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editorial
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
Aγαπητοί Αναγνώστες,
H είδηση του πρώτου αυτόνομου φορτηγού, που μεταφέρει κοντέινερ πράττοντας ένα κοντινό δρομολόγιο είναι
όντως συγκλονιστική, αν το συνδυάσει μαζί με τα χιλιάδες σχόλια που ακολούθησαν στα social media από τους
επαγγελματίες οδηγούς, που βλέπουν τους «αυτόματους πιλότους» των φορτηγών ως τον νούμερο ένα εχθρό
τους.
Σαφώς, τα αυτόνομα φορτηγά όχι μόνο δεν θα αντικαταστήσουν τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά, όπως,
επιβεβαιώνουν και οι ιθύνοντες των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών θα αποτελούν το δεξί χέρι των επαγγελματιών, συνδράμοντας στην οδική ασφάλεια, με βασικό πυλώνα το χοροδικτύωμα των συστημάτων υποβοήθησης, που επεμβαίνουν ως ..από μηχανής θεός, την «κακιά την ώρα».
Συστήματα που πλέον μπορούν να φρενάρουν αυτόματα το φορτηγό, όταν πχ ό οδηγός έχει «παραδώσει» τις
φυσικές του δυνάμεις στον Μορφέα, ή συστήματα που προφυλάσσουν από επικίνδυνες καταστάσεις, διατηρώντας σταθερή την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ειδοποιώντας τον για την ύπαρξη πχ ενός μικρού
οχήματος στα τυφλά σημεία κ.α.
Είναι λοιπόν, συστήματα που ήδη υπάρχουν στα πιο σύγχρονα φορτηγά, και σίγουρα, θα κάνουν πιο έντονη
την παρουσία τους, στα επόμενης γενιάς επαγγελματικά οχήματα.
Είναι τα συστήματα υποβοήθησης, που ουσιαστικά «χτίζουν» το νέο, εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης, που σε καμία περίπτωση, δεν καταργεί τον οδηγό, αλλά αντιθέτως, επικουρικά, τον προφυλάσσει από
τις δύσκολες καταστάσεις.
Στο τεύχος που κρατάτε θα διαβάσετε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες που
«τρέχουν» αυτή την περίοδο στη αγορά των βαν, και των φορτηγών, ενώ συνεχίζουμε να «επενδύουμε» στην
ασφάλεια των μεταφορών, με ένα σημαντικό θέμα που αφορά όπως θα διαβάσετε για την ασφαλή πρόσδεση.
Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε για το τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, που θα
αφορά σε λίγα χρόνια και τα ελαφρά, κυρίως, αμιγώς ηλεκτρικά βαν.
Καλό σας καλοκαίρι και καλή ανάγνωση.

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

TRUCK BUS & NEWS • ΤΕΥΧΟΣ 170 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

www.truckbusnews.gr
Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές
Οι απόψεις των αρθρογράφων
και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν
απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων
ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη
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οδική ασφάλεια

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ

Υπολογισμός της μέγιστης δύναμης Fmax
κατά τη στερέωση
Η

ικανότητα εμπλοκής αναφοράς των ορθοστατών ποικίλλει από 250 έως 10.000 daN και είναι πολύ δύσκολο να
εκτιμηθεί, διότι εξαρτάται από την αντοχή του υλικού, τις διαστάσεις της διατομής τους και τη δύναμη στερέωσής τους.
Επομένως, η ικανότητα εμπλοκής αναφοράς θα πρέπει να
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Ορθοστάτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τύπους
οχημάτων εκτός από τον τύπο για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί
και δοκιμαστεί. Η ικανότητα εμπλοκής αναφοράς ενός τοποθετημένου ορθοστάτη δεν εξαρτάται από το ύψος του πασσάλου εφόσον η διατομή του πασσάλου είναι η ίδια.
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Μπορούν να χρησιμοποιούνται ορθοστάτες διαφορετικού
ύψους χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη δοκιμή ή πιστοποιητικό. Οι ορθοστάτες μπορεί να συνδέονται σε ορισμένες
περιπτώσεις, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν δύο ορθοστάτες, ένας σε κάθε πλευρά του οχήματος οι οποίοι συνδέονται στο πάνω μέρος τους με αλυσίδα. Η συνολική
ικανότητα εμπλοκής ολόκληρου του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο ορθοστατών και της αλυσίδας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή και δεν μπορεί να
υπολογίζεται με βάση την ικανότητα εμπλοκής και των δύο
πασσάλων ξεχωριστά.






ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ
Υπολογισμός της μέγιστης δύναμης Fmax κατά τη στερέωση

■ Παράδειγμα 1:

Yπολογισμός του Fmax

■ Παράδειγμα 2:

Yπολογισμός του Fmax

■ Παραδείγματα υπολογισμού των ορθοστατών:
■ Παράδειγμα 1

■ Παράδειγμα 2

Δύο σωλήνες της ίδιας μάζας, διαμέτρου 1,2 m. Υπάρχουν
δύο ζεύγη ορθοστατών, καθένας με ικανότητα εμπλοκής
αναφοράς 1.800 daN.
Ποια είναι η μέγιστη μάζα των σωλήνων που μπορούν να
στηρίξουν οι ορθοστάτες σε αυτή τη διάταξη;
Το φορτίο των σωλήνων αυτών είναι σημειακό. Επομένως,
θα πρέπει να επιλεγεί ο δεξιός από τους δύο παραπάνω τύπους. Κατά συνέπεια, η μέγιστη δύναμη Fmax είναι 3.000
daN. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας σωλήνας αποτελεί φορτίο το οποίο διατρέχει τον κίνδυνο να ανατραπεί, το
όριο που ισχύει για την πλευρική κίνηση είναι:

Πολλοί σωλήνες, οι οποίοι σχηματίζουν σωρό ύψους 1,3 m.
Υπάρχουν δύο ζεύγη ορθοστατών, καθένας με ικανότητα εμπλοκής αναφοράς 1.800 daN.
Ποια είναι η μέγιστη μάζα των σωλήνων που μπορούν να
στηρίξουν οι ορθοστάτες σε αυτή τη διάταξη;
Οι σωλήνες αυτοί ασκούν κατανεμημένο φορτίο, επομένως,
θα πρέπει να εφαρμοστεί ο αριστερός από τους δύο παραπάνω τύπους. Κατά συνέπεια, η μέγιστη δύναμη Fmax είναι
2.769 daN.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας σωλήνας αποτελεί
φορτίο το οποίο διατρέχει τον κίνδυνο να ανατραπεί, το όριο
που ισχύει για την πλευρική κίνηση είναι 0,6 g. 2.769 / 0,6 =
4.615 Σε γενικές γραμμές, οι σωλήνες αυτοί μαζί μπορεί να
έχουν μέγιστη μάζα 4.6 τόνους

0,6 g. 3.000 / 0,6 = 5.000
Σε γενικές γραμμές, οι δύο σωλήνες μαζί μπορεί να έχουν
μέγιστη μάζα 5 τόνους.
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ
Υπολογισμός της μέγιστης δύναμης Fmax κατά τη στερέωση

■ Πίνακας 3
Δύναμη του σήμειο πρόσδεσης σε daN

Δύναμη του σήμειο πρόσδεσης σε daN

■ Σημεία πρόσδεσης
Σημείο πρόσδεσης είναι μια ειδική διάταξη ασφάλισης σε ένα όχημα στην οποία μπορεί να στερεωθεί απευθείας μια πρόσδεση,
μια αλυσίδα ή ένα χαλύβδινο σύρμα. Σημείο πρόσδεσης μπορεί να είναι, για παράδειγμα κάποιος οβάλ σύνδεσμος, άγκιστρο,
δακτύλιος ή βραχίονας πρόσδεσης. Ο όρος σημείο αγκύρωσης είναι πιο γενικός. Σημεία αγκύρωσης μπορεί να είναι τα σημεία
πρόσδεσης, το αμάξωμα του οχήματος και ράγες ή σανίδες για τη στερέωση των ράβδων των ορθοστατών, σανίδες εμπλοκής,
Τα σημεία αγκύρωσης στις μονάδες μεταφοράς φορτίου θα πρέπει να τοποθετούνται σε ζεύγη, το ένα απέναντι από το άλλο,
κατά μήκος των μακρύτερων πλευρών σε απόσταση 0,7-1,2 μέτρων διαμήκως και κατ’ ανώτατο όριο 0,25 μέτρα από το εξωτερικό άκρο. Θα πρέπει να προτιμάται η χρήση ράβδων αγκύρωσης συνεχούς πρόσδεσης. Κάθε σημείο πρόσδεσης θα πρέπει
τουλάχιστον να μπορεί να δεχθεί τις ακόλουθες δυνάμεις πρόσδεσης εντός των ορίων που προβλέπονται στο πρότυπο EN12640:
Τα σημεία πρόσδεσης ενός οχήματος που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στον παραπάνω πίνακα 3, ακόμη και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιητικά. Παρακάτω απεικονίζονται σημεία πρόσδεσης
σε μορφή σταθερού εντατήρα καθώς και άγκιστρων τοποθετημένων στη μονάδα μεταφοράς του φορτίου.



■ Κρίκος σύνδεσης
Φορτίο εφελκυσμού μεγαλύτερο από τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 3 επιτρέπεται σε όλες τις κατευθύνσεις ή
σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αν το σημείο πρόσδεσης
είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο και υπάρχει
κατάλληλη σήμανση στο όχημα. – Το επιτρεπόμενο φορτίο σε
ένα σταθερό σημείο πρόσδεσης μπορεί να είναι κατά πολύ
μικρότερο από την αντοχή του σημείου πρόσδεσης αυτού καθαυτού. Όταν χρησιμοποιείται σημείο πρόσδεσης, θα πρέπει
να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ πιστοποιητικού σημείου
πρόσδεσης και πιστοποιητικό σταθερού σημείου πρόσδεσης,
σύμφωνα με το πρότυπο EN12640. Ορισμένα σημεία πρόσδεσης είναι πιστοποιημένα για ανυψωτικούς σκοπούς, αλλά
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δεν είναι σχεδόν καθόλου ανθεκτικά σε δυνάμεις προς την
κατεύθυνση της πρόσδεσης. –
Τα σημεία πρόσδεσης που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση βαριών αντικειμένων αποτελούν μείζον πρόβλημα. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται διάφορες αλυσίδες ή προσδέσεις για τη συγκράτηση ενός βαρέως αντικειμένου σε μια κατεύθυνση. Κάθε αλυσίδα ή πρόσδεση για τη
συγκράτηση του φορτίου σε αυτή την κατεύθυνση τοποθετείται σε ένα σημείο πρόσδεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προκαλούνται άνισες δυνάμεις σε αυτά τα σημεία
πρόσδεσης λόγω των δυνάμεων αδράνειας. Η χρήση ενός
ενιαίου άκαμπτου σημείου πρόσδεσης θα πρέπει να προτι-


ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ
Υπολογισμός της μέγιστης δύναμης Fmax κατά τη στερέωση

μάται. – Σε ορισμένες περιπτώσεις, τοποθετούνται σημεία πρόσδεσης τύπου καστάνιας στα φέροντα μέρη του αμαξώματος.
Αυτά δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο EN12640, ούτε με το
πρότυπο EN12195-2. Εφόσον είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη και ποιότητες, δεν υπάρχει κάποια γενική ελάχιστη αντοχή
που να είναι γνωστή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού δοκιμής.
Τα φέροντα μέρη του αμαξώματος του οχήματος θα πρέπει να
θεωρούνται πολύ άκαμπτα και μπορούν να αντισταθούν σε
υψηλές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα
φέροντα 24 εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
ασφαλή στοιβασία του φορτίου σε συνδυασμό με κατάλληλο
εξοπλισμό ασφαλούς στοιβασίας, όπως στις παρακάτω περιπτώσεις: – Ο διαμήκης άξονας στην αριστερή και δεξιά πλευρά
κάτω από την πλατφόρμα φόρτωσης των περισσότερων οχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσδεση κατάλληλου
άγκιστρου για την τοποθέτηση πρόσδεσης με επικάλυψη και
προσδέσεων με βρόχους. – Ο αριθμός των προσδέσεων που
είναι προσαρτημένες στον διαμήκη άξονα και η συνολική δύναμη πρόσδεσής τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση του αμαξώματος. – Τα δομικά μέρη
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ενός ρυμουλκού με χαμηλό δάπεδο (deeploader) μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση αγκίστρων αλυσίδας.
Άλλα σημεία αγκύρωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τα πιστοποιημένα φορτία που μπορούν να δεχθούν. – Οι οπές
αγκύρωσης στα αριστερά και δεξιά προφίλ της πλατφόρμας
φόρτωσης μπορούν να αντισταθούν σε υψηλές δυνάμεις στις
περισσότερες κατευθύνσεις.
Αν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή, δύο οπές αγκύρωσης ανά μέτρο μπορούν να δεχθούν τις δυνάμεις που αναφέρονται στον πίνακα 3. – Οι ράγες στην πλατφόρμα φόρτωσης,
στην οροφή του οχήματος και στα πλευρικά τοιχώματα μπορούν
να δεχθούν υψηλές δυνάμεις σε διαμήκη κατεύθυνση, αλλά
δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να δεχθούν δυνάμεις εγκάρσια
προς την επιφάνεια στην οποία είναι στερεωμένες. Επομένως,
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προσδέσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή. Θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται με ειδικές ράβδους εμπλοκής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού δοκιμής. Οι
συνηθέστεροι τύποι ράβδων εμπλοκής και οι περιορισμοί τους
περιγράφονται στην παράγραφο 4.3.







“

“

Οι «Πράσινοι» διάδρομοι ενδέχεται να
αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής
πολιτικής μεταφορών κατά την επόμενη δεκαετία



ενημέρωση

Οι “Πράσινοι διάδρομοι» στις μεταφορές
παραμένουν μια ενδεδειγμένη λύση για την πολιτική
διακίνησης εμπορευμάτων με τα φορτηγά
Από την αρχή της δεκαετίας του 1970 οι μεταφορές έχουν γίνει ο κύ¬ριος καταναλωτής μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, αφού οι σχετικές ανάγκες ικανοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από τη χρήση πετρελαίου.
Οποιαδήποτε προσπάθεια μέχρι σήμερα βελτίωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπερφαλαγγίστηκε από την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων και άλλων μέσων μεταφοράς.
Τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα επιβάλλουν νέες
μορφές παραγωγής ενέργειας και εξυπηρέτησης των μετακινήσεων. Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ένα μέρος
του προβλήματος. Οι «Πράσινοι» διάδρομοι ενδέχεται να
αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής
μεταφορών κατά την επόμενη δεκαετία.
Ενδιαφέρον για την προώθηση της «ιδέας», παρουσιάζεται
σήμερα κυρίως, από βόρειο – ευρωπαϊκές και κυρίως
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σκανδιναβικές χώρες, αλλά και χώρες της βαλτικής .
Υπάρχουν όρια στην αποτελεσματικότητα της προσπάθειας
μείωσης των ρύπων και ιδιαίτερα του CO2 όταν, τα εργαλεία αντιμετώπισης του προβλήματος εκπορεύονται από
την αντίληψη του τύπου της διακυβέρνησης μόνο σε γενικό,
κεντρικό, «υψηλού επιπέδου» στάδιο. Η δυνατότητα λήψης
μέτρων και αποφάσεων σε αποκεντρωμένο επίπεδο αποτελεί βασικής σημασίας ζήτημα για την προώθηση του σκο-



Οι “Πράσινοι διάδρομοι» στις μεταφορές παραμένουν μια ενδεδειγμένη λύση
για την πολιτική διακίνησης εμπορευμάτων με τα φορτηγά



Υπάρχει μια πρόκληση για τον τομέα των logistics και της
κοινωνίας για την επίτευξη μακροπρόθεσμης αειφορίας
δεδομένου ότι οι μεταφορές αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά και μέρος της λύσης. Ένας τρόπος για αποδοχή της πρόκλησης, είναι η ανάπτυξη διακρατικών
διαδρόμων μεταφοράς που εκτείνονται από τη
Σκανδιναβία προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Τέτοιοι άξονες
θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και θα
συμβάλουν σε μια προοπτική βιώσιμης Ευρώπης.
Τα εργαλεία που πρόκειται να εφαρμοστούν θα πρέπει να
λαμβάνουν υπ’ όψη την εφαρμογή μέτρων και κανόνων
τόσο σε υπεραστικό, γενικό, κεντρικό επίπεδο, όσο και σε
αστικό, ειδικό, περιφερειακό τοπικό επίπεδο.
Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εισαγωγή και στην όσο
το δυνατόν ευρύτερη χρήση «καθαρότερων» τεχνολογιών
και επίσης σε θέματα ευαισθητοποίησης των χρηστών.
Αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της εναλλακτικής επιλογής, ο βαθμός εξοικονόμησης ενέργειας και ο βαθμός παρακολούθησης των εξελικτικών τάσεων, ως προς τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά και την και την τεχνολογία των
μεταφορών σε διευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας,
σε συνδυασμό με την εμπλοκή στους τρεις από τους προεπιλεγμένους διαδρόμους «Green Corridors» και πρωτίστως με τον θαλάσσιο διάδρομο Mare Nostrum (Σίνα –
Οδησσός), έχοντας υπ’ όψη την υπάρχουσα δυναμική των
ελληνικών συμφερόντων εμπορικού στόλου, ταυτόχρονα
με την προοπτική του ανοίγματος των αγορών της Βορείου
Αφρικής, πρέπει να αποτελεί βασικό και κύριο στόχο προώθησης της «νέας ιδέας».



πού.
Το ζήτημα της τεχνολογίας και της ανάπτυξής της σε σχέση
με το σκοπό της μείωσης των ρύπων, αποτελεί ιδιαίτερης
βαρύτητας αντικείμενο. Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη της νέας
τεχνολογίας από μόνη της δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τη σύμπτωση διαφόρων επιλογών, ως πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις για την εφαρμογή μέτρων,
όπως ακριβότερη τιμολόγηση των οδικών μεταφορών και
δημιουργία νέων υποδομών, αποτελεί πιο ξεκάθαρο
δρόμο για την εκπλήρωση του σκοπού.
Το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης δεν αφήνει αλώβητο τον τομέα των μεταφορών. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της έρευνας θα καθυστερήσει. Το σημείο εκκίνησης
σήμερα, για να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια από τις
ροές μεταφορών, θα μπορούσε να είναι η επιλογή κάποιων διαδρόμων σε όλη την Ευρώπη, όπου η ένταση των
μεταφορών είναι μεγάλη και έτσι να δημιουργηθεί κάποια
μορφή πιλοτικών διαδρόμων, με την έννοια κατά την οποία
τα επιχειρηματικά μοντέλα και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να εξεταστούν μαζί και ταυτόχρονα.
Μπορούν να δοκιμαστούν φιλικότερα προς το περιβάλλον
μέσα μεταφοράς, δίνοντας βάρος στον τομέα τόσο της πολιτικής, όσο και της έρευνας και της τεχνολογίας.
Οι «Πράσινοι Διάδρομοι», ίσως να μπορούν να αποτελέσουν τα έργα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του
τομέα της εφοδιαστικής και ταυτόχρονα ίσως να δημιουργούν βιώσιμες λύσεις σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις,
την κοινωνία και τον τομέα της έρευνας, σήμερα και στο
μέλλον.
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ενημέρωση

Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υπεύθυνα για το 27%
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις οδικές μεταφορές
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υπεύθυνα για
το 27% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις οδικές μεταφορές και σχεδόν για το 5% των εκπομπών αερίου που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ΕΕ.
Παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι κατασκευαστές φορτηγών θα πρέπει να επενδύσουν
σε εναλλακτικές των ντιζελοκινητήρων και να φροντίσουν ώστε
τα οχήματα με μηδενικές ή ελάχιστες εκπομπές να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 2% των πωλήσεων καινούριων οχημάτων έως το 2025.
Οι νέες αυτές υποχρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ όταν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσει την επίσημη έγκρισή του. Αλλά
«απέχουν μακράν από το να είναι αρκετές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού», υπογραμμίζει
η ΜΚΟ που ειδικεύεται στη μόλυνση που προκαλείται από τα

20

● ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ● #170

αυτοκίνητα, Transport&Environment. «Ο νόμος αυτός είναι μια
καμπή για τη βιομηχανία των βαρέων οχημάτων στην Ευρώπη
(…) Όμως δεν είναι παρά μόνο μια αρχή και οι κανόνες πρέπει
να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι όταν θα αναθεωρηθούν το 2022»,
αναφέρει σε μια ανακοίνωση η ΜΚΟ.
Καθ’ όλη τη νομοθετική διαδρομή των κειμένων αυτών για τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, είτε επρόκειτο
για αυτοκίνητα είτε για φορτηγά, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε
κινητοποιηθεί έντονα, επιχειρηματολογώντας κυρίως για τους
κινδύνους που διατρέχουν οι θέσεις απασχόλησης.
Τα βαρέα οχήματα και τα καινούρια φορτηγά στην Ευρωπαϊκή

Ένωση είναι υποχρεωμένα να μειώσουν κατά 30% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, αποφάσισε
σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με 474 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 11 αποχές οι ευρωβουλευτές, που συνεδρίασαν για τελευταία φόρα στο
Στρασβούργο πριν από τις ευρωεκλογές στα τέλη Μαΐου,
ενέκριναν την υποχρέωση αυτή που είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει έναν
νέο στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
για τα καινούρια αυτοκίνητα, ο οποίος ορίστηκε στο 37,5%
έως το 2030.
Αυτές οι κανονιστικές ρυθμίσεις των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα για τα νέα φορτηγά είναι οι πρώτες στην ΕΕ.
Η Ένωση ορίζει επίσης ενδιάμεσο στόχο με ορίζοντα το
2025 μια μείωση 15% των εκπομπών.

DAF CF ELECTRIC
Πρώτα δρομολόγια για το ηλεκτροκίνητο
DAF CF

Το DAF CF Electric είναι ένας ηλεκτροκίνητος ελκυστήρας 4x2 με ηλεκτρικό ρεύμα 100%,
σχεδιασμένος για μεταφορές μικτού βάρους έως και 37 τόνων σε αστικές περιοχές. Η
Contargo ήδη πραγματοποιεί τις πρώτες δοκιμές!
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τεχνολογία «
Η ηλεκτροκίνηση φουλάρει για τα καλά στις χερσαίες μεταφορές, με πολλές φίρμες να εντάσσουν
σε εκτεταμένο στάδιο δοκιμών τα ηλεκτρικά τους
φορτηγά, επί το έργο. Συγκεκριμένα, δύο πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά DAF κάνουν ήδη τις
πρώτες εκτατεμένες δοκιμές τους στη θυγατρική
εταιρεία Contargo της Rhenus , στο πλαίσιο μια
εκτεταμένης δοκιμής πολλών φορτηγών στην
Ευρώπη και των πρώτων ηλεκτροκίνητων CF
Electric που τίθενται σε λειτουργία στη Γερμανία.
Το DAF CF Electric είναι ένας ηλεκτροκίνητος ελκυστήρας 4x2 με ηλεκτρικό ρεύμα 100%, σχεδιασμένος για μεταφορές μικτού βάρους έως και 37
τόνων σε αστικές περιοχές, όπου οι ρυμουλκούμενες εκδόσεις μονού ή διπλού άξονα αποτελούν
τον κανόνα για τις συγκεκριμένες μεταφορές. Το
όχημα βασίζεται στο DAF CF, με έναν πλήρως
ηλεκτρικό κινητήρα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία E-Power της VDL. Ο πυρήνας του είναι ένας
ηλεκτροκινητήρας που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει 210 kW που τροφοδοτείται από
μπαταρία ιόντων λιθίου με συνολική ισχύ 170
kWh.
Το CF Electric μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα στο
κοντέρ μέχρι 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το
βάρος του φορτίου του, καθιστώντας το κατάλληλο για μεταφορές μεγάλου όγκου μηδενικών
εκπομπών σε αστικές περιοχές. Οι μπαταρίες
διαθέτουν λειτουργία γρήγορης φόρτισης 30 λεπτών, ενώ η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόνο μία
και μισή ώρα.
Όπως εξήγησε ο Gerhard Grünig, αρχισυντάκτης
των περιοδικών VerkehrsRundschau και
TRUCKER. «Χρησιμοποιώντας τα δύο οχήματα
της DAF CF, η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε
από το γεγονός, ότι η Contargo δεν επιδίωκε
απλώς να υλοποιήσει ένα απλό σενάριο μόνο και
μόνο για τα ...μάτια των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά είχε περάσει περίπου δύο χρόνια
υπό προετοιμασία αναλύοντας με ακρίβεια αν τα
ηλεκτρικά οχήματα είναι βιώσιμα στο καθημερινό

έργο, με απώτερο στόχο να τα εντάξει στα καθημερινά της δρομολόγια»
Το μέλλον στις πόλεις τα ηλεκτρικά φορτηγά!
Ο Richard Zink, διευθυντής του τμήματος μάρκετινγκ και πωλήσεων και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της DAF Trucks, πρόσθεσε: "Τα ηλεκτρικά φορτηγά θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής αστικής ζωής στην Ευρώπη. Τα
δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με την πλήρη
ηλεκτρική τεχνολογία και την επιχειρησιακή τους
χρήση όπως στην περίπτωση με την εταιρεία μεταφορών Contargo μας βοηθούν ώστε να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
θα μας θέτουν οι καθημερινοί χρήστες, ώστε τα
οχήματα να ικανοποιούν άψογα τις ανάγκες της
αγοράς. "
Στόχος, η πλήρη εξάλειψη των ανθρακούχων
εκπομπών μέχρι το 2050
Ο διευθύνων σύμβουλος της Rhenus, Michael
Viefers, πρόσθεσε: "Υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία στην Rhenus να δοκιμάσει τις νέες τεχνολογίες, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε
αποδοτική διαχείριση των ηλεκτρικών φορτηγών.
Αυτό συνεπάγεται την υιοθέτηση μιας ανοικτής
προσέγγισης στην τεχνολογία και θα συνεχίσουμε
να βελτιώνουμε βιώσιμα τον στόλο των οχημάτων μας προς όφελος των πελατών μας. "
"Περίπου 90% μείωση του CO2"
Η χρήση του DAF CF Electric μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον
38%. "Η Contargo σχεδιάζει να μεταβεί σταδιακά
στο... πράσινο ηλεκτρικό ρεύμα (που προέρχεται
από ανεμογεννήτριες κ.α.) σε όλα τα τερματικά
που χρησιμοποιεί", πρόσθεσε ο Jan Burgdorf,
επικεφαλής της δοκιμής και της τεχνολογίας στο
VerkehrsRundschau και το TRUCKER. "Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
από το περιβάλλον μπορούν να μειωθούν κατά
σχεδόν 90%."
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ηλεκτροκίνηση
Tι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές
προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών
συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την
εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε
υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής
Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμενους ή υπό
αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς
αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σε υφιστάμενα ή
υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως ηλεκτροκίνητα οχήματα νοούνται τα αυτοκίνητα και δίτροχα των κατωτέρω κατηγοριών:
α) Επαναφορτιζόμενα υβριδικά με ηλεκτρική ενέργεια
από εξωτερική πηγή (Plug in Hybrid Electric Vehicles
− PHEV), στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κίνηση τους παρέχεται κυρίως από
το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθη-
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κεύεται στους συσσωρευτές τους.
β) Ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγική μονάδα (Extended Range Electric Vehicles
− Ε−REV), η οποία δεν συνδέεται με τους κινητήριους τροχούς του οχήματος και δεν σχετίζεται με την
πρόωση του. Το όχημα κινείται αποκλειστικά από τον
ηλεκτροκινητήρα (ή τους ηλεκτροκινητήρες), η κίνηση
του είναι αμιγώς ηλεκτρική όπως ακριβώς συμβαίνει
και με τα ηλεκτρικά οχήματα τύπου BEV.
γ) Ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές (Battery Electric
Vehicles − BEV), τα οποία είναι αμιγώς ηλεκτρικά
οχήματα, η κίνηση των οποίων παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται
στους συσσωρευτές τους.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως
«Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» νοούνται, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα αμιγή ή μικτά
πρατήρια υγραερίου (LPG) και τα αμιγή ή μικτά πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).





ηλεκτροκίνηση
Tι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Τεχνικές προδιαγραφές
συσκευών φόρτισης
συσσωρευτών
ηλεκτροκίνητων οχημάτων




1 Οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να
εγκατασταθούν στις υφιστάμενες ή υπό αδειοδότηση
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η μέθοδος
4 (Mode 4 DC Charging), όπως αυτές καθορίζονται από
το πρότυπο IEC 61851−1 «Electric Vehicle Conductive
Charging System». Επίσης, οι αποδεκτοί ακροδέκτες
των εν λόγω συσκευών φόρτισης καθορίζονται από
το πρότυπο IEC 62196−2 «Plugs Socketoutlets,
Vehicle Couplers and Vehicle Inlets Conductive
Charging of Electric Vehicles». Ειδικότερα, για λόγους
εξασφάλισης της αναγκαίας διαλειτουργικότητας, ο
αποδεκτός ακροδέκτης για τη φόρτιση των συσσωρευτών με τη μέθοδο 3 καθορίζεταιαπό το πρότυπο
IEC 621962 "Type 2" (VDE−AR−E−2623−2−2) και ο
αποδεκτός ακροδέκτης για τη φόρτιση των συσ− σωρευτών με τη μέθοδο 4 καθορίζεται από το πρότυπο
IEC 62196−2 "Type 3" (DC Compo 2). Επιπλέον προαιρετι− κά, δύναται να προβλέπεται και η παράλληλη
διάθεση ακροδέκτη προδιαγραφών CHAdeMO για τη
φόρτιση με τη μέθοδο 4, όπως αυτές καθορίζονται στο
πρωτόκολλο CHAdeMO του παραρτήματος 1 του καταστατικού της Ένωσης CHAdeMO της πόλης της
Yokohama (CHAdeMO Association − Yokohama
City). Επιπρόσθετα των ασφαλιστικών διατάξεων των
φορτιστών, οι οποίες θα αποκλείουν τη πιθανότητα της
υπερφόρτισης των συσσωρευτών του οχήματος, πρέπει για τις περιπτώσεις ατυχήματος να εγκατασταθεί
χειροκίνητη διάταξη διακοπής της ηλεκτρικής παροχής προς τον φορτιστή μέσω κομβίων έκτακτης ανάγ-
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κης, τοποθετημένων σε δύο τουλάχιστον θέσεις εντός
των υφιστάμενων ή υπό αδειοδότηση εγκαταστάσεων
εξυ− πηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας και συγκεκριμένα μία χειροκίνητη διάταξη διακοπής της
ηλεκτροπαροχής πλησίον της θέσης φόρτισης και η
δεύτερη εντός του χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων τους. 2. Η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών
ηλεκτροκίνητων οχημάτων πρέπει υποχρεωτικά να
διαθέτει πιστοποίηση CE και εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό ΑΤΕΧ επιτρέπεται να εγκαθίσταται εντός των
ζωνών ΑΤΕΧ 0, ΑΤΕΧ 1 και ΑΤΕΧ 2, όπου αυτές υφίστανται εντός των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του
άρθρου 1 της παρούσας.
2. 3. Σε κάθε περίπτωση και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, για την εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών διατάξεων και συσκευών για τη φόρτιση
ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα έχει εφαρμογή ο
ισχύων
Κανονισμός
Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων,
σύμφωνα
με
την
Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.
με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις)» (Β΄ 470), όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις
του ν. 4483/65, όπως αυτές ισχύουν στις περιπτώσεις
νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι
προϋποθέσεις σύνδεσης τους με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό
πλαίσιο περί ηλεκτροδοτήσεων

ηλεκτροκίνηση
Tι προβλέπει η νομοθεσία για τις τεχνικές προδιαγραφές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Τεχνικές προδιαγραφές
συσκευών φόρτισης
συσσωρευτών
ηλεκτροκίνητων οχημάτων




3. Καθορισμός ελάχιστων εσωτερικών αποστάσεων
ασφαλείας και χωροταξική θέση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων
οχημάτων
4. 1. Οι συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης,
πρέπει να εγκαθίστανται, για λόγους χωροταξικούς
και οδικής ασφάλειας, σε κατάλληλα διαμορφωμένα
σημεία πλησίον των θέσεων στάθμευσης που είναι
χωροθετημένες εντός του οικοπεδικού ή γηπεδικού
χώρου των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1
αυτής, οι οποίες πρέπει να είναι οριοθετημένες με
κράσπεδα. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση των ανωτέρω συσκευών, πρέπει:
α) για λόγους οδικής ασφάλειας αφ' ενός μεν να μην
εμποδίζει την ομαλή κυκλοφοριακή ροή των εισερχομένων και εξερχόμενων τροχοφόρων οχημάτων
και πεζών, από/προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, όσο και αυτή της έμπροσθεν
αυτών οδού (ή οδών) και, β) για χωροταξικούς λόγους
να μην διαταράσσει την εύρυθμη και λειτουργική
διαρρύθμιση, διαχωρισμό και οριοθέτηση των κύριων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και λοιπών επιτρεπόμενων χρήσεων (τυχόν ύπαρξη
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πλυντηρίου − λιπαντηρίου, μίνι μάρκετ κ.λπ.) που
λαμβάνουν χώρα εντός της οικοπεδικής ή γηπεδικής
έκτασης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου
1 της παρούσας. 2. Επίσης, στην περίπτωση που η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων διαθέτει μεν πιστοποίηση CE αλλά δεν διαθέτει
πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη
εσωτερική απόσταση ασφαλείας τεσσάρων (4) μέτρων, μεταξύ του σημείου φόρτισης του ηλεκτροκίνητου ή υβριδικού οχήματος, από όλες τις τυχόν
δεξαμενές καυσίμων, αντλιών, καθώς και συσκευών
διανομής υγρών και αερίων καυσίμων που ενδέχεται
να διαθέτουν ορισμένες από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Λόγω της
φύσεως της παρεχόμενης μορφής ενέργειας των συσκευών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
παρέλκει ο καθορισμός εξωτερικών αποστάσεων
ασφαλείας αυτών από κτίρια και χώρους με συγκεκριμένες ισχύουσες χρήσεις, όπως εκπαιδευτήρια,
νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, σωφρονιστικά ιδρύματα,
εκκλησίες, κατοικίες και χώρους συνάθροισης κοινού, χωρητικότητας άνω των πενήντα (50) ατόμων
κ.λπ. Επίσης, για την εγκατάσταση των υπόψη συσκευών λαμβάνονται υπόψη οι οικείες πολεοδομικές
διατάξεις.



Aυτόνομη οδήγηση
DAIMLER TRUCKS
H Daimler Trucks ιδρύει τον όμιλο Autonomous Technology Group
με τη μορφή ενός οργανισμού αυτόνομης οδήγησης με παγκόσμια
εμβέλεια, ο οποίος από την 1η Ιουνίου θα συγκεντρώνει το σύνολο
των εξειδικευμένων γνώσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για αυτόνομη οδήγηση
Το κύριο έργο της νέας μονάδας αφορά στην ευρύτερη στρατηγική για την αυτόνομη οδήγηση και την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η έρευνα και η τεχνολογική
ανάπτυξη, καθώς και η ετοιμασία των απαιτούμενων υποδομών και δικτύων για τις αντίστοιχες λειτουργίες, έτσι ώστε η εταιρεία να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή υψηλού
επιπέδου αυτόνομων φορτηγών.
Ο νέος όμιλος Autonomous Technology Group αποτελεί μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας που καταβάλλει η Daimler Trucks, προκειμένου να φέρει τα υψηλού επιπέδου αυτόνομα φορτηγά στους δρόμους μέσα σε μία δεκαετία. Για να το επιτύχει αυτό, η Daimler
Trucks ανακοίνωσε στην έκθεση Consumer Electronics Show (CES) 2019 στο Λας Βέγκας
μια επένδυση που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Στα επαγγελματικά φορτηγά, το επίπεδο
4 είναι το επόμενο λογικό βήμα, μετά το επίπεδο 2, για την αύξηση της ασφάλειας, καθώς
και της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.
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Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για αυτόνομη οδήγηση
Ο Martin Daum, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Daimler AG με αρμοδιότητα τα φορτηγά και
τα λεωφορεία, δήλωσε: «Είμαστε πρωτοπόροι στα αυτόνομα φορτηγά εδώ και χρόνια. Με τη δημιουργία του παγκόσμιου ομίλου Autonomous Technology Group προχωράμε στο επόμενο βήμα,
υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η υψηλού επιπέδου αυτόνομη οδήγηση για την Daimler
Trucks, τον κλάδο, αλλά και την κοινωνία. Με τη νέα μονάδα, θα μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, καθώς και τον αντίκτυπο των
επενδύσεών μας σε αυτήν την στρατηγικής σημασίας τεχνολογία. Έτσι, θα βρεθούμε στην ιδανική
θέση να φέρουμε την υψηλού επιπέδου αυτόνομη οδήγηση στους δρόμους, καθιστώντας τις μεταφορές ασφαλέστερες για όλους και βοηθώντας τις εταιρείες μεταφορών να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους.
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VOLVO Euro 6
Πώς λειτουργεί
Η λύση για εκπομπές Euro 6

Τα σημεία ατού:
Αυξημένος λόγος συμπίεσης στους κινητήρες 420 και 460. Νέος, άριστα σχεδιασμένος στροβιλοσυμπιεστής στον κινητήρα 500. Ψεκασμός με common-rail για όλους τους κινητήρες και ιδανικά προσαρμοσμένο
λογισμικό για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του κινητήρα: και επιπλέον, χαμηλότερες εσωτερικές τριβές.

Αυξημένος λόγος συμπίεσης στους κινητήρες 420 και 460. Νέος, άριστα σχεδιασμένος στροβιλοσυμπιεστής
στον κινητήρα 500. Ψεκασμός με common-rail για όλους τους κινητήρες και ιδανικά προσαρμοσμένο λογισμικό για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του κινητήρα: και επιπλέον, χαμηλότερες εσωτερικές τριβές.

(δεν είναι απαραίτητο στους κινητήρες D11K και D13K420)
Ένα ειδικό μπεκ ψεκασμού πετρελαίου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της θερμότητας του Φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου και φροντίζει για την απόδοση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου και την καλή λειτουργία του SCR.
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Ο DOC παράγει το απαραίτητο NO2 για την αποτελεσματική καύση των σωματιδίων από το φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Σε συνθήκες ψύχους, παρέχει επίσης την θερμότητα που απαιτείται για την αναγέννηση.

Το φίλτρο συλλέγει και αποθηκεύει τα σωματίδια (PM) και τα αποθηκεύει μέχρι την καύση τους κατά την αυτοαναγέννηση. Η αναγέννηση γίνεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Στη ζώνη ανάμιξης, τα καυσαέρια ψεκάζονται με AdBlue. Όταν φτάσουν στον καταλύτη, τα οξείδια του αζώτου
(NO2) μετατρέπονται αποτελεσματικά σε αβλαβές άζωτο και νερό.

Το τελευταίο βήμα πριν από το στόμιο της εξάτμισης όπου αφαιρείται το υπόλειμμα αμμωνίας (NH3), εάν υπάρχει.
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Mercedes-Benz Sprinter
Mε καρότσα έως 9,2 κυβικά μέτρα!
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Γ

ια τα οχήματα με το νέο σύστημα κίνησης στους
μπροστινούς τροχούς προσφέρονται, λόγου χάρη, χαμηλή αρχική τιμή και πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο σε
σύγκριση με τα οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς. Οι
οδηγοί επωφελούνται από τον έξυπνο σχεδιασμό χειριστηρίων και ενδείξεων, καθώς και από τον αρθρωτό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων, ο οποίος μπορεί να
προσαρμόζεται στις δικές τους ανάγκες, όπως ακριβώς και
η μεγάλη ποικιλία συστημάτων πολυμέσων και υποβοήθησης. Φυσικά, διατηρήσαμε όλα τα ουσιώδη. Για παράδειγμα, πολυάριθμες λύσεις υπερκατασκευών και
μετασκευών παραμένουν στη διάθεσή σας.
#170 ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ●
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Καρότσα με επιφάνεια φόρτωσης έως 9,2 m2

Mercedes-Benz Sprinter

Το Sprinter Καρότσα με επιφάνεια φόρτωσης έως 9,2 m2 προσφέρει πολλές επιλογές. Η μονή
ή διπλή καμπίνα, καθώς και τα 3 μήκη οχήματος αποτελούν τη βάση για μία εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία εκδόσεων. Οι επιλογές που προσφέρει εμπλουτίζονται με 4 κινητήρες, πολυάριθμα στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού, διαφορετικές εκδόσεις ανάρτησης και ειδικές λύσεις
υπερκατασκευών για διάφορους κλάδους. Έτσι, μπορείτε να διαμορφώστε το όχημά σας με
μέγιστο μικτό βάρος έως και 5500 kg. Όταν χρειάζεται, μπορείτε να ρυμουλκείτε επιπλέον έως
και 3500 kg. Προαιρετικά, τα αποθηκευτικά κουτιά δεξιά και αριστερά κάτω από την καρότσα
προσφέρουν έναν ασφαλιζόμενο αποθηκευτικό χώρο με προστασία από πιτσιλιές νερού,
λόγου χάρη για εργαλεία.
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Οι πολυάριθμες εκδόσεις οχήματος και εξοπλισμού προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής του σασί και
της καρότσας στις απαιτήσεις μεταφοράς. Με τα μεγάλα μήκη οχήματος και την κανονική καμπίνα, η επιφάνεια
φόρτωσης της καρότσας φτάνει το μέγιστο μέγεθός της. Όταν το ωφέλιμο φορτίο παίζει καθοριστικό ρόλο, η
καλύτερη επιλογή είναι η έκδοση βάρους 5500 kg. Στην κανονική καμπίνα υπάρχει χώρος για έως 3 άτομα,
ενώ στη διπλή καμπίνα μπορούν να χωρέσουν μικρές ομάδες έως 7 ατόμων. Επιπλέον, για ιδιαίτερες απαιτήσεις κλάδων διατίθενται πολυάριθμες λύσεις από τους κατασκευαστές υπερκατασκευών στη γνωστή, κορυφαία ποιότητα.



Mercedes-Benz Sprinter
Η ποικιλία εκδόσεων του Sprinter σασί και καρότσα συνοπτικά:
• 3 μήκη οχήματος: compact, standard και long
• 2 καμπίνες: κανονική καμπίνα και διπλή καμπίνα
• Επιφάνεια φόρτωσης έως 9,2 m² για την καρότσα
• Διατίθεται με 3.000 kg, 3500 kg, 4.100 kg και 5.000 kg μέγιστο μικτό βάρος,
• πολλές πρόσθετες εκδόσεις αυξημένου και μειωμένου βάρους για μέγιστο μικτό βάρος έως 5500 kg
• Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο άνω των 3000 kg στην έκδοση βάρους 5500 kg
• Διατίθεται με κίνηση στους μπροστινούς, στους πίσω και στους τέσσερις τροχούς
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NEO

Opel Movano

Πιο σύγχρονο, πιο πλήρες από ποτέ!
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“

To νέο επαγγελματικό όχημα κεντρίζει το ενδιαφέρον
τόσο με την πληθώρα των νέων τεχνολογικών καινοτομιών, όσο και με την μοντέρνα σχεδίαση του, σε
συνδυασμό με τον μεγάλο και κυρίως πρακτικό χώρο
φόρτωσης. Να σημειωθεί, ότι, το νέο μοντέλο έχει ήδη
σε πωλήσεις περίπου 170.000 μονάδες μέχρι σήμερα,
όντας ένα bestseller στην κατηγορία E-van.

Opel Movano

Το νέο Opel Movano διαθέτει πολυάριθμα συστήματα και τεχνολογίες υποστήριξης όπως είναι το καινοτόμο Σύστημα Κάμερας
“Rear Vision”, που ‘παρακολουθεί’ τι γίνεται πίσω από το αυτοκίνητο. Άλλη μια νέα καινοτομία που υπάρχει στο νέο μοντέλο είναι
το Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Alert)
καθώς και το Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (Lane
Departure Warning) .
Ο οδηγός μπορεί να ενημερώνεται για τα πάντα μέσω του νέου
συστήματος ενημέρωσης infotainment, που είναι συμβατό με
Apple CarPlay και Android Auto. Όλα αυτά προβάλλονται στην
οθόνη αφής 7,0” ενώ τα smartphones μπορούν να φορτίζονται
ασύρματα. Το Navi 50 IntelliLink Pro κάνει την πρεμιέρα του στο
νέο Movano. Το εξελιγμένο σύστημα είναι συμβατό με Apple
CarPlay και Android Auto και επομένως προσφέρει άριστη συνδεσιμότητα. Είναι ταχύτερο από τον προκάτοχό του, με οθόνη
αφής capacitive, 7.0”, για πιο άνετη λειτουργία. Smartphones συνδέονται μέσω Bluetooth ή USB. Η ασύρματη φόρτιση είναι επίσης
νέο χαρακτηριστικό στο Movano.
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Με μεγάλο χώρο φόρτωσης!
Όπως αναφέρει και η γερμανική φίρμα, διαθέτει 22 συνολικά κλειστούς ή ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους, μπορείτε να μεταφέρετε με τάξη όλα όσα χρειάζεστε
καθημερινά. Στον τομέα της άνεσης, τα πολυρυθμιζόμενα
καθίσματα αναβαθμίζουν την άνεση, ώστε ο οδηγός του
Movano να βγαίνει από το cockpit νιώθοντας ξεκούραστος
μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Τα προαιρετικά καθίσματα
comfort για τον οδηγό και το συνοδηγό προσφέρουν ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη.

Το νέο Movano panel van διατίθεται σε τέσσερα μήκη και
τρία ύψη, με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος 4,5 T και χώρο
φόρτωσης 17 κυβικά μέτρα. Συνολικά 150 διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος και μετατροπές προσφέρονται από το
εργοστάσιο. Ανάλογα με την έκδοση, το Movano μπορεί να
μεταφέρει μέχρι πέντε ευρωπαλέτες. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει ένα Movano σχεδόν για κάθε είδους ανάγκη. Χάρη
στις νέες λαβές στα πλαϊνά τοιχώματα και το φωτισμό LED,
ο χώρος φόρτωσης είναι τώρα ακόμα πιο εύχρηστος.
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Μπαράζ ηλεκτρικών ετοιμάζει η Ford
Από το 2021 μπαίνουν στην πρίζα!

Μία καινοτόμα γκάμα ηλεκτροκίνητων επαγγελματικών οχημάτων Ford θα προσφέρει μία πλήρη σειρά κινητήριων συνόλων
κατάλληλων για ποικίλες και διαφορετικές χρήσεις.
Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Transit που δίνει το παρών με τη
μορφή ενός λειτουργικού πρωτοτύπου στην εκδήλωση “Go
Further”, θα μπει στην παραγωγή το 2021 συμβάλλοντας όχι
μόνο στη δημιουργία καθαρότερων και πιο αθόρυβων πόλεων, αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των
επαγγελματικών οχημάτων.
Σχεδιασμένο ως ένα πρακτικό και ευέλικτο όχημα μεταφορών με δυνατότητα λειτουργίας με μηδενικές εκπομπές
ρύπων στην πόλη, το πλήρως ηλεκτρικό Transit θα διατίθεται
σε πολλαπλές εκδόσεις αμαξώματος, με ανταγωνιστικό
ωφέλιμο φορτίο και ενσωματωμένα συστήματα συνδεσιμότητας προσφέροντας συγχρόνως όλες τις γνωστές ικανότητες
και την αντοχή ενός Transit.Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει επαρκή αυτονομία για καθημερινές αστικές διανομές/μεταφορές, που διατηρείται
αναλλοίωτη σε όλες τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια
ζωής του οχήματος.
Ήδη σήμερα, μέσω του κοινού project με τη Street Scooter,
η Ford προσφέρει μία πλήρως ηλεκτρική λύση κατάλληλη
για τις λεγόμενες υπηρεσίες διανομών “last-mile” (μέχρι το
τελευταίο σκέλος του ταξιδιού). To Street Scooter WORK XL
που βασίζεται στο Transit και συναρμολογείται στο εργοστά-
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σιο της Ford στην Κολωνία, διαθέτει πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και έχει ενταχθεί στο στόλο ταχυδρομικών van
της Deutsche Post DHL στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της
χρονιάς, οχήματα WORK XL θα ξεκινήσουν να λειτουργούν
πιλοτικά σε διάφορες επιχειρήσεις στη Γερμανία, Ολλανδία
και Βέλγιο.
Για περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε ζώνες
χαμηλών εκπομπών ρύπων σε αστικές περιοχές, το Transit
Custom Plug-In Hybrid van μπορεί να κινείται ηλεκτρικά, με
μηδενικές εκπομπές ρύπων και χωρίς το άγχος της αυτονομίας. Η Ford είναι ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων μαζικής παραγωγής που προσφέρει plug-in υβριδική τεχνολογία
στην κατηγορία van ενός τόνου.
Με τον πολυβραβευμένο 1.000άρη βενζινοκινητήρα
EcoBoost της Ford να λειτουργεί ως range extender για επέκταση της αυτονομίας, οι εμπρός τροχοί του Transit Custom
Plug-In Hybrid κινούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτροκινητήρα/γεννήτριας με ενέργεια που προέρχεται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 13,6 kWh. Το προηγμένο, υβριδικό
σύστημα έχει στόχο να προσφέρει αυτονομία 50 km με μηδενικές εκπομπές ρύπων ή 500 km με χρήση του range extender.

• Η AUTOTEC EXPO 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου στο MEC Παιανίας. Αποτελεί τη
μεγάλη συνάντηση του aftermarket κλάδου του επιβατηγού-φορτηγού αυτοκινήτου, η οποία έχει σκοπό να παρουσιάσει
στους επαγγελματίες επισκέπτες πληθώρα νέων προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να δοθούν σύγχρονες
λύσεις στους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις προτάσεις τους προς το κοινό.

Οι

μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική και Διεθνή αγορά οριστικοποίησαν τη συμμετοχή τους καλύπτοντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το
σύνολο του εκθεσιακού χώρου της AUTOTEC. Με περισσότερα από 300 brands, τη συμμετοχή των σημαντικότερων
εταιρειών -όλη την αφρόκρεμα της προμηθευτικής και κατασκευαστικής αγορά του κλάδου- αναμένουμε περισσότερους
από 15.000 επισκέπτες. Όπως όλα δείχνουν, θα ξεπεράσει κάθε
προσδοκία σε εκθέτες και επισκέπτες.
Πλήθος επαγγελματιών από τους κλάδους του εμπορίου
Ανταλλακτικών, των Συνεργείων Επιβατικών και Φορτηγών
Αυτοκινήτων, της Φροντίδας οχημάτων, Διαχείρισης στόλων
οχημάτων αλλά και του ευρύτερου κλάδου των μηχανοκίνη-
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των οχημάτων θα περάσουν τις πόρτες του μοναδικού αυτού
εκθεσιακού γεγονότος, προκειμένου να ενημερωθούν για τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις στα ανταλλακτικά,
στην επισκευή, συντήρηση και φροντίδα οχημάτων.
Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις με επιλεγμένους εκθέτες και να ενημερωθούν αναλυτικά για το ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και
προτάσεων των εκθετών, οι οποίοι θα προέρχονται τόσο από
την εγχώρια όσο και από την παγκόσμια αγορά.
Μια σειρά από διαφημιστικές ενέργειες έχουν προγραμματιστεί
να ξεκινήσουν άμεσα προκειμένου να προβληθεί η έκθεση σε
όλους τους επαγγελματίες του κλάδου εξασφαλίζοντας την επιτυχία!

