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Ευρωπαϊκή Ένωση
Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία των φορ-
τίων για οδική μεταφορά

Έως το 2021 - Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη
λύσεων αυτοματοποίησης στις οδικές μεταφορές

Ολοκληρώθηκε το πρώτο δρομολόγιο διεθνούς
μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγγραφων

διαδικασιών

Η μετάβαση στους ευφυείς ταχογράφους:
πώς οι στόλοι μπορούν να εισέλθουν στη νέα
εποχή χωρίς προβλήματα

Τεχνολογία:
Volvo FH: To i-Save μειώνει το κόστος

κατανάλωσης καυσίμου έως 7%

Τεχνολογία:
Renault Master, Traffic, Alaskan

Τεχνολογία:
Η ανάρτηση αέρα στο Volvo FH16 GRAS-G2

Παρουσίαση: Mercedes-Benz e-Actros

Παρουσίαση: Κangoo Express

Παρουσίαση: Nissan NV250

Νέα επιχειρήσεων
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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,

Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, είτε ως οδηγοί, είτε ως ιδιοκτήτες μεταφορικών
εταιρειών, το σίγουρο είναι ότι συμφωνούν, για την ασφάλεια που προσφέρουν τα σύγχρονης τεχνολογίας φορ-
τηγά, ενώ, όσο και αν βλέπουν με επιφυλακτικότητα τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις ( που θα ανεβάσουν
τις τιμές των μελλοντικών φορτηγών), η αυτοματοποιημένη οδήγηση, τα συστήματα υποβοήθησης και η συν-
δεσιμότητα των φορτηγών είναι πλέον ο ...φύλακας – άγγελος των μεταφορών. Για παράδειγμα, ακόμη και σή-
μερα, το  90% όλων των τροχαίων ατυχημάτων οφείλονται- έστω και εν μέρει-στον ανθρώπινο παράγοντα. Η
λύση της διευρυμένης εφαρμογής συστημάτων υποβοήθησης με απτά αποτελέσματα – αποφυγής σύγκρουσης,
φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι αφημερημένος κ.α  - αλλά και η αύξηση
του ρόλου της αυτοματοποίησης οδήγησης μέσω των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ή της
πλήρους αυτοματοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευπρόσδεκτα συμπληρωματικά στοιχεία.
Ήδη,  τομέας της αυτοματοποίησης κινείται με γοργούς ρυθμούς και απ’ ότι φαίνεται είμαστε στα πρόθυρα να
αντικρύσουμε τη μεταφορά των αγαθών μας όχι μόνο από αυτοκινούμενα φορτηγά αλλά και από μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη (drones) και συστήματα hyperloop.
Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, οι περισσότερες φίρμες, βιομηχανίες κατασκευής φορτηγών
συνεργαζόμενες με τους μεγάλους παρόχους νέων συστημάτων υποβοήθησης, έχουν πλέον εφαρμόσει σε
πολλά φορτηγά συστήματα που σε κάθε περίπτωση μειώνουν σημαντικά τα ατυχήματα, όπως αυτό, που εντοπίζει
οχήματα, πεζούς κ.α. στις τυφλές γωνίες, και λύνει ένα σοβαρό θέμα της ορατότητας των οδηγών φορτηγών.
Σήμερα, η Volvo, η Scania, η Mercedes – Benz και άλλες έχουν προχωρήσει σημαντικά τον τομέα συστημάτων
υποβοήθησης στα φορτηγά, η αυτοματοποιημένη οδήγηση βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, ενώ αναμένουμε
την επόμενη δεκαετία κοσμογονικές αλλαγές, πάντα, με γνώμονα την μείωση των τροχαίων από αιτίες που σε
λίγα χρόνια θα αποτελούν παρελθόν.
Στο σημερινό μας τεύχος σας δίνουμε, μεταξύ άλλων, μια γεύση από τις τεχνικές λύσεις συστημάτων υποβοή-
θησης, όπως της Volvo Trucks που κερδίζει τις εντυπώσεις με την εφαρμογή τέτοιων λύσεων, σήμερα στα φορ-
τηγά της. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Όταν τοποθετείται οποιοδήποτε φορτίο πάνω σε ένα όχημα,

δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμε-

νων διαστάσεων, φορτίων άξονα και συνολικών βαρών. Θα

πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα ελάχιστα φορτία

άξονα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια και ότι το

σύστημα διεύθυνσης και πέδησης του οχήματος λειτουργεί

όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του

οχήματος. Οι μονάδες μεταφοράς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες

όσον αφορά τη θέση του κέντρου βάρους του φορτίου, λόγω

των καθορισμένων φορτίων άξονα για τη σωστή λειτουργία

του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης. 

Τα οχήματα αυτά μπορεί να διαθέτουν ειδικά διαγράμματα (βλ.

παραδείγματα παρακάτω, εικόνα 4 και εικόνα 5), τα οποία δεί-

χνουν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο ως συνάρτηση της

διαμήκους θέσεως του κέντρου βάρους του. Γενικά, το μέγι-

στο ωφέλιμο φορτίο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν το

κέντρο βάρους είναι τοποθετημένο εντός στενών ορίων πε-

ρίπου στο ήμισυ του μήκους του χώρου φόρτωσης. Θα πρέπει

να παρέχονται διαγράμματα κατανομής του φορτίου από τον

κατασκευαστή του οχήματος ή του αμαξώματος, ενώ μπο-

ρούν επίσης να υπολογίζονται αργότερα με βάση τη γεωμε-

τρία του οχήματος, όλα τα ελάχιστα και μέγιστα φορτία άξονα,

την κατανομή του απόβαρου σε κάθε άξονα, καθώς και το μέ-

γιστο ωφέλιμο φορτίο, είτε με τη χρήση λογιστικών φύλλων

είτε με απλές εφαρμογές λογισμικού. Τέτοιου είδους εφαρμο-

γές διατίθενται στο διαδίκτυο, δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές

τιμές. Η κατανομή του φορτίου σύμφωνα με το διάγραμμα κα-

τανομής του φορτίου των οχημάτων βοηθά στο να μην υπάρ-

ξει υπέρβαση των επιτρεπόμενων φορτίων άξονα του

οχήματος.

 οδική ασφάλεια


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία 

των φορτίων για οδική μεταφορά

■ Κατανομή του φορτίου 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία των φορτίων για οδική μεταφορά

■ Παραδείγματα διαγράμματος κατανομής του φορτίου σε τυπικό διαξονικό φορτηγό χωρητικότητας 18 τόνων:

Διάγραμμα κατανομής του φορτίου σε διαξονικό φορτηγό Διάγραμμα κατανομής του φορτίου σε τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12640, EN 12641, EN 12642 και EN

283 ορίζουν τις απαιτήσεις για τη δομή του οχήματος και τα ση-

μεία πρόσδεσης των μονάδων μεταφοράς φορτίου (Cargo

Transport Units, CTU), των οχημάτων και των κινητών αμα-

ξωμάτων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η ποσότητα των

διατάξεων ασφαλούς στοιβασίας φορτίου στις διάφορες μο-

νάδες μεταφοράς φορτίου εξαρτάται από τον τύπο του φορτίου,

καθώς και την αντοχή στα πλευρικά τοιχώματα, την εμπρόσθια

πλευρά και το οπίσθιο τοίχωμα. Σύγκριση των απαιτήσεων

αντοχής στα πλευρικά τοιχώματα, την εμπρόσθια πλευρά και

το οπίσθιο τοίχωμα των μονάδων μεταφοράς φορτίου.

Οι τύποι οχήματος που επισημαίνονται με πράσινο έχουν αν-

θεκτικά πλευρικά τοιχώματα, τα οχήματα με κίτρινο έχουν

πλευρικά τοιχώματα με διατάξεις εμπλοκής μόνο στο κάτω

μέρος, ενώ τα πλευρικά τοιχώματα των οχημάτων που επι-

σημαίνονται με κόκκινο θα πρέπει να θεωρούνται ότι προσφέ-

ρουν απλώς προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ακολουθεί

περιγραφή της πρακτικής χρήσης των διαφόρων αντοχών.

Επισημαίνεται ότι, αν τα πλευρικά τοιχώματα χρησιμοποιούν-

ται για την εμπλοκή του φορτίου, είναι σημαντικό να χρησιμο-

ποιείται το είδος και ο αριθμός των πήχεων που προβλέπονται

στο πιστοποιητικό δοκιμής. Οι πήχεις θα πρέπει να τοποθε-

τούνται έτσι ώστε το βάρος του φορτίου να κατανέμεται στα

φέροντα τμήματα των πλευρικών τοιχωμάτων, δηλαδή τους

πασσάλους, τον φορέα μεταφοράς του καλύμματος και το δά-

πεδο. 

■ Δομή οχήματος

Τα οχήματα ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με την αντοχή στα πλευρικά τοιχώματα: 

• EN 12642 XL με αντοχή 40% του ωφέλιμου φορτίου (0,4 P) 

• EN 12642 XL με αντοχή 30% του ωφέλιμου φορτίου (0,3 P)

• Καμία αντοχή· 0% του ωφέλιμου φορτίου

■ Πλευρικά τοιχώματα 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία των φορτίων για οδική μεταφορά

■ Πλευρικά τοιχώματα

- EN 12642 XL Αν τα πλευρικά τοιχώματα είναι κατασκευα-

σμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12642 XL, θα πρέπει να

υποβάλλονται σε δοκιμή ώστε να διαπιστωθεί ότι μπορούν να

δεχθούν δύναμη που αντιστοιχεί στο 40% του ωφέλιμου φορ-

τίου (0,4 Ρ) ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο το μήκος και

τουλάχιστον στο 75% του εσωτερικού ύψους του πλευρικού

τοιχώματος. 

Η εκ κατασκευής επιτάχυνση σε πλάγια κατεύθυνση είναι 0,5

g. Επομένως, εάν ο συντελεστής τριβής είναι τουλάχιστον 0,1,

τα πλευρικά τοιχώματα είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντέ-

χουν τις πλάγιες δυνάμεις ενός πλήρους ωφέλιμου φορτίου.

Πλευρικά τοιχώματα - EN 12642 L Αν τα πλευρικά τοιχώματα

είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12642 L,

τα πλευρικά τοιχώματα σε ένα ρυμουλκούμενο όχημα κυτι-

οειδούς δομής θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή ώστε να

διαπιστωθεί ότι μπορούν να δεχθούν δύναμη που αντιστοιχεί

στο 30% του ωφέλιμου φορτίου (0,3 Ρ) ομοιόμορφα κατανεμη-

μένη σε όλο το μήκος και το ύψος του πλευρικού τοιχώματος. 

Η εκ κατασκευής επιτάχυνση σε πλάγια κατεύθυνση είναι 0,5

g. Επομένως, εάν ο συντελεστής τριβής είναι τουλάχιστον 0,2,

τα πλευρικά τοιχώματα είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντέ-

χουν τις πλάγιες δυνάμεις ενός πλήρους ωφέλιμου φορτίου.

Επισημαίνεται ότι τα πλευρικά τοιχώματα σε ένα όχημα με δι-

πλανά κουρτίνα κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο

EN 12642 L θεωρούνται ότι προσφέρουν απλώς προστασία

από τις καιρικές συνθήκες. 

Όταν το φορτίο μεταφέρεται σε μία μονάδα μεταφοράς φορτίου χωρίς ανθεκτικά πλευρικά τοιχώματα, όλο το βάρος του φορτίου

πρέπει να ασφαλίζεται έναντι πλάγιας μετακίνησης με προσδέσεις, σύμφωνα με τον Σύντομο Οδηγό Πρόσδεσης. 18 

■ Πλευρικά τοιχώματα - Καμία αντοχή
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■ Εμπρόσθια πλευρά ■ Οπίσθιο τοίχωμα - EN 12642 XL 

Η εμπρόσθια πλευρά μπορεί να έχει τις εξής αντοχές: 

• EN 12642 XL με αντοχή 50% του ωφέλιμου φορτίου (0,5 P)

• EN 12642 XL με αντοχή 40% του ωφέλιμου φορτίου (0,4 P), κατ’ ανώτατο

όριο 5.000 daN 

• Μονάδα μεταφοράς φορτίου ή φορτίο χωρίς επισήμανση που δεν έχει

προσδεθεί με ασφάλεια στην εμπρόσθια πλευρά, 0% του ωφέλιμου φορτίου. 

Οι συντελεστές τριβής είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 12195-1: 2010.

Εμπρόσθια πλευρά - EN 12642 XL Αν η εμπρόσθια πλευρά είναι κατασκευα-

σμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 12642 XL, μπορεί να δεχθεί δύναμη που

αντιστοιχεί στο 50% του ωφέλιμου φορτίου (0,5 P). 

Η εκ κατασκευής επιτάχυνση σε εμπρόσθια κατεύθυνση είναι 0,8g.

Επομένως, εάν ο συντελεστής τριβής είναι τουλάχιστον 0,3, η εμπρόσθια

πλευρά είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέχει τις δυνάμεις με εμπρόσθια κα-

τεύθυνση ενός πλήρους ωφέλιμου φορτίου. Εμπρόσθια πλευρά - EN 12642

L 

Οι εμπρόσθιες πλευρές που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο

EN 12642 L μπορούν να δεχθούν δύναμη που αντιστοιχεί στο 40% του ωφέ-

λιμου φορτίου των οχημάτων (0,4 P). Ωστόσο, για οχήματα με ωφέλιμο φορτίο

άνω των 12,5 τόνων, η απαίτηση αντοχής περιορίζεται σε δύναμη 5.000 daN.

Σε σχέση με το όριο αυτό, ο κατωτέρω πίνακας 1 δείχνει το βάρος του φορτίου

σε τόνους που επιτρέπεται να στηρίζεται σε εμπρόσθια πλευρά περιορισμένης

αντοχής 5.000 daN για διαφορετικούς συντελεστές τριβής. Εάν η μάζα του

φορτίου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του πίνακα, χρειάζονται

πρόσθετες διατάξεις ασφαλούς στοιβασίας. 

Αν το οπίσθιο τοίχωμα είναι κατασκευασμένο σύμ-

φωνα με το πρότυπο EN 12642 XL, μπορεί να δεχ-

θεί δύναμη που αντιστοιχεί στο 30% του ωφέλιμου

φορτίου (0,3 P). Η εκ κατασκευής επιτάχυνση σε

κατεύθυνση προς τα πίσω είναι 0,5 g. Επομένως,

εάν ο συντελεστής τριβής είναι τουλάχιστον 0,2, το

οπίσθιο τοίχωμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αν-

τέχει τις δυνάμεις με κατεύθυνση προς τα πίσω

ενός πλήρους ωφέλιμου φορτίου. Πίσω τοίχωμα

- EN 12642 L Τα οπίσθια τοιχώματα που είναι κα-

τασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12642

L μπορούν να δεχθούν δύναμη που αντιστοιχεί στο

25% του ωφέλιμου φορτίου των οχημάτων (0,25

P).

Ωστόσο, για οχήματα με ωφέλιμο φορτίο άνω των

12,5 τόνων, η απαίτηση αντοχής περιορίζεται σε

δύναμη 3.100 daN. Σε σχέση με το όριο αυτό, ο πί-

νακας 2 δείχνει το βάρος του φορτίου σε τόνους

που επιτρέπεται να στηρίζεται σε οπίσθιο τοίχωμα

περιορισμένης αντοχής 3.100 daN για διαφορετι-

κούς συντελεστές τριβής. Εάν η μάζα του φορτίου

είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του πί-

νακα, χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις ασφαλούς

στοιβασίας. 

Συντελεστής τριβής 
μ

Μάζα φορτίου που μπορεί να στηρίζεται στην εμπρόσθια
πλευρά με κατεύθυνση προς τα εμπρός (τόνοι)

■ Πίνακας 1
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία των φορτίων για οδική μεταφορά

■ Ασφάλιση των θυρών

Όταν οι θύρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν μια ορι-

σμένη αντίσταση εμπλοκής, οι θύρες μπορούν να θεωρη-

θούν ως ανθεκτικό διαχωριστικό του χώρου του φορτίου,

υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι στοιβαγμένο κατά

τρόπο ώστε να αποφευχθούν φορτία πρόσκρουσης στις

θύρες και η πτώση του φορτίου από το όχημα όταν ανοίξουν

οι θύρες. 

■ Τραβέρσα δαπέδου 

■ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Τι προβλέπει για την ασφαλή στοιβασία των φορτίων για οδική μεταφορά

Η τραβέρσα δαπέδου είναι πολύ χρήσιμη για την αποτροπή

της ολίσθησης του φορτίου από την πλατφόρμα σε πλευρική

κατεύθυνση. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12642:2006, το

ύψος της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm και να μπο-

ρεί να δεχθεί δύναμη που αντιστοιχεί σε ωφέλιμο φορτίο (P)

0,4. 

■ Ορθοστάτες
Οι ορθοστάτες είναι συχνά πολύ χρήσιμοι για την ασφαλή

στοιβασία του φορτίου. Μπορούν να συγκολληθούν στην

υπερδομή του οχήματος, αλλά συνήθως τοποθετούνται σε

συγκεκριμένες οπές στην υπερδομή. Οι ορθοστάτες χρησι-

μοποιούνται και στις δύο πλευρές του οχήματος για την εμ-

πλοκή των φορτίων κατά την εγκάρσια κατεύθυνση 

Η χρήση ορισμένων πασσάλων σε ευθεία γραμμή σε δια-

μήκη κατεύθυνση στο κέντρο του πλάτους της πλατφόρμας

φόρτωσης είναι πολύ χρήσιμη, διότι παρέχει, για παράδειγμα,

συνδυασμό εμπλοκής και πρόσδεσης με βρόχους. Σε πολλά

οχήματα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι για

την εμπλοκή του φορτίου στην εμπρόσθια κατεύθυνση. Ένας

ή περισσότεροι πάσσαλοι τοποθετούνται ακριβώς μπροστά

από το φορτίο. Μπορεί, κατά προτίμηση, να χρησιμοποιηθεί

μια πρόσδεση στο πάνω μέρος για τη στήριξη των πασσά-

λων.

Συντελεστής τριβής 
μ

Μάζα φορτίου που μπορεί να συγκρατήσει το
οπίσθιο τοίχωμα σε κατεύθυνση προς τα πίσω

■ Πίνακας 2
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ΕΩΣ ΤΟ 2021 - Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη 
λύσεων αυτοματοποίησης στις οδικές μεταφορές 

Με την πρακτική δοκιμή "Hamburg TruckPilot" που θα διαρ-

κέσει μέχρι το 2021 η MAN Truck & Bus και η Hamburger

Hafen und Logistik AG (HHLA) ξεκινούν ένα ιδιαίτερα πρω-

τοποριακό ερευνητικό και δοκιμαστικό έργο για την ανάπτυξη

λύσεων αυτοματοποίησης στις οδικές μεταφορές. Τα επόμενα

έτη θα δοκιμαστούν αυτόνομα κινούμενα φορτηγά σε πραγ-

ματικές συνθήκες. Περιβάλλον για τις πρακτικές δοκιμές θα

είναι το HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) και μια

διαδρομή μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων στον γερμανικό

αυτοκινητόδρομο A7.

Το έργο προβλέπει καταρχήν δύο πρωτότυπα φορτηγά που

θα είναι εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα

αυτοματοποίησης. Στόχος είναι η πλήρως αυτοματοποιημένη

προσέγγιση στον αυτοκινητόδρομο A7 και η αυτόνομη διεκ-

Ρεαλιστική ανάλυση και επαλήθευση των ακριβών απαιτήσεων για την προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πε-

λατών χρήση και την ενσωμάτωση αυτόνομα κινούμενων φορτηγών στην πλήρως αυτόματη διαδικασία δια-

χείρισης εμπορευματοκιβωτίων – αυτός είναι ο στόχος της συνεργασίας ανάμεσα στη MAN και στην

Hamburger Hafen und Logistik AG στα πλαίσια της πρακτικής δομής "Hamburg TruckPilot". Έτσι μπορούν να

συγκεντρωθούν πολύτιμες γνώσεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτοματοποίησης, ώστε να δημιουργηθεί

ένα κατάλληλο για τις αγορές σύστημα.

■ Πρωτοποριακή σύμπραξη ανάμεσα στη MAN και στην Hamburger Hafen und Logistik AG

 ενημέρωση



περαίωση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης

εντός του Container Terminal Altenwerder.

Στην αυτόνομη μεταφόρτωση ο οδηγός μπορεί να

εξέλθει από το όχημα και να αξιοποιήσει τον

χρόνο του με άλλον τρόπο. Άλλα πιθανά πλεονε-

κτήματα βρίσκονται στην αύξηση της αποδοτικό-

τητας χάρη στην προνοητική, αυτοματοποιημένη

οδήγηση. Έτσι μειώνεται σημαντικά η κατανά-

λωση καυσίμου, η ροή της κυκλοφορίας μπορεί

να επηρεαστεί θετικά και παράλληλα αυξάνεται το

επίπεδο της ασφάλειας.

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ένας εκπαιδευ-

μένος οδηγός ασφαλείας θα βρίσκεται συνεχώς

μέσα στο όχημα και θα παρακολουθεί τα συστή-

ματα αυτοματοποίησης. Αν χρειαστεί θα επεμβαί-

νει και θα αναλαμβάνει τις ενέργειες οδήγησης.
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Ολοκληρώθηκε το πρώτο δρομολόγιο διεθνούς μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγγραφων διαδικασιών

Oρόσημο για την ψηφιοποίηση της Διεθνούς Φορτωτικής

στην Ελλάδα η  12η Απριλίου 2019, αφού ολοκληρώθηκε το

πρώτο δρομολόγιο διεθνούς μεταφοράς με την πλήρη εξά-

λειψη των έγγραφων διαδικασιών. Συγκεκριμένα, η Nestlé

Hellas πραγματοποίησε εισαγωγή προϊόντων της από το ερ-

γοστάσιο της εταιρείας στην Ισπανία προς τις αποθήκες τους

στην Αθήνα. Την μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματο-

ποίησε για λογαριασμό της Nestlé Hellas, η εταιρεία διεθνών

μεταφορών MED FRIGO, η οποία και τα παρέδωσε  στις απο-

θηκευτικές εγκαταστάσεις του 3PL συνεργάτη της Nestlé

Hellas, την εταιρεία DIAKINISIS, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Έτσι, καθίσταται η Ελλάδα ως μία από τις πρώτες χώρες που

δοκιμάζει την εφαρμογή του e-CMR σε διασυνοριακή μετα-

ταφορά, με την Ισπανία, την Γαλλία καθώς και τις Κάτω Χώρες

να προηγούνται, σημειώνοντας έτσι μια σημαντική επιτυχία

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.   

Η αποστολή των εμπορευμάτων της Nestlé Hellas από το ερ-

γοστάσιο της Ισπανίας προς τη DIAKINISIS πραγματοποιήθηκε

με απόλυτη επιτυχία και απέδειξε πως η ψηφιοποίηση των

μεταφορών μπορεί να είναι 100% συμβατή με κάθε νομική

και πολιτειακή απαίτηση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς

εντός και εκτός συνόρων. Παράλληλα, η διάθεση και χρήση

όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο

μεταξύ του φορτωτή Nestlé Ισπανίας, του μεταφορέα MED

FRIGO και του παραλήπτη DIAKINISIS, αναβάθμισε στην

πράξη την ποιότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφο-

ρών διεθνώς και στη χώρα μας. Η συμμετοχή και ανταπό-

κριση των εργαζομένων των τριών επιχειρήσεων ήταν

 ενημέρωση
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Ολοκληρώθηκε το πρώτο δρομολόγιο διεθνούς μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγγραφων διαδικασιών

“Oρόσημο για την ψηφιοποίηση της Διεθνούς

Φορτωτικής στην Ελλάδα η  12η Απριλίου 2019,

αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο δρομολόγιο διε-

θνούς μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγ-

γραφων διαδικασιών. 

“

μεγάλη και η χρήση του e-CMR αποδείχθηκε ιδιαίτερα φιλική

προς τον οδηγό και τους υπεύθυνους παράδοσης/παραλαβής

των εμπορευμάτων που ήταν εφοδιασμένοι με smart phones

όπου είχε ενσωματωθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα e-

CMR   της IRU – Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών. Η IRU

ηγείται του συγκεκριμένου πιλοτικού έργου, και στην Ελλάδα

μέσω της ΟΦΑΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

AEOLIX. 

Την εκφόρτωση της πρώτης αποστολής διεθνούς μεταφοράς με

τη χρήση e-CMR από την Ισπανία στην Ελλάδα παρακολούθησε

στο Κέντρο Διανομής της DIAKINISIS, ο κ Ανδρέας Πολάκις,

Γενικός Διευθυντής Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών &

Μεταφορών όπως επίσης η Ανώτατη Διοίκηση και διευθυντικά

στελέχη των Nestlé Hellas, MED FRIGO, DIAKINISIS, ΟΦΑΕ και

OPERATIONS CENTER. 

To Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είναι επίσης εταίρος του

Ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX και συμμετέχει ενεργά στις

δοκιμές του e-CMR με σκοπό να διερευνήσει την διαμόρφωση

του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την ομαλή εύρυθμη

πιθανή εφαρμογή του στην χώρα μας. Ο κος Πολάκις δήλωσε:

“η συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύ-

τερη προσπάθεια του Υπουργείου για την ψηφιοποίηση των εν-

τύπων μεταφοράς και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

διοικητικών διαδικασιών μέσω ψηφιακών μητρώων και εφαρ-

μογών. Η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλει στη διευκό-

λυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα

της μεταφοράς και της Εφοδιαστικής αλλά και στον αποτελεσμα-

τικότερο έλεγχο της νομιμότητας των μεταφορών”.
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Η μετάβαση 

στους Ευφυείς Ταχογράφους: 

“● Απαραίτητη ενημέρωση των συσκευών μεταφόρτωσης

και του λογισμικού διαχείρισης στόλου 

● Συμβουλές από την Continental για την ομαλή μετάβαση στον DTCO 4.0 

● Παρουσίαση των εργαλείων της Continental για αποτελεσματική 

διαχείριση του στόλου στην εμπορική έκθεση logistics
“

Σ
τις 15 Ιουνίου 2019, οι Έξυπνοι ψηφιακοί τα-

χογράφοι θα καταστούν υποχρεωτικοί για

όλα τα καινούρια φορτηγά και οι διαχειριστές

των στόλων θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τα νέα

συστήματα. Η εταιρία τεχνολογίας Continental

παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο της

ομαλής μετάβασης στον DTCO 4.0.

Προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για

τους νέους ταχογράφους, επιτρέπει στους στό-

λους όλων των μεγεθών να συμμορφώνονται με

τις νομικές απαιτήσεις και να συνεχίζουν να λει-

τουργούν ομαλά. "Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία

έγκρισης για τον έξυπνο ταχογράφο DTCO 4.0

πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύς του

νέου κανονισμού", λέει ο Marcello Lucarelli,

επικεφαλής της εταιρίας Ταχογράφων,

Τηλεματικής και Υπηρεσιών της Continental. Οι

στόλοι των οχημάτων θα πρέπει επίσης να

έχουν τον περιφερειακό τους εξοπλισμό ενημε-

ρωμένο. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση

των συσκευών μεταφόρτωσης και του λογισμι-

κού διαχείρισης του στόλου για να συνεργαστεί

με τη νέα τεχνολογία κρυπτογράφησης των τα-

χογράφων, διασφαλίζοντας τη συνεχή συμμόρ-

φωση με τις νομικές διατάξεις για την

αρχειοθέτηση και την αποθήκευση δεδομένων

σε οδηγούς και οχήματα. Οι ενημερώσεις θα

είναι απαραίτητες μόλις ένα όχημα σε ένα στόλο

έχει τον DTCO 4.0 στο όχημα. Η Continental υπο-

στηρίζει τους διαχειριστές στόλου με τον απα-

ραίτητο εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και την

τεχνογνωσία.

Πώς οι στόλοι μπορούν να εισέλθουν

στη νέα εποχή χωρίς προβλήματα
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■ Θα χρειαστεί να ενημερωθούν οι συσκευές μεταφόρτωσης;



Η Continental προσφέρει διάφορα μέσα για την με-

ταφόρτωση και την αρχειοθέτηση των δεδομένων

του ταχογράφου και της κάρτας οδηγού. Οι λύσεις

αυτόματης λήψης - τα προϊόντα της οικογένειας

DLD - ενημερώνονται αυτόματα μέσω της ενημε-

ρωμένης έκδοσης OTA (over-the-air). Οι διαχειρι-

στές στόλου με αυτά τα εργαλεία δεν θα πρέπει να

κάνουν τίποτα για να προετοιμάσουν τις υπάρχου-

σες συσκευές τους για τον DTCO 4.0. Για όσους

χρησιμοποιούν τη μη αυτόματη λήψη - τα προϊόντα

της οικογένειας DLK Pro- η Continental έχει δημι-

ουργήσει απλές δυνατότητες ενημέρωσης χρησι-

μοποιώντας μια κάρτα ενημέρωσης. Οι χρήστες

των τερματικών λήψης DLT Pro μπορούν να ενη-

μερώσουν τις συσκευές τους μέσω της επιλογής

"Ενημέρωση λογισμικού". Σημαντική σημείωση:

Συσκευές που είναι παλαιότερες από την οικογέ-

νεια προϊόντων DLK Pro και DLT Pro δεν θα είναι

σε θέση να κάνουν λήψη και αρχειοθέτηση δεδο-

μένων από τον DTCO 4.0. Οι στόλοι που χρησιμο-

ποιούν αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να στραφούν

σε νεότερα μοντέλα για να συμμορφωθούν με τους

ισχύοντες κανονισμούς και με τον DTCO 4.0.

"Έχουμε δημιουργήσει δύο συσκευές μεταφόρτω-

σης που πληρούν τις νέες τεχνικές απαιτήσεις, το

DLK Pro Downloadkey S και το DLK Pro TIS-

Compact S και είναι ήδη διαθέσιμα", λέει ο Diego

Santos-Burgoa, Διευθυντής Πωλήσεων

Ταχογράφων, Τηλεματικής και Υπηρεσιών της

Continental. Όλες οι νέες ή οι αναβαθμισμένες συ-

σκευές μεταφόρτωσης θα συνεχίσουν να λειτουρ-

γούν και με παλαιότερα μοντέλα DTCO.
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Υπάρχουν επίσης αλλαγές για τα συστήματα διαχεί-

ρισης στόλου. Οι φορείς εκμετάλλευσης στόλου

που χρησιμοποιούν το VDO TIS-Web Motion για την

παρακολούθηση και τον έλεγχο των οχημάτων

τους μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το

λογισμικό του με τον DTCO 4.0. Ωστόσο, όσοι χρη-

σιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης στόλου TIS-

Web 4.9 για συμμόρφωση με τις νόμιμες απαιτήσεις

αρχειοθέτησης των δεδομένων πρέπει να μετα-

βούν στην πιο πρόσφατη έκδοση το TIS-Web DMM

5.0, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να αρχειοθε-

τήσουν δεδομένα από οχήματα με DTCO 4.0.

■ Το σύστημα διαχείρισης στόλου 
εξακολουθεί να λειτουργεί;

Οι κάρτες οδηγού και επιχείρησης θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις ημερομηνίες λήξης τους. Οι αρχές θα τις

αντικαταστήσουν αυτόματα με τη νέα γενιά καρτών. Τόσο η νέα όσο και η παλιά κάρτα είναι συμβατές με

όλους τους ταχογράφους DTCO. Μόνο τα συνεργεία πρέπει να κάνουν την αλλαγή αμέσως, θα χρειαστούν

νέες κάρτες συνεργείου για να πραγματοποιούν τις νέες απαιτήσεις για τις δοκιμές των ταχογράφων.

■ Θα χρειαστούν νέες κάρτες ταχογράφων;

Κατά τη διάρκεια των νέων εξελίξεων σχετικά με

τον DTCO 4.0, η Continental εξέτασε επίσης τις

εφαρμογές της. "Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τις

διάφορες προσφορές smartphone μας, οι οποίες

καλύπτουν την επικοινωνία με τους ταχογράφους

και μεταξύ των οδηγών και των γραφείων στόλου»,

λέει ο Santos-Burgoa. Στο μέλλον, οι χρήστες θα

πρέπει να εγκαταστήσουν μόνο μία εφαρμογή και

θα επωφεληθούν από νέες λειτουργίες. Η νέα

εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για iOS και Android

και αναμένεται για το φθινόπωρο 2019. Για το λόγο

αυτό, η εφαρμογή VDO Driver και η εφαρμογή VDO

Fleet δεν θα ενημερωθούν με τον DTCO 4.0. Η νέα

εφαρμογή θα έχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες.

Η εφαρμογή DTCO configuration app, η οποία επι-

τρέπει στους διαχειριστές στόλου να διαμορφώσουν

από μόνοι τους ορισμένες λειτουργίες του ταχογρά-

φου, θα παραμείνει αμετάβλητη. Θα ενημερωθεί

αυτόματα ή χειροκίνητα σxετικά με τον DTCO 4.0,

ανάλογα με τις μεμονωμένες ρυθμίσεις.

■ Θα χρειαστούν ενημερώσεις για τις 
εφαρμογές (apps) των ταχογράφων;
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Μεταξύ άλλων απαιτήσεων για τους ευφυείς ψηφιακούς ταχογράφους, ο

κανονισμός της ΕΕ 165/2014 ορίζει μια τυποποιημένη διεπαφή DSRC

(Dedicated Short Range Communication). Στόχος είναι να καταστούν οι οδι-

κοί έλεγχοι αποτελεσματικότεροι για όλους τους εμπλεκόμενους. Μετά από

κατάλληλη επαλήθευση της ταυτότητας, τα δεδομένα οχήματος και βαθμο-

νόμησης και οι πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις ασφαλείας και δυσ-

λειτουργίες που έχουν συμβεί μεταδίδονται ασύρματα στις συσκευές των

επιθεωρητών από τον DTCO 4.0 του κινούμενου οχήματος. Οι υπεύθυνοι

επιθεώρησης μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για

να σταματήσουν συγκεκριμένα οχήματα. Οι εταιρείες και οι οδηγοί που συμ-

μορφώνονται με όλους τους κανονισμούς μπορούν να περιμένουν λιγότε-

ρους απρογραμμάτιστους ελέγχους στο δρόμο χάρη σε αυτή την αλλαγή.

Αλλά μην ανησυχείτε: Δεν υπάρχουν σχέδια για να επιβληθούν αυτόματα

πρόστιμα με βάση τα μεταδιδόμενα δεδομένα. Παρουσίαση στην εμπορική

έκθεση transport logistic Η Continental θα παρουσιάσει το νέο ευφυή ψη-

φιακό ταχογράφο και τον σχετικό εξοπλισμό για την αποτελεσματική δια-

χείριση του στόλου στην εμπορική έκθεση για τις μεταφορές από 4 έως 7

Ιουνίου 2019 στο Μόναχο. Θα βρείτε τα πάντα στην αίθουσα A3.309 / 410.

■ Πώς θα διαφοροποιηθούν οι οδικοί έλεγχοι

Continental

ευφυείς ταχογράφοι



Ο Κανονισμός ταχογράφων (ΕΕ) 165/2014 ενσωματώνει πολυάριθμες λειτουργικές επεκτάσεις στην τεχνο-
λογία των συσκευών: ο ψηφιακός ταχογράφος γίνεται έξυπνος. Η Continental ανέπτυξε τον DTCO 4.0 με το
εμπορικό σήμα VDO για να ανταποκριθεί στις νέες νομικές απαιτήσεις. Ο νέος ταχογράφος προστατεύεται
ακόμα καλύτερα από παραβιάσεις και παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη λειτουργία. Ο κανονισμός της
ΕΕ ορίζει την τυποποιημένη τεχνολογία DSRC (Dedicated Short Range Communication) για μια ολοκληρω-
μένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Αυτό επιτρέπει την ακριβέστερη στοχοθετημένη επιθεώρηση
των οχημάτων. Επιπλέον, υπάρχει μια διεπαφή με ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS).
Αυτό θα καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα της θέσης, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να
βοηθήσουν στη διαχείριση του στόλου. Επίσης νέα είναι η διασύνδεση ITS (Intelligent Transportation
Systems), η οποία μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του στόλου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να
παράσχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από τον ψηφιακό ταχογράφο μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής.
Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μπορούν να μεταδοθούν μέσω διασυνδέσεων ITS ταξινομούνται
ως "προσωπικές". Τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται μόνο από ένα όχημα, εάν ο οδηγός έχει εγκρίνει
την ενέργεια αυτή. Πολλές άλλες εφαρμογές είναι εφικτές εάν τα ασφαλή δεδομένα από τον ταχογράφο μοι-
ράζονται με άλλα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
τις πληροφορίες DTCO για να καθοδηγήσουν τους οδηγούς σε ένα κοντινό βενζινάδικο ή σε ένα χώρο στάθ-
μευσης που είναι εύκολα προσβάσιμος κατά την έναρξη των περιόδων ανάπαυσης.

■ DTCO 4.0: Ο Ευφυής Ψηφιακός Ταχογράφος
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Νέο Volvo FH 

Η Volvo Trucks παρουσιάζει τώρα το Volvo FH με I-Save προσφέροντας στους πελάτες της ένα εξαιρετικό
πλεονέκτημα οικονομίας καυσίμου. Συνδυάζοντας το νέο κινητήρα D13TC με βελτιωμένα χαρακτηριστικά

κατανάλωσης, η νέα λύση μπορεί να μειώσει το κόστος καυσίμου έως 7% σε διαδρομές μεγάλων αποστά-
σεων – χωρίς να υπονομεύει την οδηγησιμότητα.

I-Save μειώνει το κόστος κατανάλωσης

καυσίμου έως 7%
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Ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει απαιτητι-

κές, μεγάλες αποστάσεις, το νέο Volvo FH με

I-Save είναι το πιο αποδοτικό της Volvo Trucks

μέχρι σήμερα. Συνδυάζοντας το νέο κινητήρα

D13TC με βελτιωμένα χαρακτηριστικά κατανά-

λωσης, μπορεί να μειώσει το κόστος καυσίμου

έως 7%. 

Οι απαιτήσεις του τομέα μεταφορών σε όλη την

Ευρώπη αυξάνονται και τα φορτηγά καλύ-

πτουν όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ταυτόχρονα, οι διαχειριστές στόλων έχουν να

αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές diesel,

κάτι που έχει επιπτώσεις στην κερδοφορία. 

«Το Volvo FH με I-Save είναι η απάντησή μας

σε αυτή την πρόκληση. Πρόκειται για μία ολο-

κληρωμένη λύση που συνδυάζει τις τελευταίες

τεχνολογίες μας  μειώνοντας αισθητά την κα-

τανάλωση σε μεταφορές μακρινών αποστά-

σεων. Και αυτό χωρίς να υπονομεύει την

οδηγησιμότητα» σχολίασε ο Roger Alm,

Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Στην ‘καρδιά’ του Volvo FH με I-Save ‘χτυπά’ ο

νέος, προηγμένος D13TC – ο πιο αποδοτικός

κινητήρας στην ιστορία της Volvo Trucks για

διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Αυτός δια-

θέτει έμβολα με κυματοειδές εσωτερικό (πα-

τέντα) που βελτιώνει την καύση και αυξάνει την

απόδοση, διοχετεύοντας τη θερμότητα και την

ενέργεια στο κέντρο των κυλίνδρων. Η περίσ-

σεια ενέργεια στα καυσαέρια χρησιμοποιείται

για την τροφοδοσία του κινητήρα μέσω μιας

πρόσθετης τουρμπίνας στη ροή των καυσαε-

ρίων, της μονάδας Turbo Compound.

Ο κινητήρας D13TC παράγει έξτρα ροπή έως

300 Nm, που σημαίνει ότι χρειάζεται λιγότερη

επιτάχυνση και καύσιμο για τη διατήρηση μιας

σταθερής ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο.

Είναι ιδανική λύση για πελάτες που δραστη-

ριοποιούνται σε μεταφορές μεγάλων αποστά-

σεων. 

τεχνολογία «
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Άλλα χαρακτηριστικά του I-Save περιλαμβά-

νουν νέους αποδοτικούς πίσω άξονες, ένα

προηγμένο σύστημα I-See που βασίζεται στην

χαρτογράφηση, το οποίο αναλύει και προσαρ-

μόζει τις κλίσεις του δρόμου μπροστά και πε-

ριλαμβάνει λογισμικό αλλαγών σχέσεων

βελτιστοποιημένο για εφαρμογές μεγάλων

αποστάσεων. Το συνολικό όφελος απόδοσης

όλων αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών

μπορεί να μειώσει το κόστος καυσίμου έως 7%

συγκριτικά με ένα κινητήρα D13 Euro 6 Step

D.

«Έχουμε προσαρμόσει κάθε στοιχείο του I-

Save σύμφωνα με τις ανάγκες των οχημάτων

που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, κυρίως

εκείνων που συνήθως υπερβαίνουν τα

120.000 km το χρόνο» σχολίασε ο Mats

Franzén, Διευθυντής Στρατηγικής Κινητήριων

Συνόλων της Volvo Trucks. «Όσο μεγαλύτερη

είναι η απόσταση, τόσο πιο αισθητή είναι η οι-

κονομία καυσίμου. Πρόκειται για έναν ισχυρό

κινητήρα που προσφέρει μία άκρως αποδο-

τική και πολιτισμένη οδηγική εμπειρία.»  

Το Volvo FH με I-Save ήδη διατίθεται για πα-

ραγγελία στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Δεδομένα

Κάθε στοιχείο του I-Save έχει σχεδιαστεί με

σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης.

Χαρακτηριστικά του Volvo FH με I-Save:

● Κινητήρας D13TC (Turbo Compound) 460 hp

(2.600 Nm) ή 500 hp (2.800 Nm) 

● Νέοι, πολύ αποδοτικοί πίσω άξονες

● Σβήσιμο κινητήρα στο ρελαντί 

●I-Cruise με I-Roll, που προσαρμόζει την τα-

χύτητα για να κρατά χαμηλά την κατανάλωση

● Αντλία μεταβλητής παροχής για υποβοή-

θηση διεύθυνσης 

●Αναβαθμισμένο I-See

●Αναβαθμισμένο I-Shift με βελτιστοποιημένο

λογισμικό για διαδρομές μεγάλων αποστά-

σεων

Νέο Volvo FH 
I-Save μειώνει το κόστος κατανάλωσης

καυσίμου έως 7%
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Renault Master/ Traffic/ Alaskan

Σε φάση ανανέωση και τα ηλεκτρικά της σχέδια! 



Σ
υγκεκριμένα, η γαλλική φίρμα παρουσίαση τα ανα-

νεωμένα Master, Trafic, Alaskan , ενώ, το ηλεκτρο-

κίνητο Kangoo Z.E. Concept δίνει μια ισχυρή γεύση

για το μέλλον των μικρών βανέτ που θα κυριαρχήσουν στις

αστικές – υπεραστικές μεταφορικές δραστηριότητες. 

Πάντως, η Renault συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο

ισχυρές φίρμες στον κλάδο των ελαφρών επαγγελματικών

οχημάτων, όπου οι πωλήσεις της, το 2018, σημείωσαν

ρεκόρ για τη γαλλική φίρμα αγγίζοντας τις 619.229 πωλήσεις

( επίδοση ρεκόρ από το 1998 ).
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Το μεσαίο βαν της γαλλικής φίρμας, το Master ανανεώθηκε στα σημεία που έκρινε το μηχανικό

επιτελείο ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Έτσι, διαθέτει φρεσκαρισμένη εμφάνιση, ο εξοπλισμός

του είναι και αυτός πιο πλούσιος δίνοντας έμφαση στα συστήατα πολυμέσων, ψυχαγωγίας

και ενημέρωσης, ενώ θα προσφέρεται με κινητήρες 2.3 dCi με ισχύ έως και 180 PS και 400

Νm ροπής.

Renault Master

Μεταξύ των μοντέλων που κυριάρχησαν στην πρώτη παρουσίαση είναι και το δημοφιλές  pickup

της Renault , που διακρίνεται για την σύγχρονη εμφάνιση του, ενώ το πιο σημαντικό ότι μπορεί να

καλύψει σε ωφέλιμο βάρος τα 1.100 κιλά! Θα προσφέρεται με αναβαθμισμένους κινητήρες Blue

Dci με 160 PS και 190 PS ενώ στον εξοπλισμό του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και το σύστημα

αυτόματου φρεναρίσματος σε περίπτωση ανάγκης.

Ο άνεμος ανανέωσης άγγιξε και το

Traffic , το οποίο διαθέτει πιο σύγ-

χρονη εμφάνιση, περισσότερες λύ-

σεις σε συστήματα ενημέρωσης για

τον οδηγό κ.α. Ο χώρος αποθήκευ-

σης είναι από 3,2 έως και 8,6 κυβικά

μέτρα , ενώ οι επιλογές σε μοτέρ

έχουν ως βάση τον ντίζελ 2.0 dCi σε

διάφορες εκδόσεις ισχύς από 120

έως και 170 ίππους που θα συνδυά-

ζεται και με αυτόματο κιβώτιο EDC6.

Renault Traffic

Renault Alaskan
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H ανάρτηση αέρα στο 

Ένα χωματουργικό φορτηγό χρειάζεται μεγάλη απόσταση από το

έδαφος. Η ανάρτηση αέρα GRAS-G2 προσφέρει 300 χιλιοστόμετρα

απόσταση από το έδαφος. Και επιπλέον εξαιρετική ευστάθεια και

άνεση για τον οδηγό με οποιοδήποτε φορτίο. Σχεδιασμένη αρχικά

για λατομεία, η ανάρτηση αέρα GRAS-G2 τώρα διατίθεται στο Volvo

FH16.

VOLVO FH16 GRAS-G2
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Ελατηριωτά σκέλη. Φούσκες. Αντιστρεπτικές ράβδοι. Παραδοσιακά βρίσκονται κάτω

από τον άξονα, πρώτος στόχος για μικρές και μεγάλες πέτρες. Όχι πια. Οι μηχανικοί

μας γύρισαν ανάποδα την ανάρτηση αέρα και την τοποθέτησαν επάνω από τον

κινητήριο άξονα. 

Το αποτέλεσμα; 

Μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος από την ανάρτηση με φύλλα σούστας και αποδοτικότητα αν-

τίστοιχη με την ανάρτηση αέρα.

Βελτιστοποιημένη πίεση πίσω άξονα σε κάθε άξονα σημαίνει καλύτερη πρόσφυση. Και μπορείτε

να ρυθμίσετε την κατανομή του φορτίου αξόνων για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της πρόσφυσης.

Η ανάρτηση αέρα μειώνει επίσης την ένταση των κραδασμών στο φορτηγό, προσφέροντάς σας

πιο άνετη οδήγηση, υψηλότερη μέση ταχύτητα και αυξημένη παραγωγικότητα. Οι μειωμένες κατα-

πονήσεις από κραδασμούς είναι ωφέλιμες και για το χρόνο διαθεσιμότητάς. Οι βελτιωμένες αντι-

στρεπτικές ράβδοι παίζουν σημαντικό ρόλο για τη νέα ανάρτηση αέρα. Η διάταξή τους είναι

ανεστραμμένη και βρίσκεται στο μέσον μεταξύ των αξόνων. Μεταφέρουν τις δυνάμεις από το

δρόμο και το ρυμουλκούμενο προς το πλέον άκαμπτο τμήμα του πλαισίου, με στόχο τη βελτίωση

της ευστάθειας κατά τον εγκάρσιο άξονα.

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Το νέο ηλεκτρικό φορτηγό έπιασε δουλειά 
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Mercedes Benz eActros 
Το νέο ηλεκτρικό φορτηγό έπιασε δουλειά 
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Η ημερήσια απόσταση από τις εγκαταστάσεις της εφοδιαστικής

εταιρεία – Logistics - της Rigterink σε καταστήματα σούπερ μάρ-

κετ και σε διάφορα άλλα κεντρικά κέντρα εφοδιασμού σούπερ

μάρκετ είναι περίπου 200 χιλιόμετρα. Η διαδρομή θα πραγματο-

ποιείται μία φορά την ημέρα από το συγκεκριμένο ηλεκτρικό e-

Actros, των 25 τόνων, κάνοντας πλήρη χρήση της αυτονομίας που

προσφέρει, και η οποία είναι περίπου 200 χλμ. Η φόρτιση, όπως

αναφέρει και η Mercedes-Benz θα πραγματοποιείται μια φορά

την νύχτα, τις ώρες που το επαγγελματικό όχημα της γερμανικής

φίρμας είναι σε στάση. Το φορτηγό διαθέτει ένα ψυγείο της

Schmitz Cargobull, το οποίο επιτρέπει την μεταφορά των κατε-

ψυγμένων προϊόντων.

“Η Mercedes-Benz Trucks έθεσε σε κυκλοφορία
ακόμη ένα πλήρως ηλεκτρικό eActros στους

δρόμους: το νέο, προηγμένο ηλεκτρικό φορτηγό
στην κατηγορία των βαρέων, θα μπει στην

γραμμή δρομολογίων της Rigterink
Logistikgruppe.,  μεταφέροντας κυρίως τρό-

φιμα στην πόλη της Φρανκφούρτης-Μάιν, του
Βισμπάντεν και πολλών άλλων δήμων της πε-

ριοχής Ρήνου. 
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Η ενέργεια που τροφοδοτεί το eActros προέρχεται από

μια συστάδα μπαταριών ιόντων λιθίου χωρητικότητας 240

kWh. Ανάλογα τον τρόπο φόρτισης – ταχυφορτιστή συνή-

θως, η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου δύο ώρες (στα

150 kW). 

Η Rigterink είναι ένας από τους 20 πελάτες από διάφο-

ρους τομείς που έχουν ενσωματώσει το ηλεκτρικό φορ-

τηγό στο στόλο τους. Κάθε ένας από αυτούς τους

επιλεγμένους πελάτες θα διαθέτει στον στόλο του μια ηλε-

κτρική έκδοση του συγκεκριμένου ηλεκτροκίνητου φορ-

τηγού,  της σειράς παραλλαγών των 18 ή 25 τόνων για

περίπου ένα χρόνο και θα ελέγχει το όχημα για την κα-

ταλληλότητά του στις καθημερινές λειτουργίες. Στόχος

είναι να καταστεί δυνατή η οδήγηση χωρίς εκπομπές

ρύπων και σε πλήρη αθόρυβη λειτουργία στις αστικές πε-

ριοχές με βαρέα φορτηγά από το 2021 και μετά. Η σειρά

δοκιμών χωρίζεται σε δύο φάσεις, η κάθε μία με δέκα

διαφορετικούς πελάτες. Ήδη, το πρώτο eActros έχει πιά-

σει δουλειά σε μεταφορική εταιρεία από τον Σεπτέμβριο

του 2018.

Η ανάπτυξη και ο κύκλος δοκιμής του ηλεκτροκίνητου

φορτηγού της γερμανικής φίρμας σε δραστηριότητες δια-

νομής μικρής εμβέλειας – κυρίως σε αστικό κύκλο - χρη-

ματοδοτείται από το γερμανικό ομοσπονδιακό Υπουργείο

Περιβάλλοντος (BMUB) και από το Ομοσπονδιακό

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ενέργειας.

Mercedes Benz e-Actros 



● ΜΑΙΟΣ 2019 ● #16938

Kangoo Express



Κομψό και ευέλικτο ιδανικό 
για τον σύγχρονο επαγγελματία

Το KANGOO EXPRESS σας δίνει τη δυνατότητα να φορτώνετε και να μεταφέρετε αντικείμενα

που φτάνουν τα 2,5 m μήκος (με αναδιπλωμένο το διαχωριστικό), ενώ παράλληλα φτάνει

μέχρι και τα 600 kg ωφέλιμο φορτίο και ωφέλιμο όγκο μέχρι 3,5 m3.

Το KANGOO EXPRESS διατίθεται με τον αποδοτικό κινητήρα 1.5 dCi απόδοση 90 ίππων. Αυτός ο αξιόπιστος

κινητήρας διαθέτει υψηλή απόδοση και ροπή (2.000Nm από τις 1.750 σ.α.λ.) συνδυάζοντας παράλληλα χα-

μηλή κατανάλωση (4,6 l/100km μικτή κατανάλωση), περιορισμένες εκπομπές CO2 (119 g/km) που τον κα-

θιστούν ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον αλλά και χαμηλό κόστος συντήρησης. 
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KANGOO MAXI
Μέγιστο ωφέλιμο μήκος, ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις

Το KANGOO MAXI, με αυξημένο μεταξόνιο στα

3.081χλστ. συνδυάζει όλα τα προτερήματα του KAN-

GOO EXPRESS, όπως την πρακτικότητα, την ευελιξία,

την άνεση και τη στιβαρότητα, δίνοντάς σας τη δυνα-

τότητα να φορτώνετε και να μεταφέρετε αντικείμενα

που φτάνουν τα 2,9 m μήκος (με αναδιπλωμένο το

διαχωριστικό), ενώ παράλληλα έχει 770 kg ωφέλιμο

φορτίο και ωφέλιμο όγκο μέχρι 4,6 m3.

Το KANGOO MAXI διατίθεται με τον αποδοτικό κινη-

τήρα 1.5 dCi σε δύο εκδόσεις απόδοσης, 90 και 110

ίππων. Κοινή συνισταμένη και των δυο κινητήρων

αποτελεί η υψηλή ροπή και ελαστικότητα (200Nm και

240Nm αντίστοιχα), η πολιτισμένη και αθόρυβη λει-

τουργία, η χαμηλή κατανάλωση (από 4,7 l/100km) και

το χαμηλό κόστος συντήρησης, σημαντικά πλεονε-

κτήματα για την καθημερινή εργασία.
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Νissan NV250

“
Οι ιδιοκτήτες του νέου NV250, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα  από μια ευρεία γκάμα  εκ-

δόσεων σε κινητήρες και  διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, σε δύο μήκη αμαξώματος και με μια
ολοκληρωμένη σειρά μετατροπών.  Το νέο βαν θα είναι  διαθέσιμο ως Panel, Crew και ως Combi,  για

βέλτιστη πρακτικότητα και λειτουργικότητα.
Το NV250 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Eρχεται για να ενισχύσει την γκάμα 
των επαγγελματικών οχημάτων της Nissan

● 800 κιλά ωφέλιμο φορτίο και δύο μήκη αμα-

ξώματος, βελτιώνοντας τις δυνατότητες μεταφο-

ράς φορτίων για απρόσκοπτες παραδόσεις. 

●Συμμόρφωση  μετ το πρότυπο Euro6D-Temp

για μειωμένες εκπομπές CO2 και βελτιστοποι-

ημένη απόδοση καυσίμου, γεγονός που μετα-

Στα πρόσθετα βασικά χαρακτηριστικά του NV250,  περιλαμβάνονται:
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φράζεται ως  χαμηλότερο λειτουργικό  κόστος. 

●Βελτιωμένη ευελιξία χάρη σε ένα ευρύ φάσμα

μετατροπών. Οι μετατροπές περιλαμβάνουν ξύ-

λινη επένδυση στο πάτωμα του χώρου φόρτω-

σης, πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω της

πίσω πόρτας και προαιρετικό εξοπλισμό, όπως η

ψυκτική μονάδα.

●Πολυάριθμες ενσωματωμένες τεχνολογίες του

Nissan Intelligent Mobility, συμπεριλαμβανομέ-

νων των  Hill Start Assist και Extended Grip.

●Η κορυφαία εγγύηση πέντε ετών  / 160.000 χλμ,

που προσφέρεται ως στάνταρ.

Ο Paolo D'Ettore, Διευθυντής του τομέα Ελαφρών

Επαγγελματικών Οχημάτων της Nissan Europe,

δήλωσε ότι "Το νέο Nissan NV250 είναι το τέλειο

μικρό φορτηγό, για μικρές επιχειρήσεις με μεγά-

λες φιλοδοξίες. Παρέχοντας στους επαγγελματίες

τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατάλληλη για αυ-

τούς έκδοση, το NV250 ενθαρρύνει την ευελιξία

στις παραδόσεις προϊόντων, σε συνδυασμό με την

μεγαλύτερη άνεση για τον αυτοκινητιστή”.  

Η έκδοση του Panel προσφέρεται σε δύο μήκη

αμαξώματος (L1 / L2) και διαθέτει αρκετές δια-

μορφώσεις καθισμάτων, ενώ η έκδοση πλήρους
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μήκους (L2) έρχεται με  4 καθίσματα και ένα ευ-

μετάβλητο διαχωριστικό για τη διαμόρφωση

ενός ευέλικτου χώρου φόρτωσης.  Με όλα τα

παραπάνω χαρακτηριστικά,  γίνεται αντιληπτό

ότι το NV250 μπορεί να χειριστεί τα πάντα, από

τις γρήγορες αστικές παραδόσεις,  έως τη μετα-

φορά ογκωδών  υλικών για εργοτάξια.

Η επιβατική έκδοση Combi, είναι διαθέσιμη

στην ενιαίου μήκους έκδοση L1, με χωρητικό-

τητα πέντε θέσεων. Η μεγαλύτερη δυνατή άνεση

για τους επιβαίνοντες, καθώς  και ο άφθονος

χώρος αποσκευών την καθιστούν ιδανική επι-

λογή για οικογενειακές περιπέτειες,  ή για την

μεταφορά εξοπλισμού για υπαίθρια αθλήματα. 

Το NV250 κινείται από τον  αποδεδειγμένα

αποτελεσματικό πετρελαιοκινητήρα 1,5 λίτρων,

διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις

ισχύος. 

Nissan NV250
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To Nissan Navara απέσπασε
το βραβείο του Pick-up της Χρονιάς

Το Navara “στέφθηκε” νικητής από τους αναγνώστες του Honest John Vans, ενός αυτοκινητικού ιστότοπου που  λαμβάνει υπόψη του
την γνώμη των  2.3 εκατομμυρίων χρηστών του,  για να καθορίσει τα πιο περιζήτητα μοντέλα σε κάθε κατηγορία.

Ο συντάκτης του Honest John Vans, Dan Powell, δή-

λωσε: "Οικονομικό στην χρήση, με πολύ καλό εξοπλισμό

και πιο απολαυστικό στην οδήγηση από ό, τι οι περισσό-

τεροι ανταγωνιστές του, το Nissan Navara έχει γίνει το

πρότυπο με το οποίο πρέπει να κριθούν όλα τα υπόλοιπα

pick-up. Στο Navara, οι αναγνώστες μας αγαπούν την

κορυφαία εμπειρία μεταφοράς και ρυμούλκησης φορ-

τίου που προσφέρει, γεγονός που το καθιστά ως την

πλέον αξιόπιστη επιλογή για τους αυτοκινητιστές που

χρειάζονται 4Χ4 για βαριές δουλειές."

Τα βραβεία HonestJohn.co.uk διαφέρουν από πολλά

άλλα στον κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι

αναγνώστες του ιστότοπου “υπαγορεύουν” τα μοντέλα

που βραβεύονται. Τα βραβεία λαμβάνουν τα οχήματα

που έχουν συγκεντρώσει  το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με-

ταξύ των χρηστών του ιστότοπου,  τους τελευταίους 12

μήνες.

Στην Ελλάδα, το Navara διατίθεται τώρα με το πρό-

γραμμα SUPER Απόσυρση, από τη Nissan Νικ. Ι.

Θεοχαράκης Α.Ε,  για το μεγαλύτερο όφελος απόσυρσης

που δόθηκε ποτέ. Tρεις χιλιάδες ευρώ φθηνότερα και

πέντε χρόνια εγγύηση.  Ισχύει για περιορισμένο αριθμό

συγκεκριμένων αυτοκινήτων και μέχρις εξαντλήσεως

αποθεμάτων. 
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Όπως και πολλές φίρμες, έτσι, και ο όμιλος PSA,

έως το 2025, θα προσφέρει ηλεκτρικές εκδόσεις,

που θα δούμε άμεσα να παρουσιάζονται τα

επόμενα χρόνια. Η νέα σειρά πλήρως ηλεκτρικών

LCV ξεκίνησε τώρα με την ανάπτυξή τους στις

πλατφόρμες Peugeot Expert και Citroën Jumpy.

Θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Sevel Nord

στην Hainaut του Βελγίου και θα βρίσκονται

στους δρόμους γύρω στα μέσα του 2020. 

Ο όμιλος PSA είναι αποφασισμένος να παράγει

πλήρως ηλεκτρικά βαν αντί για υβριδικά, εκτός

εάν πρόκειται για περιπτώσεις όπου τα ήπια

υβριδικά θα ήταν πιο ενδεδειγμένα. Επιπλέον,

η εφαρμογή πλήρως ηλεκτρικών LCV επιταχύνεται

λόγω των αυστηρότερων κανονισμών και του

πολλαπλασιασμού των απαγορεύσεων κυκλοφορίας

για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ντίζελ στα κέντρα

των πόλεων.

Εξαιτίας αυτής της δυναμικής, συνολικά οι

πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων με μπαταρία

αυξάνονται στη Γαλλία, παρότι οι πωλήσεις

ηλεκτρικών αυτοκινήτων τείνουν να παραμένουν

στάσιμες τους τελευταίους μήνες. Κατά το πρώτο

εξάμηνο του 2018, οι πωλήσεις ηλεκτρικών LCV

αυξήθηκαν κατά 41%, με 3.679 ταξινομημένα

οχήματα. Ωστόσο, ο όμιλος PSA δεν πούλησε

περισσότερα από 4.000 μονάδες στο σύνολο

του έτους, αφήνοντας τα περισσότερα κέρδη

στην ανταγωνιστική του Renault με το Kangoo

ZE.

O όμιλος PSA εισέρχεται στην εποχή του εξηλεκτρισμού με μεγάλες ταχύτητες, μιας και τα

περισσότερα μοντέλα της, σε αυτή την κατηγορία των van – vanette αναμένεται να έχουν μπει

στην πρίζα. 

Ηλεκτρικές ...ανησυχίες για τα
επαγγελματικά της οχήματα 

ΟΜΙΛΟΣ PSA 






