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Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες των προτάσεων της ΕΕ
για αναθεώρηση των κανονισμών των μεταφορών
που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας Ι

Αγορά Επαγγελματικών

ξεκίνησε το e-CRM για μεγάλες εταιρίες στην
Ελλάδα

Η Ελλάδα, τα γηρασμένα φορτηγά 
και πώς θα αλλάξει αυτό

Η αστικοποίηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο
ωθούν την ηλεκτροκίνηση

Θέμα: Ποια είναι τα εναλλακτικά καύσιμα 
στις μεταφορές

Παρουσίαση: Ford Transit

Τεχνολογία:
Hλεκτρικό λεωφορείο MAN Lion’s city E

Τεχνολογία:
Νέος κινητήρας V8 16l από τη SCANIA

Τεχνολογία:
Τ-pod το πρώτο φορτηγό χωρίς οδηγό

Τεχνολογία:
Mercedes-Benz Arocs Multimedia Cocpit

Παρουσίαση: Citroen Berlingo
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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,

Oι θετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις νέες τροπολογίες που θα διασφαλίσουν
– και θα «θωρακίσουν» - τον υγιή ανταγωνισμό στις χερσαίες μεταφορές είναι προ των πυλών.
Συγκεκριμένα, πριν από λίγο διάστημα, και παρά τα απροσπέραστα προβλήματα, ψηφίστηκαν τελικώς,
οι προτάσεις για τροπολογία του ΕΚ, δίνοντας ελπίδα για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την υιο-
θέτηση νέων δίκαιων και εφαρμόσιμων Κανονισμών, οι οποίοι θα αποκαταστήσουν τον υγιή και
θεμιτό ανταγωνισμό στον κλάδο των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε. Εδώ, οι ρυθμίσεις – όπως θα δια-
βάσετε στις παρακάτω σελίδες – αφορούν το θέμα απόσπασης οδηγών, το cabotage κ.α. τα οποία,
πιθανόν, να επιλύσουν χρόνια προβλήματα που παιδεύουν τις μεταφορικές επιχειρήσεις και κυρίως,
τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους μεταφορείς της Κεντρικής Ευρώπης και τους «αδικημέ-
νους» της Νότιας Ευρώπης – μεταξύ αυτών και η χώρα μας. Από τα πιο αρνητικά σημεία της ψηφο-
φορίας, η απαγόρευση διανυκτέρευσης στην καμπίνα του οχήματος κατά την διάρκεια της κανονικής
εβδομαδιαίας ανάπαυσης των οδηγών, ενώ έχουμε επισημάνει πολλάκις πως η ανεπάρκεια χώρων
ασφαλούς στάθμευσης βαρέων οχημάτων στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, καθιστά τον συγκεκριμένο
κανόνα μη εφαρμόσιμο.
Στις επόμενες σελίδες, για ακόμη μια φορά, δίνουμε έμφαση στο μέλλον των φορτηγών, με ένα εκτενές
ρεπορτάζ για τα μελλοντικά καύσιμα που θα κυριαρχήσουν στα φορτηγά, ενώ παρουσιάζουμε το
πρώτο αυτόνομο φορτηγό που κάνει τις πρώτες πρόβες του στην Σουηδία. Το T-pod είναι ένα ηλεκτρικό
αυτόνομο «φορτηγό» χωρίς οδηγό που δεν έχει καν καμπίνα.
Μεταξύ άλλων, θα διαβάσετε για τα νέα επαγγελματικά οχήματα από τη Ford αλλά και μια νέα έκδοση
του Mercedes-Benz Arocs.
Καλή σας ανάγνωση, 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Η ΟΦΑΕ έχοντας παρακολουθήσει πολύ στενά όλες αυτές

τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, και διατηρώντας πολύ

στενή συνεργασία με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που

συμμετέχουν στην TRAN, καταθέτοντας τις προτάσεις για

τροπολογίες που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των

Ελλήνων αυτοκινητιστών, καλωσορίζει τα αποτελέσματα

της χθεσινής ψηφοφορίας του ΕΚ, καθώς η πλειοψηφία των

τροπολογιών αντικατοπτρίζουν τις θέσεις μας.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις πιο σημαντικές θετικές τρο-

πολογίες που πέρασαν:

Τελικά έπειτα από πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις, όπου οι προτάσεις για τις τροπολογίες που κατέθεταν

οι Ευρωβουλευτές δεν ψηφίζονταν ούτε από την Επιτροπή Μεταφορών (TRAN) του ΕΚ, αλλά ούτε και από την

Ολομέλεια, λίγο πριν σταματήσει τις εργασίες της η τρέχουσα θητεία του ΕΚ πριν τις επικείμενες Ευρωεκλογές, ψη-

φίστηκαν οι προτάσεις για τροπολογία του ΕΚ, δίνοντας ελπίδα για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την υιοθέτηση

νέων δίκαιων και εφαρμόσιμων Κανονισμών, οι οποίοι θα αποκαταστήσουν τον υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό στον

κλάδο των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.

 Ενημέρωση


Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες των προτάσεων της Ε.Ε. 

για την αναθεώρηση των κανονισμών των μεταφορών

που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας Ι
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Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες των προτάσεων της Ε.Ε. για την αναθεώρηση 

των κανονισμών των μεταφορών που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας Ι

■ Απόσπαση Εργαζομένων
● Εξαιρούνται οι οδηγοί που εκτελούν διμερείς διε-

θνείς μεταφορές, transit, καθώς επίσης δίνεται και η

δυνατότητα μιας ακόμα διεθνούς μεταφοράς (cross

trade) η οποία διενεργείται στα πλαίσια μιας διμερούς

μεταφοράς. (πχ. Ελληνικό όχημα το οποίο εκτελεί

δρομολόγιο Αθήνα-Μόναχο και κατά το ταξίδι της επι-

στροφής εκτελεί και μία επιπλέον μεταφορά Μόναχο

-Μιλάνο, ο οδηγός του ΔΕΝ θεωρείται αποσπασμέ-

νος)

● Όλοι οι οδηγοί που εκτελούν cabotage θεωρούνται

αποσπασμένοι και εμπίπτουν στις εργασιακές διατά-

ξεις του Κ-Μ υποδοχής. Ένα μέτρο που αν τελικά υιο-

θετηθεί θα αποτελέσει ένα σημαντικό κίνητρο για τον

περιορισμό του cabotage στην χώρα μας από οχή-

ματα εγκατεστημένα σε χώρες με χαμηλότερο εργα-

τικό κόστος, όπως πχ η γειτονική μας Βουλγαρία!- ●

■ Πρόσβαση στην αγορά/cabotage
●Περιορισμός των ημερών που μπορεί ένα αλλοδαπό όχημα να

διενεργήσει εσωτερικές μεταφορές σε ένα Κ-Μ, από 7 που ισχύει

σήμερα σε 3 μόνο ημέρες καθώς επίσης και η εισαγωγή μιας πε-

ριόδου 60 τουλαχιστον ωρών, που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ

δυο ξεχωριστών διενεργειών cabotage (π.χ. αλλοδαπό όχημα

εκτελεί ενδομεταφορές στην Ελλάδα για 3 ημέρες και στην συνέ-

χεια θα πρέπει να κάνει έξοδο από την χώρα μας και να μην κάνει

νέα είσοδο πριν το πέρας των 60 ωρών). Αρνητικό σημείο, πως

κατά την διάρκεια των 3 ημερών του cabotage μπορεί να εκτελέ-

σει απεριόριστες εσωτερικές μεταφορές.

●Συνυπευθυνότητα μεταξύ πελατών και ενδιάμεσων.

●Αυστηρότεροι έλεγχοι του cabotage με διαθέσιμα ψηφιακά μέσα.

●Εισαγωγή ίσων κανόνων πρόσβασης στην αγορά και για τα πιο

μικρά οχήματα της κατηγορίας 2,4 έως 3,5 τόνους

●Σταδιακά η υποχρεωτική μετάβαση στους έξυπνους ταχογρά-

φους για τα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
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Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες των προτάσεων της Ε.Ε. για την αναθεώρηση 

των κανονισμών των μεταφορών που περιλαμβάνει το πακέτο κινητικότητας Ι

●Yποχρεωτική επιστροφή του οδηγού στην χώρα εγκατά-

στασης της εταιρείας ανά 4 εβδομάδες. Το μέτρο αυτό έχει

στόχο την βέλτιωση των κοινωνικών συνθηκών εργασίας

των οδηγών, καθώς στις χώρες της πρώην Ανατολικής

Ευρώπης είναι σύνηθες το φαινόμενο οι εταιρείες να στέλ-

νουν τους οδηγούς σε συνεχή δρομολόγια που διαρκούν

ως και 4 μήνες!

●Αρνητικό σημείο της ψηφοφορίας, η απαγόρευση διανυ-

κτέρευσης στην καμπίνα του οχήματος κατά την διάρκεια

της κανονικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης των οδηγών, ενώ

έχουμε επισημάνει πολλάκις πως η ανεπάρκεια χώρων

ασφαλούς στάθμευσης βαρέων οχημάτων στο ευρωπαϊκό

οδικό δίκτυο, καθιστά τον συγκεκριμένο κανόνα μη εφαρ-

μόσιμο.

Σημειώνεται, πως όλα τα παραπάνω αφορούν τις προτάσεις

του ΕΚ, ενώ η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων προ-

βλέπει την έναρξη του "τριλόγου" μεταξύ Ευρωπαϊκής

Επιτροπής-Ευρωπαϊκού Συμβουλίου-Ευρωκοινοβουλίου,

όπου η κάθε πλευρά θα πάει με τις δικές της προτάσεις και

θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πριν καταλήξουν στις

επίσημες αναθεωρήσεις των Κανονισμών και την εφαρ-

μογή τους.

Η ΟΦΑΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διαδικασίες δια-

πραγμάτευσης του Πακέτου Κινητικότητας συμβάλλοντας

με τις προτάσεις της, οι οποίες έχουν πάντα ως κύριο γνώ-

μονα τα συμφέροντα και τις ανάγκες των Ελλήνων αυτοκι-

νητιστών σε μια άκρως απαιτητική και αναπτυσσόμενη

Ευρωπαϊκή αγορά.

■ Ώρες Οδήγησης & Ανάπαυσης Οδηγών
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Αγορά Επαγγελματικών
Πώς κινήθηκε η αγορά επαγγελματικών το πρώτο δίμηνο του 2019

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

πορεία τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 637 μονάδες έναντι

545 συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2018 καταγράφοντας αύ-

ξηση 16,9%.

Στο πρώτο δίμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 1.280

ελαφρά φορτηγά, έναντι 1.166 το αντίστοιχο διάστημα το 2018,

σημειώνοντας αύξηση 9,8%. Τα ελαφρά φορτηγά τύπου Vanette

έχουν τη μερίδα του λέοντος με (43,4%), με τα Pick-up να βρί-

σκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 35,5%. 

Ειδικότερα για το μήνα Φεβρουάριο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατη-

γορία των ελαφρών φορτηγών (41,8%), ακολουθούμενα από τα

Pick-up με μερίδιο αγοράς 38,0%.

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

μείωσε αύξηση 5,6%  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2018.

Στους δύο πρώτους μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά

71 φορτηγά, έναντι 87 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημει-

ώνοντας πτώση -18,4%.

Το Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν συνολικά 38 φορτηγά συγκρι-

τικά με 36 φορτηγά τον Φεβρουάριο του 2018.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκρι-

μένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να καλύπτεται από εισα-

γόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα καινούργια εξακολουθούν

να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου,

διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλικίας των μεσαίων και βα-

ρέων φορτηγών στη χώρα μας, με όλα τα προβλήματα οδικής

ασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται

ο υπέργηρος στόλος.

Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων παρουσίασε αύξηση

11,1% το Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στο πρώτο δίμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 85 λεω-

φορεία έναντι 24 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνον-

τας αύξηση 254,2%.

Ειδικότερα, τον περασμένο Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν συνο-

λικά 10 λεωφορεία συγκριτικά με 9 τον Φεβρουάριο του 2018

(11,1%).
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Ξεκίνησε το e-CMR 

για μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα 



“Το πιλοτικό πρόγραμμα e-CMR, το οποίο στην

χώρα μας συντονίζεται από την ΟΦΑΕ, βρίσκεται

σε πλήρη εξέλιξη με όλες τις εταιρείες που συμ-

μετέχουν σε αυτό να έχουν ξεκινήσει δυναμικά

τις δοκιμαστικές εφαρμογές. 

Η Nestlé, με πρωταγωνιστική παγκόσμια παρουσία στον

χώρο των τροφίμων και ποτών, ξεκίνησε τις δοκιμαστικές

εφαρμογές την 1η Απριλίου 2019, κατά τη διενέργεια μετα-

φοράς εμφιαλωμένων νερών από το εργοστάσιό της

«ΚΟΡΠΗ» που λειτουργεί στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Τον συντονισμό του έργου για την Nestlé Hellas έχει αναλά-

βει η κα Σωτηρία Μαραγκάκη, Transport Specialist στα κεν-

τρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, η οποία σε στενή

συνεργασία με τους υπεύθυνους του εργοστασίου ΚΟΡΠΗ,

φρόντισαν να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες για την φόρ-

τωση των εμπορευμάτων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμο-

γής e-CMR, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του πιλοτικού

για την εταιρεία τους.

Τη μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποίησε η εται-

ρεία οδικών εμπορευματικών μεταφορών, Papageorgiou

Transport & Logistics  με έδρα την Άρτα, η οποία διατηρεί

πολυετή συνεργασία με τη Nestlé Hellas. Η PTL δραστηριο-

ποιείται στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των με-

ταφορών από το 1954, διαθέτοντας σήμερα έναν σύγχρονο

στόλο 20 ιδιόκτητων φορτηγών οχημάτων,  καθώς επίσης

και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Άρτα, παρέχοντας

σύγχρονες υπηρεσίες μεταφορών & Logistics σε ένα ευρύ

πελατολόγιο που περιλαμβάνει κάποιες από τις μεγαλύτερες

εμπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Nestlé Hellas.

Η συμμετοχή της εταιρείας στο πιλοτικό είναι μεγάλης σημα-

σίας, καθώς η πολυετής εμπειρία που διαθέτει, θα συμβάλ-

λει στην συγκέντρωση και αξιολόγηση ουσιαστικών

δεδομένων.

“





Τα εμφιαλωμένα νερά ΚΟΡΠΗ μεταφέρθηκαν από φορ-

τηγό της PTL στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΙΑΚΙ-

ΝΗΣΗ η οποία κατέχει σημαντική θέση στην παροχή

υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα και έχει έδρα στον

Ασπρόπυργο Aττικής, όπου διατηρεί εγκαταστάσεις απο-

θηκευτικών χώρων συνολικής έκτασης άνω των

160.000τμ. Η ανταλλαγή των δεδομένων της μεταφοράς

μεταξύ των τριών συμβαλλομένων, έγινε ψηφιακά και

σε πραγματικό χρόνο, ενισχύωντας κατά αυτόν τον τρόπο

την διαφάνεια καθώς και την ταχύτητα ολοκλήρωσης

των διαδικασιών.  

Nestlé Hellas και DIAKINISIS θα συνεχίσουν τις δοκιμα-

στικές εφαρμογές e-CMR, ενώ παράλληλα σκοπεύουν

και την επέκτασή τους σε νέα δρομολόγια μεταφοράς εμ-

πορευμάτων από το εργοστάσιο της Nestlé Hellas στα

Οινόφυτα, καθώς και σε διεθνή δρομολόγια εισαγωγών

της εταιρείας από την Ισπανία στην χώρα μας με φορτηγά

οχήματα της εταιρείας Medfrigo, συμβάλλοντας κατά

αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην έρευνα που εκπονείται

μέσω του πιλοτικού προγράμματος στα πλαίσια του AE-

OLIX, και τελικά στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών

στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η Ελλάδα, τα γηρασμένα φορτηγά 

και πως θα αλλάξει αυτό! 
Η Ελλάδα είναι δυστυχώς πρωτοπόρος, από πλευράς παλαιότητας, στο στόλο βαρέων οχημάτων, με μέσο

όρο ηλικίας τα 18,8 έτη, όταν ο μέσος όρος Ευρώπης είναι τα 12 έτη. Η Ρουμανία έχει μέσο όρο ηλικίας τα

15 έτη, η Σλοβενία τα 12 έτη, ενώ η Γαλλία και η Δανία τα 7,0 και 7,7 έτη αντίστοιχα. 

Η αυξημένη ηλικία του ελληνικού στόλου συνοδεύεται προφα-

νώς από μειωμένη οδική ασφάλεια και έχει ως συνέπεια πε-

ρισσότερα ατυχήματα και μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους δείκτες επικινδυνότητας

του ΕΜΠ (2017), τα βαρέως τύπου οχήματα ηλικίας 16-20 ετών

είναι 33,5 περισσότερες φορές εμπλεκόμενα σε ατυχήματα σε

σχέση με αντίστοιχα οχήματα ηλικίας 0-5 ετών. Επίσης, δυστυ-

χώς, ο αριθμός θυμάτων είναι 12,5 φορές μεγαλύτερος από

αυτόν των οχημάτων ηλικίας 0-5 ετών. 

Τα αυστηρά μέτρα ως προς τις συγκεντρώσεις ρύπων (ποιότητα

αέρα) οδηγούν τις χώρες σε συνεχή ανανέωση του στόλου τους

και στην απομάκρυνση των πλέον παλαιών οχημάτων.

Απεναντίας, η Ελλάδα έχει καταστεί το «νεκροταφείο» όλων των

ανεπιθύμητων οχημάτων από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές

χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά έθεσε πριν λίγες εβδο-

μάδες περιορισμούς και στόχους για τις εκπομπές CO2 των βα-

ρέων επαγγελματικών οχημάτων. Με αυτήν την απόφαση θα

επιτευχθεί η γενικότερη μείωση των εκπομπών και η κάλυψη

των στόχων που τέθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, για τις εκπομπές CO2

των βαρέων οχημάτων, οι στόχοι είναι:

• Έως το 2025 μείωση -15%.

• Έως το 2030 μείωση -30%.  

“
Καθημερινά χιλιάδες φορτηγά εισέρχονται στα
αστικά κέντρα για τη μεταφορά και τη διανομή
προϊόντων και επιβαρύνουν ιδιαίτερα το ήδη επι-
βαρυμένο από ρύπους περιβάλλον. Η συμμετοχή
προέρχεται κυρίως από τα αυξημένης ηλικίας
οχήματα βαρέως τύπου.

“
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Από το 2022 οι στόχοι θα τεθούν και για οχήματα μι-

κρότερου μεικτού βάρους καθώς και για τα λεωφο-

ρεία. 

Το σύστημα προσομοίωσης VECTO (vehicle energy

consumption tool) θα εφαρμοστεί για την ορθή κατα-

γραφή  των  εκπομπών  CO2, καθώς και για την κα-

τανάλωση καυσίμων για όλα τα οχήματα άνω των

3500kg. Από 1/1/2019 το σύστημα αυτό είναι υποχρε-

ωτικό για όλα τα νέα οχήματα και οι καταγραφές του

συστήματος θα παρουσιάζονται ετησίως στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι δημοσίως διαθέ-

σιμες για κάθε ένα από αυτά τα οχήματα.

Η έλλειψη της εφαρμογής αυτών των στόχων μπορεί

αντί μειώσεων, να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομ-

πών CO2 έως και +9% στο διάστημα 2010-2030, λόγω

της αυξημένης δραστηριότητας στον τομέα μεταφο-

ρών.

Υπό τις πιο πάνω συνθήκες /στόχους, η ελληνική πο-

λιτεία πρέπει εσπευσμένα να προχωρήσει σε λήψη

μέτρων που θα ανανεώσουν τον υπέργηρο στόλο

των επαγγελματικών οχημάτων. Ακόμη περισσότερο,

καθώς το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών για τη χώρα

αναγνωρίζει απόλυτα τα προβλήματα. 

Ενημέρωση



Μέτρα όπως:

• Κλιμάκωση του κόστους χρήσης, με βάση την αντιρρυ-

παντική τεχνολογία. Πολύ μειωμένα τέλη κυκλοφορίας

και διόδια για τα νεώτερα οχήματα.

• Παροχή σημαντικών κυκλοφοριακών ελευθεριών στα

νεότερα οχήματα, αποκλειστική πρόσβαση σε ιδιαίτερες

περιοχές.

• Ισχυρές επιδοτήσεις των επαγγελματιών μεταφορέων.

• Κίνητρα για τα φορτηγά ιδιωτικών επιχειρήσεων, πχ.

αυξημένες αποσβέσεις για την κτήση οχημάτων σύγχρο-

νης τεχνολογίας.

• Αυστηροί κανόνες για τις επιχειρήσεις που επιμένουν

να χρησιμοποιούν υπέργηρα οχήματα για μεταφορές /πιο

συχνοί τεχνικοί έλεγχοι ή ακόμη και όριο ηλικίας.

• Καλή εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου, καθώς

αφορά επίσης βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.

• Αυστηροί έλεγχοι στους ξένους μεταφορείς που διακι-

νούν, πολλές φορές παράτυπα, φορτία με παλαιότερα

οχήματα.
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εναλλακτικά 

καύσιμα

Ποια είναι τα εναλλακτικά 

καύσιμα στις μεταφορές

θ έ μ α
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Μια συνεπής μακροπρόθεσμη στρατηγική για
τα εναλλακτικά καύσιμα πρέπει να καλύπτει

τις ενεργειακές ανάγκες όλων των τρόπων μετα-
φοράς και να συνάδει με την στρατηγική
«Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανόμενης της απε-
ξάρτησης από τον άνθρακα. Ωστόσο, οι διαθέσι-
μες εναλλακτικές και το κόστος τους διαφέρουν
ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς. Τα οφέλη των
εναλλακτικών καυσίμων είναι αρχικά μεγαλύ-
τερα στις αστικές περιοχές όπου οι εκπομπές
ρύπων προκαλούν έντονη ανησυχία και στις εμ-
πορευματικές μεταφορές όπου έχει ωριμάσει
πλέον επαρκώς το επίπεδο των εναλλακτικών
επιλογών. Για ορισμένους τρόπους μεταφοράς,
ιδιαίτερα για τις οδικές εμπορευματικές μεταφο-
ρές μεγάλων αποστάσεων και τις αερομεταφο-
ρές, οι διαθέσιμες εναλλακτικές είναι

περιορισμένες. Όσον αφορά τα καύσιμα, δεν
υπάρχει μια μοναδική λύση για το μέλλον της κι-
νητικότητας και όλες οι βασικές εναλλακτικές επι-
λογές ως προς τα καύσιμα πρέπει να εξετάζονται,
με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες κάθε τρόπου
μεταφοράς.
Επομένως, μια στρατηγική προσέγγιση ώστε η
Ένωση να καλύψει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες
όλων των τρόπων μεταφοράς πρέπει να βασίζε-
ται σε ένα συνεκτικό μίγμα των εναλλακτικών
καυσίμων. Όλες οι επιλογές πρέπει να συμπερι-
ληφθούν στη στρατηγική χωρίς προτίμηση σε κά-
ποιο συγκεκριμένο καύσιμο, ώστε να τηρηθεί
τεχνολογική ουδετερότητα. Πρέπει να εξασφαλι-
στεί σε κλίμακα ΕΕ η διαθεσιμότητα όλων των
εναλλακτικών καυσίμων και να καθοριστούν κοι-
νές τεχνικές προδιαγραφές για καθένα από αυτά.
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Το υγραέριο είναι υποπροϊόν της αλυσίδας υδρογοναν-

θράκων. Η χρήση του στις μεταφορές αυξάνει την απο-

δοτική χρήση των πόρων. Σήμερα, παράγεται από το

αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· στο μέλλον πιθανόν

και από τη βιομάζα. Σήμερα, το αέριο (τόσο το φυσικό

αέριο όσο και το υγραέριο) αποβάλλεται καιόμενο σε τε-

ράστιες ποσότητες (140 δισεκατομ. κυβικά μέτρα το

2011). Το LPG χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη

και αντιστοιχεί στο 3% των καυσίμων κίνησης και τρο-

φοδοτεί 9 εκατ. αυτοκίνητα. Οι υποδομές LPG έχουν πα-

γιωθεί, με περίπου 28.000 χώρους διάθεσης στην ΕΕ,

αλλά με πολύ άνιση κατανομή στα κράτη μέλη. Ωστόσο,

το πλεονέκτημά του, που έγκειται στις χαμηλές εκπομ-

πές ρύπων, μειώθηκε καθώς τα πρότυπα EURO προ-

χώρησαν στη μείωση των γενικών ορίων των

εκπομπών. Διατηρεί, ωστόσο, ένα σαφές πλεονέκτημα

στις εκπομπές σωματιδίων. Το LPG μπορεί ακόμη να

επεκτείνει το μερίδιο αγοράς του αλλά πιθανότατα θα

παραμείνει μια εξειδικευμένη αγορά.

Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή (LNG) με υψηλή
ενεργειακή πυκνότητα προσφέρει, σε σύγκριση με το ντί-
ζελ, μια αποδοτικότερη συγκριτικά με το κόστος εναλλα-
κτική επιλογή για τις πλωτές δραστηριότητες (μεταφορές,
υπηρεσίες ανοικτής θαλάσσης, αλιεία), τις μεταφορές με
φορτηγά οχήματα και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με
χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και CO2 και υψηλότερη
ενεργειακή απόδοση. Το LNG προσφέρεται ιδιαίτερα για
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεγάλων αποστάσεων
για τις οποίες οι εναλλακτικές επιλογές προς αντικατά-
σταση του ντίζελ είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Τα φορ-
τηγά οχήματα ίσως μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα
πιο περιορισμένα όρια εκπομπής ρύπων των μελλοντικών
προτύπων EURO VI με τρόπο αποτελεσματικό ως προς το
κόστος.
Το LNG αποτελεί επίσης ελκυστική επιλογή καυσίμου για
τα πλοία, ιδίως προκειμένου να τηρούνται τα νέα όρια πε-
ριεκτικότητας σε θείο των θαλάσσιων καυσίμων, τα οποία
θα μειωθούν από 1% σε 0,1% από την 1η Ιανουαρίου 2015
στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECAs) στη
Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μάγχη,
όπως ορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

(ΔΝΟ). Οι υποχρεώσεις αυτές θα αφορούν περίπου τα μισά
από τα 10.000 πλοία τα οποία επί του παρόντος κινούνται
εντός της Ένωσης. Το LNG αποτελεί επίσης ελκυστική οι-
κονομική εναλλακτική επιλογή για τη ναυτιλία εκτός των
SECAs, όπου τα όρια του θείου θα μειωθούν από 3,5% σε
0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020, και διεθνώς.
Η έλλειψη υποδομών εφοδιασμού και κοινών τεχνικών
προδιαγραφών για τον εξοπλισμό ανεφοδιασμού και τους
κανονισμούς ασφαλείας για τον ανεφοδιασμό καυσίμων
δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της αγοράς. Από την άλλη
πλευρά, το LNG στη ναυτιλία θα μπορούσε να είναι οικο-
νομικά βιώσιμο, με τις τρέχουσες τιμές στην ΕΕ να είναι
σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες για το βαρύ μαζούτ
και το χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ντίζελ για θαλάσ-
σιες μεταφορές, και με προοπτικές επέκτασης της χρήσης
του στο μέλλον.
Η μετατροπή του LNG σε παγκόσμιο αγαθό μπορεί να βελ-
τιώσει γενικά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
ενθαρρύνοντας τη χρήση του φυσικού αερίου ως καυσί-
μου κίνησης Η χρήση του LNG στις μεταφορές μπορεί επί-
σης να αυξήσει την αξία του αερίου το οποίο, ειδάλλως,
είναι εύφλεκτο.

LPG (Υγραέριο)

LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο)
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Το φυσικό αέριο προέρχεται από μεγάλα αποθέματα

ορυκτών καυσίμων, από βιομάζα και απόβλητα όπως

το βιομεθάνιο, η παραγωγή του οποίου πρέπει να ξε-

κινά από βιώσιμες πηγές, και στο μέλλον και από τη

«μεθανοποίηση» του υδρογόνου που παράγεται από

ανανεώσιμο ηλεκτρισμό. Όλα τα προαναφερόμενα

μπορούν να εισαχθούν στο δίκτυο του φυσικού αε-

ρίου ώστε ο εφοδιασμός να γίνεται από ένα και μονα-

δικό δίκτυο. Το φυσικό αέριο προσφέρει μια

μακροπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά την ασφά-

λεια του εφοδιασμού των μεταφορών και σημαντικό

δυναμικό για συνεισφορά στη διαφοροποίηση των

καυσίμων μεταφοράς. Προσφέρει επίσης σημαντικά

περιβαλλοντικά οφέλη, ιδίως όταν αναμιγνύεται με το

βιομεθάνιο και εφόσον έχουν ελαχιστοποιηθεί οι δια-

φεύγουσες εκπομπές. Το φυσικό αέριο παρουσιάζει

επίσης πλεονέκτημα όσον αφορά τις χαμηλότερες εκ-

πομπές.

Η τεχνολογία των οχημάτων φυσικού αερίου είναι ώριμη για την ευρεία αγορά, με σχεδόν 1 εκατ. οχήματα σε κυ-

κλοφορία στην Ευρώπη και περίπου 3.000 σταθμούς ανεφοδιασμού. Επιπλέον σταθμοί ανεφοδιασμού θα μπορού-

σαν εύκολα να προμηθευτούν φυσικό αέριο από το υπάρχον πυκνό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη,

εφόσον η ποιότητα του αερίου είναι ικανοποιητική για τα οχήματα CNG.

Τα οχήματα CNG έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και, για τον λόγο αυτό κέρδισαν γρήγορα έδαφος όσον αφορά

τους αστικούς στόλους λεωφορείων, επαγγελματικών φορτηγών και ταξί. Τα βελτιστοποιημένα οχήματα που κι-

νούνται μόνο με φυσικό αέριο είναι ενεργειακά αποδοτικότερα.

Φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανόμενου του βιομεθανίου

CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο):
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H αστικοποίηση και το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ωθούν την ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά μπορούν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο 
την αποδοτικότητα των μεταφορών 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα

με αναφορές των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος σε περί-

που 9 δισεκατομμύρια το 2050. Τα ΗΝΩΜΈΝΑ ΕΘΝΗ εκτιμούν

ότι τα δύο τρίτα του συνόλου του πληθυσμού θα ζει στις πόλεις

μέχρι το 2050, σε σύγκριση με μόλις το ήμισυ του πληθυσμού

που είναι σήμερα. Μαζί με την αστικοποίηση, οι νέες κατανα-

λωτικές συνήθειες με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου

και τις παραδόσεις κατ' οίκον θα επηρεάσουν και αυτές την

ανάγκη της κοινωνίας για αποδοτικές μεταφορικές λύσεις. 

“Για να ξεπεράσουμε τα σχετικά με την κυκλοφορία προβλή-

ματα που βλάπτουν την ποιότητα του αέρα, όπως η συμφό-

ρηση και οι εκπομπές ρύπων, πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα.

Πρέπει να αναλογιστούμε το χώρο που καταλαμβάνουν τα με-

ταφορικά μέσα στους δρόμους μας και τις πηγές ισχύος που

“
Μαζί με την αστικοποίηση, οι νέες καταναλωτικές συνή-
θειες με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις πα-
ραδόσεις κατ' οίκον θα επηρεάσουν και αυτές την ανάγκη
της κοινωνίας για αποδοτικές μεταφορικές λύσεις. 

“
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χρησιμοποιούμε” λέει ο Lars Mårtensson, Διευθυντής

Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα μικρότερα κλειστά φορτηγά θα είναι

η λύση για τις διανομές στις πόλεις του μέλλοντος, ωστόσο το ζή-

τημα δεν είναι τόσο απλό, εξηγεί ο Lars Mårtensson. 

“Αυτό ίσως να ισχύει για κάποιες περιοχές. Γενικά όμως, ένα

πλήρως φορτωμένο φορτηγό είναι ένα αποδοτικό μεταφορικό

μέσο, από πλευράς εκμετάλλευσης χώρου. Στην πραγματικότητα

ένα φορτηγό διανομών διαθέτει λίγο παραπάνω από τη δεκα-

πλάσια μεταφορική ικανότητα ενός μικρότερου βαν”.  

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά μπορούν να βελτιώσουν ακόμα πε-

ρισσότερο την αποδοτικότητα των μεταφορών. Η χαμηλή στάθμη

θορύβου τους, δημιουργεί ευκαιρίες εκτέλεσης μιας ευρείας

γκάμας δραστηριοτήτων στις ώρες χαμηλής κίνησης όπως είναι

οι πρώτες πρωινές ώρες, αργά το απόγευμα ή ακόμα και οι νυ-

χτερινές ώρες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κυκλοφοριακός

φόρτος στους δρόμους κατά τις ώρες αιχμής. Ένα ηλεκτρικό

φορτηγό με μηδενικές εκπομπές ρύπων μπορεί να χρησιμοποι-

είται σε στεγασμένους σταθμούς διακίνησης εμπορευμάτων και

σε περιβαλλοντικές ζώνες.

“Εάν έχουμε τη δυνατότητα αύξησης των δρομολογίων διανο-

μών εκτός των ωρών αιχμής, τα κυκλοφορούντα οχήματα και

κατά συνέπεια η συμφόρηση, θα ήταν λιγότερη στη διάρκεια της

ημέρας, όταν υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες μετακίνησης για

το ευρύ κοινό. Αυτό θα είναι καλό και για τις συνθήκες ασφα-

λείας. Στις πόλεις του αύριο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι

πόροι όπως η ενέργεια, ο χώρος και ο χρόνος αποδοτικότερα

από ότι σήμερα, και τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά μπορούν να συμ-

βάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή”, συνοψίζει ο Lars

Mårtensson.

Ενημέρωση
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Ford Transit 

Νέα έκδοση με ντίζελ κινητήρα 185 ίππων 
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Ειδικότερα, και χάρη στη νέα έκδοση των 185 ίππων το

Transit Custom Sport van είναι το ισχυρότερο μοντέλο στην

ιστορία του. 

Η συγκεκριμένη έκδοση γίνεται ακόμη πιο δελεαστικά χάρη

στην  αναβαθμισμένη γκάμα τεχνολογιών υποστήριξης οδη-

γού, όπως τα Active Park Assist, Adaptive Cruise Control με

Intelligent Speed Limiter, Lane-Keeping Aid, και Blind Spot

Information System που τώρα υποστηρίζει τρέιλερ μήκους

έως 10 m.     

Επίσης, η Sport έκδοση είναι ακόμη πιο ελκυστική χάρη στο

κιτ στιλιστικής αναβάθμισης εξωτερικού, τις ματ μαύρες

σπορ ρίγες με ασημί ή πορτοκαλί πινελιές και τις ζάντες

αλουμινίου Dark Stainless των 16 ιντσών. Σχεδιασμένο για

να εντυπωσιάζει, το van συνδυάζει τις διπλές σπορ ρίγες με

ένα μυώδες κιτ αμαξώματος, που περιλαμβάνει πλαϊνά δια-

κοσμητικά, προεκτάσεις στα τόξα των τροχών και βαμμέ-

νους στο χρώμα του αμαξώματος προφυλακτήρες,

εξωτερικούς καθρέπτες και λαβές θυρών καθώς και ζάντες

αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών. Το σπορτίφ στυλ του μοντέλου

αναδεικνύεται με μία ημιδερμάτινη ταπετσαρία σε από-

χρωση Ebony, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης ή τρίτης

σειράς καθισμάτων, κατά περίπτωση.  Η καμπίνα διαθέτει

ημιδερμάτινα, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και επιβα-

τών. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει Διζωνικό,

Ηλεκτρονικό, Αυτόματο Έλεγχο Θερμοκρασίας (Dual-Zone

Electronic Automatic Temperature Control) and Cruise

Control με Ρυθμιζόμενο Περιοριστή Ταχύτητας (Adjustable

Speed Limiter). Επίσης, διατίθενται Active Park Assist, το

σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 3 της Ford και

ενσωματωμένο μόντεμ FordPass Connect.

“Το  νέο μοντέλο προσφέρεται
με πλειάδα ηλεκτρονικών
συστημάτων ενημέρωσης
και υποβοθήσης, όπως το

FordPass Connect
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Ο δίλιτρος κινητήρας EcoBlue 185 ίππων του Transit Custom που αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού

στο Sport van, διαθέτει ψεκασμό καυσίμου υψηλής πίεσης, αρχιτεκτονική χαμηλών τριβών και ανανεωμένη

σχεδίαση υπερσυμπιεστή χαμηλής αδράνειας που βοηθά ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερη ροπή σε μεγα-

λύτερο εύρος στροφών. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός εξατάχυτου μηχανικού κιβωτίου ή

του εξατάχυτου αυτόματου SelectShift με εκτιμώμενες τιμές εκπομπών CO2 από 151 g/km και κατανάλωσης

από 6,9 l/100 km. Οι πελάτες της σειράς Transit Custom Sport μπορούν να επιλέξουν από μία πλούσια γκάμα

αμαξωμάτων, όπως van, kombi και  διπλοκάμπινα, σε εκδόσεις με κοντό ή μακρύ μεταξόνιο. Η δυναμική

συμπεριφορά βελτιστοποιείται με μία μοναδική έκδοση πλαισίου που προσφέρει αναβαθμισμένη οδική συμ-

περιφορά και άνεση.

Περισσότερη ισχύς 
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MAN Lion’s City E

Το νέο ηλεκτροκίνητο MAN Lion’s City E με μηδενικές εκπομπές κατακτά τις πόλεις με
την καταξιωμένη σχεδίαση και τη γνώριμη άνεση των λεωφορείων MAN.

Το ηλεκτρικό λεωφορείο με αυτονομία

200 χιλιόμετρα
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Οι νέες σχεδιασμένες μπαταρίες χαρίζουν

στο MAN Lion’s City E μεγάλη ισχύ αλλά και

εξαιρετική αυτονομία. Έτσι επιτυγχάνεται

μια αυτονομία έως 200 km και υπό ευνοϊ-

κές συνθήκες χρήσης έως 270 km. Με τη

νυχτερινή φόρτιση ή τη φόρτιση μέσω φις

φόρτισης CCS οι μπαταρίες επιτρέπουν την

εύκολη ενσωμάτωση στις υφιστάμενες δια-

δικασίες.

Το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο δεν κινείται

μόνο με μηδενικές εκπομπές ρύπων, αλλά

και εντελώς αθόρυβα. Αυτό γίνεται ολοένα

πιο σημαντικό, επειδή οι δημόσιες συγκοι-

νωνίες έρχονται αντιμέτωπες με νομοθετι-

κούς περιορισμούς για την προστασία του

περιβάλλοντος.

Διαθέτει νέες λεπτομέρειες, οι οποίες το

κάνουν να ξεχωρίζει ως ηλεκτροκίνητο λε-

ωφορείο της νέας γενιάς. Έτσι δημιουργεί-

ται ένα νέο σύνολο, το οποίο δίνει την κα-

τεύθυνση και σε θέματα σχεδίασης.

Το νέο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο είναι ο

πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης – και

ταυτόχρονα είναι τέλεια προετοιμασμένο

για το μέλλον. Η εγκατεστημένη τεχνολογία

μπαταριών μπορεί να αναβαθμιστεί οικονο-

μικά με μελλοντικές τεχνολογίες μπατα-

ριών. Επιπλέον οι μπαταρίες που

βρίσκονται στην οροφή προσφέρουν μεγα-

λύτερη ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήμα-

τος και ελευθερία διαμόρφωσης στον

εσωτερικό χώρο.

Η MAN Transport Solutions προσφέρει

συμβουλευτική υποστήριξη για την ισχύ

των μπαταριών, τη φόρτιση στο αμαξοστά-

σιο, την υποδομή σταθμών φόρτισης, την

ικανότητα αναβάθμισης και άλλα: Το MAN

Lion’s City E οδηγεί ολοταχώς στο μέλλον. 

τεχνολογία «
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Ένας νέος κινητήρας V8 16 λίτρων

φυσικού αερίου 

Ο νέος κινητήρας αερίου παρουσιάζεται

σε έκθεση, στο Ντουμπάι με θέμα τον εξη-

λεκτρισμό. "Η Scania βρίσκεται στη συγ-

κεκριμένη έκθεση για να δείξει ότι οι

κινητήρες μας προσαρμόζονται στις δια-

φορετικές ανάγκες της  εποχής . Αυτός ο

νέος κινητήρας βιοαερίου φέρει νέα στοι-

χεία,  που τον κάνουν έναν από τους πιο

οικολογικούς κινητήρες σε όλη τη γκάμα

μας»  ανέφερε ο Hans Petersson, Γενικός

Διευθυντής Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας, για τους κινητήρες Scania. Ο

νέος κινητήρα βιοαερίου μοιράζεται εξαρ-

τήματα, ανταλλακτικά και συστήματα, που

ήδη υπάρχουν στην σουηδική φιρμα.

«Έτσι, ολοένα και περισσότερο βλέπουμε

τις εταιρείες κατασκευής φορτηγών να

επενδύουν στο βιοαέριο, και τους κινητή-

ρες αερίου σε όλο τον κόσμο ", λέει ο

Petersson. 

Η Scania θέτει σε λειτουργία ένα νέο κινητήρα V8 16 λίτρων 

που θα έχει ως βασικό καύσιμο πιο οικολογικά βιοκαύσιμα!  

Καθώς η ατζέντα των προϊόντων σχεδόν σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες

επεκτείνεται για να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα τις αυ-

στηρές νομοθεσίες εκπομπών ρύπων, η Scania παρουσιάζει κινητήρες για

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας εναλλακτικά καύσιμα,

προκειμένου να εξασφαλιστεί  πιο βιώσιμες λύσεις για το μέλλον. 

SCANIA V8 16



#168 ● ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ● 35

τεχνολογία «



Νέος κινητήρας βιοαερίου



Ο νέος κινητήρας βιοαερίου μοιράζεται εξαρτήματα, ανταλλακτικά και συστήματα, που ήδη υπάρ-

χουν στην σουηδική φιρμα.  «Έτσι, ολοένα και περισσότερο βλέπουμε τις εταιρείες κατασκευής

φορτηγών να επενδύουν στο βιοαέριο, και τους κινητήρες αερίου σε όλο τον κόσμο ", λέει ο

Petersson. Ο νέος κινητήρας βιοαερίου OC16 V8 είναι ένας V8 16 λίτρων. Η ισχύς του αγγίζει τα

320 kW με το εύρος στροφών να είναι  μεταξύ των 1.500 / 1.800 r / min . Τα  φορτηγά με κινητήρα

αερίου προσφέρουν την ίδια οικονομία καυσίμου όπως τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα φορτηγά.

Ωστόσο και επειδή το LNG είναι συνήθως φθηνότερο, υπάρχει μια καλή ευκαιρία να περιοριστούν

ακόμη περισσότερο τα κόστη καυσίμου. Η χρήση οχημάτων με κινητήρα αερίου δεν είναι επω-

φελής μόνο για το περιβάλλον. Είναι επωφελής και για την εταιρεία Scania με τον περιορισμό

των άμεσων και έμμεσων δαπανών.
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“T-pod”


“

Το T-pod είναι ένα ηλεκτρικό,  αυτόνομο «φορτηγό»  που δεν έχει καν 
καμπίνα για οδηγό. Απλά, η εταιρεία προγραμμάτισε το δρομολόγιο, και το

φορτηγό κινήθηκε ακριβώς στις εντολές που έδωσε στον ηλεκτρονικό
«οδηγό». Ξεκίνησε, φόρτωσε, πήγε στον τελικό προορισμό και επέστρεψε! 

Εγκρίθηκε το πρώτο 
φορτηγό χωρίς οδηγό! 

"Τα αυτόνομα φορτηγά θα γίνουν όλο και πιο

σημαντικά για τον τομέα της εφοδιαστικής

αλυσίδας. Σε συνεργασία με την Einride, εί-

μαστε πλέον σε θέση να εισαγάγουμε αυτό-

νομα, πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά σε συνεχή

ροή σε δημόσιο δρόμο – κάτι που πλέον

αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μετάβαση

στο αύριο του μεταφορικού συστήματος", λέει

ο Jochen Thewes, Διευθύνων Σύμβουλος

της DB Schenker.

Μάλιστα, πριν από λίγο διάστημα, η Σουηδική

Υπηρεσία Μεταφορών και η Einride διεξήγα-

γαν και μια εκτενή δοκιμή σε πραγματικές

συνθήκες στην περιοχή Jönköping. 
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Η υπηρεσία μεταφορών της Σουηδίας, μετά τις πρώ-

τες δοκιμές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το T-pod

λειτουργεί σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονι-

σμούς κυκλοφορίας. Μάλιστα εγκρίθηκε και η αίτηση

της Einride για επέκταση του πιλότου σε δημόσιο

δρόμο.

"Οι βαριές οδικές μεταφορές είναι υπεύθυνες για

ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εκπομπών

CO2. Το νέο αυτόνομο, ηλεκτρικό φορτηγό είναι ένα

μικρό αλλά σημαντικό βήμα που θα μας οδηγήσει

στο μέλλον σε ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Η

άδεια του Σουηδικού Οργανισμού Μεταφορών απο-

τελεί σημαντική μαρτυρία όσον αφορά την ασφάλεια

που παρέχουν τα αυτονομα φορτηγά χωρίς τις ανα-

στολές του παρελθόντος", λέει ο Robert Falck,

Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Einride.

Η καθημερινή μεταφορά μεταξύ αποθήκης και τερ-

ματικού θα αρχίσει σε λίγο χρονικό διάστημα.

Η άδεια δοκιμών ισχύει για δρομολόγια – προς το

παρόν – μικρών αποστάσεων, πάντα σε δημόσιο

δρόμο σε μια βιομηχανική περιοχή - μεταξύ αποθή-

κης και τερματικού σταθμού - όπου οι ταχύτητες κυ-

κλοφορίας είναι συνήθως χαμηλές. Οι Einride και DB

Schenker ξεκίνησαν τη συνεργασία τους πριν από

ένα χρόνο. Στην επιτυχή επίτευξη του στόχου συμ-

μετέχουν και δύο άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η

Ericsson και η Telia που παρέχουν την εγκατάσταση

υψηλής απόδοσης για σύνδεση 5G – στοιχείο απα-

ραίτητο για την αυτόνομη και ακριβή κυκλοφορία του

φορτηγού.

τεχνολογία «
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Το νέο Mercedes-Benz Arocs 

γίνεται πιο ψηφιακό! 

Με το νέο Multimedia Cockpit ο οδηγός τροφοδοτείται 

με πλειάδα πληροφοριών, που κάνουν την μεταφορά 

ακόμη πιο προβλέψιμη και εύκολη. 

Multimedia Cockpit 

Σε μια κατηγορία που τα φορτηγά κονταροχτυ-

πιούνται σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο, η

Mercedes-Benz, δείχνει να πρωτοπορεί σε το-

μείς που φέρνουν τα βαρέα της φορτηγά ένα

σκαλί πιο πάνω. Έτσι, η φίρμα παρουσίασε προ-

σφάτως, τον ανανεωμένο σε τεχνολογικό επί-

πεδο Arocs με νέα ψηφιακά στοιχεία, με το

φορτηγό βαρέως τύπου, να παραμένει πιστό στις

αρετές του και να συνεχίζει να υπερέχει με ατού

τη δύναμη των κινητήρων, και την αποτελεσμα-

τικότητα επί των μεταφορικών καθηκόντων του.

Παράλληλα, η ναυαρχίδα της Mercedes-Benz

Trucks για κατασκευές προσφέρει νέες πρωτο-

ποριακές ψηφιακές εφαρμογές. Πάνω απ 'όλα,

η ήδη υπάρχουσα έκδοση του Arocs που μπορεί

να φιλοξενήσει - μεταξύ των εκδόσεων - και

μπετονιέρα, έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο

σε σημεία που ανάγουν την τεχνολογική υπε-

ροχή του. Για παράδειγμα, διαθέτει μεμονωμέ-

νες λειτουργίες ελέγχου αμαξώματος που δεν

σχετίζονται τόσο με την ασφάλεια – πυλώνας

στον οποίο υπερέχει η φίρμα – αλλά μπορούν να

ενσωματωθούν αρκετές από αυτές στο προηγ-

μένο Multimedia Cockpit των νέων Arocs. Οι

οθόνες στο νέο Multimedia Cockpit δείχνουν τις

λειτουργίες  του φορτηγού και οι εικονικοί δια-

κόπτες λειτουργούν ως συμπληρωματικοί έλεγ-

χοι που αφορούν το γερμανικό φορτηγό. 

Mercedes-Benz Arocs
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Το νέο Cockpit Multimedia του Arocs αποτελείται από δύο ψηφιακές οθόνες και

αντικαθιστά τα κλασικά, αναλογικά όργανα ενώ και συμπληρώνει τον πίνακα

ελέγχου στο ταμπλό. 

Η κύρια έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης πίσω από το τιμόνι δείχνει σαφώς όλες τις πληροφο-

ρίες του οχήματος καθώς και τις συνθήκες οδήγησης και λειτουργίας του φορτηγού. 

Αν για παράδειγμα ένα εργαλείο είναι σε λειτουργία, αυτό εμφανίζεται συμβολικά από τις ενδεικτι-

κές λυχνίες στην κύρια οθόνη. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να λάβει μηνύματα για κάθε περίπτωση,

όπως βλάβες κ.α.. Τα πιθανά μηνύματα ενδέχεται να είναι "Σφάλμα μετάδοσης στη λειτουργία του

οχήματος", "Βλάβη στη σύζευξη ρυμουλκούμενου", "Θερμοκρασία λαδιού του κινητήρα που μπο-

ρεί να είανι πάρα πολύ υψηλή" ή "Απαιτείται υπηρεσία σέρβις".

Η δεύτερη οθόνη του Multimedia Cockpit με οθόνη αφής βρίσκεται στο ταμπλό. Επιπλέον, είναι

ακόμα δυνατή η μεταφορά λειτουργιών στους κλασικούς διακόπτες στον πίνακα ελέγχου ακριβώς

κάτω από τη δευτερεύουσα οθόνη.  Επίσης,  οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών τρό-

πων προβολής και, για παράδειγμα, να έχει μόνο την εικόνα πλήρους οθόνης που εμφανίζεται

αυτή τη στιγμή που τον ενδιαφέρει. Συνολικά, το νέο σύστημα πολυμέσων, προσφέρει ακόμη πε-

ρισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης του οδηγού ,τόσο για την κατάσταση του φορτηγού, τις ηλε-

κτρονικές λειτουργίες, με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα. 

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Πιο σύγχρονο από ποτέ!

Citroen 
Berlingo
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Το νέο Citroën Berlingo είναι πλήρως εναρμονισμένο με το πρό-

γραμμα Citroën Advanced Comfort και οι επιβάτες με το πρώτο

άνοιγμα των θυρών αντιλαμβάνονται οπτικά τα υψηλά επίπεδα

άνεσης που προσφέρουν το εξαιρετικά φωτεινό και ευρύχωρο

εσωτερικό με τους πολυάριθμους αποθηκευτικούς χώρους (28

συνολικά αποθηκευτικοί χώροι, χωρητικότητας έως 186 λίτρα).

Η πρόσβαση στο εσωτερικό για τους πίσω επιβάτες γίνεται εύ-

κολα χάρη στις μεγάλες πλαϊνές συρόμενες πόρτες (οι οποίες

πλέον διατίθενται και με πίσω ηλεκτρικά παράθυρα), ενώ ο

χώρος αποσκευών είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος χάρη στην

μεγάλη πίσω μονή πόρτα η οποία μπορεί να εξοπλιστεί με ανοι-

γόμενο τζάμι. 

Επίσης, προσφέρει κορυφαία επίπεδα άνεσης και πολυχρηστι-

κότητας στο εσωτερικό καθώς διαθέτει:

• Τρία ανεξάρτητα πίσω καθίσματα ίδιου πλάτους με δυνατότητα

αφαίρεσης και πλήρους αναδίπλωσης στην 2η σειρά επιβατών 

• Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού, το οποίο δημιουργεί μια

ενιαία και επίπεδη επιφάνεια στο εσωτερικό μήκους 2,7μ στην

έκδοση M και 3,0μ στην έκδοση XL, δίνοντας την δυνατότητα με-

ταφοράς μακριών αντικειμένων 

• Δύο ανεξάρτητα και αφαιρούμενα καθίσματα στην 3η σειρά επι-

βατών με δυνατότητα επιμήκους ρύθμισης κατά 130χιλ.

(Προαιρετικός εξοπλισμός στην έκδοση M και βασικός εξοπλι-

σμός στην έκδοση XL).

“Με παρακαταθήκη την ιστορία του, 
αποτελεί σημείο αναφοράς στους τομείς της

άνεσης, της λειτουργικότητας και της 
πολυχρηστικότητας, στοιχεία τα οποία αποτε-

λούν τους κύριους λόγους απόκτησης ενός 
αυτοκινήτου τέτοιου τύπου

Βασικό χαρακτηριστικό του κορυ-

φαίου επίπεδου πρακτικότητας

που προσφέρει αποτελεί η πρω-

τοποριακή πολυχρηστική γυάλινη

οροφή Modutop η οποία διαθέτει

92 λίτρα αποθηκευτικών χώρων

χάρη στην κεντρική αποθηκευτική

κονσόλα οροφής και τον εύκολα

προσβάσιμο μεγάλο αποθηκευ-

τικό χώρο στο πίσω μέρος της

οροφής. 

Οι έξυπνες αποθηκευτικές λύσεις

ολοκληρώνονται από την κεντρική

κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο

ανάμεσα στα μπροστινά καθί-

σματα, τα δύο ντουλαπάκια συνο-

δηγού εκ των οποίων το Top Box

επιτρέπει την φύλαξη ενός laptop

15”, αποθηκευτικό χώρο πάνω

από τον πίνακα οργάνων και απο-

θηκευτικούς χώρους στο πάτωμα

της 2η σειράς επιβατών.
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Στον τομέα της ασφάλειας το νέο Berlingo διαθέτει ένα ολοκληρωμένο

πακέτο στον βασικό εξοπλισμό όλης της προϊοντικής γκάμας:

• Active Safety Brake, Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (μέχρι τα 85 km/h)

• Collision Warning Alert, Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης

• Lane Keeping Assist, Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

(από 65 έως 180 km/h)

• Traffic Sign Recognition, Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας

• Coffee Break Alert, Σύστημα ειδοποίησης ξεκούρασης οδηγού

Ταυτόχρονα, στον προαιρετικό εξοπλισμό διατίθενται:

• Adaptive Cruise Control, Προσαρμοζόμενος Ρυθμιστής και Περιοριστής τα-

χύτητας (εκδόσεις EAT8)

• Driver Attention Alert, Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού 

• Extended Traffic Sign Recognition, Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλο-

φoρίας (STOP, Απαγορευτικό Εισόδου/  Προσπέρασης)

• Αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας φώτων

• Σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας

• Σύστημα Grip Control με Hill Assist Descent

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το νέο Citroen

Berlingo Multispace διαθέτει μεταξύ άλλων:

• Έγχρωμη οθόνη αφής 8”

• Σύστημα Mirror Screen με λειτουργία Mirror Link®,

Apple CarPlayTM και Android Auto

• Σύστημα 3D Navigation 

• Connect Box: Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης

και οδικής βοήθειας

• Σύστημα ασύρματης φόρτισης κινητού τηλεφώνου

Το νέο Citroën Berlingo εφοδιάζεται με τελευταίας γε-

νιάς κινητήρες βενζίνης PureTech και πετρελαίου

BlueHDi, προδιαγραφών Euro 6.2, ιπποδυνάμεις από

75hp ως 130hp και δυνατότητα επιλογής μεταξύ μη-

χανικού κιβωτίου 5 η 6 σχέσεων καθώς και αυτόμα-

του κιβωτίου 8-σχέσεων (ΕΑΤ8), προσφέροντας

άριστη ισορροπία οικονομίας και επιδόσεων

Citroen Berlingo
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Από μία ανεξάρτητη αλλά σχετική δοκιμή στόλου οχημάτων στο Λονδίνο, στην οποία συμμετέχουν 20 plug-in

υβριδικά (PHEV) Transit Custom van, η Ford διαπίστωσε επίσης ότι οι στόλοι λειτουργούσαν αμιγώς στο ηλε-

κτρικό πρόγραμμα στο 35% του χρόνου που βρίσκονταν στο δρόμο. Το ποσοστό αυτό αυξανόταν στο 45% στην

περιοχή του Μείζονος Λονδίνου και στο 68% στο κεντρικό Λονδίνο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δοκιμής –που βασίστηκε

σε 80.000 χλμ. τα οποία κάλυψε ο στόλος των PHEV

οχημάτων– δεν παρατηρήθηκε καμία χρήση δημόσιων

σταθμών φόρτισης, καθώς τα οχήματα φορτίζονταν είτε

σε αμαξοστάσια, είτε στο σπίτι. Επιπλέον, τα αυτοκίνητα

ξεκινούσαν την ημέρα κατά μέσο όρο με μόλις 45% φόρ-

τιση στις μπαταρίες τους, γεγονός που έρχεται να υπο-

γραμμίσει την αξία που μπορούν να προσθέσουν τα

σημεία φόρτισης που θα συναντά το όχημα κατά τη διάρ-

κεια της διαδρομής του. Διαπιστώθηκε επίσης ότι με την

πάροδο του χρόνου οι χρήστες άρχισαν να γνωρίζουν

περισσότερα για την αποδοτική φόρτιση των οχημάτων,

κυρίως στα αμαξοστάσιά τους.

Οι σταθμοί ταχείας φόρτισης μπορούν να φορτίσουν τη

μπαταρία έως το 80% σε χρόνο 30-40 λεπτά. Αυτή τη

στιγμή υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά

αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ενώ αναμένεται ότι σε όλο τον

κόσμο θα διεκδικούν την πλειοψηφία όλων των πωλή-

σεων καινούργιων αυτοκινήτων  καθώς και το ένα τρίτο

όλων των ταξινομήσεων εταιρικών στόλων μέχρι το

2040. Εντούτοις, ήδη υπάρχουν ανησυχίες για την έλ-

λεψη πρόβλεψης για επαρκή αριθμό σημείων φόρτισης.

Πριν λίγο καιρό, η Ford ανακοίνωσε πώς τα δεδομένα

μεγάλου όγκου μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση

της ασφάλειας των πόλεων επισημαίνοντας ποια μπορεί

να είναι στο μέλλον τα πιθανά περιστατικά τροχαίων

ατυχημάτων. Η εταιρεία την περασμένη μόλις εβδομάδα

αποκάλυψε μία εκτεταμένη γκάμα νέων οχημάτων με

το διακριτικό τίτλο Ford Hybrid. Η ολοκληρωμένη γκάμα

16 ηλεκτροκίνητων μοντέλων που ανακοινώθηκε στο

Άμστερνταμ στην εκδήλωση “Go Further” θα περιλαμ-

βάνει από μικρά οικογενειακά αυτοκίνητα μέχρι SUV και

επιβατικές εκδόσεις van, συμπεριλαμβανομένου ενός

σπορ SUV εμπνευσμένου από τη Mustang και ενός πλή-

ρως ηλεκτρικού Transit van. Τα μελλοντικά, πλήρως

ηλεκτρικά οχήματα θα έχουν την υποστήριξη της κοινο-

πραξίας IONITY, η οποία στοχεύει στην κατασκευή 400

σταθμών σε κομβικές Ευρωπαϊκές τοποθεσίες μέχρι το

2020.

«Ο εξηλεκτρισμός αλλάζει τα δεδομένα στην οδήγηση

και τον ανεφοδιασμό των οχημάτων μας.

Συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος και η φιλοσοφία φόρτι-

σης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαφέρουν ουσια-

στικά από τον ανεφοδιασμό με βενζίνη ή diesel των

παραδοσιακών μοντέλων, που διαρκεί μόλις πέντε

λεπτά», δήλωσε οScott. «Για να προσδιορίσουμε τη θέση

αυτών των πρόσθετων σημείων φόρτισης, λάβαμε υπό-

ψιν τα συνήθη μοτίβα οδήγησης και στάσεων, ώστε να

μπορέσουμε να εντάξουμε την επαναφόρτιση στις κα-

θημερινές δραστηριότητες των οδηγών.»

Δοκιμή στόλου 20 ηλεκτρικών van Ford 
στο Λονδίνο










