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Αγαπητοί Αναγνώστες,

Μια μεγάλη έρευνα αποκαλύπτει ότι, έως το 2040 σχεδόν το 50% των πωλήσεων σε καινούργια αυτοκίνητα

θα προέρχεται μόνο από τα ηλεκτρικά μοντέλα. Σε 20 χρόνια οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα

αγγίζουν τα 56 εκατομμύρια οχήματα, όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης θα έχουν μειωθεί

από τα 58 εκατομμύρια μονάδες σε 42 εκατομμύρια μονάδες, παγκοσμίως.

Κάτι ανάλογα αναμένεται να συμβεί και στα επαγγελματικά οχήματα, εκεί, όπου το 30 -40 % των οχημάτων

θα φέρουν ηλεκτροκινητήρα, σύστημα υβριδική τεχνολογίας, ή και κυψέλες καυσίμου για χρήση υδρογό-

νου.

Η ηλεκτροκίνηση σε νούμερα και πωλήσεις μπορεί να είναι μακριά, όμως, τα λανσαρίσματα, η παρουσία

τους σε στόλους και οι πρώτες δοκιμές με θετικά αποτελέσματα είναι γεγονός και έχουν κάνει πάταγο στην

αγορά επαγγελματικών οχημάτων.

Από τη νέα δεκαετία, τα επαγγελματικά οχήματα θα δώσουν έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τις τεχνολογικές

καινοτομίες, τα συστήματα υποβοήθησης – που είναι γεγονός σε πολλά ευρωπαϊκά οχήματα – και τρέχουν

με χίλια.

Σήμερα, η PSA, η Citroen, Peugeot, Opel, Mercedes-Benz κ.α. ανεβάζουν τον πήχη, με δυναμικές παρουσίες,

στον χώρο των βαν, και μοντέλα που θα συναρπάσουν με το τεχνολογικό τους υπόβαθρο.

Ότι γνωρίζαμε από τα επαγγελματικά οχήματα, θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Θα είναι πλήρως συνδεδεμένα,

on – line με τον ιδιοκτήτη, θα δίνουν αναφορά για τεχνικά προβλήματα, θα στρίβουν μόνα τους, όταν ο οδηγός

θα ρίχνει έναν …υπνάκο, θα επιστρέφει μόνο του στην αποθήκη για φόρτωμα, χωρίς να υπάρχει κανένας

πίσω από το τιμόνι.

Το μέλλον είναι εδώ, και για τα επαγγελματικά οχήματα, όντας, λύσεις που συμπληρώνουν την σύγχρονη

αλυσίδα των logistics, και μόνο μελανό σημείο τις υποδομές που στην χώρα μας είναι ακόμη στα σπάργανα.

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

Υπέργηρος στόλος λεωφορείων
Εως και 40 ετών σχολικά στους δρόμους

■ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτείται και η έναρξη κυκλοφορίας των σχολικών λεωφορείων.

Καθημερινά χιλιάδες παιδιά, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία, είτε

με τα «κίτρινα» (ιδιόκτητα), είτε με μισθωμένα, με την υπόθεση των γονέων ότι αυτά είναι ασφαλή.

Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών, το άρθρο 36 του

νόμου 4530/2018 όρισε πρόσφατα ως ανώτατο όριο ηλικίας

των οδηγών των λεωφορείων τα 55 έτη, με δυνατότητα παρά-

τασης ως τα 67 έτη, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες ιατρι-

κές εξετάσεις. Η μετακίνηση όμως δεν κρίνεται μόνο από το

όριο ηλικίας του οδηγού, αλλά εξίσου σημαντικό, αν όχι ση-

μαντικότερο είναι το όριο ηλικίας του σχολικού λεωφορείου. 

Δυστυχώς, το όριο ηλικίας των σχολικών που προβλέπει η νο-

μοθεσία (παρ. 14 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012) δεν προ-

άγει την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών, καθώς επιτρέπει

την κυκλοφορία λεωφορείων ως 27 ετών, που στην πράξη

φθάνουν τα 35-40 έτη. Αυτό γιατί, το μέγιστο όριο της ηλικίας

κρίνεται από την 1η κυκλοφορία του λεωφορείου στην

Ελλάδα, όταν σχεδόν όλα εξ αυτών εισάγονται μεταχειρισμένα,

ήδη 10-15 ετών.

Η ηλικία προφανώς δεν επηρεάζει μόνο το παρουσιαστικό

των σχολικών, αλλά επιβεβαιώνει την έλλειψη ασφαλούς τε-

χνολογίας, σωστής συντήρησης και τεχνολογιών φιλικών

προς το περιβάλλον. 

Η ισχύουσα νομοθεσία για τη μέγιστη ηλικία των σχολικών

(ιδιόκτητων-κίτρινων ή ναυλωμένων) επείγει άμεσης αλλαγής

από την πολιτεία για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, προκειμένου να μη βρεθούν σε αδιέξοδο σχο-

λεία, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ισχυρά οικονομικά κί-

νητρα αντικατάστασης, με καινούργια, πλέον ασφαλή και

καθαρά λεωφορεία.
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Οδικές μεταφορές 



“

“

Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του συνολικού κλάδου

των Μεταφορών στην Ευρώπη, ενώ στη χρήση Ι.Χ. οχημάτων και ελαφρών φορ-

τηγών αποδίδεται περίπου το 12% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ. 

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι έντονο εξαιτίας του ιδιαίτερα υψηλού μέσου
όρου ηλικίας Ι.Χ. οχημάτων που προσεγγίζει τα 15,4 έτη, ενώ το 50% του στόλου είναι άνω των 16 ετών και, κατά συνέπεια, παρωχη-
μένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η πλειονότητα του στόλου (90%) κινείται με βενζίνη, ενώ τα οχήματα χαμηλών ρύπων (π.χ. υβρι-
δικά, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο) δεν ξεπερνούν το 0,3% του στόλου. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων
αποτελούν το 0,7% του στόλου, ενώ και οι ρυθμοί εισόδου τέτοιων οχημάτων στον στόλο είναι πολλαπλάσιοι:  2,2 οχήματα ανά 1.000
κατοίκους, έναντι 0,5 στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει η Ελλάδα, αλλά και την ταχύτητα με την
οποία θα πρέπει να κινηθεί για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων.

Yπεύθυνες για το 72% των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη

 ενημέρωση

■ Για την απανθρακοποίηση των μεταφορών, η ΕΕ εφαρμόζει στρατηγική 

με μεσοπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις ιδιωτικές μεταφορές, 

αλλά και μια πιο ρεαλιστική μεθοδολογία καταγραφής των εκπομπών CO2.

■ Προτεινόμενα προγράμματα  

Καθώς η επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
απανθρακοποίηση των ιδιωτικών μεταφορών στηρίζεται στη δι-
είσδυση των οχημάτων ZLEV (Zero or Low Emission Vehicles)
με έμφαση στην τεχνολογική ουδετερότητα, στη μελέτη εξετάζεται
ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιδότησης για οχήματα φιλικότερα
προς το περιβάλλον (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ZLEV, τα
υβριδικά και τα οχήματα φυσικού αερίου). 
Η επιδότηση έχει σκοπό την ενίσχυση της αγοράς οχημάτων χα-
μηλών εκπομπών ρύπων, τα οποία λόγω ενσωμάτωσης νέων
τεχνολογιών έχουν υψηλότερη τιμή αγοράς. Τονίζεται όμως, ότι
θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα μέτρα τα οποία θα ευνοήσουν
τη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων, όπως είναι η ελεύ-

θερη στάθμευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, η επιδότηση φόρτισης
στους σταθμούς στάθμευσης, η ελεύθερη χρήση λεωφορειολω-
ρίδων, η απαλλαγή από τα διόδια, κ.ά. 
Στο πρώτο σενάριο, επιδότησης ύψους €3.000, τα οχήματα χαμη-
λών εκπομπών ρύπων αναμένεται να αυξήσουν το μερίδιό τους
στο 14,1% των νέων πωλήσεων επιβατικών μέχρι το 2023, από το
4,8% το 2018, συνδυαστικά και με τη φυσική εξέλιξη της αγοράς.
Ανάμεσα στα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων, τα υβριδικά
οχήματα εκτιμάται πως θα εξακολουθήσουν να είναι η μεγαλύ-
τερη κατηγορία των οχημάτων χαμηλών ρύπων, ενώ ακολου-
θούν τα οχήματα φυσικού αερίου, τα Plug-in υβριδικά και τα
ηλεκτρικά.
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Οδικές μεταφορές 

Yπεύθυνες για το 72% των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη

Οι μέσες εκπομπές ρύπων των νέων οχημάτων αναμένεται να διαμορ-
φωθούν στα 105,9 g CO2/km, μακριά από τον ευρωπαϊκό στόχο των 95g
CO2/km. Το αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα εξαιτίας της επιδότησης,
των μειωμένων εσόδων από τα καύσιμα (ΕΦΚ και ΦΠΑ) και από τα τέλη
κυκλοφορίας, εκτιμάται ότι καλύπτεται από τα αυξημένα έσοδα από Τέλος
Ταξινόμησης και ΦΠΑ, αλλά κυρίως από το Κοινωνικό Κόστος Άνθρακα
το οποίο αποφεύγεται λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων, με αποτέλε-
σμα το τελικό ισοζύγιο για την κοινωνία και την οικονομία να είναι θετικό
κατά €68,7 εκατ. την εξεταζόμενη περίοδο. Συνολικά, κατά την περίοδο
2019-2023 ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ιδιωτικών μεταφορών μπο-
ρεί να περιορισθεί ως και κατά 3,8 χιλ. τόνους CO2 σε σχέση με το σενάριο
βάσης. 
Παρ’ όλα αυτά, η επιδότηση των €3.000 κρίνεται ανεπαρκής, εφόσον οι
στόχοι πρέπει να επιτευχθούν με ταχύτερους ρυθμούς. Στην Πορτογαλία,
με σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά οικονομίας, το 7,4% των πωλήσεων επι-
βατικών είναι χαμηλότερων εκπομπών, έναντι 4,8% στην Ελλάδα, ενώ ο
ρυθμός επέκτασής τους το 2018 ήταν πάνω από 60%. 
Αναλύθηκε ένα επιπλέον σενάριο, με επιδότηση €7.500, με το οποίο εκτι-
μάται ότι θα κινητοποιηθεί δραστικότερα η αγορά οχημάτων για τον πε-
ριορισμό των ρύπων. Στο σενάριο επιδότησης ύψους €7.500, ο στόχος
του 2020 για μέσες εκπομπές ρύπων στις νέες πωλήσεις επιτυγχάνεται,
αν και με χρονική υστέρηση τριών ετών (2023). Τα οχήματα χαμηλών εκ-
πομπών ρύπων αναμένεται να προσεγγίσουν το 27,7% των νέων πωλή-
σεων το 2023, έναντι 4,8% το 2018, με θετικές επιδράσεις στις εκπομπές
ρύπων, όπου θα προσεγγίσουν τα 92g CO2/km το 2023. Συνολικά, κατά
την περίοδο 2019-2023 ο αντίκτυπος των ιδιωτικών μεταφορών μπορεί
να περιορισθεί ως και κατά 13,5 χιλ. τόνους.
Και στο σενάριο αυτό, ο συμψηφισμός δημοσιονομικού και περιβαλλον-
τικού αποτελέσματος οδηγεί σε θετικό ισοζύγιο για το οικονομικό σύ-
στημα, με μέσο όφελος €129,1 εκατ. την περίοδο 2019-2023,
υπολογίζοντας τόσο το δημοσιονομικό κόστος, όσο και το όφελος με βάση
το κόστος άνθρακα το οποίο αποφεύγεται για το κοινωνικό σύνολο.



■ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ 

Η μελέτη του ΙΟΒΕ εξετάζει τη σημασία των
ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων χαμηλών
εκπομπών στην επίτευξη των ευρωπαϊκών
στόχων για την απανθρακοποίηση των οδι-
κών μεταφορών στην Ελλάδα, μέσω του
σχεδιασμού και εφαρμογής προγράμματος
παροχής κινήτρων. 
Οι στόχοι για τη διείσδυση των αμιγώς ηλε-
κτρικών οχημάτων στην Ελλάδα απαιτούν
σειρά από αλλαγές σε υποδομές, σε χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως
γενικότερα στη διάρθρωση της αγοράς. Στη
μελέτη παρουσιάζονται δύο προγράμματα
κινήτρων που μπορούν να οδηγήσουν σε
μίγμα Ι.Χ. από όλες τις διαθέσιμες τεχνολο-
γίες που εκπέμπουν λιγότερο σε σχέση με
οχήματα με συμβατικούς κινητήρες, που θα
μεγιστοποιήσει τα οφέλη τόσο σε δημοσιο-
νομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Παρουσιάζονται δύο προγράμματα που
μπορούν να συμβάλλουν σε διεύρυνση των
μεριδίων των οχημάτων χαμηλών εκπομ-
πών ρύπων στις νέες πωλήσεις, στο 14,1%
και 27,7% αντίστοιχα μέχρι το 2023, καθώς
και σε εξοικονόμηση από 3,8 χιλ. έως 13,8
χιλ. τόνους CO2, την περίοδο 2019-2023.

Η μελέτη προχωρά σε εκτίμηση τόσο του
δημοσιονομικού κόστους (επιδότηση, ΤΤ,
ΤΚ, ΦΠΑ, ΕΦΚ καυσίμων), όσο και του πε-
ριβαλλοντικού οφέλους από τη μείωση των
ρύπων (παραγωγικότητα, συστήματα
υγείας, αξία ακινήτων, κτλ.) μέσα από την
εκτίμηση του Κοινωνικού Κόστους
Άνθρακα. Το ευρύτερο αποτέλεσμα για την
οικονομία και την κοινωνία είναι θετικό.
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Η FordPass Pro είναι μία ειδική, νέα εφαρμογή για

εκείνους που τα οχήματά τους αποτελούν επαγγελμα-

τικό εργαλείο, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να

διαχειρίζονται μέχρι και πέντε οχήματα Ford από μία

οθόνη.

«Ο χρόνος είναι πολύτιμος για τους ιδιοκτήτες μικρών

επιχειρήσεων, και γι’ αυτό προσπαθούμε να προσφέ-

ρουμε απλές τεχνολογικές λύσεις, που γνωρίζουμε ότι

θα κάνουν τη διαφορά» δήλωσε ο Richard Bunn,

FordPass director, Ford Mobility Europe.«Η νέα εφαρ-

μογή FordPass Pro θα βοηθήσει τους πελάτες μας να

αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των οχημά-

των τους και περισσότερο στο να κάνουν την επιχεί-

ρησή τους επιτυχημένη.»

τεχνολογία «

FordPass Pro 
Η νέα εφαρμογή λύνει τα χέρια των επαγγελματιών
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Νέες λειτουργίες και βελτιώσεις θα προστίθενται κάθε

τόσο στην εφαρμογή FordPass Pro. Μερικές από τις επερ-

χόμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν ένα Guard Mode

υψηλότερου βαθμού προστασίας, το οποίο θα επιτρέπει

στους ιδιοκτήτες οχημάτων εφοδιασμένων με το ενσωμα-

τωμένο modem FordPass Connect να ειδοποιούνται για

οποιαδήποτε δραστηριότητα στο van τους – ακόμα και αν

το ξεκλείδωμα γίνεται με κλειδί – παρέχοντας ένα πρό-

σθετο επίπεδο προστασίας και σιγουριάς. Επίσης, το on-

line Service Booking (Κλείσιμο Ραντεβού Σέρβις) θα

βοηθά τους ιδιοκτήτες να διαχειρίζονται ενεργά τη συντή-

ρηση των οχημάτων τους.

Η εφαρμογή FordPass Pro είναι συμβατή με smart-

phones Apple και Android και διατίθεται στο Apple

AppStore και το Google Play store στη Μ. Βρετανία,

Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, ενώ μελλοντικά θα

ακολουθήσουν και άλλες αγορές.

Η εφαρμογή FordPass Pro θα υποστηρίξει ιδιώτες και μι-

κρές επιχειρήσεις, ενώ οι πελάτες μεγάλων στόλων θα

συνεχίσουν να υποστηρίζονται από τις Telematics & Data

Services της Ford Commercial Solutions.* 

Η Ford είναι η No. 1 μάρκα επαγγελματικών αυτοκινήτων

στην Ευρώπη, με τη γκάμα του Ford Transit να σημειώνει

ρεκόρ πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους με

68.800 μονάδες, επίδοση αυξημένη κατά 2,7% σε σχέση

με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

τεχνολογία «

FordPass Pro 

• Check In (Γενικός έλεγχος): Στην αρχική οθόνη παρέχεται δυναμική και άμεση πρό-
σβαση σε σημαντικές πληροφορίες κάθε οχήματος – για παράδειγμα παρέχονται πλη-
ροφορίες για τη στάθμη του AdBlue ώστε να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες πότε πρέπει να
ανεφοδιαστούν
• Vehicle Location (Εντοπισμός Οχήματος): Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους ιδιο-
κτήτες να γνωρίζουν που βρίσκονται τα οχήματά τους στην αρχή ή στο τέλος της ημέρας,
ενώ παράλληλα βοηθά τους οδηγούς να εντοπίζουν τα van τους σε πολυσύχναστους
χώρους στάθμευσης ή εργοτάξια
• Remote Lock/Unlock (Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Από Απόσταση): Με αυτή τη λει-
τουργία διασφαλίζεται η ασφάλεια των οχημάτων και του περιεχομένου τους παρέχοντας
ανεξάρτητη προστασία τόσο για την καμπίνα όσο και για το χώρο αποσκευών
• Vehicle Health (Κατάσταση Οχήματος): Παρέχονται πληροφορίες για τους βασικούς
δείκτες κατάστασης του οχήματος, όπως οι στάθμες των διαφόρων υγρών, η διάρκεια
ζωής του λαδιού και η πίεση των ελαστικών, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φυ-
σιολογικής φθοράς και της βελτίωσης της οικονομίας
• Alarm Notification (Ειδοποίηση Συναγερμού): Η λειτουργία αυτή ειδοποιεί άμεσα
τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση που συναγερμοί κάποιων των οχημάτων έχουν ενερ-
γοποιηθεί
• Remote Start (Απομακρυσμένη Εκκίνηση): Σε αυτόματα οχήματα η λειτουργία αυτή
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να εκκινούν τον κινητήρα από απόσταση – ιδανικό για προ-
θέρμανση και ξεπάγωμα των οχημάτων ώστε να είναι λειτουργικά έτοιμα για τις πρωινές
βάρδιες, μόλις φτάνει ο οδηγός 
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Το σήμα κατατεθέν του νέου μοντέλου είναι το MirrorCam, ένα σύστημα καμερών στο
βασικό εξοπλισμό του φορτηγού που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς εξωτερικούς κα-
θρέφτες και βελτιώνει αισθητά την περιμετρική ορατότητα. Μέσω 2 οθονών 15 ιντσών
τοποθετημένων στις κολόνες Α μέσα στην καμπίνα, ο οδηγός έχει άριστη ορατότητα
ακόμα και διαγώνια προς τα εμπρός, πέρα από την κολόνα Α. 
Όπως διαπιστώνει ο εκπαιδευτής οδηγών φορτηγών Michael Pinhart οδηγώντας το
φορτηγό στην Κροατία, «κατά την οδήγηση σε στροφές, περιστρέφεται και η εικόνα της
οθόνης που βρίσκεται στο εσωτερικό της στροφής. Έτσι, διατηρώ πάντα την οπτική επαφή
με το άκρο του ρυμουλκούμενου. Πολύ χρήσιμο βρίσκω και τον ειδικό τρόπο λειτουργίας
ευρείας γωνίας κατά την οπισθοπορεία. Επίσης, οι οθόνες στις κολόνες A εμφανίζουν
οδηγίες προειδοποίησης σε κρίσιμες καταστάσεις. Επιπλέον, με τα MirrorCam μπορώ
να ελέγχω την περιοχή γύρω από το όχημα από το κρεβάτι με το πάτημα ενός κουμπιού
στα διαλείμματά μου ή τη νύχτα. Ακόμα και χωρίς ενεργοποιημένο κινητήρα.» 

MirrorCam
Καταργούνται οι καθρέφτες.

Safety Ride Trucks
Τα νέα συστήματα ασφαλείας της Mercedes-Benz

τεχνολογία «
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Safety Ride Trucks


Είναι διαθέσιμο από το 2016 και αποτελεί το μοναδικό σύστημα του είδους του,
το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένο στην αρχιτεκτονική του οχήματος. Το
σύστημα αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επικίνδυνου ατυχήματος στην πλευρά
του συνοδηγού κατά την αλλαγή πορείας ή λωρίδας προς τα δεξιά. Στο νέο
Actros το το MirrorCam και το Sideguard Assist συνεργάζονται στενά και το
σύστημα προειδοποίησης έχει εξελιχθεί περισσότερο ώστε να παρέχει καλύ-
τερη προστασία για τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Sideguard Assist 
Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής κατεύθυνσης

Active Drive Assist 
Mερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση σε όλο το εύρος ταχυτήτων

Το σύστημα που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία των φορτηγών, προσανατολίζεται με βάση τις διαγραμμίσεις του οδοστρώματος
χρησιμοποιώντας κάμερα, και σε ορισμένες συνθήκες αναλαμβάνει τη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση του φορτηγού. Για την
αυτόνομη επαναφορά του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας, το Active Drive Assist χρησιμοποιεί το νέο σύστημα διεύθυνσης
Servotwin με ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση. Το Active Drive Assist δεν διευκολύνει απλώς τη διατήρηση του οχήματος στη λω-
ρίδα, αλλά επιπλέον επιβραδύνει το φορτηγό, εάν πλησιάσει υπερβολικά ένα προπορευόμενο όχημα, και το επιταχύνει ξανά μέχρι
την ταχύτητα που έχει επιλέξει ο οδηγός. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από την υποβοήθηση διατήρησης
απόστασης με λειτουργία Stop and go, την οποία γνωρίζουμε από το προηγούμενο μοντέλο. Το Active Drive Assist μπορεί με άλλα
λόγια να διευθύνει, να επιβραδύνει και να επιταχύνει αυτόματα το όχημα υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά σε φορτηγό
μαζικής παραγωγής, το σύστημα επιτρέπει τη μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση σε όλο το εύρος ταχυτήτων. Ένα πρώτο μεγάλο
βήμα προς την αυτόνομη οδήγηση.

Η επόμενη γενιά του συστήματος υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης, είναι το
μοναδικό σύστημα υποβοήθησης ασφάλειας στην αγορά που αντιδρά σε ανίχνευση
διερχόμενου πεζού με πλήρη πέδηση μέχρι να ακινητοποιηθεί το όχημα. Όπως πα-
ρατηρεί στο άρθρο του στο Roadstars ο εκπαιδευτής φορτηγών Michael Pinhart «Τα
φορτηγά με το αστέρι υπερτερούν κατά πολύ του ανταγωνισμού και των νομικών προ-
διαγραφών στο θέμα της ασφάλειας. Ο εξοπλισμός του νέου Actros περιλαμβάνει το
Active Brake Assist 5 νέας σχεδίασης με το οποίο μπορεί, για παράδειγμα, να αντιδρά
σε πεζούς, που περνούν το δρόμο με το smartphone στο χέρι χωρίς να κοιτάξουν.
Φαινόμενο που, δυστυχώς, στην εποχή μας γίνεται όλο και πιο συχνό».

Active Brake Assist 5  
Βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων για την αυτόματη πέδηση

τεχνολογία «



Μία ασύγκριτη εμπειρία άνεσης και λειτουργικότητας για τον
οδηγό του νέου Actros. Όλες οι ενδείξεις, τα όργανα και οι δια-
κόπτες έχουν αντικατασταθεί από 2 έγχρωμες οθόνες. H
κύρια οθόνη υψηλής ανάλυσης αντικαθιστά το κοινό όργανο
πολλαπλών ενδείξεων και προβάλλει καθαρά όλες τις πλη-
ροφορίες για τη διαδρομή και τις λειτουργίες του οχήματος. Η
δευτερεύουσα οθόνη είναι πολλαπλής αφής και λειτουργεί
σαν smartphone. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα
ραδιοφώνου και infotainment και ελέγχει ρυθμίσεις όπως το
σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού ή διάφορες εφαρμογές
apps που βοηθούν στην καθημερινή εργασία.
Η έγχρωμη οθόνη, όπως και η οθόνη αφής, ελέγχονται επίσης
από το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών στη διάρκεια της
διαδρομής γεγονός που επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει τις
ρυθμίσεις με ασφάλεια ακόμα κι όταν οδηγεί.

Multimedia Cockpit 
Η καρδιά του νέου Actros
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NEO ΝΙSSAN NAVARA

παρουσίαση «
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Η αναβαθμισμένη ανάρτηση προσφέρει ακόμα καλύ-
τερη κύλιση, βελτιώνοντας περαιτέρω τον χειρισμό του
οχήματος και την άνεση των επιβατών, ενώ τα στάνταρ
εμπρός και πίσω δισκόφρενα, ανεβάζουν τον πήχη και
στον τομέα της πέδησης. 

Οι επαγγελματίες θα απολαύσουν τη βελτιωμένη 
απόδοση του NAVARA, τόσο στη δουλειά, όσο και στην

αναψυχή τους, χάρη στο ολοκαίνουργιο 
εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο του κορυφαίου pick-up. 
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“Η αναθεωρημένη ανάρτηση σημαίνει ότι το NAVARA  μπο-
ρεί πλέον να μεταφέρει και βαρύτερα ωφέλιμα φορτία ,

ενώ  χάρη στην τεχνολογία Intelligent Trailer Sway
Assist, η ρυμούλκηση δεν ήταν ποτέ τόσο ασφαλής.

Παράλληλα, έχει  γίνει  περαιτέρω ρύθμιση του
αυτόματου κιβωτίου 7 ταχυτήτων, με βελτιώ-
σεις στην άνεση, την αίσθηση και την απόκριση.
Το Navara διαθέτει τη δεύτερη γενιά, τύπου
SUV,  οπίσθιας ανάρτησης  πέντε συνδέσμων,
αποτελώντας μια ριζοσπαστική  “απομάκρυνση”
από τα φύλλα σούστας που χρησιμοποιούνται
στα περισσότερα pick-ups του ανταγωνισμού,
παρέχοντας καλύτερη άνεση και έλεγχο, χωρίς
να διακυβεύεται η ικανότητα του οχήματος. Η
Nissan ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που
εφάρμοσε την ανάρτηση με 5 συνδέσμους στην
αγορά των pick-ups του 1 τόνου, με το
NAVARA  Double Cab που κυκλοφόρησε το
2015. Τώρα, η ανάρτηση αυτή, είναι διαθέσιμη
και στην έκδοση King Cab, αποτελώντας παγ-
κόσμια πρώτη για την συγκεκριμένη έκδοση σε
pick-up. 
   Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, το
ΝAVARA έχει βελτιωμένη άνεση και έλεγχο
χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα μεταφοράς
φορτίου.
Στο King Cab, αυτό “μεταφράζεται” σε αύξηση
του ωφέλιμου φορτίου μεταξύ  55-95 kg (ανά-
λογα με τις προδιαγραφές) σε σχέση με το προ-
ηγούμενο μοντέλο,  με το  νέο ωφέλιμο φορτίο
να φτάνει στα 1.165 kg (και το επιτρεπόμενο συ-
νολικό βάρος στα 3.200 kg). Εν τω μεταξύ, το
Double Cab έχει μια αύξηση ωφέλιμου φορτίου
σε ένα εύρος 54 - 114 kg (ανάλογα με τις προ-
διαγραφές), φτάνοντας σε  συνολικά ωφέλιμα
φορτία έως 1.115 kg – 1.180 kg και επιτρεπό-
μενο συνολικό βάρος στα 3.250 kg.

Ο αποδοτικότερος κινητήρας έχει οικονομία καυσίμου έως
6,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (συνδυασμένος κύκλος NEDC) και
οι εκπομπές ξεκινούν από 182 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο.
Ως το πλέον ευπροσάρμοστο εργαλείο δουλειάς, ο κινητήρας
twin-turbo του NAVARA διατίθεται με δύο επιλογές ισχύος,
που προσφέρουν 163PS / 120kW και 190PS / 140kW αντί-
στοιχα. Μάλιστα στην πρώτη επιλογή, ο κινητήρας  διαθέτει επι-
πλέον  22Nm  ροπής, φτάνοντας  στα 425Nm, χάρη στην
αλλαγή από μονό σε διπλό turbo..
Τον κινητήρα χαρακτηρίζουν τα ατσάλινα έμβολα  με επί-
στρωση DLC (Diamond-Like Carbon Coating) στα δαχτυλίδια
τους, καθώς και η  χαμηλότερη αναλογία συμπίεσης 15,1
(έναντι 15,4 προηγουμένως). Η πίεση του συστήματος ψεκα-
σμού καυσίμου αυξήθηκε από 2.000 σε 2.200 bar με νέα αντ-
λία, για μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση. Το σύστημα ψύξης
νερού έχει αναβαθμιστεί, ενώ και το  νέο σύστημα εξάτμισης
ενσωματώνει τεχνολογίες φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
(DPF) και  επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR), παρέχον-
τας ένα πιο συμπαγές σχεδιασμό, με χαμηλότερες εκπομπές
NOx.
Το νέο 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο του NAVARA κατασκευά-
ζεται στην Ευρώπη, αποτελώντας την παγκοσμίως πρώτη
εφαρμογή του. Η νέα μετάδοση προσφέρει σημαντική βελ-
τίωση στην ευκολία αλλαγών  χάρη στην καλωδιακή λειτουρ-
γία, την υιοθέτηση κοντύτερου επιλογέα ταχυτήτων, στον
ενισχυμένο συγχρονισμό και στη μείωση των κραδασμών. Η
νέα μετάδοση διαθέτει επίσης ένα πιο συμβατικό μοτίβο αλ-
λαγής ταχυτήτων, με την όπισθεν  τοποθετημένη δίπλα στην
πρώτη και νέες σχέσεις μετάδοσης για βελτιωμένη απόδοση
καυσίμου και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, κατά την οδή-
γηση σε αυτοκινητόδρομο.
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Στα επιπλέον αξιοσημείωτα νέα χαρακτηριστικά του ανανεωμέ-
νου μοντέλου περιλαμβάνεται και το Intelligent Trailer Sway
Assist. Αυτό το νέο σύστημα ανιχνεύει την κλίση του ρυμουλ-
κούμενου και πραγματοποιεί ανεπαίσθητες διορθώσεις με με-
μονωμένη πέδηση σε κάθε τροχό  και μείωση της ροπής του,
διατηρώντας υπό έλεγχο τόσο το όχημα, όσο και το ρυμουλκού-
μενο. Τα Intelligent Emergency Braking, Hill Start Assist,  Hill
Descent Control και Intelligent Around View Monitor συμπερι-
λαμβάνονται στον εξοπλισμό, θεμελιώνοντας  το κύρος του
NAVARA  ως  ενός  πολύ-χρηστικού pick-up, που ενσωματώνει

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Στο εσωτερικό, η σχέση μεταξύ του οχήματος και του οδηγού
επαναπροσδιορίζεται, χάρη στο νέο NissanConnect με το
Alliance In-Vehicle Connectivity (A-IVC). Το σύστημα ψυχαγωγίας
NissanConnect  έχει υποστεί μια ολική επανεγκατάσταση υλικού
και λογισμικού που επιτρέπει στους επιβάτες  να “αντικατοπτρί-
ζουν” (mirroring)  το τηλέφωνό τους στο εσωτερικό του οχήμα-
τος, εμφανιζόμενο σε μια νέα, ευκρινέστερη οθόνη 8 ιντσών
(έναντι της προηγούμενης των 7 ιντσών), με έλεγχο πολλαπλής
αφής και ταχύτερους χρόνους απόκρισης.

Το NAVARA χαρακτηρίζει και η  προσθήκη της εφαρμογής
NissanConnect Services, η οποία διαθέτει μονάδα ελέγχου τη-
λεματικής και ενσωματωμένη συσκευή 4G που επιτρέπει την
κοινή χρήση δεδομένων, χωρίς ξεχωριστή τηλεφωνική σύν-
δεση. Οι ενσωματωμένοι χάρτες της TomTom συνδυάζονται με
ενημερώσεις over-the-air  για να διασφαλίζεται η ακριβής χαρ-
τογράφηση σε πραγματικό χρόνο, παράλληλα με πληροφορίες
κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τρισδιάστατους χάρτες, πλη-
ροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, όπως και με τα Google
Satellite και Street View. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης
έλεγχο κόρνας και φωτισμού, αλλά και εντοπισμό του οχήματος,
όλα εξ αποστάσεως, προσφέροντας ξεγνοιασιά  στο τυχερό ιδιο-
κτήτη του NAVARA.  Το νέο σύστημα είναι συμβατό με τα Apple
CarPlay και Android Auto, παρέχοντας  απρόσκοπτη συνδεσι-
μότητα.   
Το αναβαθμισμένο NAVARA αντιπροσωπεύει την τελευταία  εξέ-
λιξη στα pick-ups, με σκληροτράχηλο χαρακτήρα και συνάμα
σύγχρονη αισθητική.  Εκτός από την ψηλότερη εμφάνιση χάρη

και στη βελτιωμένη ανάρτηση, εξοπλίζεται με  ζάντες  νέας, εκ-
πληκτικής σχεδίασης, σε όλη την γκάμα εκδόσεων.  Παράλληλα,
στις αρχικές εκδόσεις εξοπλισμού,  η διάσταση των τροχών
ανέρχεται στις 17 ίντσες, έναντι 16 ιντσών που ήταν μέχρι πρότι-
νος. 
Στις πλουσιότερες εκδόσεις, από πλευράς εξοπλισμού, το
NAVARA διαθέτει αναβαθμισμένους προβολείς LED,  με εσω-
τερικό σκούρο γυαλιστερό χρώμα. Φυσικά, το Navara εξακο-
λουθεί να συνοδεύει η πανευρωπαϊκή εγγύηση 5 ετών / 160.000
χλμ ως στάνταρ.

Mε μια ματιά
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AUTOTEC EXPO

Ανέβασε τον πήχη πολύ ψηλά!

Η Έκθεση – «σταθμός» στον κλάδο 

του Aftermarket, η AUTOTEC EXPO 2019

άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, 

τόσο από πλευράς συμμετοχών, 

όσο και επισκεπτών, ανανεώνοντας 

το ραντεβού για το 2021 για μια ακόμη 

Ευρωπαϊκών προδιαγραφών διοργάνωση! 

To μεγαλύτερο γεγονός στον κλάδο του aftermarket, τόσο για τα επιβατικά,

όσο και για τα επαγγελματικά οχήματα ανανέωσε το ραντεβού του, για το

2021, σημειώνοντας μια αναμενόμενη επιτυχία, όντας η έκθεση με ευρω-

παϊκό «αέρα» τόσο σε επίπεδο συμμετοχών, όσο και της επισκεψιμότητας

που πέτυχε ένα νέο ρεκόρ. 

>> έκθεση ανταλλακτικών & εξοπλισμού συνεργείων
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Η AUTOTEC EXPO 2019 , που διοργανώθηκε για τρεις ημέρες, στα τέλη Σεπτεμβρίου από τις 27 έως και

τις 29 Σεπτεμβρίου, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, με τους συμμετέχοντες να πετυχαίνουν σημαν-

τικές συμφωνίες, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, και το MEC Παιανίας, να κατακλύζεται από χιλιάδες

επισκέπτες μέσα στις τρεις ημέρες που διήρκησε η έκθεση. 

Με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 18.000, η φετινή διοργάνωση, φιλοξένησε περισσότερους από

100 εκθέτες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο Ανταλλακτικών, Εξοπλισμού, Επισκευής, Συντήρησης 

και Φροντίδας Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων. 

Το παρόν έδωσαν οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου,

ενώ, παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να

ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες αλλά και τα πιο

πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα, με τους πλέον

ειδικούς να δίνουν τις πληροφορίες στους ενδιαφερό-

μενους που περιηγήθηκαν στα εντυπωσιακά, άνετα και

ευρωπαϊκού τύπου περίπτερα. 

Χαρακτηριστικές ήταν επίσης και οι δηλώσεις πολλών

στελεχών από τους μεγαλύτερους οίκους ανταλλακτι-

κών και εξοπλισμού του εξωτερικού που επισκέφτη-

καν την έκθεση, δηλώνοντας ότι είναι ένα event

Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που δεν έχει να ζηλέψει

τίποτα από αντίστοιχες μεγάλες εκδηλώσεις του εξω-

τερικού.

Και όλα αυτά, τη στιγμή, που η αγορά Αυτοκινήτου ανε-

βάζει τους τελευταίους μήνες  ρυθμούς, τόσο στον

τομέα των πωλήσεων, όσο και της Επισκευής,

Συντήρησης και Ανταλλακτικών, κάτι που επιβεβαί-

ωσαν και οι συμμετέχοντες, που ανέφεραν ότι οι επό-

μενοι έξι μήνες για τις επιχειρήσεις τους θα είναι

ιδιαίτερα παραγωγικοί και κερδοφόροι.

Κατά την διάρκεια της Autotec πραγματοποιήθηκε και

η γενική συνέλευση της ΕΟΒΕΑΜΜ με πλήθος μελλών

να προσέρχονται για να συζητήσουν τα προβλήματα και

το μέλλον του κλάδου.

Η AUTOTEC παράλληλα πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο

πρόγραμμα ημερίδων και ομιλιών. Πιο συγκεκριμένα η

ημερίδα  ‘’Το Συνεργείο του μέλλοντος και οι επερχόμενες

τεχνολογικές προκλήσεις’’ που διοργανώθηκε από κοι-

νού από την έκθεση Autotec και το ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ με

μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία προσέλκυσε

πλήθος επισκευαστών που θέλησαν να ενημερωθούν για

τις μελλοντικές προκλήσεις και τεχνολογικές τάσεις. 
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AUTOTEC EXPO
Συνοπτικά, η AUTOTEC EXPO 2019 κατά τις τρεις ημέρες της λειτουργίας της επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως το ση-

μαντικότερο εμπορικό φόρουμ και το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στον κλάδο του aftermarket μηχανοκίνητων

οχημάτων, με τους διοργανωτές να δίνουν την υπόσχεση τους, ότι, οι μελλοντικές διοργανώσεις θα συνεχίσουν να

επεκτείνονται τόσο στον τομέα των συμμετοχών, όσο και την επισκεψιμότητας, που, πλέον, έχει ανεβάσει πολύ

ψηλά τον πήχη. 

Eκδόσεις ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
■ Δυναμική παρουσία των εκδόσεων ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ με τα περιοδικά  

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  /  TRUCK & BUS NEWS, 
σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας & ενημερώσης του κλάδου & των εταιριών

ΕΟΒΕΑΜΜ ■ Η έκθεση τέλεσε υπό την αιγίδα της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 

Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσικλετών & Μηχανής Θαλάσσης

ΣΙΣΕΜΑ■ Αδιάλειπτη η παρουσία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων    

Επισκευής Αυτοκινήτων σε όλη την διάρκεια της έκθεσης

>> έκθεση ανταλλακτικών & εξοπλισμού συνεργείων
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ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ - ΛΑΪΝΑΣ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών & επιβατικών οχημάτων


ΑΕΡΑΚΗΣ Π. ΜΟΝ ΕΠΕ■ Μίζες - Δυναμό



ANIP ■ Διαγνωστικά μηχανήματα


AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων

>> παρουσίαση εκθετών
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AUTOTURBO ■ Turbo επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων - Ανταλλακτικά


CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων



CARBON ZAPP ■ Μηχανήματα καθαρισμού & ελέγχου μπεκ


ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Β. ΑΕ■ Ανταλλακτικά φανοποιίας αυτοκινήτων
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COMLINE HELLAS AE ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων



D-PARTS
ΔΡΟΣΟΣ Δ.-ΣΤΑΪΚΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


DIGIPARTS

ΒΕΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων - 

Λιπαντικά - Χημικά
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ELECTRIC LIFE HELLAS AE ■ Ανταλλακτικά - Αξεσουάρ αυτοκινήτων


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων



ΕΡΣΚΑ ΑΕ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ


FORCH HELLAS■ Προϊόντα Συναρμολόγησης Αυτοκινήτων
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IAΠΩΝΙΚΗ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων


GRANTEX AE■ Συστήματα πέδησης - Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων



ΚΟΘΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων


ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ■ Εξοπλισμός Συνεργείων, Φανοποιείων, Βουλκανιζατέρ
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ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ■ Εξοπλισμός συνεργείων, Βουλκανιζατερ, Φανοβαφείων


ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείων



ΛΕΩΝ - ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΑΕ ΕLKAR ■ Ανταλλακτικά αυτοκινήτων


ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων
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MEGAPART AE ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων


ΛΟΞΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



MENGIA AE ■ Ανταλλακτικά επιβατικών & επαγγελματικών οχημάτων


ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ■ Xημικά και πρόσθετα
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ΜΙΖΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ

■ Μίζες - Δυναμό


ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Κ&Σ ΕΠΕ■ Εργαλεία Χειρός - Προϊόντα Συνεργείου



ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ


ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων
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PRO TEC HELLAS ■ Χημικά


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ SHELL■ Λιπαντικά



ΡΑΣΚΟΣ ΑΓ. ΑΕ ■ Ανταλλακτικά Οχημάτων


ΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ ΕΠΕ■ Φίλτρα - Λιπαντικά
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ΡΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ■ Φίλτρα - Λιπαντικά


ΣΙΓΑΛΟΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων



ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΕ ■ Ανταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά


S&S Μ. ΕΠΕ RECOR BATTERIES■ Μπαταρίες
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ΣΦΑΝΤΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ ΟΕ ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ


ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ



TEXNOANTAΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά Οχημάτων


ΤΕCNOPNEUMATIC AE■ Εξοπλισμός συνεργείων, φανοποιείων, βουλκανιζατέρ
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ΤΕΧΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ■ Ανταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά


ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ■ Λιπαντικά



ΤΡΑΝΤΑΣ ΑΕ ■ Ανταλλακτικά επαγγελμαστικών οχημάτων


ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ■ Ανταλλακτικά επαγγελματικών οχημάτων
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VOULIS CHEMICALS ■ Χημικά- Καθαριστικά- ADBLUE


ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΓ ΟΕ■ Aνταλλακτικά οχημάτων - Λιπαντικά



WURTH HELLAS SA ■ Εργαλεία - Εξοπλισμός - Αναλώσιμα


ΧΑΜΠΗΣ Κ. ΑΕ - ΜΟTUL■ Λιπαντικά



● OKTΩΒΡΙΟΣ 2019 ● #17446

Η Comline, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές  ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτου στην Ευρώπη, κυριάρχησε στην έκθεση αν-

ταλλακτικών επιβατικών – φορτηγών αυτοκινήτων και

εξοπλισμού συνεργείων Autotec Expo 2019. Με ένα εντυπω-

σιακό περίπτερο 126 m2, διακοσμημένο με τα ξεχωριστά μπλε

και κίτρινα χρώματα της εταιρείας, η Comline παρουσίασε την

μεγάλη γκάμα προϊόντων της, που καλύπτει πληθώρα κατηγο-

ριών, στους επισκέπτες που έφτασαν τους 18.000.

Ο κ. Ishan Kamdar, Managing Director του Ομίλου Eταιρειών

Comline σχολίασε ζωντανά από την έκθεση: «Η Ελλάδα εξακο-

λουθεί να είναι μια αγορά στρατηγικής σημασίας για την Comline

και μέσω της θυγατρικής του ομίλου, Comline Hellas, μπορούμε

και απολαμβάνουμε μια ισχυρή θέση στην περιοχή αυτή.

Σκοπεύουμε να επωφεληθούμε από αυτή τη θέση και να την ενι-

σχύσουμε περαιτέρω καθώς προχωρούμε. Έχοντας αυτό κατά

νου, η Autotec Expo είναι σημαντική για εμάς και χαίρομαι ιδι-

αίτερα που βρίσκομαι εδώ και μαρτυρώ από πρώτο χέρι την

εξαιρετική παρουσίαση που ετοίμασαν οι συνάδελφοί μου από

την Comline Hellas». 

Το εκθεσιακό περίπτερο της Comline περιελάμβανε προϊόντα

από όλες τις προϊόντικες κατηγορίες της εταιρείας όπως Φίλτρα,

Φρένα, Μετάδοση, Σύστημα Διεύθυνσης & Ανάρτησης,, Ψύξη,

Λιπαντικά, Μπαταρίες και Υαλοκαθαριστήρες. Το εντυπωσιακό

περίπτερο αποτέλεσε το τέλειο σκηνικό για να μπορέσουν οι επι-

σκέπτες  να θαυμάσουν τα προϊόντα της εταιρείας και να συνο-

μιλήσουν με τους ανθρώπους της Comline Hellas αλλά και

εκπροσώπους της εταιρείας που ήρθαν από το εξωτερικό ειδικά

για την έκθεση αυτή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://www.comlinehellas.gr/

• H Comline δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην έκθεση Autotec Expo 2019, την μοναδική έκθεση ανταλ-

λακτικών επιβατικών – φορτηγών αυτοκινήτων και εξοπλισμού συνεργείων στην Ελλάδα.

• Mε ένα εντυπωσιακό περίπτερο 126 m2 η εταιρεία παρουσίασε την υψηλής ποιότητας σειρά προϊόντων της στους

18.000 επισκέπτες.

• Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική αγoρά για τον όμιλο της Comline.

Η Comline εντυπωσιάζει με την παρουσία της
στην Autotec Expo 2019






