχρηματοδότηση

για μετατροπή του κινητήρα μπορεί να φθάσει σε ποσοστό

65% και έως 12.000 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια επιλε-

ξιμότητας.
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Επίσης, οι εκπομπές πρωτογενών αιωρουμένων σωματιδίων από

τον τομέα των οδικών μεταφορών δεν περιορίζονται μόνο στα

καυσαέρια που απελευθερώνονται άμεσα στην ατμόσφαιρα, αλλά

σε ένα σημαντικό βαθμό μπορούν να περιλαμβάνουν σωματίδια

που προέρχονται από τη φθορά υλικών πέδησης, ελαστικών και

μηχανικών μερών των οχημάτων, αλλά και από τη φθορά του

οδοστρώματος λόγω της κυκλοφορίας. Αυτές οι εκπομπές που δε

σχετίζονται με καύσεις, αφορούν κυρίως τα σωματίδια ΡΜ10, αλλά

σε μικρότερο βαθμό περιέχουν και PM2.5.Σε σχέση με το 2009,

όλοι οι ρύποι εμφανίζουν μείωση, για τις αναφερόμενες το 2015,

εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών. 

Τα NOx και NMVOC – τα σωματίδια - αποτελούν μια από τις ση-

μαντικότερες κατηγορίες δραστηριότητας, ενώ αντίρροπες τάσεις

εμφανίζονται σχετικά με την επίδραση του στις εκπομπές SO2 (ρα-

γδαία μείωση) και ΝΗ3 (βαθμιαία αύξηση). 

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2.5) αποτελούν ρύπους,

η παρουσία των οποίων στο αστικό περιβάλλον είναι συνδεδεμένη

με τις εκπομπές από τις μεταφορές και ιδιαίτερα από τον οδικό

τομέα σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας. 

Η μείωση των επιπέδων διοξειδίου του θείου είναι ραγδαία,

καθώς οι εκπομπές του 2015 αποτελούν μόλις το 2% των αντιστοί-

χων του 1990, και το 34% αυτών του 2009, αντικατοπτρίζοντας την

επιτυχία σε βάθος χρόνου των στρατηγικών περιορισμού τους,

μέσω της μείωσης του περιεχομένου θείου στα καύσιμα. Αντίθετα,

οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου εμφανίζουν μια πιο ομαλή δια-

χρονική διακύμανση και κατά το 2015 αντιστοιχούν στο 56% αυτών

του 1990, με την κάμψη να εμφανίζεται από το 2009 και έπειτα. 

Οι εκπομπές NMVOC και CO για το 2015 είναι μειωμένες κατά 68%

και 73%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 1990, υποδεικνύοντας την απο-

τελεσματικότητα της εφαρμογής των κανονισμών ορίων εκπομ-

πών στα οχήματα, τουλάχιστον για τους συγκεκριμένους ρύπους.

Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές NMVOC από τον οδικό τομέα, εκτός

από τις απ' ευθείας εκλύσεις καυσαερίων, προέρχονται και από

την εξάτμιση των καυσίμων, ιδιαίτερα κατά την επικράτηση θερ-

μών καιρικών συνθηκών. 

Οι εκπομπές πρωτογενών αιωρουμένων σωματιδίων από τον

τομέα των μεταφορών, μετά από μια περίοδο περιορισμένης δια-

κύμανσης (1990-2009), έχουν βαθμιαία ελαττωθεί από το 2010 και

μετά, ώστε το 2015 να εμφανίζονται μειωμένες κατά 28% και 38%

σε σχέση με το 1990, για τα PM10 και τα PM2.5 αντίστοιχα.  

Πόσο ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει σημαντικά

στις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων


“

“

Μια εμπεριστατωμένη αλλά και η πιο πρόσφατη έρευνα του Υπουργείου

Μεταφορών αναφέρει, ότι, ο τομέας των μεταφορών συμβάλλει σημαντικά

στις εκπομπές ρύπων στην χώρα μας! 
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Τι προβλέπει η Ε.Ε για τα ηλεκτρικά

λεωφορεία, αστικής χρήσης 



“

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο για να μειωθούν οι εκ-

πομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από φορτηγά και λεωφορεία και να περιο-

ριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προτείνεται, το 50% των νέων

αστικών λεωφορείων, από το 2025 και το 75% από το 2030, να είναι ηλεκτρικά

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να μει-

ώσουν τις εκπομπές κατά 35% σε ολόκληρο τον στόλο τους, στό-

χος υψηλότερος από αυτόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή (30%) για νέα φορτηγά για τη μείωση των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο 20%

το 2025.

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές

ή χαμηλές εκπομπές (που εκπέμπουν τουλάχιστον 50% λιγότε-

ρες εκπομπές) να αντιπροσωπεύουν το 20% των νέων πωλή-

σεων οχημάτων το 2030 και το 5% το 2025 ως ενδιάμεσο

ποσοστό.

Σημειώνεται ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα αντιπροσωπεύουν

περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών CO2 από τις οδικές με-

ταφορές στην ΕΕ. Ελλείψει νέων μέτρων, οι εκπομπές τους ανα-

μένεται να αυξηθούν λόγω του αυξημένου όγκου των οδικών

μεταφορών.

Τα βαρέα φορτηγά οχήματα ευθύνονται για το 27% των εκπομ-

πών CO2 από τις οδικές μεταφορές και σχεδόν το 5% των εκ-

πομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ (στοιχεία για το 2016).

Από το 1990, οι εκπομπές βαρέων φορτηγών αυξήθηκαν κατά

25% – κυρίως λόγω της αύξησης της οδικής εμπορευματικής

κίνησης – και, ελλείψει νέων πολιτικών, αναμένεται να αυξη-

θούν περαιτέρω.

Επιπλέον, πριν από το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει

να προτείνει σχέδια για δοκιμή εκπομπών CO2 στο δρόμο, σε

πραγματικές συνθήκες. Σε έκθεση που θα δημοσιευθεί το 2022,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εκτίμηση των

εκπομπών CO2 των βαρέων φορτηγών οχημάτων καθ ‘όλη τη

διάρκεια του κύκλου ζωής τους και να προτείνει, εάν χρειαστεί,

απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους κατασκευαστές, είπαν

οι ευρωβουλευτές.

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο για να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) από φορτηγά και λεωφορεία και να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκη-

πίου, προτείνεται, το 50% των νέων αστικών λεωφορείων, από το 2025 και το 75% από το 2030, να

είναι ηλεκτρικά.

“
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Συνέδριο της IRU σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με θέμα την πολιτική οδικής τιμολόγησης

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με-

ταξύ των ομιλητών και των καλεσμένων στο πάνελ, με

κύριο μήνυμα την ανάγκη να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα

τα μέσα μεταφοράς για να γίνουν πιο φιλικά προς το περι-

βάλλον και να ενισχυθεί η συνεργατικότητα μεταξύ τους.

Oι οδικές μεταφορές, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της

αγοράς των μεταφορών, είναι έτοιμες για την μετάβαση σε

πιο οικολογικές οδικές μεταφορές. Ο σεβασμός και η προ-

στασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Η μεί-

ωση του λειτουργικού κόστους των μεταφορικών

επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και της μείωσης

του ανθρακικού αποτυπώματος, είναι για εμάς εργαλείο

ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν γρήγορα μεγάλες αλλαγές

προκειμένου να φτάσουμε στα επίπεδα της υπόλοιπης

Ευρώπης και στην συνέχεια να διεκδικήσουμε την θέση

που μας ανήκει στην ευρωπαϊκή αγορά του μέλλοντος.

Άμεση αλλαγή στον τρόπο οδικής τιμολόγησης στο εθνικό

οδικό μας δίκτυο, με πιο δίκαιες, αναλογικές χρεώσεις και

επαγγελματικά εκπτωτικά προγράμματα, επένδυση στα

οχήματα νέας τεχνολογίας καθώς και στις υποδομές εναλ-

λακτικών καυσίμων, είναι μερικά από τα βασικότερα θέ-

ματα τα οποία θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει σε

συνεργασία με τους εκπροσώπους της ίδιας της αγοράς

προκειμένου να υιοθετηθούν άμεσα οι τάσεις της παγκό-

σμιας αγοράς μεταφορών.

Συνέδριο της IRU σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την πολιτική οδικής τιμολόγησης

που ακολουθούν πλέον τα περισσότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ανάλογα με το επίπεδο εκπομπών ρύπων

των επαγγελματικών οχημάτων, "Ο ρυπαίνων πληρώνει" και κατά πόσο αυτή η πολιτική θα οδηγήσει

στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των οδικών μεταφορών.
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Αγορά Επαγγελματικών
Πώς κινήθηκε η αγορά επαγγελματικών τον Φεβρουάριο

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%).





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ● #16720



Από τα μικρά στα μεγάλα Logistics! 



“Η μετάβαση από μικρές «μονοδιάστατες» μονά-

δες logistics σε Εμπορευματικά Κέντρα είναι

απαραίτητη για την ανάπτυξη και συγκέντρωση

του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι «ανεξάρτητες» και χωρικά δια-

σκορπισμένες. Σχεδόν καθεμία χρησιμοποιείται αποκλει-

στικά από μία εταιρεία ιδιοκτήτη. Λίγες εξαιρέσεις χωρικής

συγκέντρωσης παρατηρούνται, όπως το παράδειγμα μιας το-

ποθεσίας αποθηκών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργος

ή Καπανδρίτι στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής.

Προφανώς, η εγκαθίδρυση της COSCO στο λιμάνι του

Πειραιά δημιουργεί ένα νέο μεγάλο συγκρότημα logistics

στην περιφέρεια, το οποίο μπορεί να προκαλέσει διάφορες

αλλαγές στη δυναμική της περιοχής. Στρατηγική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Μεταφορών 

Η έννοια των Εμπορευματικών Κέντρων (Freight Villages /

Logistics Centres) στην Ελλάδα είναι ώριμη, ωστόσο τα «ορ-

γανωμένα» Εμπορευματικά Κέντρα με την έννοια ενός ολο-

κληρωμένου πολεοδομικού έργου δεν έχουν ακόμη

ολοκληρωθεί, παρά τις πολυάριθμες μελέτες που υλοποι-

ήθηκαν την τελευταία εικοσαετία. 

Μια ξεχωριστή περίπτωση είναι το Εμπορευματικό Κέντρο

στο Θριάσιο Πεδίο, το οποίο στρατηγικά είναι ζωτικής σημα-

σίας για το Ελληνικό σύστημα εμπορευματικών μεταφορών,

καθόσον αναμένεται να: 

1Ολοκληρώσει το δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών

που συνδέει τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του

Πειραιά με τις βασικές σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές

της χώρας, 

Η μετάβαση από μικρές «μονοδιάστατες» μονάδες logistics σε Εμπορευματικά Κέντρα 

είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και συγκέντρωση του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

“





2Προσφέρει σιδηροδρομική υποδομή υψηλής χωρητικότη-

τας για την προώθηση πρακτικών διατροπικών μεταφο-

ρών στην Ελλάδα, 

3. Παρέχει αποτελεσματική λύση στις στρατηγικές ανάγκες

εγκατάστασης και μετεγκατάστασης του τομέα στην

Περιφέρεια Αττικής. 

Η σιδηροδρομική σύνδεση του Θριάσιου Πεδίου με τον

Πειραιά (17 χλμ.) είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει

πολλαπλάσιες διατροπικές λύσεις για διεθνείς εμπορευματικές

μεταφορές εισαγωγών και διαμετακόμισης από/προς την

Ευρώπη, με μεγάλη δυνατότητα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

και τον τομέα logistics να αποκτήσουν σημαντική προστιθέ-

μενη αξία. 

Η σύμβαση παραχώρησης του Εμπορευματικού Κέντρου στο

Θριάσιο έχει πλέον υπογραφεί και η ελληνική κυβέρνηση προ-

σανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού δικτύου επι-

πλέον έξι (6) Εμπορευματικών Κέντρων σε όλη την Ελλάδα,

με πρώτες τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. 

Πριν από λίγους μήνες, ο Υπουργός Μεταφορών και

Υποδομών ανακοίνωσε την κατασκευή συνολικά 7

Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα (σε Αττική, Θεσσαλονίκη,

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Βόλο και Πάτρα).
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Τι προβλέπει η Ε.Ε 

από την 1η Σεπτεμβρίου 2019
Έρχεται ο νέος τρόπος μέτρησης εκπομπών CO2 και στα ελαφρά

φορτηγά!

Συνεπώς, η υφιστάμενη μεθοδολογία προσδιορισμού των εκ-

πομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από οχήματα

της κατηγορίας N1 τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου με

διαδικασία πολλαπλών σταδίων πρέπει να αντικατασταθεί.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011, οι ειδικές εκ-

πομπές CO2 των οχημάτων πολλαπλών σταδίων αποδίδονται

στον κατασκευαστή του οχήματος βάσης. 

Κατά συνέπεια, αναπτύχθηκε μια νέα διαδικασία η οποία επι-

τρέπει στον κατασκευαστή του οχήματος βάσης να σχεδιάζει

αποτελεσματικά και με επαρκή βεβαιότητα τη συμμόρφωσή

του με τον στόχο ειδικών εκπομπών CO2. Η νέα διαδικασία

βασίζεται στη μέθοδο παρεμβολής που προβλέπεται στον κα-

“
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μια νέα κανονιστική διαδι-
κασία δοκιμών για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και
της κατανάλωσης καυσίμου από ελαφρά οχήματα, η παγ-
κόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών
οχημάτων (WLTP), θα αντικαταστήσει τον νέο ευρωπαϊκό
κύκλο δοκιμών (NEDC). 

“
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νονισμό (ΕΕ) 2017/1151 και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να

δίνει ως αποτέλεσμα τιμές εκπομπών CO2 όσο το δυνατόν

πιο αντιπροσωπευτικές των τιμών που έχουν καθοριστεί

για το τελικό ολοκληρωμένο όχημα. Η Επιτροπή θα αξιολο-

γεί διαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα των τιμών εκπομ-

πών CO2. Σε περίπτωση σημαντικής και διαρκούς

απόκλισης, για τη συμμόρφωση με τον στόχο θα χρησιμο-

ποιούνται οι τιμές εκπομπών CO2 για τα τελικά ολοκληρω-

μένα οχήματα.

Ο κατασκευαστής του οχήματος βάσης θα πρέπει να υπο-

βάλει στην Επιτροπή τις τιμές εισόδου που χρησιμοποιήθη-

καν για τη μέθοδο παρεμβολής καθώς και τις τιμές

εκπομπών CO2 και μάζας του ημιτελούς οχήματος βάσης.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να

υποβάλουν στην Επιτροπή τις ειδικές εκπομπές CO2 και τη

μάζα των τελικών ολοκληρωμένων οχημάτων. (5) Με βάση

τα εν λόγω υποβληθέντα στοιχεία, η Επιτροπή θα πρέπει να

αξιολογεί διαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα των τιμών

εκπομπών CO2 του οχήματος βάσης και να ενημερώνει

τους κατασκευαστές στην περίπτωση που διαπιστώνει απο-

κλίσεις. Σε περίπτωση σημαντικής και διαρκούς απόκλισης

μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του τελικού

ολοκληρωμένου οχήματος και του μέσου όρου των τιμών

παρακολούθησης CO2 που καθορίζονται για τον κατα-

σκευαστή του οχήματος βάσης, θα πρέπει να χρησιμοποι-

ούνται οι τιμές για τα τελικά ολοκληρωμένα οχήματα για να

προσδιοριστεί κατά πόσον οι κατασκευαστές συμμορφώ-

νονται με τους στόχους ειδικών εκπομπών.

Ενημέρωση
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FILTRON
Tεχνικό Σεμινάριο με μεγάλη επιτυχία 

Σε ειδική αίθουσα σεμιναρίων, η γνωστή εταιρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε,

που ειδικεύεται σε φίλτρα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και εδρεύει

στον Βοτανικό, σε συνεργασία με την Πολωνική εταιρία παραγωγής φίλ-

τρων μάρκας FILTRON και παρουσία 40 και πλέον διακεκριμένων πε-

λατών από την Αθήνα, πραγματοποίησαν με επιτυχία τεχνικό σεμινάριο. 

Το βασικό θέμα του σεμιναρίου αφορούσε τα οφέλη της επιλογής της μάρκας Filtron καθώς επίσης και τα

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας που διαθέτει η εν λόγω βιομηχανία παραγωγής φίλτρων, η οποία όπως είναι

γνωστό ανήκει πλέον στον όμιλο της Mann-Hummel. 

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά από τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου της Filtron κ. Γεωργίου

Κωττά με ταυτόχρονη τεχνική υποστήριξη από τους υπεύθυνους της εταιρίας Filtron για την ελληνική αγορά

κ. Borys Andrzejczak και του τεχνικού εκπρόσωπου της εταιρίας κ. Karol Biernat. Στο σεμινάριο οι συμμετέ-

χοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση και εξήγηση των επιχειρημάτων της έγκαιρης

αντικατάστασης των φίλτρων, όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά

τους καθώς επίσης και τις επιπτώσεις των παραγωγικών διαδικασιών στην ποιότητα των φίλτρων αναλυτικά

για τις τέσσερις κατηγορίες φίλτρων, καμπίνας, αέρος, λαδιού και καυσίμου αντίστοιχα. 
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TIS-Web Motion 
ανίχνευσης και εντοπισμού των 

οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου
Aπό την Continental

Geofencing και ειδοποιήσεις: 

Η Continental βελτιώνει το πρόγραμμα 

TIS-Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού

των οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου



● Νέες λειτουργίες προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση 

● ΝΕύκολη λειτουργία: TIS-Web Motion σε επανασχεδιασμένο

περιβάλλον για το χρήστη

Η εταιρία τεχνολογίας Continental επεκτείνει τις υπηρεσίες της στο

λογισμικό TIS-Web VDO που αφορά στη διαχείριση στόλου προσθέ-

τοντας μια σειρά νέων λειτουργιών και σχεδιάζοντας εκ νέου το πε-

ριβάλλον του χρήστη. “"Το TIS-Web Motion 2.0 της VDO μας δίνει τη

δυνατότητα να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τις επιχει-

ρήσεις στον κλάδο των μεταφορών, οι οποίες ανακουφίζουν από τις

υψηλές πιέσεις κόστους και επιτυγχάνουν ένα νέο επίπεδο αποτελε-

σματικότητας", τονίζει ο Δρ Lutz Scholten, Διευθυντής Ταχογράφων,

Τηλεματικής και Υπηρεσιών της Continental. 

Μελλοντικά, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να αποκτήσετε ολοκλη-

ρωμένες πληροφορίες για τον στόλο σας σε πραγματικό χρόνο και

να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα οχήματα - με τη νέα έκδοση

2.0 του TIS-Web Motion της VDO.
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Το λογισμικό παρέχει στους διαχειριστές των μικρών και μεσαίων στόλων πλήρη επισκόπηση

των οδηγών και των οχημάτων τους. Μαζί με τις νέες λειτουργίες προγραμματισμού, οι προ-

γραμματιστές της Continental VDO έχουν προσθέσει στο TIS-Web Motion χαρακτηριστικά όπως

το geofencing και τις ειδοποιήσεις.

Επιταχύνετε τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης και μεγιστοποιήστε τους χρόνους λει-

τουργίας. Πού είναι οι οδηγοί και τα οχήματά μου; Πόσο καλά χρησιμοποιούνται; Ποιοί είναι οι

χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης; Οι διαχειριστές του στόλου λαμβάνουν αυτές τις απαντήσεις

σε πραγματικό χρόνο με το VDO TIS-Web Motion.

Το πόσο συχνά ενημερώνεται ο πίνακας ελέγχου προγραμματίζεται ελεύθερα (ακόμα και κάθε

λεπτό). Ως εκ τούτου οι διαχειριστές μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε ότι είναι απαραίτητο

π.χ. να προσθέσουν φορτία ή να αλλάξουν διαδρομές. Οι νέες λειτουργίες κάνουν τον προγραμ-

ματισμό ευκολότερο και πιο εύχρηστο. Για παράδειγμα, οι διαδρομές όλων των οχημάτων εν-

τοπίζονται πάνω στο χάρτη. Τα φορτηγά μπορούν να έχουν διαφορετικά χρώματα. Όταν ο χρήστης

επιλέγει με το ποντίκι ένα σύμβολο οχήματος τότε ένα pop-up παράθυρο εμφανίζεται με λεπτο-

μερείς πληροφορίες. Επιπλέον, τα φίλτρα επιτρέπουν με μια γρήγορη αναζήτηση να μάθετε τα

περιθώρια φόρτωσης ή τη διαθεσιμότητα ενός οδηγού. Στην επισκόπηση οδηγού και οχήματος

υπάρχουν πρακτικές λίστες με λεπτομέρειες για την κάθε βάρδια, χρόνους οδήγησης και ανά-

παυσης. Τα δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα αναδρομικά μέσω αναφορών. Ένα άλλο χαρακτη-

ριστικό είναι το geofencing. Εάν ένα όχημα διασχίσει ένα προκαθορισμένο όριο στο χάρτη που

θα έχει οριστεί, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στον πί-

νακα ελέγχου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δια-

χειριστές να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε το όχημα

θα είναι στη βάση του για να παραδώσει το εμπό-

ρευμα ή για να φορτώσει. Οι ειδοποιήσεις είναι μια

καινούρια λειτουργία.

Καλά οργανωμένος και διαισθητικός: ο νέος πίνα-

κας ελέγχου TIS-Web (dashboard) Η Continental

έχει επανασχεδιάσει πλήρως το περιβάλλον του

TIS-Web Motion 2.0 και ο σκοπός είναι να δώσει

στους διαχειριστές στόλου όλες τις σημαντικές πλη-

ροφορίες με μια ματιά. Τα Widgets χρησιμοποιούν-

ται για να διευκολύνουν την εργασία, για να δουν

ποιοι οδηγοί είναι διαθέσιμοι κοντά τους και για να

λάβουν μηνύματα σχετικά με την διαχείριση των

οχημάτων. Όταν επιλέγει ένα widget ο χρήστης, βλέ-

πει λεπτομέρειες και μπορεί να μεταβεί αμέσως στη

σχετική λειτουργία. Χάρη στο σχεδιασμό, οι διαχει-

ριστές στόλου μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TIS-

Web Motion 2.0 σε ένα desktop pc, σε tablet ή σε

smartphone. Η προηγμένη διεπαφή χρήστη, που

λειτουργεί διαισθητικά, θα κυκλοφορήσει σε όλες τις

υπηρεσίες του TIS-Web κατά τη διάρκεια του 2019.

Το κόστος για το VDO TIS-Web Motion είναι μηνιαίο

και βασίζεται στον αριθμό των οχημάτων.
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Man Engine D1556 

Στην πρόσφατη έκθεση Bauma, οι  MAN παρουσίασε ένα νέο κινητήρα ντιζελ D1556 των
9 λίτρων για μηχανήματα έργου. Πρόκειται για ένα νέο κινητήρα, υψηλών επιδόσεων, ο

οποίος προσφέρεται σε εκδόσεις 205 και 324 kW (275 και 434 ίππων). 

Νέος κινητήρας από τη MAN 9 λίτρων 
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Όσον αφορά τη μέγιστη ροπή  αυτή στη μέ-

γιστη περίπτωση προσφέρει 1.970 Nm σε

μεγάλο εύρος στροφομέτρου από  1.150

σ.α.λ. και 1.300 σ.α.λ. Ακόμα και σε χαμηλές

ταχύτητες, το MAN D1556 προσφέρει μεγάλη

ροπή. Και με πλεονέκτημα το βάρος  των

μόλις 860 κιλών, είναι ο ελαφρύτερος κινη-

τήρας στην κατηγορία  του. "Με τον D1556, οι

μηχανικοί της MAN Engines κατάφεραν να

αναπτύξουν έναν κινητήρα με εξαιρετική

αναλογία ισχύος / βάρους και συμπαγούς

τύπου που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις

των εκδόσεων φορτηγών – μηχανημάτων,

εκσκαφέων για σκληρές εργασίες, όπως

είναι αυτά των εργοταξιακών. Επιπλέον,

είναι ο πρώτος κινητήρας των 9 λίτρων από

τους κινητήρες MAN, που ολοκληρώνει το

χαρτοφυλάκιο κινητήρων για μηχανήματα

κατασκευής και κλείνει το κενό  μεταξύ της

καθιερωμένης σειράς MAN D0836 6,9 λί-

τρων και του D2676 12,4 λίτρων , " ανέφερε

ο Hubert Gossner, επικεφαλής των πωλή-

σεων off-road φορτηγών της MAN. 

τεχνολογία «

Συμπαγής και ισχυρή
Η ευρεία ισχύς και η ροπή στρέψης του

D1556 οφείλεται χάρη στον σύγχρονο τεχνο-

λογικά υπερσυμπιεστή με τη μεταβλητή γε-

ωμετρία στροβίλου (VTG), καθώς και στο

σύστημα common-rail που εξασφαλίζει πιέ-

σεις έγχυσης έως και 2.500 bar. Με βάση

αυτές τις τεχνολογίες, η μονάδα ισχύος με

διάμετρο 115 mm και διαδρομή 145 mm

αναπτύσσει την ισχύ της ομοιόμορφα και δυ-

ναμικά, ακόμα και στο κατώτερο σημείο του

εύρους της ταχύτητας. Ο υψηλός τρόπος

συμπίεσης έχει επίσης ως αποτέλεσμα την

πιο αποτελεσματική καύση καυσίμου, η

οποία μαζί με το μοντέρνο σχεδιασμό του κι-

νητήρα οδηγεί σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα

κατανάλωσης καυσίμου σε ένα ευρύ φάσμα

λειτουργίας του. Περαιτέρω πλεονεκτήματα

του στροβιλοσυμπιεστή μεταβλητής γεωμε-

τρίας στροβίλου είναι ο συμπαγής σχεδια-

σμός του, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για

τις συγκεκριμένες εφαρμογές φορτηγών

σκληρών και βαρέων συνθηκών, όπως των

εργοταξιακών κ.α. Οι συνολικές διαστάσεις

1,414 x 807 x 1,103 mm (μήκος x πλάτος x

ύψος) σημαίνουν ότι ο εξακύλινδρος κινητή-

ρας έχει έναν από τους χαμηλότερους όγ-

κους στην κατηγορία του και προσφέρει μια

ιδανική ευκαιρία για τους σχεδιαστές να εν-

σωματώσουν τον συγκεκριμένο κινητήρα σε

εκσκαφείς κ.α. 
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Mercedes-Benz 

Sideguard
Assist

Μέχρι τώρα οι προειδοποιήσεις που
προσέφερε το σύστημα Sideguard

Assist στο Actros ήταν με τη μορφή
ενός φωτιστικού LED στην κολόνα Α

στο εσωτερικό της καμπίνας. 

. Στο νέο Actros, το Sideguard Assist χρησιμοποιεί
τώρα την οθόνη MirrorCam για να προειδοποιεί τους

οδηγούς οπτικά όταν το σύστημα ανιχνεύει ένα κινού-
μενο ή ακίνητο αντικείμενο στη περιοχή που παρακο-

λουθείται από την πλευρά του συνοδηγού του
φορτηγού, εκεί όπου είναι και το πιο τυφλό σημείο

στο οποίο ο οδηγός του επαγγελματικού οχήματος έχει
και την ελάχιστη δυνατή ορατότητα. 

sideguard
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τεχνολογία «

Το Sideguard Assist δεν είναι αυτόματο σύστημα πέδησης.

Αντίθετα, λειτουργεί με μια διαδικασία προειδοποίησης πολ-

λαπλών σταδίων: εάν ανιχνευθεί ένα κινητό ή ακίνητο αντι-

κείμενο στη ζώνη που παρακολουθείται από την πλευρά του

συνοδηγού, ο οδηγός λαμβάνει πρώτα μια οπτική προειδο-

ποίηση. Αυτό έρχεται με τη μορφή τριγωνικού προειδοποι-

ητικού συμβόλου το οποίο ανάβει στην οθόνη MirrorCam

στην πλευρά του συνοδηγού. Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγ-

κρουσης, εκπέμπεται επίσης μια πρόσθετη οπτική και ακου-

στική προειδοποίηση: η οθόνη αναβοσβήνει επανειλημμένα

με κόκκινο χρώμα και μετά από δύο δευτερόλεπτα, ανάβει

με κόκκινο χρώμα μόνιμα. Επιπλέον, ακούγεται ένας προ-

ειδοποιητικός τόνος στην πλευρά του συνοδηγού ταυτό-

χρονα.

Ο πυρήνας του Sideguard Assist αποτελείται από δύο αι-

σθητήρες ραντάρ μικρής εμβέλειας στο πλαίσιο από την

πλευρά του συνοδηγού μπροστά από τον πίσω άξονα του

φορτηγού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρα-

κολουθεί ολόκληρο το μήκος του συνδυασμού οχημάτων

συν δύο μέτρα εμπρός και δύο μέτρα προς τα πίσω.

Λειτουργεί τόσο για ατομικά οχήματα όσο και για συνδυα-

σμούς οχημάτων μήκους έως 18,75 m. Η Daimler Trucks

& Buses είναι σήμερα ο μοναδικός κατασκευαστής που

προσφέρει αυτό το είδος συστήματος βοήθειας ασφαλείας

πλήρως ενσωματωμένο στην υπόλοιπη τεχνολογία του οχή-

ματος.

■ Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πιο αδύναμους χρήστες της οδού: έτσι λειτουργεί το Sideguard Assist
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Οι δυνατότητες του νέου κιβωτίου

I-Shift στα φορτηγά της Volvo 

Το I-Shift, το κιβώτιο των 12 σχέσεων - αργό ή γρήγορο - 

μπορεί να εφοδιαστεί με compact επιβραδυντήρα, δυναμολήπτη,

εφεδρική αντλία υποβοήθησης τιμονιού και ψυγείο λαδιού. 

Το TP-BAS είναι το βασικό πακέτο λογισμικού που παρέχεται με το I-Shift

και περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες του κιβωτίου ταχυτήτων 

για οδήγηση σε κάθε είδους συνθήκες.

Λογισμικό αλλαγών ταχυτήτων I-Shift για διανομές (TP-DIST)

Το TP-DIST προσαρμόζει τη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στις συνθήκες που απαντώνται

στον κλάδο των διανομών. Το πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει λειτουργίες που συμβάλλουν

στην ευελιξία κατά την εκκίνηση από στάση, σε ελιγμούς σε χώρους μικρών διαστάσεων και

κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα.

Λογισμικό αλλαγών ταχυτήτων I-Shift για εργοταξιακή χρήση (TP-CON)

Το TP-CON προσαρμόζει τη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στις συνθήκες που απαντώνται

στα εργοτάξια. Το πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει λειτουργίες που συμβάλλουν στην ευελιξία

κατά την εκκίνηση από στάση, σε ελιγμούς σε χώρους μικρών διαστάσεων και κατά την οδήγηση

με χαμηλή ταχύτητα. Αυτό το λογισμικό μπορεί να αντιμετωπίσει και δυσχερέστερες οδικές συν-

θήκες.

Volvo i-shift
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Λογισμικό αλλαγών ταχυτήτων I-Shift 

για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (TP-LONG)

Το TP-LONG περιλαμβάνει ευφυείς λειτουργίες οι οποίες ελαχιστοποιούν την κατανάλωση καυ-

σίμου. Αυτό το πακέτο λογισμικού είναι ιδανικό για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων όπου δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει τη λειτουργία I-Roll.

Μεταφορές βαρέως τύπου (TP-HD)

Το TP-HD βελτιστοποιεί το I-Shift για μεταφορές βαρέως τύπου με υψηλά μικτά βάρη συνδυα-

σμού (>85 τόνων). Ανεξάρτητα από το μικτό βάρος συνδυασμού, ο οδηγός μπορεί να βελτιστοποιεί

σε κάθε περίπτωση την οδηγική συμπεριφορά, επιλέγοντας ή απενεργοποιώντας τη λειτουργία

οδήγησης βαρέως τύπου και ενεργοποιώντας τη λειτουργία μεταφορών μεγάλων αποστάσεων.

Οι λειτουργίες στο πακέτο λογισμικού διαθέτουν επίσης οφέλη για φορτηγά που έλκουν περισ-

σότερα από ένα ρυμουλκούμενα.

τεχνολογία «
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Ξεκινάει την εμπορική
του καριέρα η υβριδική

εκδοχή 

Ford 
Tourneo
Custom
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Με βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου έως και 6% για μειωμένο

λειτουργικό κόστος, ο προηγμένος κινητήρας 2.0L EcoBlue της

Ford θα προσφέρεται ως μία νέα έκδοση με ισχύ 185 ίππων και

ροπή 415 Nm, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόκριση και μεγαλύ-

τερη ελκτική ισχύ, όταν το όχημα μεταφέρει εννέα επιβάτες και τις

αποσκευές τους.

Το αναβαθμισμένο Tourneo Custom θα είναι επίσης το πρώτο

όχημα στην κατηγορία του που θα προσφέρει ήπια υβριδική τε-

χνολογία των 48 volt με σκοπό την περαιτέρω μείωση της κατα-

νάλωσης καυσίμου - στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τους

ιδιώτες ιδιοκτήτες, όσο και για τους διαχειριστές στόλων. Η νέα

έκδοση EcoBlue Hybrid εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνει πρόσθετη

μείωση της κατανάλωσης κατά 3%, σύμφωνα με το πρωτόκολλο

WLTP, με περαιτέρω οφέλη σε συνθήκες κυκλοφορίας στην

πόλη, στην οποία οι στάσεις/εκκινήσεις είναι πολλές και διαρκείς. 

Το ενσωματωμένο modem FordPass Connect μετατρέπει το

Tourneo Custom σε Wi-Fi hotspot επιτρέποντας τη σύνδεση έως

και 10 συσκευών, ενώ οι προηγμένες, νέες τεχνολογίες βοηθούν

τους οδηγούς να παρκάρουν και να ρυμουλκούν ή ακόμα και να

αποφεύγουν τις συγκρούσεις και την επιβολή προστίμων λόγω

υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.

Μετά το λανσάρισμα του νέου μοντέλου στις αρχές του 2018 –με

νέα premium και κομψή σχεδίαση εμπρός τμήματος– η Ford

πούλησε 17.100 οχήματα Tourneo Custom κατά τη διάρκεια της

περασμένης χρονιάς, επίδοση που αντιστοιχεί σε αύξηση της

τάξης του 28% συγκριτικά με το 2017. 

“Περισσότερες επιλογές 
κινητήριων συνόλων 

και αθόρυβη λειτουργία



#167 ● ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ● 39

Οι βελτιώσεις στον προηγμένο κινητήρα 2.0L EcoBlue diesel της

Ford περιλαμβάνουν αναβάθμιση του υπερσυμπιεστή χαμηλής

αδράνειας ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερη ροπή σε μεγαλύ-

τερο εύρος στροφών. Την ίδια στιγμή, ένα σύστημα ψεκασμού

καυσίμου που αυξάνει τη μέγιστη πίεση στα 2.200 bar συμβάλλει

στην πιο αποδοτική καύση του μίγματος. Για μείωση των τριβών

στα κινούμενα μέρη του κινητήρα, τα νέα, ατσάλινα έμβολα δια-

θέτουν διαφορετικό σχεδιασμό συγκριτικά με τα αντίστοιχα από

χυτό αλουμίνιο της προηγούμενης γενιάς. Επίσης, μια αντλία λα-

διού μεταβλητής ροής έρχεται να μειώσει τις απώλειες ισχύος

προσαρμόζοντας την τροφοδοσία λαδιού στις ανάγκες του κινη-

τήρα. 

Ο κινητήρας πετυχαίνει βελτίωση απόδοσης έως 6%* σύμφωνα

με τη διαδικασία δοκιμών World Harmonised Light Vehicle Test

Procedure (WLTP), ενώ συμμορφώνεται με τα τελευταία, αυ-

στηρά πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 6. Επιπλέον της νέας έκ-

δοσης των 185 ίππων, ο κινητήρας 2.0L EcoBlue διατίθεται επίσης

σε εκδόσεις με ισχύ 130 και 105 ίππων. 

Η νέα, ήπια υβριδική τεχνολογία EcoBlue Hybrid 48-volt, η οποία

διατίθεται επιλεκτικά σε ορισμένες εκδόσεις που εφοδιάζονται με

μηχανικό κιβώτιο, έχει βελτιστοποιηθεί με γνώμονα την καλύτερη

απόδοση. Μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG) με κίνηση

μέσω ιμάντα αντικαθιστά τον στάνταρ εναλλάκτη επιτρέποντας

αφενός την ανάκτηση και αποθήκευση ενέργειας κατά τη διάρ-

κεια της επιβράδυνσης, αφετέρου τη φόρτιση μιας αερόψυκτης

μπαταρίας ιόντων λιθίου. Το σύστημα BISG λειτουργεί και σαν

μοτέρ, χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια τόσο για

την παροχή επιπλέον ροπής στον κινητήρα υπό κανονικές συν-

θήκες οδήγησης και επιτάχυνσης, όσο και για τη λειτουργία ορι-

σμένων περιφερειακών ηλεκτρικών συστημάτων του οχήματος. 

Η προηγμένη τεχνολογία Auto Start-Stop του EcoBlue Hybrid λει-

τουργεί στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως, για παρά-

δειγμα, όταν το όχημα είναι σταματημένο με επιλεγμένη σχέση

στο κιβώτιο ή όταν το αυτοκίνητο ρολάρει για να σταματήσει. Ο

οδηγός μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα ρολαρίσματος στην

οποία λειτουργεί το Auto Start-Stop, επιλέγοντας τα 12 km/h, 16

km/h ή 20 km/h.

Όλοι οι κινητήρες του Tourneo Custom ωφελούνται, επίσης, από

ένα επιλέξιμο προφίλ “ECO Mode” για περαιτέρω μείωση της κα-

τανάλωσης.

Ford Tourneo Custom
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Οpel Combo


Το Combo Cargo, που ψηφίστηκε International Van Of The

Year 2019 (IVOTY), πληροί όλες τις προϋποθέσεις για μετα-

τροπή σε ιδανικό όχημα ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή ψυ-

γείο που μπορεί να καλύψει όλη τη διαδρομή μέχρι τον τελικό

προορισμό. Η Opel προσφέρει τη μετατροπή σε στάνταρ και

XL εκδόσεις, με δύο ή τρία καθίσματα και διπλές πίσω πόρ-

τες, με ή χωρίς μονή συρόμενη πόρτα και χωρητικότητα 1,6

ή 2,0 m3.

“
Κλιματιζόμενος θάλαμος

για τη μεταφορά τροφίμων 
και φαρμακευτικών προϊόντων:

Combo Cargo Van Of The Year

Ειδικές εκδόσεις του Opel Combo 
με θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας 

Ηζήτηση για μετατροπές αναμένεται να αυξηθεί ρα-

γδαία, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα που παρέχουν

πρόσβαση σε αμαξίδια ΑΜΕΑ στον τομέα μεταφοράς

επιβατών, είτε για οχήματα με θαλάμους ελεγχόμενης

θερμοκρασίας. Σε συνεργασία με πιστοποιημένους ει-

δικούς στο χώρο των μετατροπών όπως οι AMF-

Bruns,Car Fibreglass, Focaccia, Gruau, Kerstner,

Lamberet, Morice Constructeur και Tripod Mobility, η

Opel και το Combo έχουν σημαντικό μερίδιο σε αυτή την

ανάπτυξη. Η επαγγελματική κάλυψη aftersales από το

εκτενές δίκτυο της Opel είναι ένα πρόσθετο πλεονέ-

κτημα για τους πελάτες.

Η Ευρώπη είναι επίσης από τις σημαντικότερες αγορές

για οχήματα με θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Η ζήτηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στους πολυά-

σχολους ρυθμούς ζωής και στις ποικίλες διατροφικές

συνήθειες. Ένας ακόμα ιδιαίτερος πελάτης είναι οι φαρ-

μακευτικές επιχειρήσεις, των οποίων τα προϊόντα πρέ-

πει να προστατεύονται από τη ζέστη και τον ήλιο.
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Ο ισοθερμικός κλωβός του Combo (κατασκευή ‘σάντουιτς-

πάνελ’ από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλονήματα, με ισο-

θερμικό υλικό ανάμεσα στα πάνελ για μόνωση στις πόρτες)

καθαρίζεται εύκολα και έχει ύψος 1.450 mm και πλάτος 1.255

mm, (1.066 mm ανάμεσα στους θόλους των τροχών).

Ανάλογα με την έκδοση, η αντιολισθητική πόρτα του κλωβού

(με φωτισμό εσωτερικού LED) έχει μήκος 1,48 ή 1,83 m.

Επιπλέον διατίθενται πολυάριθμες επιλογές για την ακριβή

προσαρμογή του Combo σε όχημα ελεγχόμενης θερμοκρα-

σίας. Μεταξύ αυτών είναι μία μονάδα ψύξης, αφαιρούμενο

δάπεδο και ρυθμιζόμενα ράφια, μία ειδική κουρτίνα με λωρί-

δες στις πόρτες, μία ράγα πρόσδεσης και σύστημα ξεκλειδώ-

ματος της συρόμενης πόρτας από το εσωτερικό.

Παρά την υψηλή προσαρμοστικότητα, το Combo Cargo ως

όχημα ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή ψυγείο διατηρεί πλήρη

πρόσβαση στη ρεζέρβα και επιτρέπει την εγκατάσταση κοτσα-

δόρου.

Το πρακτικό και άνετο Opel Combo, που βασίζεται την κορυ-

φαία πλατφόρμα EMP2 του Groupe PSA, προσφέρεται για με-

τατροπή σε στάνταρ μήκος (4,40 m) ή XL (4,75 m).

Η γκάμα κινητήρων πιστοποιημένων σύμφωνα με το πρωτό-

κολλο WLTP, με ζωηρά σύνολα βενζίνης και diesel που πλη-

ρούν τις αυστηρές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6d-

TEMP, προσφέρει τις ανάλογες επιδόσεις. Οι κινητήρες

συνδυάζονται με αποδοτικά μηχανικά κιβώτια πέντε και έξι

σχέσεων. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται επίσης

αυτόματο 8τάχυτο κιβώτιο, χαμηλών τριβών.

Τόσο η επιβατική όσο και η LCV έκδοση του Combo διαθέτουν

καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης ασυνα-

γώνιστα στις αντίστοιχες κατηγορίες της αγοράς. Ορισμένες εκ-

δόσεις διατίθενται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης

ολίσθησης, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και προστα-

σία κάτω μέρους αμαξώματος. Το LCV πακέτο ολοκληρώνεται

με τα κατάλληλα συστήματα μεταφοράς & αποθήκευσης. Τα

αρθρωτά συστήματα στην αριστερή ή/και δεξιά πλευρά του

Combo Cargo και περιλαμβάνουν πρακτικά συρτάρια και κου-

τιά που εξασφαλίζουν ότι τα εργαλεία και υλικά βρίσκονται

πάντα τακτοποιημένα και σε θέση εύκολης πρόσβασης.

Ενσωματωμένα συστήματα ασφάλισης φορτίων επιτρέπουν

ταχεία και εύκολη πρόσδεση και προστατεύουν το χώρο φόρ-

τωσης από ζημιές. Πρόσθετη ασφάλεια, λειτουργικότητα και

στυλ εγγυάται η πλούσια γκάμα ‘tailor-made’ αξεσουάρ Opel
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Η Comline, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκίνητου στην Ευρώπη, βρίσκεται

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία silver χορηγίας για την ομάδα Alimo Dynamics που

συμμετέχει στον μαθητικό διαγωνισμό Formula 1 in Schools.

To F1 in Schools είναι ένα πρόγραμμα STEM [Science,

Technology, Engineering and Mathematics] που οδη-

γεί τους μαθητές στην εμπειρική απόκτηση βασικών

γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, Νέες

Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά δουλεύοντας

ομαδικά στα πρότυπα επαγγελματικών ομάδων μη-

χανοκίνητου αθλητισμού. Ο διαγωνισμός υλοποιείται

εδώ και 14 χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες και

συμμετέχουν πάνω από 17.000 μαθητές.

Η Alimo Dynamics, που αποτελείται από 4 βασικά και

3 υποστηρικτικά μέλη, είναι μια πολλά υποσχόμενη

ομάδα με εμπειρία στον διαγωνισμό που στοχεύει

στην απόκτηση της πρωτιάς σε εθνικό επίπεδο και

γιατί όχι και σε παγκόσμιο. Η Comline Hellas ενισχύει

την προσπάθεια των παιδιών αυτών και τους εύχεται

καλή επιτυχία στους προκριματικούς αγώνες που θα

πραγματοποιηθούν τις ερχόμενες ημέρες.

H Comline Hellas χορηγός της ομάδας Alimo
Dynamics για τον διαγωνισμό F1 In Schools





Τα συνεργεία του δικτύου που αποτελούνταν από 7 Bosch Car Service και 3 Bosch Diesel είχαν την

ευκαιρία να επισκεφτούν το σπίτι του ιδρυτή της εταιρείας Robert Bosch, να δοκιμάσουν αυτοκίνητα

στη πίστα δοκιμών του Boxberg και να ξεναγηθούν στο μουσείο της Mercedes και του ιστορικού

κέντρου της Στουτγάρδης.

Η Bosch Ελλάδος επιβράβευσε τους συνεργάτες της που διακρίθηκαν, όχι μόνο με βάση τις παραγωγικές

τους επιδόσεις, αλλά και τη διαχρονική τους σχέση με την εταιρία, την ποιότητα των επιχειρήσεων

τους και το τεχνικό τους επίπεδο ως αναγνώριση της συμβολής τους στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη

της συνεργασίας τους με την Bosch Ελλάδος.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ταξίδι που διοργανώθηκε από την Bosch Ελλάδος

στις 7-9 Μαρτίου με τη συμμετοχή των 10 κορυφαίων συνεργείων του δικτύου για το 2018.

Ταξίδι επιβράβευσης από τη
Bosch Ελλάδος για τα συνεργεία
του δικτύου Bosch Service
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Σχεδιασμένο για σκληρή δουλειά χωρίς συμ-
βιβασμούς στην άνεση της καμπίνας, το
συγκεκριμένο NV400 είναι διαθέσιμο με μια
ενιαία καμπίνα τριών θέσεων. Η ανατροπή
λειτουργεί με πρόσθετο σασμανάκι και χειρισμό
μέσα από την καμπίνα οδήγησης και μπορεί να
αποκτήσει κλίση 45° για γρήγορη και εύκολη
εκφόρτωση. 
Το συγκεκριμένο όχημα, αποτελεί μια εξαιρετική
επιλογή για το κατασκευαστικό κλάδο, καθώς
με την ευελιξία του, τον εργονομικό σχεδιασμό
του, αλλά και τις ανέσεις που προσφέρει για
τον οδηγό και τους συνεπιβάτες του, δύναται
να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της μεταφοράς

χύδην υλικών. 
Συνοδευόμενο από εγγύηση πέντε ετών  ή 160
χιλιάδων χιλιομέτρων, το ΝV400 διαθέτει τα
“διαπιστευτήρια” για  να αντεπεξέλθει και στις
σκληρές απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία. 
Τo Ανατρεπόμενο φορτηγό Nissan NV400 κινείται
από τον 4κύλινδρο, 16βάλβιδο, προηγμένης
τεχνολογίας EURO6 κινητήρα πετρελαίου, χω-
ρητικότητας 2,3 λίτρων, ροπής 290Nm και
απόδοσης 130hp.
Ο εν λόγω κινητήρας διακρίνεται τόσο για την
εξαιρετική οικονομία καυσίμου, όσο  και για
τα μεγάλα διαστήματα συντήρησης που προ-
σφέρει.

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

προσφέρεται από τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε και σε έκδοση με ανατρεπόμενη

καρότσα! 

Φορτηγό NV400 με ανατρεπόμενη

καρότσα φόρτωσης, από τη Nissan

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
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