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Έρχονται 1.000 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη

Τι είναι οι άδειες ΕΔΥΜ

Αγορά επαγγελματικών

Τεχνολογία: Renault Kangoo
Έρχεται η τρίτη γενιά

Τεχνολογία: Kuhn Schweiz AG E-Dumper

Το πρώτο φορτηγό που παράγει περισσότερη

ενέργεια από όση καταναλώνει!

Τεχνολογία:
Νέα εφαρμογή για έναν πιο ψηφιοποιημένο

κόσμο στην μεταφορά

Τεχνολογία:
Mercedes-Benz Citaro NGT

Παρουσίαση: 
Νέο Mercedes-Benz EQV

Παρουσίαση: 
Νέο Volkswagen Transporter 6.1

Eταιρική παρουσίαση:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ
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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

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Πάνω από το 75% των μεταφορών γίνονται μέσω των χερσαίων μέσων και συγκεκριμένα με τα φορτηγά. Η μεταφορά

συνεχίζει να είναι ο δυνατός παίκτης στην αλυσίδα διακίνησης προϊόντων, με τις διεθνείς μεταφορές να έχουν πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στις οικονομίες της Ευρώπης. Σήμερα, η μεταφορά αναδιοργανώνεται με μεγάλα μεταφορικά σχή-

ματα, εταιρείες logistics, που κερδίζουν το στοίχημα -–και τις μεγάλες δουλειές – με όπλο τον σύγχρονο στόλο

οχημάτων, τις τεχνολογίες που ...υπηρετούν την μεταφορική δραστηριότητα και εξειδικευμένους, πλέον, εργαζόμενους,

που προσαρμόζονται στα νέα, διεθνή δεδομένα. 

Στην χώρα μας, η μεταφορά έχει μείνει ουραγός στις εξελίξεις, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς

μεταφορές να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, και να επενδύουν σε σύγχρονα φορτηγά – παρόλο που καμία έως και

σήμερα ελληνική κυβέρνηση δεν στήριξε έναν κλάδο που κατέχει πάνω από το 3% του ΑΕΠ. 

Και η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των φορτηγών είναι πιο επίκαιρη και επείγουσα από ποτέ. Ενδεικτικά, ο μέσος

όρος ηλικίας των φορτηγών στην Ευρώπη είναι 12 έτη, στην Ελλάδα φτάνει τα 18,8 έτη ενώ ακόμη και στην Ρουμανία

ο μέσος όρος ηλικίας βαρέων φορτηγών είναι τα 15 έτη, στη Σλοβενία τα 12 έτη, ενώ στη Γαλλία και τη Δανία τα 7 και

7,7 έτη, αντίστοιχα. Η αυξημένη ηλικία του ελληνικού στόλου συνοδεύεται, προφανώς, από μειωμένη οδική ασφάλεια

ενώ τα βαρέως τύπου οχήματα ηλικίας 16-20 ετών είναι 33,5 περισσότερες φορές εμπλεκόμενα σε ατυχήματα, σε

σχέση με αντίστοιχα οχήματα ηλικίας 0-5 ετών. 

Νέα «εργαλεία» απαιτεί η ελληνική μεταφορά, για να γίνει ανταγωνιστικός ένας κλάδος που αγκομαχά στις ανηφόρες.

Νέα μοντέλα, σύγχρονες τεχνολογίες και όλη η επικαιρότητα παρελαύνει στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, με

την ηλεκτροκίνηση, τους πιο καθαρούς σε ρύπους κινητήρες και τα ασφαλή οχήματα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Σαφώς, το γεγονός της χρονιάς στον χώρο του αυτοκινήτου και του after market  είναι η μεγάλη έκθεση, η AUTOTEC

EXPO 2019, στην οποία, φέτος, με ρεκόρ συμμετοχών,  λαμβάνουν μέρος οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του af-

termarket του επιβατικού και φορτηγού της χώρας μας.

Πρόκειται για μια έκθεση – σημείο αναφοράς στο είδος της, που  θα πραγματοποιηθεί από τις 27 - 29 Σεπτεμβρίου

2019 στο MEC Παιανίας, φιλοξενώντας τις πιο σημαντικές εταιρείες από τον χώρο των ανταλλακτικών και του εξο-

πλισμού συνεργείων, όντας με πληθώρα περιπτέρων από όλο το εύρος της  επισκευής, συντήρησης, των ανταλλα-

κτικών και φροντίδας των οχημάτων, επιβατικών και επαγγελματικών. 

H AUTOTEC EXPO 2019 δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες της να γνωρίζουν τις εταιρείες αλλά και μέσω αυτών τα

προϊόντα τους, παρουσιάζοντας πολλές από αυτές την τελευταία λέξη της τεχνογνωσίας αλλά και της τεχνολογίας τόσο

από τον χώρο των Ανταλλακτικών και της Επισκευής ή  και της Συντήρησης του αυτοκινήτου όσο και για σε επιμέρους

τομείς που αφορούν την περιποίηση των επιβατικών αλλά και των επαγγελματικών οχημάτων. Καλή σας ανάγνωση. 
Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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 Ενημέρωση

Έρχονται 1.000 νέα λεωφορεία 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - 600 θα είναι ηλεκτρικά! 

■ Θα κοστίσουν 500 εκατομμύρια ευρώ, και ο αρχικός σχεδιασμός 

προβλέπει την προμήθεια 650 λεωφορείων για τον ΟΑΣΑ και 350 για τον ΟΑΣΘ.

Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια 1.000 λεωφορείων σε Αθήνα

και Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, προετοιμά-

ζει το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών, όπως προανήγγειλε

ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Νίκος Σταθόπουλος σε συ-

νέντευξη του. Όπως εκτίμησε, αυτή η προμήθεια δύναται να κα-

λύψει τις συγκοινωνιακές απαιτήσεις του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ

για τα επόμενα χρόνια.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την προμήθεια 650 λεωφο-

ρείων για τον ΟΑΣΑ και 350 για τον ΟΑΣΘ, αρκετά από τα οποία

θα είναι ηλεκτροκίνητα. Μεγάλο ζητούμενο αποτελεί η εξασφά-

λιση της χρηματοδότησης, με κύριες πηγές το ΕΣΠΑ και την

ΕΤΕπ.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προκηρύξει

διαγωνισμό για την προμήθεια 750 λεωφορείων σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη (400 στην Αθήνα και 350 στην Θεσσαλονίκη), συ-

νολικού προϋπολογισμού 461 εκατ. ευρώ. Για τον συγκεκριμένο

διαγωνισμό υποβλήθηκαν προσφυγές από αυτοκινητοβιομηχα-

νίες, οι οποίες έγιναν δεκτές. Ως εκ τούτου, η νέα κυβέρνηση

αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος διαγωνισμός θα διαθέτει δια-

φορετικό μίγμα οχημάτων με κύριο βάρος στην προμήθεια

«πράσινων ηλεκτρικών λεωφορείων». Τα ηλεκτρικά λεωφο-

ρεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι 600 με 700.

Στόχος είναι τα λεωφορεία να έρχονται σταδιακά και μία πρώτη

σκέψη είναι να έρθουν πρώτα τα θερμικά και κατόπιν τα ηλε-

κτρικά λεωφορεία. Αναφορικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών

λεωφορείων θα γίνεται κατά βάση στα Αμαξοστάσια. Αυτό γιατί

η ακτίνα της διαδρομής στα περισσότερα δρομολόγια είναι μικρή,

οπότε δεν θα υπάρχει ανάγκη ενδιάμεσης φόρτισής τους. Ο νέος

διαγωνισμός πρόκειται να δημοσιοποιηθεί εντός του επόμενου

εξαμήνου και η χρηματοδότηση θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί

από κονδύλια του ΕΣΠΑ, του ΠΔΕ και την ΕΤΕπ. Από την ΕΤΕπ η

προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων επιδοτείται με πολύ

χαμηλά επιτόκια.
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Τι είναι οι άδειες ΕΔΥΜ
Ο ρόλος στις εμπορευματικές μεταφορές 


“

“

Για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

σε τρίτες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε μεταφορείς χωρών που είναι

ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών

(ΕΔΥΜ) να διενεργούν μεταφορές βάσει αυτής. 

Κράτη-Μέλη της ΕΔΥΜ: Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία,

Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία,

Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα,

Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν,

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, FYROM, Μάλτα,

Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία,

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία,

Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,

Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία. 

Η διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής με-

ταφοράς με ΑΔΕΙΑ ΕΔΥΜ, προϋποθέτει την ύπαρξη

επί του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, κατά την διάρκεια του τα-

ξιδιού, εντύπου της ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΥΜ και του ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, τα οποία να έχουν χορηγηθεί στον

ίδιο μεταφορέα, ώστε να επιδεικνύονται όταν ζητούν-

ται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον έχουν

συμπληρωθεί ανάλογα από τον μεταφορέα. 

Τα βιβλία δρομολογίων θα πρέπει να έχουν τον ίδιο

αριθμό με την άδεια στην οποία αντιστοιχούν. 

Η ΕΔΥΜ είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός κρατών μελών της ΕΔΥΜ (ECMT/CEMT) 

 ενημέρωση
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Τι είναι οι άδειες ΕΔΥΜ

Ο ρόλος στις εμπορευματικές μεταφορές 

■ Οι ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ παρέχουν το δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών:  
• από την Ελλάδα προς τα άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΔΥΜ και αντίστροφα, 

• διαμέσου Κρατών-Μελών της ΕΔΥΜ (transit), 

• από οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της ΕΔΥΜ προς οποιοδήποτε άλλο και αντίστροφα. 

■ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ: 

• δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών εμπο-

ρευματικών μεταφορών μέσα στην επικράτεια των Κρατών-

Μελών της ΕΔΥΜ, δηλαδή μεταφορών στις οποίες τα σημεία

φόρτωσης και εκφόρτωσης βρίσκονται μέσα στο ίδιο Κράτος

(ενδομεταφορές), 

• είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου

μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν από όλα τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με

διαδοχικό τρόπο. Οι άδειες ΕΔΥΜ, με περιορισμό σε συγκε-

κριμένα Κράτη-Μέλη, όπως Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρωσία,

Ουγγαρία, φέρουν κόκκινο αποτύπωμα σφραγίδας, στο

οποίο σημειώνεται η χώρα στην οποία δεν επιτρέπεται η διε-

νέργεια μεταφοράς. 
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Τι είναι οι άδειες ΕΔΥΜ

Ο ρόλος στις εμπορευματικές μεταφορές 

Οι άδειες ΕΔΥΜ διακρίνονται σε ετήσιες (έντυπο πράσι-

νου χρώματος), βραχυπρόθεσμες (έντυπο κίτρινου χρώ-

ματος) και σε διεθνών μετοικήσεων (μεταφορά

οικοσκευών). Στα παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V παρατίθενται

αντίστοιχα υποδείγματα των ως άνω αδειών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.16 του οδηγού χρήσης ΕΔΥΜ,

ο μεταφορέας, μετά από το πρώτο έμφορτο ταξίδι μεταξύ

της χώρας εγκατάστασης και άλλου Κράτους-Μέλους της

ΕΔΥΜ μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι τρία έμφορτα

ταξίδια, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η χώρα ταξι-

νόμησης του οχήματος. Μετά την ολοκλήρωση των τριών

αυτών έμφορτων διαδρομών, το όχημα, έμφορτο ή

άφορτο, οφείλει να επιστρέψει στην χώρα ταξινόμησης. 

Οι διαδρομές χωρίς φορτίο εκτός της χώρας ταξινόμη-

σης δεν λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται ότι οι άδειες

ΕΔΥΜ χορηγούνται από τα αρμόδια Υπουργεία (στους

Έλληνες μεταφορείς χορηγούνται από το Υπουργείο

Υποδομών & Μεταφορών) για οχήματα αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας (EURO III SAFE, EURO IV SAFE, EURO V

SAFE), τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστο-

ποιητικά συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

αναφορικά με τα καυσαέρια και την ηχορύπανση).
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Αγορά Επαγγελματικών
Άνοδος στα ελαφρά και βαρέα

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

τική πορεία τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 747 μονάδες

έναντι 569 συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018 καταγράφοντας

αύξηση 31,3%.

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά

3.962 ελαφρά φορτηγά, έναντι 3.553 το αντίστοιχο διάστημα το

2018, σημειώνοντας αύξηση 11,5%. Τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette έχουν τη μερίδα του λέοντος με (45,3%), με τα Pick-

up να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 33,7%. 

Ειδικότερα για το μήνα Ιούνιο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατη-

γορία των ελαφρών φορτηγών (48,9%), ακολουθούμενα από

τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 31,6%.

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών σημείωσε θε-

τική πορεία τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 747 μονάδες

έναντι 569 συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2018 καταγράφοντας

αύξηση 31,3%.

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά

3.962 ελαφρά φορτηγά, έναντι 3.553 το αντίστοιχο διάστημα το

2018, σημειώνοντας αύξηση 11,5%. Τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette έχουν τη μερίδα του λέοντος με (45,3%), με τα Pick-

up να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 33,7%. 

Ειδικότερα για το μήνα Ιούνιο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατη-

γορία των ελαφρών φορτηγών (48,9%), ακολουθούμενα από

τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 31,6%.

Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων σημείωσε αύξηση

155,6% τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 267

λεωφορεία έναντι 140 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ση-

μειώνοντας αύξηση 90,7%. Ειδικότερα, τον περασμένο Ιούνιο

ταξινομήθηκαν συνολικά 46 λεωφορεία συγκριτικά με 18 τον

Ιούνιο του 2018 (155,6%).
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■Χορήγηση βεβαίωσης

Η νέα γενιά του MPV της Renault θα κάνει ένα πραγματικό άλμα 
προς τα εμπρός, από την άποψη του σχεδιασμού, αλλά και της τεχνολογίας.

Μετά από δέκα χρόνια καριέρας, το σημερινό Renault

Kangoo πρόκειται να αποσυρθεί δίνοντας την σκυτάλη

στην τρίτη γενιά που θα είναι πιο μοντέρνα, πιο εξελιγμένη

και πιο αποδοτική. Με βάση τη χρησιμότητα, το Renault

Kangoo θα είναι ένα όχημα κατηγορίας MPV. Ένα πρακτικό

όχημα, με μεγάλη χωρητικότητα και ένα τεράστιο κορμό.

Επιπλέον, θα είναι εξοπλισμένο με εξοπλισμό υψηλής τεχνο-

λογίας για να ανταγωνιστεί τους πιο κοντινούς ανταγωνιστές

του όπως τα Citroen Berlingo, Opel Combo Life και Peugeot

Rifter.

Σχεδιαστικά, το νέο Kangoo θα εξελιχθεί κοντά στον σχεδια-

σμό των άλλων μοντέλων της γαλλικής μάρκας. Με φωτι-

στικα σώματα σχήματος C μπροστά και μια μεγάλη μάσκα

όπου θα στέκεται περήφανα στο κέντρο το διαμάντι της

Renault.

Η τρίτη γενιά του μοντέλου θα καθίσει πάνω στην πλατφόρμα

του Renault Megane, CMF-C, κάτι που θα την επιτρέψει την

άφιξη ενός υβριδικού κινητήρα. Εκτός από αυτό το υβριδικό

κινητήριο σύνολο, το νέο Renault Kangoo 3 θα τροφοδοτειται

από τον βενζινοκινητηρα 1.3 TCe των 130 hp και τους πετρε-

λαιοκινητήρες 1.5 Blue dCi των 85 και 115 hp. Επίσης θα

υπάρξει και μια αμιγώς 100% ηλεκτρικη έκδοση.

Στο εσωτερικό, οι σχεδιαστές της Renault θα έχουν την ευ-

καιρία να δημιουργησουν από λευκό χαρτί. Πολλά βοηθή-

ματα οδήγησης θα αποτελούν μέρος της προσφοράς του

εξοπλισμού καθώς και άνετα καθίσματα για να διευκολύ-

νουν τα μεγάλα ταξίδια και έναν μεγάλο αριθμό αποθηκευ-

τικών χώρων.

Το νέο Renault Kangoo 3, αναμένεται να παρουσιαστεί την

άνοιξη του 2020.

Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε που η σημερινή δεύτερη γενιά του Renault Kangoo

έφτασε στην αγορά. Το 2020 όμως, θα είναι η χρονιά της αντικατάστασης του. 

Renault Kangoo
τεχνολογία «
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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 «

To προβλήματα αυτονομίας των ηλεκτρικών

επαγγελματικών οχημάτων φαίνεται ότι λύνονται

για τις περισσότερες φίρμες σε χρόνο ρεκόρ, με

τη νέα δεκαετία να μας επιφυλάσσει πολλές,

καλές εκπλήξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης,

κάτω από τις καμπίνες των φορτηγών. Αρκετές

φίρμες έχουν ήδη στον στόλο τους ηλεκτρικά

φορτηγά, τα οποία υπόσχονται μεγάλες αυτονο-

μίες με γνώμονα ότι κινούνται σε αστικό – υπε-

ραστικό περιβάλλον – όπως η Volvo, η ΜΑΝ κα.

– ενώ ηλεκτρικό είναι το μέλλον και για τα μεγα-

λύτερα φορτηγά, ακόμη και αυτά που «εργάζον-

Kuhn Schweiz AG 
e-Dumper

Το πρώτο φορτηγό που παράγει περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει! 

Το νέο E-Dumper κερδίζει τις εντυπώσεις, μιας και ο ηλεκτροκινητήρας του με

όπλο το σύστημα ανάκτησης ενέργειας παράγει περισσότερη ενέργεια απ΄ότι κατα-

ναλώνει για την κίνηση του φορτηγού, που ζυγίζει με πλήρες φορτίο 110 τόνους!
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Kuhn Schweiz AG   
e-Dumper

ται» στα βαρέα, κάτω από την επιφάνεια της

θάλασσας και σε ορυχεία. Όπως το νέο φορ-

τηγό, της ελβετικής Kuhn Schweiz AG , που

όχι μόνο έχει ξεπεράσει τα προβλήματα αυ-

τονομίας αλλά δείχνει να κερδίζει έδαφος σε

σημείο που να παράγει περισσότερη ηλε-

κτρική ενέργεια, απ΄ότι απαιτείται για την κί-

νηση του. Και λιγότερο από ότι παράγει! Είναι

το νέο , ηλεκτροκίνητο, χωματουργικό E-

Dumper, ή καλύτερα ένα θαύμα της ηλεκτρο-

κίνησης στην κατηγορία των βαρέων

οχημάτων! 

Ποιο είναι το μενού του; To επιβλητικό E-

Dumper έχει αρκετά μεγάλο όγκο και  ζυγίζει

, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία του

110 τόνους – με πλήρες φορτίο. Για την κίνη-

σης του διαθέτει έναν ισχυρό ηλεκτροκινη-

τήρα , ο οποίος αποτελεί μια δυναμική

μετατροπή του Komatsu HD 605-7 η οποία

παράγει ισχύ 789 ίππων ξεπερνώντας τους

739 που παράγει ο αντίστοιχος του πετρε-

λαίου, ενώ η ροπή του φτάνει τα 9680 Nm! To

αποβαρο του είναι 45 τόνοι και το ωφέλιμο

φορτίο είναι 65 τόνων.  Άλλο ένα σημαντικό

στοιχείο, είναι, ότι το ηλεκτροκίνητο φορτηγό

μπορεί να εκτελεί εργασίες χωρίς να απαιτεί-

ται η ενδιάμεση φόρτιση, κατά τη διάρκεια

ενός πλήρους ωραρίου! Επίσης,  διαθέτει

μπαταρία 600 kWh, όση δηλαδή διαθέτουν 7

περίπου Tesla Model S 75D , μαζί, οπότε η αυ-

τονομία είναι κάτι παραπάνω από αρκετή για

τη δουλειά που κάνει.  

Σαφώς, το πιο μεγάλο του ατού είναι η δυνα-

τότητα να παράγει περισσότερη ενέργεια από

αυτή που καταναλώνει. Αυτό επιτυγχάνεται

μέσω της ανάκτησης ενέργειας, κατά το φρε-

νάρισμα, ή όταν το φορτηγό βρίσκεται σε κα-

τηφόρα και ο οδηγός απλά έχει αφήσει το

πεντάλ του γκαζιού και ρολάρει με ταχύτητα

το βαρύ φορτηγό.  

κινητική ενέργεια, σε ηλεκτρική κάθε φορά

που ο οδηγός φρενάρει το όχημα.

Κατεβαίνοντας φορτωμένο ένα όχημα κατα-

ναλώνει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με

το να κάνει την ίδια διαδρομή άδειο και ελα-

φρύ, αφού θα πρέπει να φρενάρει πιο δυνατά.

τεχνολογία «
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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.

 

Τα πειράματα 
με τα μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα βαρέως τύπου

Σήμερα, η προσπάθεια του E-Dumper είναι ένα

από τα πιο χαρακτηριστικά επιτεύγματα της ηλε-

κτροκίνησης, στον τομέα των επαγγελματικών

οχημάτων. Η υλοποίησης της ηλεκτροκίνησης στα

οχήματα βαρέως τύπου, είναι το επόμενο στοί-

χημα των αυτοκινητοβιομηχανιών στον τομέα των

επαγγελματικών οχημάτων. Το μεγάλο επίσης

στοίχημα τους είναι η αυτονομία, που ακόμη δεν

έχει ξεπεράσει – ακόμη και για τις πιο προηγμένες

φίρμες, όπως είναι η  Daimler που ξεκίνησε να

παραδίδει το φορτηγό eCascadia με αυτονομία

400 χιλιομέτρων και η Tesla με το Tesla Semi με

αυτονομία 800 χιλιομέτρων – το θέμα της μεγάλης

αυτονομία, που απαιτείται για τα φορτηγά διεθνών

μεταφορών. Το θέμα θα λυθεί με την ευρεία και

πιο πυκνή τοποθέτηση ταχυφορτιστών, σε όλα τα

σημεία των μεγάλων εθνικών δρόμων που κι-

νούνται οι διεθνείς μεταφορές, όπου η αυτονομία

θα αποτελεί «παιχνίδι» ή καλύτερα θα επιτυγχά-

νεται μέσα σε 2-3 ώρες – όση ώρα θα είναι και η

απαιτούμενη ανάπαυλα των επαγγελματιών οδη-

γών, που υποχρεωτικά θα πρέπει να σταματάνε. 

Kuhn Schweiz AG   
e-Dumper

τεχνολογία «
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Νέα εφαρμογή 
για έναν πιο ψηφιοποιημένο 

κόσμο στην μεταφορά



Τα δρομολόγια μέσα σε μια οθόνη! 

Ειδικότερα,  ο οδηγός μπορεί να δει όλες τις εφαρμογές πατώντας ένα μπουτόν και επιλέ-

γοντας την λέξη Connect "στην κύρια οθόνη της οθόνης αφής του πίνακα οργάνων. 

Ειδικά, για τις εταιρείες μεταφορών αυτές μπο-

ρούν να χρησιμοποιήσουν την Mercedes-Benz

Truck Portal App Portal για να αξιοποιήσουν στο

έπακρο τις νέες δυνατότητες δικτύωσης και να

εξοπλίσουν τα φορτηγά τους με εφαρμογές που

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ευ-

κολία του επαγγελματία οδηγού, όπως να έχουν

ένα σύστημα για τη διαχείριση - κίνηση, απο-

στολή εμπορευμάτων, δρομολογίων κ.α. - που

αφορούν τον ίδιο, ή και γενικά την μεταφορική

που εργάζεται. 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή Mercedes-Benz

Truck App προσφέρει τρεις επιλογές: τις εφαρμο-

γές της Daimler που περιλαμβάνουν εφαρμογές

από τη Mercedes-Benz Trucks και το Fleetboard,

τις επιλεγμένες εφαρμογές τρίτων παρόχων, για

παράδειγμα τον ψηφιακό χειρισμό διαδικασιών

μεταφοράς εμπορευμάτων και τις εφαρμογές

που αφορούν τις λεπτομέρειες παραλαβής των

εμπορευμάτων κάθε πελάτη. Χρησιμοποιώντας

αυτές τις εφαρμογές, είναι εφικτή η  ενσωμάτωση

του φορτηγού στις καθημερινές  διαδικασίες της

εταιρείας μεταφορών. Στόχος να διευκολυνθεί η

καθημερινή ζωή των οδηγών. 

Έτσι, τα νέα  Actros και Arocs προσφέρουν τώρα

μια νέα πλατφόρμα για τη χρήση των εφαρμο-

γών. Ο πελάτης όχι μόνο αγοράζει ένα φορτηγό

με διαδραστικό σύστημα Multimedia Cockpit,

αλλά και αποκτά τις λύσεις που προσφέρει η

εφαρμογή Mercedes-Benz Truck Appalade. Αυτό

μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για ολό-

 τεχνολογία
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κληρο τον στόλο του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων

μοντέλων και από άλλους κατασκευαστές. Μέχρι πρό-

σφατα, ήταν συχνά απαραίτητο να εγκατασταθεί νέο

υλικό και λογισμικό στην καμπίνα προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν συστήματα για τη διαχείριση του

στόλου ή την διαχείριση μεταφορών στο φορτηγό. Η

εισαγωγή της νέας εφαρμογής Mercedes-Benz Truck

Portal App Portal μπορεί να παρακινήσει τους πελάτες

να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές ή να χρησι-

μοποιήσουν υπάρχουσες εφαρμογές, όπως το

Fleetboard, και να τις ενσωματώσουν στο όχημα. Έτσι,

οι εταιρείες μεταφορών μπορούν να προσαρμόσουν

το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών τους με τις δικές

τους απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να εγκαθιστούν ενη-

μερώσεις όπως, οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα δώσει γρή-

γορες και πιο εύκολες λύσεις στα καθημερινά τους

δρομολόγια.
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Ο νέος, έξυπνος συνδυασμός της υβριδικής τε-

χνολογίας μειώνει αισθητά την κατανάλωση

φυσικού αερίου που στη συγκεκριμένη περί-

πτωση είναι ακόμη πιο βελτιωμένη σε σχέση

με προηγούμενες εκδόσεις, συμβάλλοντας

στην προστασία του περιβάλλοντος περιβάλλον

, με το μέλλον των αστικών λεωφορείων να βα-

σίζεται σε οχήματα που βοηθούν στις καθαρό-

τερες μετακινήσεις μέσα στις πόλεις. 

Η EBS (Egged Bus Systems), η εταιρεία αστι-

κών λεωφορείων στην Χάγη ήδη χρησιμοποιεί

τα συγκεκριμένα υβριδικά λεωφορεία σε δρο-

μολόγια λεωφορείων γύρω από τη Χάγη. Η

εταιρεία δημοσίων μεταφορών της EBS βρί-

σκεται στην πόλη Purmerend, βόρεια του

Άμστερνταμ, και λειτουργεί καθημερινά εκα-

τοντάδες διαδρομές με τον πιο σύγχρονο, πλέον

στόλο της στις Κάτω Χώρες. Εκτός από τον κι-

Ο στόλος αποτελείται από 83 υβριδικά λεωφορεία Citaro NGT και δέκα υβριδικά αρθρωτά

λεωφορεία Citaro G NGT. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός ενός κινητήρα

με φυσικό αέριο με την χρήση υβριδικής τεχνολογίας που συνδυάζει έναν ισχυρό ηλεκτρο-

κινητήρα με σύστημα ανάκτησης ενέργειας.  





#173 ● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2019 ●33

νητήρα με φυσικό αέριο, την υβριδική μονάδα και το

αυτόματο κιβώτιο ZF Ecolife, τα αστικά λεωφορεία

είναι εξοπλισμένα με ένα έξυπνο ηλεκτροϋδραυλικό

σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης - μια μονάδα

ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας – ενώ εξοπλί-

ζεται και με προβολείς LED.

Οι επιβάτες απολαμβάνουν κλιματιζόμενο χώρο επι-

βατών, σε άνετα καθίσματα Inter Star Eco με ιδιαί-

τερα ψηλές πλάτες και ψυχαγωγία με οθόνες TFT 29

ιντσών (δύο οθόνες στα μικρά λεωφορεία ή τρία στα

αρθρωτά λεωφορεία). Οι επιβάτες μπορούν να κά-

νουν τη ζωή τους ακόμη πιο εύκολη, με την χρήση

USΒ θυρών στις θέσεις τους ώστε να μπορούν να

συνδέουν τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Ο εντυ-

πωσιακός κόκκινος σχεδιασμός του δαπέδου του

οχήματος, καθώς και οι ειδικές ράγες με φως, δί-

νουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν και όσοι

έχουν προβλήματα όρασης, όπως ηλικιωμένοι με

μειωμένα επίπεδα όρασης. 

τεχνολογία «

Mercedes-Benz 
Citaro NGT

Πρεμιέρα στις αστικές συγκοινωνίες στην Χάγη
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Citaro NGT - υβριδικό
Ο συνδυασμός ενός κινητήρα με φυσικό αέριο αέριο και υβριδική λειτουργία είναι

μοναδικό προνόμιο αυτή τη στιγμή στην αγορά και το έχει το νέο Citaro NGT στην

Ευρώπη.  Ειδικότερα, ο κινητήρας αερίου Mercedes-Benz M 936 G παράγει 222 kW

(302 hp) και επιτυγχάνει μέγιστη ροπή 1200 Nm. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυα-

σμό με το βιοαέριο ή το βιομεθάνιο, το υβριδικό Citaro NGT εκπέμπει σχεδόν μηδε-

νικούς ρύπους CO2.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας της υβριδικής μονάδας υποστηρίζει τον αεριοκίνητο κινη-

τήρα κυρίως όταν το όχημα απομακρύνεται και η ζήτηση για ισχύ είναι υψηλή με

ισχύ μέχρι 14 kW και ροπή 220 Nm. Η δυνατότητα παροχής αυτής της μέγιστης ζή-

τησης στην ισχύ μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, η οποία είναι ήδη χαμηλή, έως

και 8,5%. Κατά συνέπεια, οι εκπομπές είναι χαμηλότερες. Η χρήση της υβριδικής

μονάδας μειώνει περαιτέρω τα επίπεδα θορύβου του κινητήρα. Η ηλεκτρική ισχύς

για τον ηλεκτροκινητήρα ανακτάται κατά τη φάση φρεναρίσματος , όπως συμβαίνει

στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα που έχουν το συγκεκριμένο σύστημα για την

ανάκτηση της ενέργειας. Ηδη το εργοστάσιο δέχεται παραγγελίες και από άλλες

χώρες. 
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NEO MERCEDES-BENZ EQV
Πρεμιέρα για το μίνι επιβατικό βαν! 

παρουσίαση «
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NE
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Z E
QV Το επόμενο μέλος της οικογένειας Mercedes EQ συνδυά-

ζει τις μεταφορικές δυνατότητες του αλλά με μηδενικές

εκπομπές ρύπων με εντυπωσιακές οδηγικές ικανότητες,

υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική σχεδίαση ως το

πρώτο πλήρως ηλεκτρικό premium Mίνι βαν της

Mercedes-Benz. Το Mercedes-Benz EQV θα παρουσια-

στεί στο κοινό για πρώτη φορά στη φετινή IAA (12-22

Σεπτεμβρίου).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εξαιρετική

αυτονομία των 405 χιλιομέτρων και την ταχεία φόρτιση

της μπαταρίας υψηλής τάσης από 10 έως 80 τοις εκατό

σε λιγότερο από μία ώρα

“
Το νέο γερμανικό μοντέλο είναι ένα αμιγώς

ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που σε κάθε περίπτωση
εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και φυσικά με

την αθόρυβη λειτουργία του. 

Το Mercedes-Benz EQV προσφέρει

επίσης απόλυτη άνεση στο εσωτε-

ρικό και απαράμιλλη ευελιξία. Οι πε-

λάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν

μεταξύ δύο διαφορετικών εκδό-

σεων.  "Οι MPV μας πληρούν τα

υψηλότερα πρότυπα από πλευράς

λειτουργικότητας και Ως όχημα σει-

ράς παραγωγής, το EQV ενσωματώ-

νεται πλήρως τις παραγωγικές

διαδικασίες του εργοστασίου της

Vitoria στη βόρεια Ισπανία, όπου κα-

τασκευάζονται επίσης η V-Class και

η Mercedes-Benz Vito. 

Άνεση & Ευελιξία
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Ο ηλεκτροκινητήρας του EQV

Ο ηλεκτροκινητήρας (eATS) του Mercedes-Benz EQV βρίσκεται στον εμπρόσθιο άξονα κάτω από το εμπρόσθιο άκρο του

αυτοκινήτου με μια σύνδεση φόρτισης στον προφυλακτήρα. Έχει μέγιστη ισχύ 150 kW. Ο ηλεκτροκινητήρας, το κιβώτιο

ταχυτήτων με σταθερή σχέση μετάδοσης, το σύστημα ψύξης και τα ηλεκτρονικά ισχύος αποτελούν μια ιδιαίτερα ολοκλη-

ρωμένη, συμπαγή μονάδα. Η ισχύς παρέχεται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου κάτω από το δάπεδο του οχήματος. Η χα-

μηλή κεντρική του θέση έχει επίσης θετική επίδραση στα χαρακτηριστικά χειρισμού του EQV. Εξασφαλίζει μέγιστη

ταχύτητα έως και 160 χλμ. /ώρα. 

Επίσης, το Mercedes-Benz EQV είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) με χωρητικότητα 11 kW, που το

καθιστά κατάλληλο για φόρτιση AC στο σπίτι ή στους δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Η μπαταρία, η οποία έχει δυνατότητα

χρήσης 90 kWh, διευκολύνει να διανύει μέγιστη απόσταση 405 χιλιομέτρων. Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο χώρο κάτω

από το δάπεδο σημαίνει ότι είναι δεν δεσμεύεται επιπλέον χώρος και έτσι δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο εσωτερικό του

οχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι το πλήρως ηλεκτρικό MPV της Mercedes-Benz
πληροί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη λειτουργικότητα και
τη μεταβλητότητα και καλύπτει μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Στον
ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, οι οικογένειες επωφελούνται από
μια πληθώρα διαμορφώσεων των άνετων καθισμάτων. Έξι ξεχω-
ριστά καθίσματα μετατρέπουν το Mercedes-Benz EQV σε ένα μίνι
λεωφορείο που πληροί όλες τις απαιτήσεις για την υψηλής ποιότητας
μεταφορά ατόμων με άνετη και ιδιαίτερα ήσυχη οδηγική εμπειρία.
Η ευέλικτη αφαίρεση των καθισμάτων επιτρέπει επίσης την μετα-
τροπή του EQV σε επταθέσιο ή οκταθέσιο. 

Mε μια ματιά
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Νέο Volkswagen Transporter 6.1 

Πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση 



Το Volkswagen Transporter σε 70 χρόνια επιτυχημένης πα-

ρουσίας έχει ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο

το κόσμο. Η πρώτη έκδοση, με την κωδική ονομασία T1 πα-

ρουσιάστηκε το 1949, ξεχωρίζοντας από τον έξυπνο συνδυα-

σμό της μέγιστης πρακτικότητας με τον καθαρό σχεδιασμό

που αμέσως εκτίμησαν οι επαγγελματίες. Στο πέρασμα των

χρόνων το Transporter απέκτησε εμβληματικό status, φτά-

νοντας μετά από συνεχή εξέλιξη και πρωτοπορία τις 6 γενιές.

Χαρακτηριστικό του, ότι πάντα κάθε νέα έκδοση έβαζε τους

επαγγελματίες σε μία νέα σχέση με το όχημά τους, προσφέ-

ροντας καινοτομία συνδυασμένη με πρακτικότητα.

Τώρα, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσιάζει

την έκδοση T6.1, επιλέγοντας αυτόν τον κωδικό με επιρροές

από το χώρο των υπολογιστών, δίνοντας έμφαση στην ψη-

φιακή πλέον υπόσταση του μοντέλου. Το νέο Transporter 6.1

συνδέεται online, προσφέρει, αν είναι επιθυμητό, ψηφιακές

πληροφορίες ενώ διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες

οδήγησης, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και σχεδιασμό.

Στην Ελλάδα αναμένεται το Νοέμβριο ενώ οι τιμές θα ανακοι-

νωθούν το προσεχές διάστημα.

Το συνεχώς διαδικτυωμένο νέο Transporter 6.1
Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα συνδέει το νέο

Transporter 6.1 με τον έξω κόσμο περισσότερο από κάθε

άλλη φορά. Ο πλήρως επανασχεδιασμένος πίνακας οργάνων

προσφέρεται για πρώτη φορά με πλήρως ψηφιακά όργανα.

Το Digital Cockpit μαζί με το σύστημα πολυμέσων δημιουρ-

γούν μια νέα ψηφιακή διάταξη. Όλα τα συστήματα πολυμέσων

(infotainment) συνδέονται ως στάνταρ με μια ηλεκτρονική on-

line μονάδα σύνδεσης (OCU ή Online Connectivity Unit) με εν-

σωματωμένη μια κάρτα eSIM. H OCU αποτελεί τo κοινό

σημείο αναφοράς για ένα νέο φάσμα λειτουργιών και υπη-

ρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο και είναι ομαδοποιημέ-

νες κάτω από τις επωνυμίες «We Connect» και «We Connect

Plus». Για τη διαχείριση των εταιρικών στόλων υπάρχει το

"We Connect Fleet". Επιπλέον, η online σύνδεση στο νέο

Transporter 6.1 επιτρέπει την ευρύτερη χρήση εντελώς νέων

τεχνολογιών, όπως είναι ο φυσικός έλεγχος φωνής: "Hey,

Volkswagen!". Είναι το μόνο που χρειάζεται ώστε το νέο

Transporter 6.1 να ακούσει τις απαιτήσεις του οδηγού. Για πα-

ράδειγμα, στο σύστημα πλοήγησης, αντί της εισαγωγής ενός

προορισμού μέσω του πληκτρολογίου στην οθόνη, η φωνη-

τική εκφορά του προορισμού είναι αρκετή!
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Το νέο Transporter 6.1 

■ προσφέρει έναν ιδανικό χώρο εργασίας
Το καινούργιο ταμπλό πληροί όχι μόνο τις απαιτήσεις της ψηφιοποί-
ησης αλλά και υψηλά επίπεδα καθημερινής πρακτικότητας. Έτσι
είναι εφοδιασμένο με ένα πρόσθετο “ράφι” μπροστά από τον οδηγό,
καθώς και με ένα μεγαλύτερο ανοικτό χώρο αποθήκευσης και ένα
ακόμη “ράφι”, μπροστά από τον συνοδηγό. Επίσης, νέας σχεδίασης
είναι οι ποτηροθήκες που βρίσκονται κοντά στις εμπρός κολόνες,
καθώς και η μεγαλύτερη θέση με προαιρετική επαγωγική φόρτιση
για smartphone. Oι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό μπορούν πλέον να
ρυθμιστούν προς κάθε κατεύθυνση και ταυτόχρονα να ανοίξουν ή
να κλείσουν χρησιμοποιώντας ένα κυλιόμενο ρυθμιστικό ολίσθησης
(προηγουμένως υπήρχαν δύο ρυθμιστικά). Το τιμόνι έχει επίσης
επανασχεδιαστεί. Στο νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών υπάρχει
τώρα ένας διακόπτης View, ο οποίος με ένα μόνο κλικ δίνει τη δυ-
νατότητα εναλλαγής των θεματικών ενοτήτων του Digital Cockpit.

■ στρίβει ηλεκτρομηχανικά
Το τιμόνι με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση χρησιμοποιείται για
πρώτη φορά στο νέο Transporter 6.1 και προσφέρει δύο σημαντικά
οφέλη. Σε σχέση με το υδραυλικό σύστημα που αντικαθιστά, το νέο
σύστημα διεύθυνσης ελέγχεται ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης και
έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου. Ταυτόχρονα, χάρη στη δυ-
νατότητα του ελέγχου, υποστηρίζει πολλά νέα συστήματα υποβοή-
θησης οδηγού: Υποβοήθηση λωρίδας (Lane Assist). Χρησιμοποιεί
κάμερες για την αναγνώριση οδικών σημάτων και βοηθά τον οδηγό
να παραμείνει στη λωρίδα του. Υποβοήθηση στάθμευσης (Park
Assist). Υποβοηθά την είσοδο και την έξοδο από τους χώρους στάθ-
μευσης. Όταν ενεργοποιηθεί, το νέο Transporter 6.1 αναγνωρίζει αυ-
τόματα το χώρο στάθμευσης και τοποθετείται σε αυτόν, ενώ επίσης
αυτόματα βγαίνει και από αυτόν. Ο οδηγός το μόνο που έχει να κάνει
είναι να χειρίζεται το γκάζι και το φρένο και να ελέγχει τη γύρω πε-
ριοχή.  Υποβοήθηση τρέιλερ (Trailer Assist). Κάθε μοντέλο της γκάμας
αποτελεί ένα ιδανικό όχημα ρυμούλκησης, με ικανότητα έλξης έως
2.500 κιλά. Οι ελιγμοί με ένα τρέιλερ γίνονται πλέον πιο εύκολοι στο
νέο Transporter 6.1 χάρη στο Trailer Assist. Έτσι ο οδηγός απαλλάσ-
σεται από την ανάγκη να προσαρμοστεί στον ειδικό τρόπο οδήγησης
που απαιτείται στην φάση οπισθοπορείας με ένα ρυμουλκούμενο.
Χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη του συστήματος ρύθ-
μισης των ηλεκτρικών καθρεφτών (που για το σκοπό αυτό γίνεται
joystick) και την οθόνη του Ccockpit, ο οδηγός απλά ορίζει τη γωνία
με την οποία πρέπει να κινηθεί προς τα πίσω το τρέιλερ. Το νέο
Transporter 6.1 αναλαμβάνει το τιμόνι!
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Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης μεταφέρει

τις εντολές στους τροχούς πιο άμεσα σε σχέση με αυτά των προηγούμενων μοντέ-

λων. Κάτι που κάνει το νέο Transporter 6.1 πολύ πιο ευέλικτο και πιο ακριβές στους

χειρισμούς. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το καινούργιο σύστημα διεύθυνσης με τα

νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, οι συμβατικές αλλά και ρυθμιζόμενες

αναρτήσεις βελτιώθηκαν περαιτέρω στον τομέα της άνεσης και της δυναμικής συμ-

περιφοράς. Με την εισαγωγή της δεύτερης γενιάς του DCC αυξήθηκαν και οι επι-

λογές ρύθμισης. Μέσω της επιλογής προφίλ οδήγησης, ο οδηγός μπορεί πλέον να

ρυθμίσει το επιθυμητό επίπεδο απόσβεσης χρησιμοποιώντας έναν κυλιόμενο δια-

κόπτη. Στις συμβατικές αναρτήσεις, η απόσβεση καθορίζεται ανάλογα με τη δια-

δρομή του ελατηρίου και έτσι εξασφαλίζεται ότι το νέο Transporter 6.1 διατηρείται

απόλυτα σταθερό σε όλες τις συνθήκες φορτίου. Η λειτουργία των γνωστών συστη-

μάτων ελέγχου ολίσθησης και πέδησης έχει αναβαθμιστεί περαιτέρω με την προ-

σθήκη του συστήματος XDS, το οποίο βελτιώνει τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης και

έλξης του νέου Transporter 6.1 με διακριτική επέμβαση στα φρένα. Ο συνδυασμός

του ηλεκτρομηχανικού συστήματος διεύθυνσης, καθώς και των συστημάτων ελέγ-

χου της δυναμικής και προσαρμοσμένης ρύθμισης της ανάρτησης έχει ως αποτέ-

λεσμα μια σημαντική βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών του νέου

Transporter 6.1, ενώ διατηρούνται -μεταξύ άλλων και σε μεγαλύτερα ταξίδια- τα

γνωστά επίπεδα άνεσης.

Εξαιρετικό κράτημα και επίπεδο άνεσης
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Στην 70χρονη ιστορία του το Transporter έχει

αποκτήσει φήμη ενός στιβαρού οχήματος που

ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του σύγχρονου

επαγγελματία. Έχει καταγραφεί στην αντίληψη

των ειδικών ως το ιδανικό όχημα για εταιρείες

διανομών, εμπορικές και κατασκευαστικές, δη-

μόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες παροχής υπη-

ρεσιών στον τουρισμό, τις μεταφορές και αλλού. 

Σε μία διαρκή προσπάθεια εξέλιξης, η

Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσιά-

ζει συνεχώς λύσεις και ευκολίες και η έκδοση

6.1 δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Αρκετά στοιχεία έχουν βελτιωθεί ενώ παρου-

σιάζονται μερικά εντελώς νέα χαρακτηριστικά

για τις καθημερινές εργασίες. Ρυθμιζόμενες σε

πολλές κατευθύνσεις θέσεις οδηγού και συνο-

δηγού όπως και το τιμόνι, εσωτερικές επενδύ-

σεις σε χρώματα που «κρύβουν» τη σκόνη ή

διχρωμίες που δημιουργούν πολύ ευχάριστη

ατμόσφαιρα για οδηγό και επιβάτες, ιδιαίτερα αν-

θεκτικοί προφυλακτήρες, ταπετσαρίες καθισμά-

των από πολύ ανθεκτικά υλικά, πολλές

ηλεκτρικές ευκολίες (παράθυρα, καθρέφτες,

κεντρικό κλείδωμα κλπ.), αποτελεσματικά συ-

στήματα κλιματισμού και/ή εξαερισμού οροφής,

φώτα ανάγνωσης LED για καλύτερη απόδοση,

γυάλινες επιφάνειες που αντανακλούν τη θερ-

μότητα του ηλιακού φωτός, μια ηλεκτρική πρίζα

230 V δίπλα στο κάθισμα του οδηγού και ένα

ντουλαπάκι που κλειδώνει στο διπλό κάθισμα

από την πλευρά του συνοδηγού και πολλά άλλα. 

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ένας νέος τρόπος

φόρτωσης για ιδιαίτερα μακριά αντικείμενα που

μπορούν πλέον να σπρωχτούν κάτω από το

διπλό κάθισμα από την πλευρά του συνοδηγού

(λειτουργία φόρτωσης κάτω από το κάθισμα).

Αυτή η δυνατότητα αυξάνει το μέγιστο μήκος του

χώρου φόρτωσης από τα 2.450 στα 2.800 χιλιο-

στά και στην έκδοση με το μεγαλύτερο μεταξόνιο

από τα 2.900 στα 3.300 χιλιοστά. Το Transporter

είναι επίσης εξοπλισμένο με ξεχωριστό σύστημα

κλειδώματος του χώρου φόρτωσης (για οχήματα

με διαχωριστικό) ώστε να επιτρέπεται το ανεξάρ-

τητο κλείδωμα από την καμπίνα. Επιλογή 1:

Μόνο ο χώρος φόρτωσης είναι κλειδωμένος

(λειτουργία Postman) και η Επιλογή 2: Μόνο η

καμπίνα είναι κλειδωμένη (λειτουργία

Workshop). Αργότερα θα είναι διαθέσιμο το

Courier Pack, το οποίο διαθέτει ακόμη πιο ενι-

σχυμένα μέρη, όπως ο εναλλάκτης, η μπαταρία

και οι άξονες κίνησης, για υψηλή αντοχή σε ιδι-

αίτερα υψηλές καταπονήσεις.

Kορυφαίο για τις καθημερινές εργασίες  

Το νέο Transporter 6.1 με αποδοτικούς TDI κινητήρεςΝέ
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Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει κορυφαί-

ους πετρελαιοκινητήρες δύο λίτρων. Οι πολύ

αποδοτικοί turbo diesel (TDI) κινητήρες είναι δια-

θέσιμοι σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 110, 150 και 199

ίππους. Οι εκδόσεις με τους 150 και 199 ίππους

μπορούν να συνδυαστούν με το σύστημα τετρα-

κίνησης 4MOTION. Όλες οι εκδόσεις του νέου

Transporter 6.1 με τους κινητήρες TDI πληρούν

τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ρύπων Euro 6d

TEMP EAVP. 
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Η αρχή έγινε με τον κατασκευαστικό οίκο

MAGIRUS Deutz ο οποίος κατασκευάζει

ακόμα και σήμερα οχήματα, κινητήρες και

μηχανολογικά σύνολα για κάθε εφαρμογή

όπως την βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομη-

χανία αλλά και τον αγροτικό και πρωτογενή

τομέα. Αργότερα το τμήμα των οχημάτων

απορροφήθηκε από την IVECO.

Στη συνέχεια οι απαιτήσεις των πελατών και

της αγοράς ώθησαν σε εμπορικές συμφω-

νίες με Ευρωπαϊκούς Κατασκευαστές

μερών και υποσυστημάτων των οχημάτων.

Από την αρχή της δεκαετίας του '80 εγκαι-

νιάζονται συμφωνίες με οίκους στο πεδίο

της ανάρτησης και της πέδησης των οχημά-

των και μηχανημάτων. Ενδεικτικά αναφέ-

ρουμε την Phoenix Gmbh και GEREP

Mashinenbau Gmbh και άλλους.

Παράλληλα η εταιρεία επενδύει στο ανθρώ-

πινο δυναμικό με την στελέχωση Τεχνικού

και Εμπορικού τμήματος. Οι ανάγκες σε μία

αναπτυσσόμενη χώρα μεγαλώνουν και μαζί

δειλά δειλά γίνονται και οι πρώτες εξαγωγές

σε γειτονικές χώρες.

Με την αυγή της δεκαετίας του '90 η εταιρεία

αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με δυνα-

τότητα αποθήκευσης μεγαλύτερου και πο-

λυποίκιλου αποθέματος έτσι ώστε να

ανταποκρίνεται στις ζητήσεις των πελατών

και των νέων μοντέλων. Μέσα από την δη-

μιουργία του κατασκευαστικού οίκου IVECO

(Industrial Vehicles Corporation) μέσα από

την συγχώνευση των εταιρειών Magirus-

Deutz, Fiat, Lancia, Unic και OM η εταιρεία

Εμπορική γίνεται ένας από τους πρώτους

επίσημους διανομείς του οίκου στην

Ελλάδα.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οίκου

Iveco και εκτός Ευρωπαϊκής Ηπείρου δίνει

τη δυνατότητα για νέες συνεργασίες και επέ-

κταση της πελατειακής βάσης μέσα από τη

συνεχή διαφοροποίηση των προϊόντων. Η

Iveco Spa ,όπως μετονομάστηκε, προσφέρει

λύση για κάθε ανάγκη παραγωγής ενέρ-

γειας από μηχανικό σύνολο όπως γεννή-

τριες και κινητήρες βιομηχανικών και

ναυτιλιακών εφαρμογών. Η εταιρεία

Εμπορική αναπτύσσεται και συνάπτει νέες

εμπορικές συνεργασίες με κατασκευαστές

υποσυστημάτων για κάθε επαγγελματικό

όχημα, πάντοτε κάτω από το πρίσμα των αρ-

χικών αξιών των ιδρυτών της.

Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ου

αιώνα η εταιρεία μεταβαίνει στην διοίκηση

της επόμενης γενιάς σεβόμενη την δομή και

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

προς τους πελάτες. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσ-

σόμενες ανάγκες, καθώς και ο εμπλουτι-

σμός των δραστηριοτήτων οδηγούν την

διοίκηση στην απόφαση ίδρυσης υποκατα-

στήματος στην βιομηχανική περιοχή του

Ασπροπύργου.

Εμπορική Α.Ε.Β.Ε

παρουσίαση


50 χρόνια δίπλα σας!

Εμπορική Α.Ε.Β.Ε

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 γεννιέται η εταιρεία Εμπορική. Η δραστηριότητα της

εταιρείας είναι η εισαγωγή και διανομή ανταλλακτικών στον τομέα των επαγγελ-

ματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Οι ιδρυτές της, έχοντας θεωρητικό και

πρακτικό τεχνικό υπόβαθρο, επικεντρώνονται σε τρείς βασικούς πυλώνες για την

ανάπτυξη της: εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και διαθεσιμότητα.
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Η εταιρεία προσφέρει πλέον ολοκληρωμένες

υπηρεσίες προς τους πελάτες με την νέα δραστη-

ριότητα πώλησης Εγγυημένων Μεταχειρισμένων

Οχημάτων σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Μέσα από

την πολυετή πείρα και την προσεκτική αποκρυπτο-

γράφηση της ανάγκης κάθε επαγγελματία προ-

σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Οχήματος με την

κατάλληλη, κατά περίπτωση, Υπερκατασκευή και

προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες μετά την πώληση

σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών σε ολό-

κληρη την Ελλάδα. Πιστοποιεί τις υπηρεσίες και

τις διαδικασίες της με το διεθνές πρότυπο ISO

9001:2015 και σεβόμενη το περιβάλλον ακολουθεί

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συ-

σκευασιών ως μέλος της εταιρείας ανακύκλωσης.

Η πρώτη πεντηκονταετία ολοκληρώνεται με τη νέα

συνεργασία διανομής για την Ελλάδα ενός εκ των

μεγαλυτέρων κατασκευαστικών οίκων συστημά-

των, ανταλλακτικών πέδησης και αξόνων/διαφο-

ρικών στο κόσμο την Meritor. Η Εμπορική

συνεχίζει τις δραστηριότητες της πάντα κάτω από

το πρίσμα του σεβασμού στον πελάτη και με στε-

λεχικό δυναμικό άνω των 15 ατόμων προσπαθεί

πάντα να ανταποκρίνεται στα ανάγκες του επαγ-

γελματία.

Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφέρει

ηλεκτρονικές υπηρεσίες πώλησης και τεχνικής

υποστήριξης διατηρώντας αναλλοίωτες τις αρχές

των ιδρυτών της εμπλουτίζοντας την γκάμα των

προϊόντων της με στόχο την επιτυχημένη επιλογή

–πώληση οχημάτων για τους επαγγελματίες πε-

λάτες της. 



Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει επίσης ανανεώσει

τη σειρά των λαμπτήρων της για επιβατικά, φορτηγά,

γεωργικά μηχανήματα και δίτροχα. Αυτό αντικατοπτρίζεται

στη νέα συσκευασία, καθώς και σε ένα νέο σχέδιο

χρωμάτων που εξασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες

προϊόντων όπως Standard, Performance, Design

και Long Life είναι αναγνωρίσιμες με μια ματιά.

Τα εικονίδια και οι κωδικοί QR παρέχουν επιπλέον

πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής ή το

χρώμα του φωτισμού και δείχνουν τις διαθέσιμες

εφαρμογές και τους τύπους οχημάτων.

Η HELLA κατασκευάζει προβολείς για πάνω από

120 χρόνια. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα του

φωτισμού αυτοκινήτων, η εταιρεία προσφέρει μια

ολοκληρωμένη σειρά σε ποιότητα OEM. Η εταιρεία

έχει λάβει διάφορα βραβεία για την σειρά των

προϊόντων της, πιο πρόσφατα από την Profi Werkstatt

(Best Brand 2018) και την ETM Verlag (Best Branding

Lighting 2018). Σήμερα, η HELLA εγκαθιστά περίπου

180.000.000 λαμπτήρες για προβολείς αλογόνου

και προβολείς Xenon, καθώς και για οπίσθιους

φανούς, πινακίδων κυκλοφορίας ή εσωτερικό

φωτισμό. Οι λαμπτήρες είναι διαθέσιμοι σε

συσκευασίες κυψέλης (blister) ή χαρτοκιβώτια και

μπορείτε να τους βρείτε σε συνεργαζόμενους χον-

δρεμπόρους. Οι συσκευασίες κυψέλης (blister)

είναι πλέον διαφανείς τόσο στο μπροστινό όσο και

στο οπίσθιο μέρος. Αυτό διευκολύνει την αναζήτηση

και την επιλογή του σωστού προϊόντος. Εναλλακτικά,

οι τελικοί καταναλωτές μπορούν επίσης να βρουν

εύκολα τον κατάλληλο λαμπτήρα στο

www.hella.com/bulbs

Η καλή ορατότητα είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την οδική ασφάλεια. Συνεπώς, η HELLA, ειδικός

στον φωτισμό και στα ηλεκτρονικά, εργάζεται συνεχώς στη βελτίωση των διαθέσιμων συστημάτων

φωτισμού. 

H HELLA ανανεώνει τη σειρά λαμπτήρων
Η νέα συσκευασία 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια
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Τα εγκαίνια της μεγαλύτερης έκθεσης που έχει

πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα στο κλάδο

Ανταλλακτικών, Επισκευής, Συντήρησης και

Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων

στη χώρα μας θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00.

Στην έκθεση θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα

νέα προϊόντα από τις ακόλουθες κατηγορίες εκθε-

μάτων: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Εξοπλισμοί

Συνεργείων – Βουλκανιζατέρ – Φανοβαφείων –

Ηλεκτρολογείων, Λιπαντικά, Μπαταρίες, Εργαλεία,

Ελαστικά Ζάντες, Βελτιώσεις, Παρμπρίζ, Εξατμίσεις,

Συστήματα Βαφής, Αναλώσιμα, Πλυστικά

Μηχανήματα, Χημικά προϊόντα, Καθαριστικά προ-

ϊόντα, Εξοπλισμός πλυντηρίων αυτοκινήτου,

Αξεσουάρ, Λογισμικά Η/Υ, Προγράμματα διαχείρι-

σης, Τεχνικές εταιρίες, Επαγγελματική ένδυση,

Συστήματα Ασφάλειας- Πυροπροστασίας-

Πυρόσβεσης, Σύλλογοι, Κλαδικός Τύπος.

Η AUTOTEC EXPO 2019 έρχεται με τη συμμετοχή

των μεγαλυτέρων εταιρειών που δραστηριοποιούν-

ται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, με περισσό-

τερα από 400 brands κι ένα άρτια σχεδιασμένο

πρόγραμμα ημερίδων και σεμιναρίων.

Ενημερωτικά σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες, παρου-

σιάσεις νέων τεχνολογιών-προϊόντων αλλά και

πολλαπλές συναφείς δράσεις θα κεντρίσουν το εν-

διαφέρον του κοινού.

• Σε δυναμική τροχιά εκκίνησης έχει μπει η AUTOTEC EXPO 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από

27 - 29 Σεπτεμβρίου στο Mec Παιανίας και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης των επαγγελματιών

του κλάδου του aftermarket αυτοκινήτου της χώρας μας. Με τη συμμετοχή των μεγαλυτέρων εται-

ρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, η AUTOTEC EXPO 2019 αποτελεί

το μοναδικό αξιόπιστο εκθεσιακό πυλώνα για την ανάπτυξη του κλάδου Ανταλλακτικών, Επισκευής,

Συντήρησης και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων στη χώρα μας. 

Σε δυναμική τροχιά εκκίνησης η ΑUTOTEC EXPO 2019!
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Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον σε

αυτόν τον κλάδο γνωρίζουμε ότι χρειάζεστε

να έχετε τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες,

όπου εταιρείες - προμηθευτές θα σας στη-

ρίζουν στην καθημερινή σας προσπάθεια με

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελα-

τών σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να επι-

σκεφθείτε την AUTOTEC EXPO 2019 για να

γνωρίσετε τις μεγαλύτερες εταιρείες του

κλάδου και κλείστε συμφωνίες με αξιόπι-

στους συνεργάτες, ώστε να σας δώσουν

εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρησή

σας που θα συμβάλουν καθοριστικά στην

ανάπτυξή της.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η κάλυψη των

αναγκών των επαγγελματιών επισκεπτών

της για εξειδικευμένη γνώση και καινοτόμες

πρακτικές. Πρόκειται να αποτελέσει το ιδα-

νικό περιβάλλον εμπειριών, τάσεων, καινο-

τομιών, λύσεων και έμπνευσης για τους

χιλιάδες επαγγελματίες που αναμένεται να

την επισκεφτούν, οι οποίοι θα έχουν την ευ-

καιρία να γνωρίσουν τις μεγαλύτερες εται-

ρείες του κλάδου και να κλείσουν

συμφωνίες με αξιόπιστους συνεργάτες.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της

Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών

Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων

Μοτοσυκλετών.

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:

Παρασκευή 27/9 ............................................13:00-21:00
Σάββατο 28/9: .................................................10:00-21:00
Κυριακή 29/9: .................................................10:00-21:00






