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Με ταχογράφο τα απορριματοφόρα

Αλλαγές στις σχολές ΠΕΙ για τους επαγγελματίες

οδηγούς

Οι αλλαγές στα διπλώματα για όσους είναι άνω

των 74 ετών

Τι αλλάζει στο πιστοποιητικό ADR

Μικρά νέα αγοράς

Zώνη ασφαλείας στα  φορτηγά
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Τεχνολογία:
Πώς εξοικονομήθηκε ένα δις λίτρα ντίζελ

από τα περιβάλλον με το eHorizon της
Continental

Παρουσίαση: 
Νέο Mercedes-Benz Arocs

Παρουσίαση: 
Volvo 7900 Electric Articulated
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1 · Σε απάντηση του πρώτου ερωτήματος του ανωτέρω σχετι-

κού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε σε θέματα νομοθεσίας αρ-

μοδιότητάς μας ότι οι υποχρεώσεις του κανονισμού (ΕΕ)

165/2014 και της λοιπής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

όσον αφορά την τοποθέτηση, επιθεώρηση, καλή λειτουργία κλπ

συσκευής ελέγχου (ταχογράφου) έχουν εφαρμογή και για τα

οχήματα οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με είδος αμαξώμα-

τος απορριμματοφόρο και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των

3,5 τόνων. Αυτό ισχύει και όταν αυτά τα οχήματα ανήκουν σε

Δήμους και διενεργούν κατ οίκον συλλογή, μεταφορά και διά-

θεση οικιακών απορριμμάτων.

2. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 πα-

ράγραφος (α) της υ.α. Φ 450/23759/1220/2016 (ΦΕΚ Β 1740), οι

μεταφορές που διενεργούνται με οχήματα ταξινομημένα στην

Ελλάδα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες κατ’ οίκον συλ-

λογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης αυτών εξαι-

ρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού ΕΚ) 561/2006.

που περιέχουν τους κανόνες για τις ώρες οδήγησης τα διαλείμ-

ματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών. Αυτή η εξαί-

ρεση όμως δεν αφορά την εγκατάσταση και χρήση της

συσκευής ελέγχου, για την οποία ισχύουν όσα αναφέρθηκαν

ανωτέρω υπό (1), αλλά μόνον τον έλεγχο τήρησης των χρονικών

ορίων του κανονισμού 561/2006 από τους οδηγούς που πραγ-

ματοποιούν τις συγκεκριμένες μεταφορές με αυτά τα οχήματα.

 Ενημέρωση


Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών δίνει διευκρινίσεις

για την τοποθέτηση και επιθεώρηση συσκευής ταχογράφου σε

οχήματα αποκομιδής απορριμάτων που ανήκουν σε Δήμους

■ ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ

■ Συγκεκριμένα διευκρινίζει:
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Αλλαγές στις σχολές ΠΕΙ 

για τους επαγγελματίες οδηγούς


“

“

Το Υπουργείο Μεταφορών τροποποίησε την απόφαση για τις σχολές

ΠΕΙ. Σας παραθέτουμε σε άτυπη κωδικοποίηση την απόφαση

30063/4796/2013 (Β΄2643) για τις σχολές ΠΕΙ.

«α. Κάτοψη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό

των χώρων της Σχολής/Κέντρου. Οι χώροι διευθε-

τούνται είτε σε ένα, είτε σε περισσότερους ορόφους

του ίδιου κτηρίου ή σε όμορα κτήρια προκειμένου για

ισόγεια κτίσματα. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει

να εξασφαλίζει αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία

και να διαθέτει καλό φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τε-

χνητό φωτισμό, επαρκή αερισμό, θέρμανση και ηχο-

μόνωση, γραφείο και τουαλέτα. Επίσης η αίθουσα

διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει ατομικά καθίσματα

και θρανία ή ατομικά καθίσματα με ενσωματωμένο

τραπέζι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευό-

μενους κατά την διάρκεια παρακολούθησης των

προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης. Ο συνολικός

αριθμός των ατομικών καθισμάτων (που συνο-

δεύουν τα θρανία ή αυτών με ενσωματωμένο τρα-

πέζι) ανά αίθουσα διδασκαλίας, είναι τουλάχιστον

ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αί-

Συγκεκριμένα η τροποποίηση εξειδικεύει τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας 

με την αντικατάσταση των αντίστοιχων εδαφίων ως εξής:

 ενημέρωση
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Αλλαγές στις σχολές ΠΕΙ 

για τους επαγγελματίες οδηγούς

θουσα. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των θρανίων εκπαίδευ-

σης, ανά αίθουσα,  ικανοποιούν την απαίτηση εξυπηρέτησης

του αριθμού χρηστών τους που επίσης λαμβάνεται ως ίσος

με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Σε

κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα

διδασκαλίας ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο, από όπου

προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων,

στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα».

«ε. Δήλωση του ν.1599/1986 ότι η Σχολή/Κέντρο διαθέτει:

i) Αίθουσα κατάλληλη για διδασκαλία σύμφωνα με τα ανα-

γραφόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του πα-

ρόντος άρθρου.

ii) Κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας

(όπως, πίνακας, βιντεοπροβολέας/projec tor) και

iii) Μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως, πυροσβεστή-

ρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο)».

Απαγορεύει το δικαίωμα εγγραφής στο διδακτικό προσω-

πικό της σχολής ΠΕΙ για την απόκτηση ΠΕΙ ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι.

προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα περιοδικής

κατάρτισης για την απόκτηση ή την ανανέωση

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, ο Διευθυντής

Σπουδών της καθώς και τα μέλη του διδακτικού προσωπι-

κού της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του

ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
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Oι αλλαγές στα διπλώματα

για όσους είναι άνω των 74 ετών
1. H ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74)

ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και

Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή

της, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως

για ανανέωση της άδειας.

 ενημέρωση

■Χορήγηση βεβαίωσης

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:

• Χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

• Υποχρεούται να προγραμματίζει τον ενδιαφερόμενο έως την αναγραφόμενη στη βεβαίωση ημερομηνία.
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Oι αλλαγές στα διπλώματα

για όσους είναι άνω των 74 ετών

■Χορήγηση βεβαίωσης 

2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου

2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην

οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους πα-

ρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την

ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης:

• Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών χορηγεί άμεσα στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση σύμφωνα με το

υπόδειγμα και δύναται να αναζητά τον προσφορότερο τρόπο για την επίτευξη της άμεσης χορήγησης της βεβαίωσης

(όπως είναι, μεταξύ άλλων, η άμεση αποστολή του πρακτικού εξέτασης από τον εξεταστή στην αρμόδια Υπηρεσία).

■Κατάργηση της εναλλαγής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ

της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.

4599/2019 (Α’ 40) καταργούνται.

Τα καταργηθέντα εδάφια αφορούσαν τον περιορισμό,

κατά τον οποίο, ο παριστάμενος εκπαιδευτής σε δοκιμα-

σία προσόντων και συμπεριφοράς δεν επιτρεπόταν να

ανήκει στη Σχολή Οδηγών που παρείχε στον εξεταζόμενο

μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και

την εξαίρεση από τον ίδιο περιορισμό των νησιωτικών

περιοχών με μία (1) μόνο Σχολή Οδηγών.

Ως εκ τούτου, από τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου

πέμπτου του ν. 4618/2019, στη δοκιμασία προσόντων και

συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού και οδηγού, παρίστα-

ται εκπαιδευτής της Σχολής Οδηγών στην οποία ανήκει

το εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα και με το προ της δη-

μοσίευσης του ν. 4599/2019 σχετικό πλαίσιο.
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Tι αλλάζει στο πιστοποιητικό ADR 



“Νέο τύπο πιστοποιητικών ADR οδηγού 

θα εκδίδουν οι υπηρεσίες μεταφορών

στους οδηγούς που εκδίδουν 

το παραπάνω πιστοποιητικό.

1. Οι εν λόγω εκτυπωτές εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτύ-

πωσης πιστοποιητικών οδηγών ADR των Υπηρεσιών

Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας,

σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος.

2. Τα πιστοποιητικά οδηγών ADR τα οποία αλλάζουν

μορφή και τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί από τις

Υπηρεσίες Μεταφορών, έχουν αυξημένα χαρακτηριστικά

ασφαλείας και φέρουν προεκτυπωμένο αύξοντα αριθμό,

πάνω στην πλαστική κάρτα του πιστοποιητικού.

3. Ως ημερομηνία έναρξης εκτύπωσης των νέων πιστο-

ποιητικών οδηγών ADR, ορίζεται η Δευτέρα, 24 Ιουνίου

2019. Τα νέα πιστοποιητικά θα εκτυπώνονται αποκλει-

στικά με τον εκτυπωτή EVOLIS Primacy DS.

4. Η προμήθεια και κατανομή των καρτών επί των

οποίων θα εκτυπώνονται τα πιστοποιητικά οδηγών ADR

θα υλοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο για λόγους

ομοιογένειας, διατήρησης του βαθμού ασφαλείας τους

και ιχνηλασιμότητας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των

“

 ενημέρωση

■ Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες θα προμηθευτούν νέους εκτυπωτές. Η εγκύκλιος αναφέρει:
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Περιφερειών μεριμνούν για την ορθή και αξιόπιστη λει-

τουργία των εκτυπωτών και αναλαμβάνουν την προμή-

θεια αναλώσιμων (μελανοταινίες και σετ καθαρισμού) για

τις ανάγκες εκτύπωσης των εν λόγω πιστοποιητικών.

5. Κάθε φορά που το απόθεμα καρτών μίας Υπηρεσίας

Μεταφορών μειωθεί κάτω του 20% του αρχικά διατεθέν-

τος αποθέματος, θα υποβάλλεται, έγκαιρα, έγγραφη αί-

τηση της εν λόγω Υπηρεσίας προς τη Δ/νση Οδικών

Εμπορευματικών Μεταφορών (ΔΟΕΜ) του Υπουργείου,

για την αποστολή νέων. Εφόσον η ΔΟΕΜ εγκρίνει την αι-

τούμενη ποσότητα, μεριμνά για την αποστολή τους, δια της

Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του

Υπουργείου μας. Η Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής

Μέριμνας θα αποστέλλει τις κάρτες κοινοποιώντας εγγρά-

φως στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &

Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου μας τους αύ-

ξοντες αριθμούς των καρτών, προκειμένου αυτοί να ει-

σάγονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα οδηγών ADR και

να αντιστοιχίζονται με την εν λόγω Υπηρεσία Μεταφορών.

6. Με ευθύνη των Υπηρεσιών Μεταφορών που χειρίζον-

ται τους εκτυπωτές, πέραν των λοιπών στοιχείων που ει-

σάγονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα οδηγών ADR, θα

συμπληρώνονται σε κατάλληλα πεδία του συστήματος και

ο αύξων προεκτυπωμένος αριθμός της κάρτας του πιστο-

ποιητικού καθώς και οι αύξοντες προεκτυπωμένοι αριθ-

μοί τυχόν κατεστραμμένων καρτών, οι οποίες δεν

χορηγούνται σε οδηγούς ADR. Το αναλυτικό εγχειρίδιο με

σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα

του Μηχανογραφικού Συστήματος οδηγών ADR .

7. Σημειώνεται τέλος, ότι οι υποψήφιοι οδηγοί ADR δύ-

νανται να προσκομίζουν τη φωτογραφία και την υπο-

γραφή τους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο jpeg),

προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Μηχανογραφικό

Σύστημα και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ADR.
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Mε αγροτικό και η Hyundai 

O προπομπός του νέου pick – up της Hyundai, το Santa

Cruz Concept, φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα παραδώσει

τη σκυτάλη του στην έκδοση παραγωγής, που, κατά

πάσα πιθανότητα να κυκλοφορήσει στην αγορά το 2020.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμ-

πούτο του και στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει ορι-

στικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. «Αγροτικό» με life

– style σχεδίαση πιθανόν να δούμε  και από την Kia. 

Ηλεκτρικό, ρετρό και βαν από τη VW 

H VW Αμερικής παρουσίασε μια ηλεκτρική εκδοχή του

Τ1 Τype 20 concept,. Για την εξέλιξη και την κατασκευή

του χρειάστηκε να εργαστεί για πολλές ώρες το προ-

σωπικό από το Κέντρο Καινοτομίας και Μηχανικής της

VW. Το ηλεκτροκίνητο μοντέλο, όπως φαίνεται και στη

φωτογραφία, βασίζεται στο Type 2 Microbus του 1962,

και για την κίνηση του τροφοδοτείτε από ηλεκτροκινη-

τήρα 122 ίππων με 235 Nm ροπής που αντλεί ενέργεια

από μια μπαταρία 10 kWh. 

Ηλεκτρικά βαν από την Toyota 

Σε τροχιά εξηλεκτρισμού των ελαφρών επαγγελματικών

οχημάτων της μεταβαίνει και η Toyota. Η ιαπωνική φίρμα,

εκτός από την συνολική αναβάθμιση των οχημάτων της,

αναμένεται να εμπλουτίσει τη γκάμα της με ηλεκτρικές εκ-

δόσεις, όπως το Proace, κάτι που θα γίνει σε συνεργασία

με τον όμιλο PSA. Τα νέα ηλεκτρικά της βαν αναμένονται

να κυκλοφορήσουν στην αγορά από το 2020, χωρίς

ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η αυτονομία του επερχόμε-

νου μοντέλου της. 

Πρεμιέρα για το Opel Movano 

To μεσαίο βαν της Opel, το Μοvano ξεκίνησε την εμπο-

ρική του καριέρα στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από τη

Γερμανία. Το νέο επαγγελματικό της Οpel φέρει κινητήρες

BiTurbo diesel, που σύμφωνα με τη φίρμα συνδυάζουν

χαμηλή κατανάλωση με υψηλή ροπή. Προσφέρεται με

πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης και ξεχωρίζει το

Σύστημα Σταθεροποίησης σε περίπτωση Πλευρικών

Ανέμων (Side-Wind Assistant) που διατίθεται για πρώτη

φορά.

μ
ικ

ρ
ά

 ν
έ

α
 α

γ
ο

ρ
ά

ς
 ενημέρωση





● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ● #17222

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ



Ακόμη και σήμερα οι οδηγοί φορτηγών 
την θεωρούν περιττή! 

«Είναι ξεκάθαρο ότι χαραμίζονται άδικα ζωές,» σχολιάζει η Anna Wrige Berling, που διο-

ρίστηκε πρόσφατα Διευθύντρια Οδικής & Προϊοντικής Ασφάλειας της Volvo Trucks. «Τα

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα υπήρχαν πολύ λιγότερα θύματα, εάν όλοι οι οδηγοί

χρησιμοποιούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους.»

Σήμερα, η ζώνη ασφαλείας εξακολουθεί να θε-

ωρείται η σημαντικότερη καινοτομία οδικής

ασφάλειας όλων των εποχών και εκτιμάται ότι

έχει σώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές.

Ωστόσο, ακόμα και με αυτά τα χειροπιαστά δεδο-

μένα, πολλοί οδηγοί φορτηγών παραμελούν να

χρησιμοποιούν ένα τόσο απλό σύστημα.

Και όμως, ακόμη και σήμερα, σε πολλά μέρη του

κόσμου η ζώνη ασφαλείας, από οδηγούς φορτη-

γών, μεγάλων, βαρέων κ.α. εξακολουθεί να απέ-

χει πολύ από το 100%, δυστυχώς. Μερικοί οδηγοί

φορτηγών έχουν την λανθασμένη άποψη ότι η

χρήση ζώνης ασφαλείας σε ένα φορτηγό είναι

περιττή, λόγω του μεγέθους του οχήματος.

«Η Έκθεση Ασφάλειας Φορτηγών Volvo για το

2017 έδειξε ότι οι μισοί από όλους τους οδηγούς

φορτηγών που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τρο-

χαία ατυχήματα, θα μπορούσαν να έχουν επιβιώ-

σει εάν φόραγαν τη ζώνη ασφαλείας τους» εξηγεί

η Anna Wrige Berling.

«Τα ευρήματα είναι σαφή: Η χρήση της ζώνης

είναι πολύ σημαντική σε όλα τα φορτηγά. Για πα-

ράδειγμα, σε ατυχήματα με ανατροπή, η ζώνη

μπορεί να προστατεύσει τον οδηγό από εγκλωβι-

σμό μεταξύ φορτηγού και εδάφους» συνεχίζει η

Anna Wrige Berling.

 ενημέρωση
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Η Volvo Trucks στοχεύει σε μία οδική κυκλοφορία με

μηδενικά ατυχήματα και πιστεύει ότι οι κατασκευαστές

φορτηγών, οι αρμόδιοι φορείς, οι μηχανικοί υποδομών,

άλλοι εμπειρογνώμονες, και οδηγοί από όλο τον κόσμο

είναι ανάγκη να συνεργαστούν με σκοπό την αύξηση

της οδικής ασφάλειας.

«Μοιραζόμαστε τα ευρήματά μας για την οδική ασφά-

λεια με το ευρύ κοινό και έχουμε προσφέρει την τεχνο-

γνωσία μας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια

και στους εταίρους μας. Αυτό μας βοηθά να μαθαί-

νουμε ακόμα περισσότερα για τα φλέγοντα θέματα, τις

πιθανές λύσεις  και τον τρόπο σχεδιασμού των φορτη-

γών του μέλλοντος» καταλήγει η Anna Wrige Berling.

Η Anna Wrige Berling φέρνει στη νέα θέση της μία

βαθιά γνώση σε θέματα οδικής ασφάλειας. Διαθέτει

εκτενή εμπειρία σε ζητήματα ενεργητικής και παθητι-

κής ασφάλειας, έχοντας προηγουμένως εργαστεί σε

τομείς του Volvo Group όπως εξέλιξη προϊόντων, ad-

vanced engineering και σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Το διάστημα 2008-2013, η Anna ήταν επικεφαλής της

Ομάδας  Έρευνας Ατυχημάτων της Volvo Trucks, που

από το 1969 διερευνά τροχαία ατυχήματα εσωτερικά

και έχει συγκεντρώσει στοιχεία οδικής ασφάλειας  για

χρήση στη  μελλοντική προϊοντική εξέλιξη.

Εκπροσωπεί τη Volvo σε εξωτερικά φόρουμ οδικής

ασφάλειας και έχει αναλάβει την ενημέρωση της βιο-

μηχανίας μεταφορών για τα συστήματα ασφαλείας της

Volvo.

Πρόσφατα, η Anna είχε διατελέσει υπεύθυνη του τομέα

Traffic Situation Management σε πλαίσιο αυτοματοποι-

ημένης οδήγησης στη Volvo Trucks. Είναι κάτοχος με-

ταπτυχιακού διπλώματος στην Τεχνική Φυσική

(Engineering Physics) από το Chalmers University of

Technology του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

■ Το όραμα Μηδενικών Ατυχημάτων 
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e-Citaro
Πώς συναρμολογείται

H δοκιμασμένη πλατφόρμα του
ηλεκτρικού λεωφορείου eCitaro

στο πιο ιστορικό εργοστάσιο 

Tο εργοστάσιο της Daimler AG στο Μάνχαϊμ εγκαινιάστηκε το 1908 
και τον Οκτώβριο του 2019 θα συμπληρώσει 111 έτη λειτουργίας. 

Εδώ, κατασκευάζονται αφενός υπερσύγχρονοι κινητήρες για φορτηγά και λεωφορεία και αφετέρου τα αμαξώματα

για όλα τα λεωφορεία της Mercedes-Benz και της Setra από το Μάνχαϊμ και το Νόι-Ουλμ. Ωστόσο, το Μάνχαϊμ είναι

πρωτίστως η γενέτειρα της μεγάλης οικογένειας του αστικού λεωφορείου Mercedes-Benz Citaro, στην κορυφή της

οποίας βρίσκεται το πλήρως ηλεκτρικό eCitaro. 

Έχει ενσωματωθεί ομαλά στην παραγωγή και κατασκευάζεται στις ίδιες γραμμές με το χιλιοδοκιμασμένο Citaro με

κινητήρα εσωτερικής καύσης χαμηλών εκπομπών. Στη γραμμή παραγωγής λεωφορείων του Μάνχαϊμ απασχολούνται

περίπου 3500 άτομα, που κατασκευάζουν κάθε αστικό λεωφορείο χρησιμοποιώντας έως και 30.000 εξαρτήματα με

την υποστήριξη πολλών μηχανημάτων και αρκετών ρομπότ.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του πλήρως ηλεκτρικού eCitaro και σήμα ποιότητας αποτελεί το δοκιμασμένο

Citaro. Το eCitaro είναι ένα Citaro με ορισμένες ιδιαιτερότητες. Κατά την κατασκευή του αμαξώματος, μόνο οι ειδήμονες

μπορούν να καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη συστήματος κίνησης.

Αμάξωμα: το αμάξωμα του eCitaro αποτελείται από προφίλ και φύλλα μετάλλου
Στο κτήριο 45 του εργοστασίου του Μάνχαϊμ, περίπου 1.100 εργαζόμενοι κατασκευάζουν, σε δύο βάρδιες, το αμάξωμα

του αστικού λεωφορείου με αυτοφερόμενο αμάξωμα από προφίλ χάλυβα. Εδώ, αρχικά επιμηκύνονται και κάμπτονται

τα προφίλ και τα φύλλα χάλυβα και έπειτα κόβονται τα πλαίσια. Τα μηχανήματα κοπής με λέιζερ λειτουργούν με υψηλή

ακρίβεια και απόδοση κοπής έως 5.000 Watt, που προσαρμόζεται επακριβώς στο εκάστοτε πάχος του φύλλου μετάλ-

λου. Τα ρομπότ κάμψης δίνουν σχήμα στα φύλλα χάλυβα, ενίοτε με πολλές διαφορετικές γωνίες κάμψης.

Πολλές εργασίες γίνονται χειρωνακτικά. Τα λεωφορεία είναι εξαιρετικά ποικίλα, διαφορετικά μεταξύ τους και παρά-

γονται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό οχημάτων, γι' αυτό, οι άρτια εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι του εργοστασίου του

Μάνχαϊμ υπερτερούν αριθμητικά των ρομπότ σε πολλές θέσεις. Άνθρωπος και μηχανή συνεργάζονται συχνά και στην

κατασκευή των αμαξωμάτων των λεωφορείων, για παράδειγμα, στα περιστρεφόμενα μηχανήματα συγκόλλησης: οι

εργαζόμενοι τοποθετούν τα προφίλ, το μηχάνημα ρυθμίζει τη θέση των εξαρτημάτων περιστρέφοντάς τα στην ιδανική
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τεχνολογία «

θέση και τα ρομπότ συγκολλούν τα εξαρτήματα. Στη

συνέχεια, για τον έλεγχο και τις μικρές προσαρμογές,

την ευθύνη αναλαμβάνει και πάλι ο ειδικευμένος ερ-

γάτης.

Εντυπωσιακά είναι τα συστήματα στα οποία κατα-

σκευάζονται ολόκληρα τα πλευρικά τοιχώματα, ο σκε-

λετός οροφής ή το σασί. Έμπειροι εργαζόμενοι

τοποθετούν με τα χέρια τους προκατασκευασμένες

κοίλες δοκούς τετράγωνης διατομής, ενώ κάποια τμή-

ματα του σασί προέρχονται από το συνεργαζόμενο ερ-

γοστάσιο στο Holysov. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι

ο «θόλος» στο κτήριο 135 για τη συναρμολόγηση

αυτών των εξαρτημάτων μαζί με το μπροστινό και

πίσω τμήμα. Ομάδες επτά εργαζομένων συγκολλούν

το υποδάπεδο, τα πλευρικά τοιχώματα, την οροφή, το

μπροστινό και πίσω τμήμα στο σκελετό ενός λεωφο-

ρείου με αυτοφερόμενο αμάξωμα. Στη συνέχεια, το-

ποθετούνται ειδικά εξαρτήματα, όπως βραχίονες

στήριξης και φύλλα μετάλλου, τα οποία μεταφέρονται

πάνω σε τροχήλατα αμαξίδια ειδικά διαμορφωμένα για

κάθε λεωφορείο. Σε αυτό το στάδιο, μόνο ειδήμονες

μπορούν να ξεχωρίσουν ένα eCitaro από τα αδέρφια

του: φέρει ράγες στερέωσης για τα μετέπειτα προσαρ-

τήματα της οροφής, κυρίως για τις συστοιχίες μπατα-

ριών. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός βασίζεται στο

Citaro NGT με τις φιάλες αερίου επάνω στην οροφή.
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e-Citaro

Ακολουθεί η σημαντικότερη φάση για την αντιδιαβρωτική προστασία, η βαφή με καθοδική

εμβάπτιση. Μετά από τον καθαρισμό και τη φωσφάτωση, ολόκληρο το αμάξωμα του λεω-

φορείου εμβαπτίζεται σε μια λεκάνη μήκους 16 μέτρων, 4 τεσσάρων μέτρων και βάθους 6

μέτρων. Είναι γεμάτη με 420.000 λίτρα υγρού. Εκεί μέσα, το αμάξωμα περιστρέφεται επα-

νειλημμένα για σχεδόν δεκαπέντε λεπτά, ώστε η βασική προστατευτική στρώση να φτάσει

σε κάθε σημείο του. Επίσης, για την τέλεια προστασία όλων των προφίλ και στην εσωτερική

πλευρά, υπάρχουν περίπου 1.000 διαμήκεις οπές. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται

αργότερα κατά τη συναρμολόγηση ως σημεία στερέωσης για τα προσαρτήματα. Η στρώση

βαφής με καθοδική εμβάπτιση καλύπτει όλη την επιφάνεια και έχει πάχος 22 χιλιοστά του

χιλιοστού, δηλαδή 22 μικρόμετρα, όπως είναι ο δόκιμος όρος. Μετά από το στέγνωμα στους

90 βαθμούς Κελσίου, η επίστρωση σκληραίνει στους 220 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα, ακο-

λουθούν η στεγανοποίηση των συναρμογών, η στεγάνωση του υποδαπέδου, καθώς και η

τοποθέτηση των πρώτων εξαρτημάτων. Στη συνέχεια, το eCitaro, όπως όλα τα άλλα λεω-

φορεία, αναχωρεί για το πρώτο του ταξίδι: μεταφέρεται σιδηροδρομικώς στο εργοστάσιο

του Νόι-Ουλμ για βαφή.

Μετά την επιστροφή του στο Μάνχαϊμ, εξοπλισμένο με όλα τα

φύλλα λαμαρίνας και βαμμένο, το αμάξωμα του eCitaro κα-

θαρίζεται και στεγνώνεται. Έπειτα, ξεκινά η συναρμολόγηση

του eCitaro στο κτήριο 34 του εργοστασίου. Εδώ, όπως και

στις άλλες εργασίες συναρμολόγησης και τελικές εργασίες,

απασχολούνται περίπου 1.000 εργαζόμενοι σε μία βάρδια ως

επί το πλείστον. Τόσο έξω όσο και μέσα στο κτήριο 34, ο πα-

ραδοσιακός και ο μοντέρνος χαρακτήρας του εργοστασίου του

Μάνχαϊμ συνυπάρχουν αρμονικά. Η φροντισμένη πλινθοδομή

δείχνει κλασική και μεγαλοπρεπής. Όπως τονίζει η επιγραφή,

χρονολογείται από την εποχή της Benz & Cie. Χτίστηκε στις

αρχές του προηγούμενου αιώνα και θεωρείται διατηρητέο

μνημείο, ενώ στο εσωτερικό του κατασκευάζονται υπερσύγ-

χρονα αστικά λεωφορεία.

Για τη συναρμολόγηση ισχύει ο,τι και για κατασκευή του αμα-

ξώματος: όλα τα Citaro ακολουθούν την ίδια γραμμή παρα-

γωγής και υποβάλλονται στις ίδιες διαδικασίες κατασκευής.

Διαφέρουν μόνο τα βήματα εργασιών. Εξίσου πολύπλοκες

είναι οι εργασίες του προσωπικού και αντίστοιχα υψηλή η

εξειδίκευσή τους.   

Συναρμολόγηση: υψηλής τεχνολογίας αστικό λεωφορείο
από τις ιστορικές εγκαταστάσεις της Benz & Cie.
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e-Citaro

Στο ιστορικό κτήριο, το eCitaro εξελίσσεται,

από σταθμό εργασίας σε σταθμό εργασίας,

μέχρι να ολοκληρωθεί το πλήρως ηλε-

κτρικό αστικό λεωφορείο. Σε έναν υπερυ-

ψωμένο σταθμό, τοποθετούνται στην

οροφή συγκροτήματα, όπως το σύστημα

κλιματισμού και ο πίσω φορέας με το σύ-

στημα ψύξης των μπαταριών. Τα καλώδια

υψηλής τάσης πορτοκαλί χρώματος ή με

πορτοκαλί θωράκιση τοποθετούνται και δι-

ευθετούνται. Στη συνέχεια, τοποθετούνται

οι σωλήνες για τα στοιχεία της οροφής.

Στους επόμενους σταθμούς, τοποθετούνται

στο eCitaro τα πλευρικά παράθυρα. Αφού

διευθετηθούν και άλλες σωληνώσεις στο

πίσω τμήμα, τοποθετείται το δάπεδο στον

εσωτερικό χώρο και στερεώνονται τα

πρώτα εξαρτήματα κάτω από την οροφή.

Ακολουθεί η σημαντικότερη φάση για την αντιδιαβρωτική

προστασία, η βαφή με καθοδική εμβάπτιση. Μετά από τον

καθαρισμό και τη φωσφάτωση, ολόκληρο το αμάξωμα του

λεωφορείου εμβαπτίζεται σε μια λεκάνη μήκους 16 μέτρων,

4 τεσσάρων μέτρων και βάθους 6 μέτρων. Είναι γεμάτη με

420.000 λίτρα υγρού. Εκεί μέσα, το αμάξωμα περιστρέφεται

επανειλημμένα για σχεδόν δεκαπέντε λεπτά, ώστε η βασική

προστατευτική στρώση να φτάσει σε κάθε σημείο του.

Επίσης, για την τέλεια προστασία όλων των προφίλ και στην

εσωτερική πλευρά, υπάρχουν περίπου 1.000 διαμήκεις

οπές. Κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται αργότερα κατά

τη συναρμολόγηση ως σημεία στερέωσης για τα προσαρ-

τήματα. Η στρώση βαφής με καθοδική εμβάπτιση καλύπτει

όλη την επιφάνεια και έχει πάχος 22 χιλιοστά του χιλιοστού,

δηλαδή 22 μικρόμετρα, όπως είναι ο δόκιμος όρος. Μετά

από το στέγνωμα στους 90 βαθμούς Κελσίου, η επίστρωση

σκληραίνει στους 220 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα, ακολου-

θούν η στεγανοποίηση των συναρμογών, η στεγάνωση του

υποδαπέδου, καθώς και η τοποθέτηση των πρώτων εξαρ-

τημάτων. Στη συνέχεια, το eCitaro, όπως όλα τα άλλα λεω-

φορεία, αναχωρεί για το πρώτο του ταξίδι: μεταφέρεται

σιδηροδρομικώς στο εργοστάσιο του Νόι-Ουλμ για βαφή.

Το διπλανό κτήριο 30 είναι ο χώρος όπου πραγματοποιείται

η κύρια συναρμολόγηση. Εδώ, τα Citaro οδηγούνται σε δύο

παράλληλες γραμμές. Έτσι, μπορούν, ανάλογα με τον εξο-

πλισμό, να γίνονται παράλληλα διάφορες εργασίες στα

αστικά λεωφορεία. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι δου-

λεύουν ακατάπαυστα μπροστά, κεντρικά και πίσω ταυτό-

χρονα. Τώρα εγκαθίστανται τα δοχεία πεπιεσμένου αέρα και

οι αγωγοί για το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα κλιμα-

τισμού. Το αστικό λεωφορείο εξοπλίζεται με το ηλεκτρικό

σύστημα και τα καλώδια. Κεντρικό σημείο αποτελεί ο εγ-

κάρσιος αγωγός ανάμεσα στο κόκπιτ και το χώρο επιβατών.

Τόσο στο eCitaro όσο και στο Citaro, λόγω των διαφόρων

λειτουργιών και λαμπτήρων, ξετυλίγονται πολλές εκατοντά-

δες κιλών καλωδίων σε κάθε αστικό λεωφορείο. Ένα ιδι-

αίτερο χαρακτηριστικό της κατασκευής του eCitaro αποτελεί

η τοποθέτηση του ψυγείου πίσω αριστερά στον πρώην

πύργο κινητήρα για το σύστημα κίνησης και τα παρελκόμενα

συγκροτήματα.

Ακολουθεί ένας καθοριστικός σταθμός, η συναρμολόγηση

του ηλεκτρικού κινητήριου άξονα με τους ηλεκτροκινητήρες

των μουαγιέ. Σημαντικό πλεονέκτημα του άξονα είναι ότι τα

σημεία στερέωσης είναι ίδια με εκείνα του γνωστού κινη-

τήριου άξονα πλήμνης με μειωτήρες που τοποθετείται στο

συμβατικό Citaro με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης,

συναρμολογείται ο μπροστινός άξονας. 
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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.

 

τεχνολογία «

Τοποθέτηση μπαταριών

Για άλλη μια φορά, το eCitaro αλλάζει αίθουσα και

ρολάρει μέχρι το κτήριο 32. Στο μεταξύ, οι μονάδες

μπαταριών οροφής του eCitaro – όπως προηγου-

μένως και το πίσω συγκρότημα μπαταριών –

έχουν προσυναρμολογηθεί στις εγκαταστάσεις

του εργοστασίου στο KEM, στο κέντρο εμπειρο-

γνωμοσύνης για την κινητικότητα χωρίς εκπομ-

πές. Οι εργαζόμενοι του KEM είναι ειδήμονες στις

καινοτόμες τεχνολογίες: εδώ, φτιάχνονται πρωτό-

τυπα οχήματα χαμηλών ρύπων και μηδενικών

εκπομπών όλων των ειδών, παράγονται σε μι-

κρές σειρές και προετοιμάζονται για τη μετέπειτα

εισαγωγή στη μαζική εργοστασιακή παραγωγή. Οι

μπαταρίες οροφής είναι οι πρώτες που τοποθε-

τούνται στο κτήριο 32 και συνδέονται με το σύ-

στημα ψύξης, η πλήρωση του οποίου γίνεται

αμέσως μετά από έναν έλεγχο στεγανότητας.

Μετά τη θέση σε λειτουργία του συστήματος 24

Volt και ενώ η παραγωγή πλησιάζει στο τέλος της,

το eCitaro παρεκκλίνει για πρώτη φορά από τη συ-

νηθισμένη διαδικασία. Σε έναν κλειστό χώρο,

ελέγχεται το σύστημα υψηλής τάσης μαζί με τη μό-

νωση και τίθεται σε λειτουργία. Φυσικά, οι εργα-

ζόμενοι είναι εξειδικευμένοι στο χειρισμό

συστημάτων υψηλής τάσης. Καθώς οι μπαταρίες

είναι ήδη φορτισμένες, το όχημα είναι αμέσως

έτοιμο για οδήγηση. Σε αυτό το σημείο, το eCitaro

αποκτά τη χαρακτηριστική περιμετρική προεξοχή

στην οροφή του και γίνεται έλεγχος της φόρτισης

των μπαταριών του σε έναν σταθμό ταχυφόρτισης.

Όλοι οι εργαζόμενοι στη συναρμολόγηση του

eCitaro έχουν εκπαιδευτεί στα συστήματα υψηλής

τάσης. Ωστόσο, για αυτό το στάδιο, απαιτείται πε-

ραιτέρω εξειδίκευση στην υψηλή τάση. Η είσοδος

σε αυτόν το σταθμό επιτρέπεται μόνο στους εργα-

ζόμενους που έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαί-

δευση και αναγνωρίζονται από μια κίτρινη

κουκκίδα στην επαγγελματική τους κάρτα.

e-Citaro
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Το σύστημα eHorizon παρέχει στην ηλεκτρο-

νική μονάδα ελέγχου του οχήματος σημαντικές

πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της

οδικής διαδρομής που έχει σχεδιαστεί, με βάση

ακριβή τοπογραφικά δεδομένα και πληροφο-

ρίες σήματος GPS. Στη συνέχεια, η ηλεκτρονική

μονάδα ελέγχου προσαρμόζει αυτόματα το στυλ

οδήγησης και την ταχύτητα του φορτηγού.

Ο προσαρμοζόμενος έλεγχος της ταχύτητας και

ο προληπτικός έλεγχος της μετάδοσης, με

σκοπό την αποφυγή των περιττών αλλαγών τα-

χυτήτων δεν είναι οι μόνες εφαρμογές που

έχουν στη διάθεσή τους οι κατασκευαστές των

επαγγελματικών οχημάτων. Μπορούν, ακόμη,

να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες από το

eHorizon για να βελτιστοποιήσουν και άλλες

λειτουργίες του συστήματος, όπως η επεξεργα-

σία των καυσαερίων, ώστε να αυξήσουν ακόμα

Περίπου 410.000 επαγγελματικά φορτηγά οχήματα διαθέτουν σήμερα το στατικό σύστημα αι-

σθητήρων eHorizon, καθώς η Continental συνεργάζεται με δέκα μεγάλους κατασκευαστές

φορτηγών από την Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ. 
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περισσότερο την εξοικονόμηση καυσίμου,

αξιοποιώντας ενημερώσεις λογισμικού των

σχετικών αλγορίθμων.

Η επόμενη γενιά του eHorizon, το λεγόμενο

δυναμικό eHorizon, θα προσφέρει επιπλέον

δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων και καυ-

σίμων, έως και 2% σε σύγκριση με τον προ-

κάτοχό του. Σε αυτή τη φάση εξέλιξης, το

υλικό του ψηφιακού χάρτη θα ενημερώνεται

σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω δικτύω-

σης με το cloud, παρέχοντας ακριβή και φρέ-

σκα δεδομένα, σχετικά με την τρέχουσα κα-

τάσταση της κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι η

οδηγική συμπεριφορά θα μπορεί να προσαρ-

μοστεί έγκαιρα στην τρέχουσα κυκλοφοριακή

κατάσταση, θα αυξηθεί, όχι μόνο η ασφάλεια

των μετακινήσεων, αλλά και οι προϋποθέ-

σεις, ώστε το eHorizon να αποτελέσει μια ση-

μαντική βάση για την αυτοματοποιημένη

οδήγηση στο μέλλον. 

τεχνολογία «

e-Horizon
aπό την Continental

Πώς εξοικονομήθηκε ένα δις λίτρα ντίζελ 
από το περιβάλλον και τα φορτηγά
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250 τόνοι για... μεγάλες μεταφορές!

παρουσίαση «



NEO Mercedes-Benz Arocs
250 τόνοι για... μεγάλες μεταφορές!
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cs Με τους πανίσχυρους, αξιόπιστους κινητήρες Euro VI, το

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 και

π.χ. τον υγρό συμπλέκτη, διατίθεται ένα ισχυρό, εξαιρετι-

κών δυνατοτήτων σύστημα κίνησης, με επιδόσεις που

απαιτούνται πρακτικά στις βαριές μεταφορές.  

Όλοι οι κινητήρες Euro VI διακρίνονται για τη χαμηλή κα-

τανάλωση. Στη χαμηλότερη κατανάλωση συμβάλλουν

και τα προγράμματα οδήγησης για μείωση της κατανά-

λωσης, οι έξυπνοι δευτερεύοντες καταναλωτές και η με-

λετημένη αεροδυναμική. Επιπλέον, το εξελιγμένο

σύστημα Predictive Powertrain Control του Arocs φρον-

τίζει για ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο οδήγησης με οικονο-

μία στην κατανάλωση. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τα

προαιρετικά Multimedia Cockpit, το νέο MirrorCam1 βελ-

τιώνει την αεροδυναμική ακόμα περισσότερο. 

“Το Arocs έως 250 τόνων θέτει νέα πρότυπα στα θέματα
άνεσης, επιδόσεων οχήματος και ευελιξίας στις βα-

ριές μεταφορές. Με το Arocs έως 250 τόνων, διατίθε-
ται ένα όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε
ειδικά για τη μεταφορά φορτίων πολύ μεγάλου βά-

ρους και όγκου. Ακόμη σημαντικότερο: με τις καμπίνες
οδηγού του, προσφέρει ακριβώς την άνεση εργασίας

και διαμονής που απαιτεί ο οδηγός

Χάρη στη μεγάλη προσφορά χώρου και

αποθηκευτικών δυνατοτήτων, καθώς

και στο κρεβάτι άνεσης του βασικού

εξοπλισμού, με μήκος 2000 mm και

πλάτος 750 mm, η καμπίνα οδηγού L

StreamSpace με πλάτος 2300 mm

είναι ιδανική και για χρήσεις με διανυ-

κτέρευση. Η καμπίνα οδηγού διατίθεται

με τούνελ κινητήρα ύψους 170 mm ή

320 mm και, προαιρετικά, με επίπεδο

δάπεδο. Η καμπίνα οδηγού L

StreamSpace διαθέτει περισσότερο

χώρο και μεγαλύτερο εσωτερικό ύψος

συγκριτικά με την καμπίνα οδηγού L

ClassicSpace. Η καμπίνα οδηγού L

BigSpace με επίπεδο δάπεδο, εσωτε-

ρικό ύψος 1,99 m και πλάτος 2500 mm

προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινή-

σεων και άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Είναι ιδανική για χρήσεις με συχνές

διανυκτερεύσεις.

Οι διαθέσιμες καμπίνες
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Ο κινητήρας με μια ματιά

Πανίσχυροι 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις στις βαριές μεταφορές

Πίσω σύστημα ψύξης για παρατεταμένη χρήση του κινητήρα και του Retarder

Υγρός συμπλέκτης χωρίς φθορές για ακραίες καταπονήσεις κατά την εκκίνηση και τους ελιγμούς

Αυτόματο κιβώτιο 16 σχέσεων Mercedes PowerShift 31
Προσαρμοσμένα στη χρήση προγράμματα οδήγησης και στοχευμένα επιλεγόμενοι τρόποι λειτουργίας και πρόσθετες λειτουρ-

γίες. Εύκολη προσαρμογή στη χρήση χάρη στα διαφορετικά πέταλα και τις πλάκες συναρμολόγησης, καθώς τους συνδέσμους

βαρέων φορτίων μπροστά και πίσω για ρυμούλκηση και ώθηση

Οι απαιτήσεις της χρήσης στο εργοτάξιο και της εντός δρόμου χρήσης από το πλαίσιο είναι διαφορετικές. Γι' αυτόν το λόγο

φέρει δύο πλαίσια για το Arocs. Ένα με στενό ίχνος 744 mm, που εντυπωσιάζει με την ευκαμψία και την ευστάθειά του ακόμα

και σε ακραίες συνθήκες εκτός δρόμου. Και ένα δεύτερο, με φαρδύ ίχνος 834 mm, που αποδίδει βέλτιστα εντός δρόμου,

αλλά είναι κατάλληλο και για ελαφριές εκτός δρόμου χρήσεις.

Στιβαρή, υψηλής αντοχής χαλύβδινη ανάρτηση για υψηλή φέρουσα
ικανότητα και ανθεκτικότητα στη βαριά χρήση στο εργοτάξιο
Αερανάρτηση 4 φυσούνων για βέλτιστη δυναμική οδήγηση και οδη-
γική άνεση κατά τη χρήση κυρίως εντός δρόμου
Δύο διαφορετικά, προσαρμοσμένα στη χρήση πλαίσια για εργοτά-
ξια/εκτός δρόμου χρήση, καθώς και για εντός δρόμου χρήση με
ίχνος 744 mm ή 834 mm, καθώς και τρία πάχη διαμήκους φορέα
7 mm, 8 mm και 9 mm
Οχήματα 8x6 και 8x8 με εξισορρόπηση φορτίου αξόνων για μει-
ωμένη φθορά και βελτιωμένο χειρισμό εκτός δρόμου

Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με ενσωματωμένη λειτουργία συ-
νεχούς πέδησης, ταμπουρόφρενα ή/και δισκόφρενα, ασφάλεια κατά
της κύλισης
Διάφορες, προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις τετρακίνησης,
καθώς και Hydraulic Auxiliary Drive για προσωρινά μέγιστη πρό-
σφυση με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο
Μεγάλη απόσταση από το έδαφος χάρη στο μεγαλύτερο ύψος πλαι-
σίου, καθώς και τους μπροστινούς και πίσω άξονες διαφορετικής
κύρτωσης μέχρι τον ίσιο άξονα και στιβαροί πίσω άξονες με μέγιστο
φορτίο έως 13 τόνους! 

Το πλαίσιο με μια ματιά
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Volvo 7900 Electric Articulated 

Hλεκτρίζει το μέλλον των λεωφορείων! 



Τα ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν ήδη μια δυναμική κατη-

γορία, στην παγκόσμια αγορά, μιας και πολλές εταιρείες, με-

ταξύ αυτών και η Volvo έχουν ήδη δείξει τα πρώτα δείγματα

γραφής του. Εταιρείες όπως η BYD, ο κινέζικος κολλοσός

αλλά και άλλοι κατασκευαστές έχουν έτοιμα τα ηλεκτρικά τους

πλάνα, για την δημιουργία ενός μεγάλου «πάρκου» που

αφορά την κατασκευή λεωφορείων για την επόμενη δεκαε-

τία, μιας και η ηλεκτροκίνηση θα κυριαρχήσει τόσο στα επι-

βατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα. 
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Tεχνολογικά καινοτόμο

Το νέο Volvo 7900 Electric Articulated που θα ξεκινήσει την

εμπορική του καριέρα το 2020 σε όλες τις αγορές που απευ-

θύνεται – κυρίως στις ευρωπαϊκές – η σουηδικής φίρμα θα

είναι είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με μήκος αμαξώματος

18,0 ή 18,7μ. . Εξαιρετικά σημαντικό, ότι, θα μπορεί να μετα-

φέρει έως και 150 επιβάτες, μια άκεως σημαντική δυναμική

ως προς την χωρητικότητα του μοντέλου. Το νέο μοντέλο

αποτελεί μια εξέλιξη των πρωτότυπων οχημάτων, που

πραγματοποίησαν δοκιμές τον Ιούνιο του 2018 στην γραμμή

«16» του Γκέτεμποργκ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απο-

δοτικότητα των τεχνολογικών καινοτομιών που υιοθετεί το

νέο 7900 Electric Articulated. H εταιρεία, όπως και στα πε-

ρισσότερα νέα της μοντέλα πραγματοποίησε μια σειρά πιλο-

τικών δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες  δρομολογίων, και

συνολικά, κατάφερε χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα να κα-

ταγράψει στο κοντέρ του 4.500 ώρες λειτουργίας και διένυ-

σαν περισσότερα από 62.000 χλμ.

Σε ότι αφορά στο νέο 7900 Electric Articulated, η Volvo Buse

ανακοινώνει προς το παρόν πως θα είναι δυνατόν να φορ-

τίζεται τόσο μέσω ταχείας φόρτισης στην αφετηρία ή τον τερ-

ματισμό των δρομολογίων του, είτε κατά τη διάρκεια της

νύκτας στο αμαξοστάσιο. Σαφώς, και αυτό το λεωφορείο,

μετά από μια πλήρη φόρτιση τη νύχτα στο αμαξοστάσιο, έχει

τη δυνατότητα εκτέλεσης των δρομολογίων μιας ολόκληρης

βάρδιας, απαλλάσσοντας έτσι τον συγκοινωνιακό φορέα

από την εγκατάσταση έξτρα φορτιστών στις αφετηρίες ή σε

άλλα σημεία για την επαναφόρτιση των μπαταριών, μια υπο-

δομή που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του στό-

λου.

Επίσης, το «αναγεννητικό» σύστημα των φρένων μετατρέπει

ένα μέρος της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική, την οποία

αποθηκεύει στις μπαταρίες συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση

της ακτίνας λειτουργίας του λεωφορείου.

“
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Το νέο ηλεκτρικό 7900 Electric Articulate ενισχύει την ήδη ηλεκτρική και

υβριδική της γκάμα, με οχήματα όπως είναι το 7900 Hybrid, 7900 Hybrid

Articulated, Hybrid Double Decke) με βελτιωμένη αποδοτικότητα κατά 39%

σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις του με πετρελαιοκινητήρα, υβριδικά

– ηλεκτρικά λεωφορεία (7900 Electric Hybrid, Electric Hybrid Double

Decker) με βελτιωμένη κατά 60% αποδοτικότητα σε σχέση με τις αντίστοι-

χες πετρελαιοκίνητες εκδόσεις καθώς και πλήρως ηλεκτροκίνητες εκδό-

σεις (7900 Electric) με βελτιωμένη κατά 80% απόδοση σε σχέση με τις

συμβατικές λύσεις.

Το νέο ηλεκτρικό λεωφορείο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως κατά

διάρκεια της προσεχούς Διεθνούς Εκθέσεως «Busworld» των

Βρυξελλών (Οκτώβριος 2019).

Πάντως, οι υπεύθυνοι των κατασκευαστών στα φορτηγά αλλά και τα λε-

ωφορεία αναφέρουν ότι τα ηλεκτρικά πιθανότατα θα καταγράφουν μερί-

διο αγοράς άνω του 5% μέχρι το 2030.  Πάντως, οι κατασκευαστές

επαγγελματικών οχημάτων έχουν μείνει πίσω στην ανάπτυξη ηλεκτρικών

μοντέλων, καθώς τα φορτία είναι πιο βαριά και τα οχήματα εξυπηρετούν

ευρύτερη γκάμα βιομηχανιών.

Eνίσχυση της υβριδικής γκάμας Volvo
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Το νέο βραβείο ήρθε από τη συντακτική ομάδα

των ειδικών περιοδικών VerkehrsRunschau και

Trucker, οι οποίοι θεώρησαν ότι το νέο φορτηγό

είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον επαγγελματικό

όχημα στην κατηγορία του.

Η Scania ανακοινώνει πως κατά μέσο όρο, τα

νέα μοντέλα είναι 5% πιο οικονομικά από τις

υπάρχουσες σειρές. Αυτό οφείλεται, πέρα από

τη βελτιωμένη αεροδυναμική, και σε επεμβάσεις

στους κινητήρες, με ανασχεδιασμένους θαλάμους

καύσης και βελτιωμένο σύστημα ψεκασμού,

καθώς και νέες επιλογές σε τελικές σχέσεις

μετάδοσης (2,35). Ο 13λιτρος Euro 6 κινητήρας

χρησιμοποιεί μόνο τεχνολογία SCR και είναι

διαθέσιμος σε εκδόσεις ιχύος 410, 450 και 500

hp, με ροπή 2.150, 2.350 και 2.550 Nm αντίστοιχα.  
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οχήματα με το Scania R 450 να επιδεικνύει

τελικά την χαμηλότερη μέση κατανάλωση καυσίμου

με 23,25 λτ/100 χλμ. καθώς και τις χαμηλότερες

εκπομπές CO2 με 738 g/km. Την ίδια στιγμή,

πέτυχε και την υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα

(80,42 χλμ./ώρα) στην προκαθορισμένη διαδρομή

των 353 χλμ. όπου διεξήχθησαν οι δοκιμές των

δύο περιοδικών.

Για ακόμη μια χρονιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά φορτηγά της σουηδικής φίρμας,

το Scania R 450 απέσπασε τον τίτλο του «Green Truck 2019» . 

SCANIA
Απέσπασε νέο βραβείο






