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Eνημέρωση: Οι βασικοί πυλώνες για τις μεταφορές
και τα logistics

Πόσο επιβαρύνουν τα οχήματα τις πόλεις

Προμήθεια καρτών ευφυούς ταχογράφου εντός
του Αυγούστου 2019

Υπουργείο Μεταφορών: Λύση στο χρόνιο πρό-
βλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης των λεωφο-
ρείων και των διαφόρων τύπων φορτηγών

Ταξινομήσεις

Τεχνολογία:
Η Volvo Trucks παρουσιάζει μια αυτόνομη

μεταφορά μεταξύ ενός εφοδιαστικού κέντρου
και ενός λιμανιού

Τεχνολογία:
Το υδρογόνο στα επαγγελματικά οχήματα

Τεχνολογία:
Μercedes-Benz Actros - Η ημιαυτόνομη

οδήγηση μπήκε και στα φορτηγά!

Παρουσίαση: 
Νέο Peugeot Expert

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,

Δεν μπορείς να αποφύγεις στο εισαγωγικό μας σημείωμα, την ηλεκτρική ...καταιγίδα που «βομβαρδίζει»

και τον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων, είτε είναι μικρά, είτε ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων

οχημάτων. Πλέον, οι περισσότερες φίρμες ετοιμάζουν για την επόμενη δεκαετία θαυμαστά τετράτροχα

«θαύματα» με δύο πεδία που θα καταπλήξουν την επόμενη μέρα των μεταφορών. 

Η ηλεκτροκίνηση και η αυτοματοποιημένη οδήγηση. Το πρώτο σχεδόν έχει δρομολογηθεί και όπως θα

διαβάστε και στις επόμενες σελίδες, ήδη, πολλές φίρμες κάνουν τις πρώτες δοκιμές σε συνεργασία με με-

γάλες ευρωπαϊκές μεαφορικές επιχειρήσεις – όπως η Mercedes-Benz – για να εκμαιεύσουν σημαντικές

πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών φορτηγών, την αυτονομία τους, την ταχύτερη φόρ-

τισης τους κ.α.

Επίσης, θα δείτε, στις πρώτες σελίδες μας και ένα επιγραμματικό θέμα, για τις προτεραιότητες του νέου

στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη των Μεταφορών στην χώρα μας, με τις χερσαίες μεταφορές και τα

Logistics να έχουν το μεγαλύτερο βάρος αυτών των αλλαγών.

Από τον Σεπτέμβριο θα δούμε να έρχονται στην χώρα μας και νέα μοντέλα, κυρίως στην κατηγορία των

μεσαίων βαν, με νέους κινητήρες, πιο μεγάλα και λειτουργικά βαν, από φίρμες όπως τα Renault, τη

Mercedes με το νέο Actros κ.α. 

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Ανάπτυξη του Τομέα Οδικών Μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με καθιέρωση τακτικής συλλογής στοιχείων όπως

των σχετικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων δημόσιας χρήσης (στάσεις λεωφορείων, σταθμοί, χώροι στάθμευσης οχημάτων

κ.ά.), καθώς και χρήσης τυποποιημένων δεικτών επιδόσεων

Μια σειρά σημαντικών μέτρων έχει εκπονήσει το Υπουργείο Μεταφορέων σχετικά με την ανάπτυξη

των μεταφορών στην χώρα μας, που αφορά τόσο τις οδικές μεταφορές όσο και τον εκσυγχρονισμό

των Logistics. 

 Ενημέρωση


Ανάπτυξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου

Μεταφορών με το οποίο θα τεκμηριώνονται μελλοντικές

πολιτικές και επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών

■ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ LOGISTICS 

Eιδικότερα, οι βασικοί πυλώνες είναι οι εξής:

■ Ανάπτυξη των Οδών και Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ LOGISTICS 

• Εναρμόνιση και ενίσχυση της οργάνωσης σε εθνικό

(ΥΠΥΜΕ) και περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρειες &

Περιφερειακές Ενότητες) με σκοπό την αποτελεσματική

διενέργεια και παρακολούθηση όλων των πτυχών ενός

οδικού έργου (κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία)

• Αναθεώρηση/Ενίσχυση του ισχύοντος πλαισίου ελέγχων

των οδικών μεταφορών 

• Ανανέωση του στόλου οχημάτων (επαγγελματικής/ιδιωτι-

κής χρήσης) – Καθορισμός ορίων ηλικίας 

• Δημιουργία Αρχής Χερσαίων Μεταφορών και εφαρμογή

της αναδιάρθρωσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών

μεταφορών 

• Ενίσχυση προβολής θεμάτων οδικής ασφάλειας και αυ-

στηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας 

• Ενσωμάτωση και μερική αναθεώρηση του νομικού πλαι-

σίου που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα 

• Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Κίνητρα για την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων και άλλων

συνεργασιών στον τομέα logistics (οριζόντιων και κάθε-

των συμμαχιών) 

• Προώθηση αναθέσεων δραστηριοτήτων μεταφορών και

εφοδιαστικής αλυσίδας σε «τρίτες» επιχειρήσεις (out-

sourcing vs own account) 

• Υποστήριξη της διαφάνειας και της ροής πληροφοριών

στην αγορά Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω ψηφιακών

ανοιχτών πλατφορμών και πρακτικών τυποποίησης. 

• Αύξηση χωρητικότητας για λιμάνια χύδην ξηρού φορτίου

• Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικής

Κοινότητας και Συστημάτων  Εθνικής και Ναυτιλιακής

Ενιαίας Θυρίδας στην Ελλάδα - Port Community Systems/

Single Window Systems (PCS/SWS)

• Τα ποσοστά χρήσης του σιδηρόδρομου και των υπεραστι-

κών λεωφορείων αυξάνονται λόγω του εκσυγχρονισμού

των μέσων και της αύξησης της αποτελεσματικότητας και

της αξιοπιστίας τους → αύξηση της ελκυστικότητας των

μέσων

• Το ποσοστό χρήσης του σιδηρόδρομου σχεδόν διπλασιά-

ζεται (φτάνοντας στο 7% των συνολικών χερσαίων υπερα-

στικών ταξιδιών). Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης

παρουσιάζονται στον διάδρομο ΠΑΘΕ, και συγκεκριμένα:

• Αύξηση επιβατικών μεταφορών 

• Περίπου 35% στο τμήμα της Πελοποννήσου

• 45% στο Αθήνα – Θεσ/νίκη

• Διπλασιασμός στο Θεσ/νίκη – Αλεξανδρούπολη

• Αύξηση εμπορευματικού φορτίου (σε τόνους) περίπου 10-

20% ανάλογα το σιδηροδρομικό τμήμα.

• Οι χρόνοι ταξιδιού στον διάδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη

σταδιακά ελαττώνονται, φτάνοντας:

• Στις 4 ώρες για τους χρήστες οδικού δικτύου (λόγω της

αποσυμφόρησης του οδικού δικτύου), 

• Λιγότερο από 3 ώρες για τους επιβάτες σιδηροδρόμων,

κυρίως λόγω της προτεινόμενης σιδηροδρομικής σύνδε-

σης Θριάσιο – Θήβα. 

Ανάπτυξη & υλοποίηση μηχανισμού εξασφάλισης πόρων για συντήρηση οδικού δικτύου
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Πόσο επιβαρύνουν τα οχήματα τις πόλεις

O ρόλος της ελεγχόμενης εισόδου 


“

“

Το 70-80% των Ευρωπαίων μένει στα αστικά κέντρα, με συνέπεια τη

συμφόρηση των δρόμων τους από αυτοκίνητα και συνεπώς την επι-

βάρυνση της ατμόσφαιρας και άρα της υγείας από την κυκλοφορία και

τα πολύωρα μποτιλιαρίσματα.

Η Σιγκαπούρη, υπήρξε πρωτοπόρος στην ελεγχόμενη είσοδο

από το 1975, όταν ξεκίνησε ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο εφαρ-

μόστηκε έπειτα από ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους των

αστικών κέντρων, όταν και οι ίδιοι αποφάσισαν πως χανόταν

περισσότερος χρόνος και χρήμα από τις καθημερινές καθυ-

στερήσεις στην κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους μειώθηκε

κατά -44% και 10 χρόνια αργότερα, παρόλη την αύξηση των

κατοίκων, των αυτοκινήτων αλλά και του εργατικού δυναμι-

κού στο κέντρο, η μείωση παρέμεινε σε αρκετά υψηλά επί-

πεδα -31%. 

Μία πόλη, σύγχρονο πρότυπο στο θέμα της ελεγχόμενης ει-

σόδου, είναι και το Λονδίνο. Εφάρμοσε το λεγόμενο “conges-

tion charging” το 2003 με σκοπό τη μείωση των

κυκλοφορούντων οχημάτων στο κέντρο της πόλης καθώς και

τη μείωση των επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων και CO2.

Για την προσπάθεια μείωσης των ρύπων, θεσπίστηκε πριν λί-

γους μήνες επιπλέον επιβάρυνση που πρέπει να καταβάλει

κάποιος εάν έχει όχημα παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνο-

Σε μία παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων αλλά και αποσυμφόρησης

των αστικών κέντρων από τα καθημερινά χιλιάδες διερχόμενα οχήματα, οι πόλεις καταφεύγουν

όλο και περισσότερο, σε λύσεις όπως αυτή της ελεγχόμενης εισόδου στα κέντρα τους. 
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λογίας (Euro 5 και παλαιότερα στα πετρελαιοκίνητα- Euro 3 και

παλαιότερα βενζινοκίνητα). Αποτέλεσμα αυτού οι ρύποι CO2

και PM10 μειώθηκαν κατά -12%. 

Το Μιλάνο, ξεκίνησε το 2008 το «Ecopass», ένα πάσο το οποίο

είχε σαν σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης και την αν-

τικατάσταση παλαιών οχημάτων με αυτά νεότερης αντιρρυ-

παντικής τεχνολογίας. Το πάσο αυτό μετονομάστηκε στη

συνέχεια σε «Area C». Αυτή η ελεγχόμενη είσοδος είχε το εξής

αποτέλεσμα:  μείωση CO2 κατά -35% και PM10 κατά -18%. 

Σταδιακά και άλλες χώρες /πόλεις «μπαίνουν στο παιχνίδι» της

ελεγχόμενης εισόδου. Το 2019 το Όσλο θα εντάξει κάρτα εισό-

δου για τις μετακινήσεις στις ώρες αιχμής, αυξάνοντας παράλ-

ληλα τους ποδηλατοδρόμους και τις λωρίδες κίνησης των

μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός, πως η ατμο-

σφαιρική ρύπανση σχετίζεται άμεσα με πρόωρους θανάτους,

καρκίνο στους πνεύμονες, καρδιακά νοσήματα και διαβήτη,

με τα παιδιά να βρίσκονται ανάμεσα στις πιο ευάλωτες ομάδες,

που επηρεάζονται από αυτήν. Σε μελέτες που διεξήχθησαν,

κατέληξαν πως υπήρξε σημαντική μείωση του διοξειδίου του

αζώτου έως και -40% στο Παρίσι, μόνο από τη μείωση των

οχημάτων στο κέντρο της πόλης για μία ημέρα.

(Nieuwenhuijsen, M.J. & Khreis. 

Τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στα αστικά κέντρα της

Ευρώπης, προέρχονται από την κίνηση οχημάτων και είναι

κατά  μέσο όρο 39% PM 10και 43% PM 2.5 στα σημεία με αυ-

ξημένη κίνηση. Αντίστοιχα, η συμμετοχή στη συγκέντρωση του

διοξειδίου του αζώτου ξεπερνάει το 80%. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα επίπεδα θορύβου, υπαίτια

καρδιολογικών νοσημάτων, μειώθηκαν σημαντικά στις πε-

ριοχές που εφαρμόστηκε η ελεγχόμενη είσοδος οχημάτων,.

Για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες τα επίπεδα θορύβου μειώθη-

καν κατά 10 decibel. (Nieuwenhuijsen, M.J. & Khreis, H.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο φαινόμενο της αστι-

κής θερμικής νησίδας, ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο

έντονο στα αστικά κέντρα και που σίγουρα επιβαρύνεται από

την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και τη θερμότητα που

αυτά εκπέμπουν, ιδιαίτερα όταν παραμένουν στάσιμα στην κί-

νηση.

Καθώς το μέτρο του δακτυλίου, έχει πλέον περιορισμένα απο-

τελέσματα και ζητήματα συμφόρησης παρατηρούνται σε όλα

τα αστικά κέντρα της χώρας, η πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα

με σεβασμό στην υγεία των πολιτών, εφαρμόζοντας την ελεγ-

χόμενη είσοδο. Η ημερήσια διέλευση οχημάτων στις πόλεις

μπορεί να μειωθεί σημαντικά ενώ επιπρόσθετα, μπορεί να πε-

ριοριστεί αρκετά η διέλευση τροχοφόρων οχημάτων, παλαι-

ότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που είναι εξαιρετικά πιο

επιβλαβή από τα νεότερα οχήματα.

Πόσο επιβαρύνουν τα οχήματα τις πόλεις

O ρόλος της ελεγχόμενης εισόδου 
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Η προμήθεια καρτών ευφυούς ταχογράφου 

αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019



“Oχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και οχήματα

μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, πρέπει

να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο

(smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδε-

δεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).

συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799,

οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω

των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυ-

μουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, και οχήματα μετα-

φοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται

για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά τις 15 Ιουνίου

2019, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτη-

σης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή

ταχογράφο (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συν-

δεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυ-

φορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).

2. Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί

για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρ-

τας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχει-

ρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία. Οι κάρτες

ψηφιακού ταχογράφου που διαθέτουν ήδη οι οδηγοί, οι

επιχειρήσεις και οι αρχές ελέγχου μπορούν να χρησιμο-

ποιούνται σε συσκευές ευφυούς ταχογράφου και αντί-

στροφα. Δεν ισχύει το ίδιο για τις κάρτες συνεργείου: οι

κάρτες συνεργείου ευφυούς ταχογράφου είναι συμβατές

Έως τότε, δεν είναι δυνατή η χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου από το Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και συνεργεία.

Όσον αφορά τη χρήση του ψηφιακού ταχογράφου από οδηγούς και επιχειρήσεις και τους οδικούς ελέγχους
που γίνονται επί ελληνικού εδάφους, παρέχονται οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προβλή-

ματος έλλειψης καρτών οδηγού.

“

 ενημέρωση

■ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
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με συσκευή ψηφιακού αλλά οι υφιστάμενες κάρτες συ-

νεργείου ψηφιακού ταχογράφου δεν χρησιμοποιούνται

στον ευφυή. 

4. Η προμήθεια καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκι-

νήσει εντός του Αυγούστου 2019. Έως τότε, δεν είναι δυ-

νατή η χορήγηση καρτών ευφυούς ταχογράφου από το

Υπουργείο σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και

συνεργεία.

5. Όσον αφορά την χρήση του ψηφιακού ταχογράφου από

οδηγούς και επιχειρήσεις και τους οδικούς ελέγχους που

γίνονται επί ελληνικού εδάφους, σας παρέχουμε τις εξής

οδηγίες προσωρινής ισχύος για την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος έλλειψης καρτών οδηγού: 

5α. Οδηγός που οδηγεί όχημα με ψηφιακό ταχογράφο αλλά 

• δεν διαθέτει κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ή η κάρτα που

διέθετε έχει λήξει, χαθεί, κλαπεί, είναι ελαττωματική ή έχει

υποστεί βλάβη/φθορά και 

• έχει υποβάλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία με-

ταφορών αίτηση για πρώτη έκδοση, ανανέωση ή αντικα-

τάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και 

• η αίτησή του δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα για τους ανω-

τέρω λόγους, όταν οδηγεί όχημα που φέρει ψηφιακό τα-

χογράφο θα πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές

του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κανονισμού 165/2014

και συγκεκριμένα:

(α) στην αρχή του ταξιδιού του, εκτυπώνει τα στοιχεία του

οχήματος που οδηγεί και καταγράφει στο εν λόγω τυπωμέ

νο αντίγραφο: 

i) στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του οδη-

γού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού ή της

άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής

του, ii) τις περιόδους άλλης εργασίας, διαθεσιμότητας και

διαλείμματος/ανάπαυσης, 

(β) στο τέλος του ταξιδιού του, εκτυπώνει τις πληροφορίες

για τις χρονικές περιόδους που καταγράφηκαν από τον τα-

χογράφο, καταγράφει τυχόν περιόδους εκτέλεσης άλλης

εργασίας, διαθεσιμότητας και ανάπαυσης μετά την εκτύ-

πωση της έναρξης του ταξιδιού, εφόσον δεν έχουν κατα-

γραφεί από τον ταχογράφο, και σημειώνει στο εν λόγω

έγγραφο λεπτομέρειες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση

του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό της κάρτας οδηγού

ή της άδειας οδήγησης), συμπεριλαμβανομένης της υπο-

γραφής του οδηγού. 

Ο οδηγός πρέπει να φέρει επί του οχήματος και να επιδει-

κνύει στα όργανα ελέγχου:  τις ανωτέρω χειρόγραφες κα-

ταγραφές και εκτυπώσεις για την τρέχουσα και τις

προηγούμενες 28 ημέρες,  την βεβαίωση της περιφερει-

ακής υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για

πρώτη χορήγηση/ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας που

έχει υποβάλει  την κάρτα οδηγού ψηφιακού ταχογράφου

που διέθετε και έχει λήξει, σε περίπτωση που έχει υποβά-

λει αίτηση ανανέωσης. 

5β. Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα

Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά

τους καθ’ οδόν ελέγχους τήρησης των κανονισμών

561/2006 και 165/2014 σε όχημα που φέρει ψηφιακό ταχο-

γράφο και οδηγείται από οδηγό που πληροί τις ανωτέρω

(υπό 5α) προϋποθέσεις, να πραγματοποιούν τον έλεγχο με

βάση τις χειρόγραφες καταγραφές και τα εκτυπώματα που

πραγματοποίησε ο οδηγός κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πραγματοποίησε ή δεν

τηρεί επί του οχήματος τις χειρόγραφες καταγραφές και

εκτυπώματα βεβαιώνεται η παράβαση αριθμ. Θ5 της κ.υ.α.

Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061). 


Η προμήθεια καρτών ευφυούς ταχογράφου 

αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Με την συγκεκριμένη απόφαση, που δημοσιεύθηκε , και

αφορά τον «καθορισμό των αρμοδίων οργάνων, των όρων

και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύ-

σεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμέ-

νων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και

προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανω-

τέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρ-

χιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς», διευρύνονται οι

δυνατότητες ανάπτυξης των υποδομών στάθμευσης οχη-

μάτων της κατηγορίας αυτής στην χώρα μας, καλύπτοντας

έτσι την έλλειψη κανονιστικής διάταξης στον τομέα αυτόν.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία

έκδοσης άδειας λειτουργίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις

για την κυκλοφοριακή σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η χω-

ροθέτηση των σταθμών, οι απαιτούμενες παροχές και λοι-

πές υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και οι

τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες του κατάλληλου

σχεδιασμού των χώρων, συμπεριλαμβανομένων και εν-

δεικτικών σκαριφημάτων.

Με τη δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης, δί-

νεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθ-

μευσης των λεωφορείων, των διαφόρων τύπων

φορτηγών, βυτιοφόρων αλλά και των αυτοκινούμενων και

ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, στο πλαίσιο προστασίας

του περιβάλλοντος. Ωστόσο, στους υφιστάμενους σταθ-

μούς βαρέων οχημάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα,

δίνεται η δυνατότητα συμμόρφωσης εντός 18 μηνών με τα

οριζόμενα στην απόφαση, προκειμένου να διατηρήσουν τη

λειτουργία τους.

Τέλος, όλοι οι σταθμοί βαρέων οχημάτων θα υπόκεινται

πλέον σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες διευθύνσεις

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Η δυνατότητα λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων, δημοσίας ή ιδιωτικής χρή-

σης, δίδεται με υπουργική υπόφαση (υπ' αριθμ. 44662/454) του υπουργείου Μεταφορών.

 ενημέρωση

Λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης 

των λεωφορείων και των διαφόρων τύπων φορτηγών  
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Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 

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

ρεία τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 708 μονάδες

έναντι 642 συγκριτικά με το Μάιο του 2018 καταγράφον-

τας αύξηση 10,3%.

Στους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν

συνολικά 3.215 ελαφρά φορτηγά, έναντι 2.984 το αντί-

στοιχο διάστημα το 2018, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Τα

ελαφρά φορτηγά τύπου Vanette έχουν τη μερίδα του λέ-

οντος με (44,5%), με τα Pick-up να βρίσκονται στη δεύ-

τερη θέση με μερίδιο αγοράς 34,2%. 

Ειδικότερα για το μήνα Μάιο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην

κατηγορία των ελαφρών φορτηγών (49,4%), ακολουθού-

μενα από τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 30,4%.

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Η αγορά των μεσαίων και βαρέων φορτηγών σημείωσε

αύξηση 28,0%  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2018.

Στους πέντε πρώτους μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν

συνολικά 210 φορτηγά, έναντι 173 το αντίστοιχο διάστημα

πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 21,4%.

Το Μάιο ταξινομήθηκαν συνολικά 32 φορτηγά συγκριτικά

με 25 φορτηγά τον Μάιο του 2018.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της

συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να κα-

λύπτεται από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα

καινούργια εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο

ένα μικρό ποσοστό του συνόλου, διατηρώντας υψηλό το

μέσο όρο ηλικίας των μεσαίων και βαρέων φορτηγών

στη χώρα μας, με όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας

και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο

υπέργηρος στόλος.

Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων σημείωσε αύ-

ξηση 103,0% το Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό

μήνα.

Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνο-

λικά 221 λεωφορεία έναντι 122 την αντίστοιχη περίοδο

του 2018, σημειώνοντας αύξηση 81,1%.

Ειδικότερα, τον περασμένο Μάιο ταξινομήθηκαν συνο-

λικά 67 λεωφορεία συγκριτικά με 33 το Μάιο του 2018

(103,0%).).



Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
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VOLVO TRUCKS

Η Volvo Trucks παρουσιάζει 
μια αυτόνομη μεταφορά

μεταξύ ενός εφοδιαστικού κέντρου 
και ενός λιμανιού

Το πρώτο δρομολόγιο της Vera

Το ηλεκτρικό, συνδεδεμένο και αυτόνομο όχημα Vera της Volvo Trucks θα αποτελέσει μέρος μιας ολο-

κληρωμένης λύσης για τη μεταφορά εμπορευμάτων από ένα εφοδιαστικό κέντρο εφοδιασμού σε λιμενικό

τερματικό σταθμό στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Η δράση είναι αποτέλεσμα μιας νέας συνεργασίας με-

ταξύ της Volvo Trucks και της DFDS, εταιρείας πορθμείων και εφοδιασμού.
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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.

 

Σκοπός της συνεργασίας είναι η υλοποίηση της
Vera σε μια πραγματική εφαρμογή, που θέτει σε
λειτουργία ένα συνδεδεμένο σύστημα συνεχούς
ροής εμπορευμάτων, από το κέντρο εφοδιασμού
της DFDS προς λιμενικό εμπορευματικό σταθμό,
για διανομή σε όλο τον κόσμο.
Το 2018, η Volvo Trucks παρουσίασε την πρώτη
ηλεκτρική, συνδεδεμένη και αυτόνομη λύση, η
οποία σχεδιάστηκε για επαναλαμβανόμενες δια-
δικασίες σε κέντρα εφοδιασμού, εργοστάσια και
λιμάνια. Η Vera είναι κατάλληλη για μικρές απο-
στάσεις, για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων
εμπορευμάτων με μεγάλη ακρίβεια.
"Τώρα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε την
Vera σε ένα ιδανικό περιβάλλον και να αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω τις δυνατότητές της σε άλλες
παρόμοιες δραστηριότητες", λέει ο Mikael
Karlsson, Αντιπρόεδρος Αυτόνομων Λύσεων της
Volvo Trucks.
Στόχος είναι η υλοποίηση ενός συνδεδεμένου
συστήματος, αποτελούμενου από πολυάριθμα
οχήματα Vera που παρακολουθούνται από πύργο
ελέγχου. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια
απρόσκοπτη και σταθερή ροή, η οποία να αντα-

ποκρίνεται στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα, ευελιξία και βιωσιμότητα. Η συ-
νεργασία με την DFDS αποτελεί ένα πρώτο βήμα
για την υλοποίηση της Vera σε μια πραγματική
μεταφορική δραστηριότητα, σε προκαθορισμέ-
νους δημόσιους δρόμους σε μια βιομηχανική πε-
ριοχή.  
"Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των
συνδεδεμένων, αυτόνομων μεταφορών. Αυτή η
συνεργασία θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε
μια αποτελεσματική, ευέλικτη και βιώσιμη μα-
κροπρόθεσμη λύση για την υποδοχή αυτόνομων
οχημάτων που φθάνουν στις πύλες μας, προς
όφελος των πελατών μας, του περιβάλλοντος και
της επιχείρησής μας", λέει ο Torben Carlsen,
Διευθύνων Σύμβουλος της DFDS.
Η αυτόνομη μεταφορική λύση θα αναπτυχθεί πε-
ραιτέρω από πλευράς τεχνολογίας, διαχείρισης
δραστηριοτήτων και προσαρμογής της υποδο-
μής, προτού να μπορέσει να λειτουργήσει πλή-
ρως. Επιπλέον, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
της κοινωνίας για μια ασφαλή πορεία προς τις
αυτόνομες μεταφορές.

τεχνολογία «
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Δεδομένου ότι η Volvo Trucks θα διευρύνει την εμπειρία της, η Vera έχει τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιηθεί σε παρόμοιες εφαρμογές ως συμπλήρωμα στις σημερινές μεταφορικές λύσεις.
"Οι αυτόνομες μεταφορές με χαμηλά επίπεδα θορύβου και μηδενικές εκπομπές ρύπων έχουν να δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του εφοδιασμού και θα ωφελήσουν τόσο τις επιχειρήσεις
όσο και την κοινωνία. Θεωρούμε τη συνεργασία αυτή ως ένα σημαντικό ξεκίνημα και θέλουμε να
προάγουμε την πρόοδο στον τομέα αυτό. Η Vera μπορεί να έχει όριο ταχύτητας, εμείς ωστόσο δεν
έχουμε. Οι δοκιμές έχουν ήδη αρχίσει και αποσκοπούμε στην υλοποίηση της λύσης μέσα στα επόμενα
χρόνια" προσθέτει ο Mikael Karlsson.

Χαρακτηριστικά:

• Το μεταφορικό έργο αφορά στη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων από το κέντρο εφο-
διασμού της DFDS στο Γκέτεμποργκ σε λιμε-
νικό εμπορευματικό σταθμό, ανάλογα με την
απαιτούμενη δυναμικότητα. 
• Το αυτόνομο σύστημα παρακολουθείται
από χειριστή σε πύργο ελέγχου, ο οποίος
είναι επίσης υπεύθυνος για τη μεταφορά. 
• Η λύση είναι κατάλληλη για επαναλαμβα-
νόμενες ροές με μέγιστη ταχύτητα 40
χλμ/ώρα. 
• Οι προσαρμογές των υποδομών αποτε-
λούν μέρος του αντικειμένου της εφαρμογής
του συνολικού μεταφορικού συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων πυλών αυτόματης
λειτουργίας στους τερματικούς σταθμούς. 
• Η Volvo Trucks και η DFDS είναι κύριοι
εταίροι, αλλά πολλοί φορείς συμμετέχουν

στην εφαρμογή της πρώτης αποστολής της
Vera. 
• Η DFDS παρέχει υπηρεσίες πορθμείων
και μεταφορών στην Ευρώπη και την
Τουρκία, με ετήσια έσοδα περίπου 17 δισε-
κατομμύρια κορώνες Δανίας. Οι 8.000 εργα-
ζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται σε πλοία
και σε γραφεία σε 20 χώρες. Η DFDS
εδρεύει στην Κοπεγχάγη και είναι εισηγμένη
στο χρηματιστήριο (NASDAQ) της
Κοπεγχάγης. 
• Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της σουηδικής υπηρεσίας και-
νοτομίας Vinnova, της σουηδικής διοίκησης
μεταφορών και του σουηδικού οργανισμού
ενέργειας, μέσω του στρατηγικού προγράμ-
ματος έρευνας και καινοτομίας οχημάτων
FFI.

τεχνολογία «
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Tο υδρογόνο
στα επαγγελματικά

Είναι έτοιμα τα φορτηγά 
υδρογόνου, και ποιες 

οι ελλείψεις που τα 
καθυστερούν; 

Πρόσφατα η TOYOTA έδωσε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις πρώτες δοκιμές φορτηγών,
που έχουν ως βασικό καύσιμο το υδρογόνο. Το πρώτο υδρογονοκίνητο φορτηγό έκανε τα

πρώτα του δρομολόγια σε μια ειδική διαδρομή, μέσα σε λιμάνι, για την παράδοση κοντέινερ! 

Επίσης, πριν από λίγους μήνες, η εταιρεία Nikola Motor συνεργάστηκε με τη Bosch για την ανάπτυξη του ηλε-

κτρικού φορτηγού βαρέως οχήματος κατηγορίας 8, το οποίο παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο τον περασμένο

Δεκέμβριο. Μέχρι το 2021, η εταιρεία σκοπεύει να φέρει το Nikola One και Two στην αγορά, καθένα από τα οποία

θα παράγει πάνω από 1.000 ίππους και ροπή 2.712 N • m ροπής - σχεδόν διπλάσια της ιπποδύναμης οποιουδήποτε

φορτηγού στο δρόμος - με μηδενικές εκπομπές από την εξαγωγή. 

Σαφώς, το μεγάλο πρόβλημα είναι η κατασκευή σταθμών εφοδιασμού με υδρογόνο –η διάδοση των οποίων έχει

μείνει στάσιμη ακόμη και στην Κεντρική Ευρώπη – σε αντίθεση με τους σταθμούς ηλεκτροκίνησης που πολλα-

πλασιάζονται παγκοσμίως.

ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Στην καρδιά της σειράς φορτηγών Nikola, είναι ένα νέο σύστημα κίνησης επαγγελματικών οχημάτων που ανα-

πτύχθηκε σε συνεργασία με τη Bosch. Το eAxle της Bosch είναι μια αρθρωτή πλατφόρμα με το μοτέρ, τα ηλε-

κτρονικά ισχύος και το κιβώτιο ταχυτήτων σε μία συμπαγή μονάδα. Το eAxles θα χρησιμοποιεί δοκιμασμένη

τεχνολογία ηλεκτρικών μηχανών επαγγελματικών οχημάτων και κινητήρες SMG (ξεχωριστά μοτέρ γεννήτρια) από

τη Bosch και θα συνδυάζεται με ένα σύστημα κυψελών καυσίμου προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη. Τα

χειριστήρια του οχήματος θα αναπτυχθούν από κοινού με βάση το λογισμικό και το υλικό ελέγχου της Bosch. 

Πρόσφατα, στο Βόρειο Μίτσιγκαν, η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε μια εξελιγμένη έκδοση του νέου φορτηγού της,
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τεχνολογία «

που καίει υδρογόνο. Να σημειωθεί ότι η ιαπωνική

φίρμα διαθέτει ήδη την τεχνολογία υδρογόνου, ως

καύσιμου σε επιβατικό της μοντέλο. Το νέο φορ-

τηγό στη νέα δοκιμή κατάφερε να διανύσει από-

σταση 483 χλμ μετά από ένα φουλάρισμα!

Το νέο φορτηγό, το Project Portal “Alpha” είναι

εξοπλισμένο με δύο κυψέλες υδρογόνου, προερ-

χόεμενες από το Mirai, και μια μπαταρία 12 kWh,

με το σύνολο να αποδίδει συνολικά 679 άλογα και

1.794 Nm ροπής.

Είναι ένα φορτηγό βαρέων βαρών με μικρό βάρος

40 τόνυος,  με την εξελιγμένη έκδοση του να προ-

σθέτει μια καμπίνα (με κρεβάτι) για τον οδηγό, και

μια δεξαμενή καυσίμου τοποθετημένη έτσι που

αυξάνει το χώρο της καμπίνας, χωρίς να αυξάνε-

ται το μεταξόνιο του.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής των υδρογονοκί-

νητων μοντέλων της φίρμας, η Toyota σχεδιάζει

να εισάγει στην γκάμα της και άλλα μοντέλα υδρο-

γόνου, από SUV έως και φορτηγά!  Ήδη η φίρμα

λάνσαρε στο Τόκιο το πρώτο υδρογονοκίνητο λε-

ωφορείο της, το Sora.
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Mercedes Benz Actros
με νέο Active Drive Assist



H ημιαυτόνομη οδήγηση 
μπήκε και στα φορτηγά! 

Το νέο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα υποστηρίζει τον

οδηγό, διευθύνοντας το όχημα, επιβραδύνοντας ή

επιταχύνοντας το, διατηρώντας φυσικά την κατάλ-

ληλη λωρίδα κυκλοφορίας.

Για την υποστήριξη των οδηγών καθώς και την

περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της άνε-

σης, ΤΟ Active Drive Assist συνεργάζεται με το

Active Brake Assist 5ης γενιάς, το Predictive

Powertrain Control και πλήθος αισθητήρων και

καμερών, προκειμένου να καθοδηγεί το όχημα με

βάση τις γραμμές του οδοστρώματος, αποδει-

κνύοντας την αποδοτικότητα του τόσο σε συνθή-

κες έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης όσο και

σε μακρινές… μονότονες διαδρομές, διατηρώντας

πάντοτε την βέλτιστη ταχύτητα κίνησης, την ελάχι-

στη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα

οχήματα και φυσικά, την ελάχιστη κατανάλωση

καυσίμου, αναλόγως των περιστάσεων.

Η Mercedes-Benz Trucks εισαγάγει την ημιαυτόματη οδήγηση σε σειρά παραγωγής. Το νέο Active

Drive Assist μπορεί να επιβραδύνει, να επιταχύνει και να διευθύνει το όχημα. Το σύστημα προ-

σφέρει ημιαυτόματη οδήγηση σε όλο το εύρος ταχυτήτων οδήγησης άνευ εξαιρέσεως.
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τΟ Active Brake Assist 5 υποστηρίζει επίσης,

τον οδηγό σε περίπτωση πιθανής οπίσθιας σύγ-

κρουσης ή σύγκρουσης με πεζό που διέρχεται

μπροστά από το όχημα, πλησιάζει προς το

μέρος του ή στέκεται στην ίδια λωρίδα. Εάν

χρειαστεί, διενεργεί πλήρη πέδηση μέχρι το

όχημα να ακινητοποιηθεί αυτόματα. 

Το Active Brake Assist 5 λειτουργεί πλέον με

ένα συνδυασμό ραντάρ και συστήματος καμε-

ρών. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στο σύστημα να

ελέγχει ακόμη καλύτερα το χώρο μπροστά από

το όχημα και να αντιδρά  στους ανθρώπους

ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Χάρη στο MirrorCam και τους νέους πλευρι-

κούς εκτροπείς αέρα στην καμπίνα, έχουν επι-

τευχθεί αεροδυναμικές βελτιώσεις. 

Το Predictive Powertrain Control (PPC), ένα

έξυπνο σύστημα cruise control, λειτουργεί

ακόμη αποδοτικότερα από πριν και μπορεί

πλέον να χρησιμοποιείται και σε επαρχιακά

δρομολόγια, χάρη στα πρόσθετα δεδομένα χαρ-

τών. 

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί νέες σχέσεις μετά-

δοσης πίσω άξονα για εξοικονόμηση καυσίμου.

τεχνολογία «



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ● #17134

NEO Peugeot Expert
Με κινητήρες Blue HDI

παρουσίαση «
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● ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ● #17136
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Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την

έκδοση και τα αμέτρητα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδη-

γού i Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμος ανάλογα

με την έκδοση. Χρησιμοποιώντας το οθόνη αφής 7' i

Διαθέσιμη στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη ανά-

λογα με την έκδοση, προσφέρει πρόσβαση σε μια νέα γενιά

λειτουργιών διασύνδεσης και φωνητικό έλεγχο 3D λειτουρ-

γιών πλοήγησης καθώς και σε πραγματικό χρόνο, πληροφο-

ρίες για την κυκλοφορία χάρη στο TomTom Traffic i Η

διαθεσιμότητα εξαρτάται από την περιοχή .

“Αυτό το Van προσφέρει επίσης χώρο φόρτωσης 6,6 m3
και hands-free συρόμενη πόρτα i Διαθέσιμο στον προ-

αιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την
έκδοση , ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό που το καθι-
στά εξαιρετικά εύκολο να φορτώσετε και να ξεφορ-

τώσετε εμπορεύματα.

Mε Head-Up Displayi
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Οι νέοι BlueHDi κινητήρες προσφέρουν μεγαλύτερη από-

λαυση στην οδήγηση σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένη

κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2.

διαίτερα εντυπωσιακός όσον αφορά τις επιδόσεις είναι ο κι-

νητήρας BlueHDi 180 EAT6, ο οποίος έρχεται σε συνδυασμό

με το αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων χρησιμοποιώντας την

τεχνολογία Quickshift. Με γρηγορότερες, πιο ομαλές αλλα-

γές ταχυτήτων, πιο φιλικό προς τον χρήστη και τις μειωμέ-

νες εκπομπές CO2οι νέοι BlueHDi κινητήρες αποτελούν την

τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

Οι κινητήρες BlueHDi, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τον

καταλυτικό μετατροπέα SCR (Selective Catalytic Reduction

BlueHDi) και το φίλτρο μικροσωματιδίων FAP.

Λόγω της λειτουργίας του συστήματος σε χαμηλότερες θερ-

μοκρασίες, η καινοτομία αυτή επιτρέπει στο όχημα να κινη-

θεί πολύ πιο σύντομα μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Επιπλέον αποδίδει:

- 90% μείωση στην εκπομπή NOx (οξείδια του αζώτου)

emissions;

- την εξαφάνιση 99.9% των σωματιδίων, ανεξάρτητα του με-

γέθους τους και των συνθηκών οδήγησης;

- μειωμένες εκπομπές CO2 και κατανάλωση.

Η τεχνολογία των κινητήρων BLUE HDi



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ● #17138

Citroen Berlingo
Με οδηγό το πλούσιο παρελθόν



Μια μικρή αναδρομή στα μοντέλα της δείχνουν και την ιστορία

των επαγγελματικών οχημάτων της Citroën, που ξεκινά στις

αρχές του 20ού αιώνα. Το Berlingo είναι απόγονος μίας μακράς

σειράς μοντέλων που ξεκίνησε το 1928 με το C4 van. Το 1950 πα-

ρουσιάζεται το περίφημο 2 CV minivan, μία 100% χρηστική έκ-

δοση του ιστορικού 2CV, που εξελίχθηκε και αυτή σε ένα

εμβληματικό μοντέλο.

Το 1978, το 2 CV Fourgonnette αντικαθίσταται από το Acadiane.

Η πραγματική επανάσταση ήρθε τη δεκαετία του 1980 με ένα

καινούργιο μοντέλο: το Citroën C15 του οποίου οι πωλήσεις ξε-

πέρασαν τα 1.18 εκατομμύρια ενώ η παραγωγή του κράτησε για

22 χρόνια.
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● ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ● #17140


Με οδηγό το πλούσιο παρελθόν

Μία ακόμα επαναστατική κίνηση ήρθε στα τέλη του 20ου

αιώνα, με το όνομα Berlingo! Η πρώτη γενιά που έκανε την

εμφάνισή της τον Ιούλιο του 1996  κατέρριψε και πάλι τα στε-

ρεότυπα με το εντελώς ξεχωριστό της στυλ, την μοντέρνα σχε-

δίαση αλλά και την ασυναγώνιστη άνεση, χαρακτηριστικό της

μάρκας Citroën.. Το Berlingo διέθετε μία εντελώς πρωτοπο-

ριακή εμφάνιση και έναν ενσωματωμένο χώρο φόρτωσης,

μοναδικό χαρακτηριστικό για την εποχή του. Το όνομά του έγινε

συνώνυμο των VAN ενώ το μοντέλο  αποτέλεσε σημείο ανα-

φοράς στην κατηγορία του.

Με στιβαρή και προσεγμένη κατασκευή, το νέο Citroën

Berlingo Van διαθέτει ευχάριστη εξωτερική εμφάνιση με ρευ-

στές σχεδιαστικές γραμμές, χωρίς να προκαλεί.

Με έντονη προσωπικότητα και χαρακτηριστική μπροστινή όψη

που εκφράζει την εταιρική ταυτότητα της μάρκας. Επιπλέον,

χάρη στα έντονα στοιχεία του μεγαλύτερου αδελφού, του

Citroën Jumpy, επιβεβαιώνει την εικόνα ενός καθαρόαιμου

Van, ψηλό και κοντό καπό με φαρδιά φωτιστικά σώματα.

Από το πλάι, ξεχωρίζουν οι ρευστές, σχεδιαστικές γραμμές και

οι τονισμένοι ‘ώμοι’. Μία υπόσχεση για το εξαιρετικό επίπεδο

πρακτικότητας και απόλυτης ευρυχωρίας στο εσωτερικό του.

Το νέο Citroën Berlingo Van φιλτράρει κάθε κακοτεχνία στο

οδόστρωμα. Το ιδανικό επίπεδο άνεσης που προσφέρει, οφεί-

λεται στην υψηλή θέση οδήγησης, στις αναρτήσεις και στα

υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης που διαθέτει.

Επιπλέον, τα καθίσματά του μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε

σωματότυπο: διαθέτουν ρύθμιση ύψους, οσφυϊκή ρύθμιση και

ξεχωριστό υποβραχιόνιο. Στον προαιρετικό εξοπλισμό διατί-

θενται επίσης και θερμαινόμενα καθίσματα.

Το νέο Citroën Berlingo Van δίνει επίσης τη δυνατότητα και σε

καθημερινή βάση, για πρόσβαση και εκκίνηση του κινητήρα

χωρίς κλειδί, του ηλεκτρικού χειρόφρενου και της έγχρωμης

οθόνης του head-up display, που συγκαταλέγονται ανάμεσα

στα 20 οδηγικά βοηθήματα του αυτοκινήτου. Η Citroën ανα-

δεικνύει για ακόμα μία φορά το προβάδισμα στον τομέα της

άνεσης και της πνευματικής ευεξίας κατά την οδήγηση.

“
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Τονέο Citroën Berlingo Van εφο-
διάζεται με συστήματα όπως ο

έλεγχος της πρόσφυσης (Grip
Control) που περιλαμβάνει και το
σύστημα υποβοήθησης κατάβασης,
με την ονομασία Hill Assist Descent,
που παρέχει τη δυνατότητα μεταβο-
λής του βαθμού πρόσφυσης των εμ-

πρός τροχών ανάλογα με το είδος
του εδάφους στο οποίο κινείται, αλλά
και την διατήρηση της σταθερής την
ταχύτητα κατάβασης, ακόμα και σε
πολύ απότομες κλίσεις. Για μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα, η συγκε-
κριμένη τεχνολογία – σε συνάρτηση
πάντα με το πακέτο εξοπλισμού –
συνοδεύεται από αυξημένη κατά 30
χιλιοστά απόσταση από το έδαφος,
με προστατευτική ποδιά κάτω από
τον κινητήρα και μεγάλους τροχούς
διαμέτρου 690 χιλιοστών, με ελα-
στικά Mud & Snow. (Για ορισμένες
αγορές παρέχεται και με ρεζέρβα
κανονικών διαστάσεων).
Η καμπίνα του νέου Citroën
Berlingo Van έχει σχεδιαστεί στα
πρότυπα ενός σύγχρονου, κινητού
γραφείου με στόχο να διευκολύνει

την εργασία του επαγγελματία κατά
τις μετακινήσεις του.
Μπορείτε να φορτίσετε τον φορητό
σας υπολογιστή, από την πρίζα των
220V, αλλά και να τον αποθηκεύσετε
μέσα στο TopBox, με ασφάλεια και
ευκολία.
Για λόγους αυξημένης πρακτικότη-
τας, μπορείτε να φορτίσετε χωρίς την
ανάγκη καλωδίου (επαγωγικά), και
το smartphone σας. Επιπρόσθετα,
στο αυτοκίνητο διατίθενται και δύο
θύρες USB αλλά και 2 ρευματολή-
πτες των 12V. Με την καμπίνα τύπου
Extenso®, σας δίνεται η δυνατότητα
να εργαστείτε με άνεση χάρη στο
ρυθμιζόμενο τραπεζάκι που διατίθε-
ται με αναδίπλωση της πλάτης του
κεντρικού καθίσματος.

Τεχνολογική υπεροχή



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ● #17142

FILTRON
Η ποιότητα υπό πλήρη έλεγχο

Μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις για την ποιότητα των φίλ-

τρων της FILTRON είναι οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που διε-

ξάγονται στα εργαστήρια της εταιρείας μας (MANN + HUMMEL). Οι

τεχνικοί μας εργαστηρίων εφαρμόζουν περίπου 70 μεθόδους ελέγ-

χου που χρησιμοποιούν για τον έλεγχο των πρώτων υλών και των

συστατικών τους παραγωγής και για να ελέγξουν την απορροφη-

τικότητα και τη μηχανική αντοχή των φίλτρων. Κάθε μία από αυτές

τις μεθόδους εφαρμόζεται σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες οδη-

γίες που περιέχονται στα διεθνή πρότυπα ISO. Ως αποτέλεσμα,

αυτές οι δοκιμές μπορούν να αναπαραχθούν και να συγκριθούν,

μεταξύ άλλων, με τα αποτελέσματα αντίστοιχα δοκιμών άλλων ερ-

γαστηρίων που ανήκουν στον όμιλο MANN + HUMMEL. Επιπλέον,

έχουμε μια σειρά συσκευών ελέγχου σχεδιασμένες και κατα-

σκευασμένες από το μηδέν, σύμφωνα με τις οδηγίες των πελατών

μας στην αγορά των αντίστοιχων γνησίων.

Μας ενδιαφέρει ο υψηλότερος δυνατός βαθμός μίμησης

πραγματικών συνθηκών οδού, ως εκ τούτου, π.χ. κατά τη

διάρκεια των δοκιμών, χρησιμοποιούμε πρωτότυπα πε-

ριβλήματα φίλτρων αέρα και προσομοιώνουμε διάφορες,

ακόμη και ακραίες, κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό είναι

πολύ σημαντικό για εμάς, διότι τα φίλτρα Filtron χρησιμο-

ποιούνται τόσο στην Αφρική όσο και στη Σκανδιναβία.

Αυτό που είναι κρίσιμο και σύγχρονο εξοπλισμό που

εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών μας επιτρέπει

να δοκιμάζουμε όχι μόνο φίλτρα που προορίζονται για

επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και πιο απαιτητικά φίλτρα σχε-

διασμένα για φορτηγά.

Ανεξάρτητα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους

φορείς ποιότητας, οι τεχνικοί μας παρακολουθούν επίσης

την ποιότητα των πρώτων υλών που παραδίδονται στο

εργοστάσιο παραγωγής σε συνεχή βάση. Ελέγχουμε και

επαληθεύουμε κάθε νέα παρτίδα υλικών όπως το καου-

τσούκ, το υλικό χύτευσης με έγχυση, το ακατέργαστο

χαρτί, τον χάλυβα, τις κόλλες και την πολυουρεθάνη. Οι

πρώτες ύλες που δεν αξιολογούνται θετικά εξαιρούνται

από τη διαδικασία παραγωγής και επιστρέφονται στον κα-

τασκευαστή.

Χάρη στις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις στο εργαστήριό

μας και την εμπειρία της MANN + HUMMEL στο σχεδια-

σμό, την εξέταση και τη δοκιμή πρωτότυπων φίλτρων για

κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και

λεωφορείων, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε φίλτρο

που κατασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο με το

σήμα FILTRON είναι απαλλαγμένο από ελαττωματικά

υλικά ή ελαττώματα κατασκευής και διατηρεί τις παραμέ-

τρους και τις ιδιότητές του καθ 'όλη τη διάρκεια της χρή-

σης, σύμφωνα με τον προορισμό και τη συνιστώμενη από

τους κατασκευαστές κινητήρων, μηχανοκίνητων οχημά-

των και εξοπλισμού για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Τα φίλτρα FILTRON είναι τα πιο δημοφιλή στην Κεντρική

και Ανατολική Ευρώπη. Η υψηλή ποιότητα των φίλτρων

της επιβεβαιώνεται από τα πολλά χρόνια εμπιστοσύνης

από εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαϊκών μηχανικών. Το

εύρος φίλτρων της FILTRON περιλαμβάνει όλους τους τύ-

πους φίλτρων που προορίζονται για την αυτοκινητοβιο-

μηχανία, καθώς και φίλτρα για μηχανές, βαρέα οχήματα

και ειδικά εργαλεία.
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H AUTOTEC EXPO 2019 αποτελεί το μοναδικό αξιό-

πιστο εκθεσιακό πυλώνα για την ανάπτυξη του

κλάδου Ανταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρησης

και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών

Αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Νέα προϊόντα και υπη-

ρεσίες θα παρουσιαστούν σε μια υψηλού επιπέ-

δου διοργάνωση.

Με περισσότερα από 300 brands, τη συμμετοχή

των μεγαλύτερων εταιρειών -όλη την αφρόκρεμα

της προμηθευτικής και κατασκευαστικής αγορά

του κλάδου- και με 15.000 εξαιρετικά ποιοτικούς

αναμενόμενους επισκέπτες που καθορίζουν με τις

επενδυτικές επιλογές τους το συνολικό προσανα-

τολισμό της αγοράς, η AUTOTEC EXPO 2019 θα

υπηρετήσει τον premium χαρακτήρα της. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, έχει σχεδιαστεί και υλο-

ποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινω-

νιακής στρατηγικής, κατά το οποίο θα εξασφαλιστεί

τεράστια προβολή του μοναδικού αυτού εκθεσια-

κού γεγονότος σε ένα ευρύ δίκτυο. Παράλληλα με

ένα πλήθος ενημερωμένων θεματικών εκδηλώ-

σεων, ημερίδων αλλά και σεμιναρίων η AUTOTEC

EXPO 2019 στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών

των επαγγελματιών επισκεπτών της για εξειδικευ-

μένη γνώση και καινοτόμες πρακτικές. Θα αποτε-

λέσει το ιδανικό περιβάλλον εμπειριών, τάσεων,

καινοτομιών, λύσεων και έμπνευσης για τους χι-

λιάδες επαγγελματίες που αναμένεται να την επι-

σκεφτούν.

Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η δημιουργία

μιας πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα στους εκ-

θέτες και στο στοχευμένο κοινό επαγγελματιών,

που αναζητούν εξειδικευμένες λύσεις για την επι-

χείρησή τους και τον στόλο οχημάτων τους.

• Τρεις μήνες πριν την έναρξη της AUTOTEC EXPO 2019, ήδη έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή

τους οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του aftermarket του επιβατικού και φορτηγού της χώρας

μας. Η μεγαλύτερη εγχώρια έκθεση ανταλλακτικών και εξοπλισμού συνεργείων θα πραγματοποιηθεί

27 - 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο MEC Παιανίας. 

Sold out η ΑUTOTEC EXPO 2019!



Sold out η ΑUTOTEC EXPO 2019!








