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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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Η εγκύκλιος αναφέρει:

 Ενημέρωση


Τι αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών 

■ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ

■ Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών που εκδόθηκε στις 22/11/2019

παρέχει διευκρινίσεις για το πρόβλημα της έκδοσης ευφυών καρτών ταχογράφου.

Έως την έναρξη χορήγησης καρτών από τον ανάδοχο που

θα αναλάβει την υπηρεσία παραγωγής καρτών ευφυούς

ταχογράφου στο πλαίσιο της διακήρυξης 1/2019/5-3-3019

(ΑΔΑ ΩΛΓΚ465ΧΘΞΕΓΨ), η Εθνική Αρχή Έκδοσης Καρτών

χορηγεί κάρτες ευφυούς ταχογράφου σε οδηγούς και συ-

νεργεία, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την Ελλάδα από την

Πολωνική Αρχή Έκδοσης Καρτών, στο πλαίσιο της αμοι-

βαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών που προβλέπεται

στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014.

Η αμοιβαία συνδρομή στην έκδοση καρτών ευφυούς τα-

χογράφου αποτελεί προσωρινό μέτρο, που διαρκεί μόνο

για το χρονικό διάστημα που δεν είναι τεχνικά εφικτή η έκ-

δοση καρτών από την Εθνική Αρχή και υλοποιείται με τους

όρους που έθεσε στα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Διευκρινήσεις για τον ευφυή ταχογράφο

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας αμοιβαίας συνδρομής

στην έκδοση καρτών ευφυούς ταχογράφου, εκτός από την

Ελλάδα, τα εξής κράτη μέλη:

(α) Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράγει ορισμένο αριθμό καρ-

τών οδηγού για την Ολλανδία

(β) Η Γαλλία έχει παράγει ορισμένο αριθμό καρτών οδηγού για

την Ουγγαρία.

3. Η κάρτα οδηγού που εκδίδεται με το σύστημα της αμοιβαίας

συνδρομής έχει τον μορφότυπο του κράτους μέλους που την

παράγει (εθνικό διακριτικό, γλώσσα περιγραφής πεδίων),

αλλά στο πεδίο αριθμ. 4c αναγράφεται η αρχή έκδοσης καρ-

τών του κράτους μέλους που χορηγεί την κάρτα στον οδηγό.

Έτσι, για παράδειγμα, η κάρτα οδηγού που χορηγεί προσωρινά

η Ελλάδα φέρει το εθνικό διακριτικό «PL», τα πεδία της κάρτας

περιγράφονται στα πολωνικά αλλά στο πεδίο 4c αναγράφεται

«Greek Card Issuing Authority» (Ελληνική Αρχή Έκδοσης

Καρτών – βλ. υπόδειγμα της κάρτας στο παράρτημα). Κατά τα

λοιπά, η κάρτα δεν διαφέρει ως προς το κύρος, τις λειτουργίες

και τις υποχρεώσεις του κατόχου της από μια κάρτα οδηγού

που παράγει και χορηγεί η ίδια εθνική αρχή, και ισχύει έως

την λήξη της χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή της όταν ξεκι-

νήσει η χορήγηση καρτών ελληνικής έκδοσης.

Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα

Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται για την ενη-

μέρωσή τους, ώστε να αναγνωρίζουν τις κάρτες οδηγού με τα

ανωτέρω χαρακτηριστικά όταν πραγματοποιούν καθ’ οδόν

ελέγχους. Οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών παρακα-

λούνται, όταν χορηγούν κάρτα οδηγού ευφυούς ταχογράφου

πολωνικής έκδοσης, να ενημερώνουν για τα ανωτέρω τους

δικαιούχους και να τους χορηγούν αντίγραφο της παρούσας,

το οποίο μπορούν οι οδηγοί να τηρούν επί του οχήματος για

ενημέρωση των αρχών ελέγχου στην Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό, εφ’ όσον απαιτηθεί.
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Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες

προκλήσεις στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων,

όπως η διάρκεια ζωής και το ωφέλιμο φορτίο. Οι τεχνολο-

γίες ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και συστημάτων κί-

νησης υδρογόνου προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα

ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν και, συνεπώς, αλ-

ληλοσυμπληρώνονται. Το καθοριστικό κριτήριο για τους πε-

λάτες φορτηγών και λεωφορείων είναι το συνολικό κόστος

κύκλου ζωής.

Με το «Vision F-Cell», η Daimler Truck AG ενισχύει ακόμα

περισσότερο τη δραστηριοποίησή της στον τομέα του υδρο-

γόνου. Η μάρκα FUSO χρησιμοποιεί αυτό το πρωτότυπο, για

να δοκιμάσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας κυψελών

καυσίμου σε διάφορα επαγγελματικά οχήματα. Το σύστημα

κίνησης του φορτηγού 7,5 τόνων αποδίδει μέγιστη ισχύ 135

kW. Η αυτονομία αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά, η

αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης «Vision

F-Cell» είναι παρόμοια με αυτή ενός ηλεκτρικού φορτηγού

με μπαταρία, πέρα από τη σημαντικά μικρότερη ισχύ της

μπαταρίας και τα πρόσθετα ρεζερβουάρ υδρογόνου.

τεχνολογία «

Συστήματα κίνησης
Υδρογόνου

Η Daimler ασχολείται με τις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης
υδρογόνου εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια 
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Την επίσημη πρεμιέρα του πραγματοποίησε το Tesla

Cybertruck, το νέο ηλεκτρικό pick-up μοντέλο της εται-

ρείας που περισσότερο μοιάζει σε ένα στρατιωτικό

όχημα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο

υπεύθυνος σχεδίασης, για να αποδείξει ότι τα παρά-

θυρα του είναι ανθεκτικά, και έχουν υψηλή θωράκιση,

πέταξε μια σιδερένια μπάλα.Όμως, όπως φαίνεται και

στην φωτογραφία, η αντοχή του ενισχυμένου τζαμιού

πρόδωσε τον σχεδιαστή και έσπασε προκαλώντας την

αντίδραση του Έλον Μασκ, αφεντικού της Tesla.

τεχνολογία «

Πρεμιέρα για το αμερικάνικο Pick – Up 

TESLA Cybertruck 
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τεχνολογία «

TESLA Cybertruck 

Μέσα σε λίγες ημέρες η Tesla και αφότου παρουσίασε

το Cybertruck με την παρουσία του Ελον Μασκ,  έκανε

γνωστό ότι έχει λάβει περισσότερες από 250.000 παραγ-

γελίες . Μάλιστα, για την προπαραγγελία απαιτούνται

μόλις 100 δολάρια, όπου η Tesla θα επιστρέφει το συγ-

κεκριμένο ποσό κατά την παράδοση του αυτοκινήτου.Η

βασική έκδοση με τον ένα ηλεκτροκινητήρα έχει αυτο-

νομία 400+ χλμ, κάνει τα 0-96 χλμ/ώρα σε 6,5 δευτερό-

λεπτα και έχει αρχική τιμή 39.900 δολάρια. Η έκδοση με

δύο ηλεκτροκινητήρες θα προσφέρει αυτονομία 480+

χλμ ανά φόρτιση, θα κάνει τα 0-96 χλμ/ώρα σε 4,5 δευ-

τερόλεπτα και κοστίζει 49.900 δολάρια.H έκδοση με

τους τρεις ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες επιταχύνουν το

pickup από στάση στα 96 χλμ/ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα,

ολοκληρώνοντας το 400άρι σε 10,8 δευτερόλεπτα., η τε-

λική ταχύτητα θα αγγίζει τα 210 χλμ/ώρα, με τη μπατα-

ρία να προσφέρει αυτονομία 800+ χλμ ανά φόρτιση, και

όλα αυτά σε τιμή που ξεκινά από τα 69.900 δολάρια. Η

παραγωγή του Cybertruck, που είναι κατασκευασμένο

από τον ίδιο τύπο (301) ανοξείδωτου χάλυβα που είναι

κατασκευασμένο και το διαστημόπλοιο Starship της

SpaceX, θα ξεκινήσει το 2021, με την δυνατή έκδοση με

τους τρεις ηλεκτροκινητήρες να μπαίνει στη παραγωγή

από το 2022.
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Η Daimler Truck AG, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευα-
στές επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως, εφαρμόζει μια
βιώσιμη εταιρική στρατηγική και σκοπεύει να προσφέρει και-
νούργια οχήματα μόνον με πραγματικά ουδέτερο ισοζύγιο άν-
θρακα («tank-to-wheel») στις τρεις αγορές της Ευρώπης, της
Ιαπωνίας και της NAFTA έως το 2039. Ήδη έως το 2022, η
Daimler Truck AG σχεδιάζει να συμπεριλάβει ηλεκτροκίνητα
οχήματα μαζικής παραγωγής στο χαρτοφυλάκιο των οχημάτων
που διαθέτει στις βασικές περιφέρειες της Ευρώπης, των ΗΠΑ
και της Ιαπωνίας. Έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η

Daimler Truck AG θα επεκτείνει την γκάμα των οχημάτων της,
προσθέτοντας οχήματα μαζικής παραγωγής με σύστημα κίνη-
σης υδρογόνου. Στις 24 Οκτωβρίου, η Daimler Truck AG γιόρ-
τασε την παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτοτύπου οχήματος με
κυψέλη καυσίμου «Vision F-Cell» της μάρκας FUSO στην 46η
Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο στην Ιαπωνία, ενισχύοντας έτσι
ακόμα περισσότερο την παρουσία της στον τομέα του υδρογό-
νου. Επιπλέον, όλα τα εργοστάσια της Daimler Daimler Truck
AG στην Ευρώπη θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το
2022. Θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια. 

Daimler Truck AG 
Έρχονται φορτηγά 

με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2039

τεχνολογία «
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Ο Martin Daum, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Daimler Truck AG, αρμόδιος για τα φορτηγά & τα λεωφορεία,
δήλωσε στις 25 Οκτωβρίου στην κεντρική ομιλία του στο Διεθνές
Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Βερολίνο: «Στην Daimler
Truck AG, έχουμε δεσμευτεί σαφώς για τους στόχους της
Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και, συνε-
πώς, για την απανθρακοποίηση του κλάδου μας. Ο απώτερος
στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε οδικές μεταφορές με ου-
δέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Αυτό μπορεί να επιτευχ-
θεί μόνο εάν προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικές
προϋποθέσεις ως προς το κόστος και τις υποδομές, για μετα-
φορές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Δεδομένου ότι απαιτούν-
ται περίπου δέκα χρόνια για την πλήρη ανανέωση ενός στόλου,
φιλοδοξούμε να προσφέρουμε τοπικά στις τρεις αγορές και-
νούργια οχήματα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2039,

σκοπεύοντας να έχει ολοκληρωθεί η ανανέωση έως το 2050.
Για μεταφορές με πραγματικά ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, χρει-
αζόμαστε ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ή συστήματα κίνησης
υδρογόνου. Ήμασταν ο πρώτος κατασκευαστής που ανέλαβε
μια σοβαρή δέσμευση για την ηλεκτροκίνηση στα βαριά φορτηγά
και, σήμερα, πρωτοπορούμε προσφέροντας στους πελάτες μας
ηλεκτρικά οχήματα σε όλες τις κατηγορίες. Έχοντας υιοθετήσει
μια ολιστική προσέγγιση της ηλεκτρικής κινητικότητας των λε-
ωφορείων, με ένα ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο και παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής, συνεισφέρουμε ήδη σημαντικά
στα ΜΜΜ του μέλλοντος που δεν θα εκπέμπουν ρύπους σε το-
πικό επίπεδο, καθώς και στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στις αστικές περιοχές.»
«Σε τοπικό επίπεδο παρόλα αυτά, τα φορτηγά και τα λεωφορεία
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα δύσκολα θα πωλούνται από

Έρχονται φορτηγά 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2039

τεχνολογία «





μόνα τους καθώς, ακόμα και το 2040, παρά τις προσπάθειες
των κατασκευαστών, το κόστος κτήσης και κύκλου ζωής των
ηλεκτροκίνητων φορτηγών και των λεωφορείων θα παρα-
μένει υψηλότερο από εκείνο των πετρελαιοκίνητων οχημά-
των. Συνεπώς, χρειαζόμαστε κρατικά προγράμματα παροχής
κινήτρων, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά τα φορτηγά και
τα λεωφορεία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε τοπικό επί-
πεδο. Ειδικότερα απαιτούνται: η μετατροπή και η κλιμάκωση
των διοδίων σε όλη την Ευρώπη με βάση τις τιμές CO2, από
την οποία θα ωφελούνταν σημαντικά τα οχήματα με ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα, ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιδοτήσεων
για λεωφορεία και υποδομές φόρτισης και υδρογόνου σε
εθνικό επίπεδο, καθώς και ενιαία πρότυπα για τη μεταφορά
και τον ανεφοδιασμό υδρογόνου», πρόσθεσε ο Daum.

Daimler Truck AG 
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Η Daimler Truck ασχολείται με τα ηλεκτρικά φορτηγά από το
2010, ενώ το 2017 παρουσίασε στην αγορά και στους πελάτες
της το πρώτο της μικρό, πλήρως ηλεκτρικό φορτηγό παραγω-
γής: το ελαφρύ Fuso eCanter. Περισσότερα από 140 eCanter
βρίσκονται ήδη στα χέρια πελατών σε διάφορες πόλεις του κό-
σμου, όπως μεταξύ άλλων η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Βερολίνο,
το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και η Λισαβόνα. Το φορτηγό

βαριάς κατηγορίας Mercedes-Benz eActros με αυτονομία έως
200 χλμ. χρησιμοποιείται εντατικά από πελάτες στη Γερμανία και
την Ελβετία στο πλαίσιο του «καινοτόμου στόλου» eActros. Η
πρώτη παράδοση σε πελάτη έγινε το 2018. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, το μεσαίας κατηγορίας Freightliner eM2 και το βαριάς
κατηγορίας Freightliner eCascadia υπόκεινται επίσης σε εντα-
τικές δοκιμές από τους πελάτες μας.

Το πλήρως ηλεκτρικό Mercedes-Benz eCitaro, που παράγεται ήδη μαζικά στο Μάνχαϊμ από το 2018, δίνει στις πόλεις και στους ορ-
γανισμούς ΜΜΜ την ευκαιρία να στρέψουν τους στόλους τους στην οδήγηση με τοπικά μηδενικές εκπομπές ρύπων. Σήμερα, το
eCitaro χρησιμοποιείται ήδη σε πόλεις όπως το Βερολίνο και το Αμβούργο στη Γερμανία, το Όσλο στη Νορβηγία και το Ystad στη
Σουηδία. Οχήματα eCitaro έχουν επίσης παραδοθεί στο Λουξεμβούργο και την Ελβετία. Το eCitaro προωθείται συστηματικά για
χρήση σε τακτικά δρομολόγια. Το 2021, το eCitaro θα κυκλοφορήσει στην αγορά με την μπαταρία νέας γενιάς και, το δεύτερο εξάμηνο
του 2020, με μπαταρίες στερεού τύπου (μπαταρίες λιθίου-πολυμερών). Από το 2022, η μπαταρία του λεωφορείου θα διαθέτει σύ-
στημα αύξησης  αυτονομίας (μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου θα τροφοδοτεί την μπαταρία υψηλής τάσης με ρεύμα). Οι μελλοντικές
τεχνολογίες μπαταριών θα οδηγήσουν στην ολοένα αυξανόμενη κάλυψη τακτικών δρομολογίων. Και με την κυψέλη καυσίμου
ως σύστημα αύξησης της αυτονομίας, θα μπορούν να εξυπηρετούνται σχεδόν όλα τα δρομολόγια. 

Daimler Truck AG 

Έρχονται φορτηγά 
με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2039

τεχνολογία «

Επειδή ο εξηλεκτρισμός των
στόλων λεωφορείων θα επι-
φέρει σημαντικές αλλαγές στο
επίπεδο των οργανισμών
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η
Daimler Buses βρίσκεται στο
πλευρό των πελατών της, για
να τους βοηθά να κατανοούν
το σύστημα ηλεκτρικής κινητι-
κότητας συνολικά μέσα από
μία ολιστική συμβουλευτική
προσέγγιση. Επιπλέον, η
μάρκα Thomas Built Buses
λανσάρει ένα ηλεκτρικό σχο-
λικό λεωφορείο μαζικής πα-
ραγωγής για την αμερικανική
αγορά.
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ΟPEL MOVANO

παρουσίαση «

Από λεωφορεία έως ειδικές 
εκδόσεις παντός τύπου
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Μεταφορά βαρέων φορτίων στο εργοτάξιο, ογκωδών
επίπλων σε πελάτη, ή πάνω από μιας δωδεκάδας επι-
βατών μέσω της υπηρεσίας shuttle bus στο αεροδρό-

μιο. Οι υπηρεσίες μεταφορών είναι ένας τομέας
ποικίλων απαιτήσεων και προκλήσεων. Σε τέτοιες

περιπτώσεις, η λύση έρχεται από τη Γερμανία και
ακούει στο όνομα Opel Movano. 
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“Η τρίτη γενιά του μεγαλύτερου επαγγελματικού οχήματος
στη γκάμα της μάρκας είναι έτοιμη για όλα. Με πολυά-

ριθμες εργοστασιακές εκδόσεις αμαξωμάτων και μετα-
τροπές, το Movano μπορεί να προσαρμόζεται με ακρίβεια

στις εκάστοτε απαιτήσεις μεταφορών. 

Tipper ή dropside για εργοτάξια, van κλειστού
τύπου για μέγιστη χωρητικότητα

Μέγιστο μικτό βάρος 3,5 ή 4,5 Τ, εμπρόσθια (FWD)
ή πίσω κίνηση (RWD), μονά ή διπλά ελαστικά – οι
επιλογές αυτές διατίθενται επίσης για Movano σε
έκδοση tipper (ανατρεπόμενο), dropside (με ανοι-
γόμενα πλαϊνά τμήματα) και van κλειστού τύπου.
Το Movano tipper, που μπορεί να παραγγελθεί με
τιμή εκκίνησης από 33.525€2, περιλαμβάνει στον
στάνταρ εξοπλισμό του αλουμινένια πλαϊνά τοι-
χώματα ύψους 40 cm στο χώρο φόρτωσης, γαλ-
βανισμένο εν θερμώ ατσάλινο πάτωμα
φόρτωσης, και μία ηλεκτρική διεπαφή για την πε-
ρίπτωση πρόσθετων μετατροπών. Η καρότσα
είναι ανατρεπόμενη προς τα πίσω, ενώ διατίθεται
και ανατρεπόμενη καρότσα προς τρεις κατευθύν-
σεις. Το Movano dropside (από 31.575€2) διατίθε-
ται με αλουμινένια πλαϊνά τοιχώματα και
αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα στο χώρο φόρτω-
σης με κρίκους πρόσδεσης για την ασφάλιση των
φορτίων.
Το Movano με αμάξωμα κλειστού τύπου (box
body) προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα για τη με-
ταφορά φορτίων 20m3 με τιμή εκκίνησης από
37.325€2. Προαιρετικά, η χωρητικότητα μπορεί να
αυξηθεί στα 22m3. Το στιβαρό αλλά ελαφρύ κλει-
στό van με ξύλινη επένδυση για τα πλαϊνά τοιχώ-
ματα και ιμάντες πρόσδεσης φορτίου μπορεί
εύκολα να διαχειριστεί την ασφάλεια των φορτίων
όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ένα ακόμα πλε-
ονέκτημα για τον επαγγελματία είναι η εύκολη
πρόσβαση το χώρο φόρτωσης: το άνοιγμα των
θυρών προς τα έξω είναι 270 μοίρες.

Τέσσερα μήκη, τρία ύψη, μέγιστο μικτό βάρος έως 4,5 Τ, μέγι-
στη χωρητικότητα για μεταφορά φορτίων 22m3 ή χώρο για
μέχρι 17 επιβάτες υπόσχονται υψηλό βαθμό ευελιξίας. Το
κοινό στοιχείο που μοιράζονται όλα τα μοντέλα, είτε είναι panel
van, dropside (με ανοιγόμενα πλαϊνά τμήματα), tipper (ανατρε-
πόμενα) ή μίνι λεωφορεία, είναι οι εξαιρετικά αποδοτικοί κι-
νητήρες diesel με τεχνολογία BiTurbo, οι προηγμένες
τεχνολογίες ασφάλειας από τη βασική έκδοση εξοπλισμού, η
πλήρης συνδεσιμότητα και μία ελκυστική σχέση κόστους /
απόδοσης με τιμή εκκίνησης από 27.925€2. Στην Ελλάδα το
ανανεωμένο Movano θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του
2020.
Το Movano panel van προσφέρει πολλές παραλλαγές και είναι
η δημοφιλέστερη έκδοση. Ένα ευέλικτο van διανομών πόλης,
το Movano είναι κορυφαία επιλογή με μικτό βάρος 2,8 T και
εμπρόσθια κίνηση. Με μήκος 5,04 m, κύκλο στροφής μόλις
12,0 m, χωρητικότητα έως 8,6 m3 και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο
847 κιλά είναι ο τέλειος συνεργάτης για τον επαγγελματία, ιδι-
αίτερα σε συνθήκες πόλης.
Το μεγαλύτερο Movano panel van είναι ένα ώριμο όχημα με-
ταφορών. Μήκος 6,84 m σε συνδυασμό με πίσω κίνηση
(RWD) και διπλά ελαστικά αποτελούν τη βάση για μέγιστο μικτό
βάρος 4,5 Τ. Η χωρητικότητα για τη μεταφορά φορτίων αυξά-
νεται στα 17m3 με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο πάνω από δύο τό-
νους. Το Movano με crew cab συνδυάζει τέλεια τις μεταφορές
επιβατών και φορτίων. Χωρά μέχρι επτά επιβάτες, ενώ η διπλή
καμπίνα (crew cab) μπορεί να συνδυαστεί με τρία διαφορετικά
μήκη, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Στη μεγαλύτερη έκδοσή του,
το Movano προσφέρει χώρο φόρτωσης 8,3m3 και μέγιστο
ωφέλιμο φορτίο 1.928 kg.
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Επίσης, το Movano έχει όλα τα προσόντα
ενός μικρού λεωφορείου, κατάλληλου
ακόμα και για τη μεταφορά μιας ομάδας
ποδοσφαίρου στον αγώνα του σαββα-
τοκύριακου. Οι τιμές ξεκινούν από
30.905€2 και έχει αρκετό χώρο για οκτώ
επιβάτες και τον οδηγό - με κάθισμα
οδηγού, διπλό κάθισμα στην πλευρά του
συνοδηγού και δύο τριθέσιους πάγκους
πίσω. Μία ολόκληρη ποδοσφαιρική
ομάδα και οι αναπληρωματικοί μπο-
ρούν να χωρέσουν στο Movano 17
θέσων

Για ογκώδη αντικείμενα ή
ανάγκες μεταφορών που
δεν μπορεί να καλύψει
ούτε η ευρεία γκάμα ερ-
γοστασιακών εκδόσεων
του Movano, η Opel προ-
σφέρει το Movano chassis
σε τρεις τύπους – με chas-
sis cab, crew cab ή plat-
form cab (από 29.225€).
Στη διάταξη chassis και
crew cab, το Movano είναι
η ιδανική βάση για εξατο-

μικευμένες μετατροπές
και πολύ ειδικές επαγγελ-
ματικές απαιτήσεις. Σε
αυτές τις εκδόσεις, οι καμ-
πίνες επιβατών είναι κλει-
στές στο πίσω τμήμα.
Αντίθετα, το Movano με
platform cab είναι ανοιχτό
πίσω, επιτρέποντας τη διέ-
λευση από την καμπίνα
επιβατών στο χώρο φόρ-
τωσης σε εξατομικευμέ-
νες μετατροπές.

Οχήματα μεταφοράς επιβατών: για μετακινήσεις μιας ομάδα ποδοσφαίρου ή ως μέσα μαζικής μεταφοράς

Chassis με cab, crew cab ή platform cab

Χώρος εργασίας πίσω από το τιμόνι:
στυλ, ασφάλεια, άνεση, συνδεσιμότητα
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Η ευρεία γκάμα εκδόσεων αποτελεί μέρος του DNA του
Movano, όπως και ο εκτενής εξοπλισμός. Σύστημα
Σταθεροποίησης σε περίπτωση Πλευρικών Ανέμων
(Side-Wind Assistant), φώτα ημέρας LED, σύστημα κεν-
τρικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό και ραδιόφωνο με
διεπαφή Bluetooth ή σύνδεση USB προσφέρονται στάν-
ταρ. Επιπλέον, η Opel προσφέρει και άλλα χαρακτηρι-
στικά στο μεγάλο LCV που αυξάνουν αισθητά τα επίπεδα
ασφάλειας κυρίως σε επαγγελματική χρήση. Μεταξύ
αυτών είναι το προαιρετικό Σύστημα Προειδοποίησης
Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning) στον εξωτερικό
καθρέπτη – για πρώτη φορά στο Movano – και κάμερα
οπισθοπορείας (Rear Vision camera). Μία ειδική κάμερα
δείχνει στον οδηγό τι συμβαίνει πίσω από το όχημα ενώ
αυτό κινείται. Σε μετατροπές panel van με διαχωριστικό
μεταξύ cockpit και χώρου αποσκευών, οι οδηγοί δεν
χρειάζεται πλέον να βασίζονται μόνο στους εξωτερικούς
καθρέπτες. Η κάμερα που τοποθετείται ψηλά στο πίσω
τμήμα του οχήματος βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα.
Το σύστημα Blind Spot Warning αποτρέπει ατυχήματα με
άλλους χρήστες του δρόμου, για παράδειγμα με δικυκλι-
στές όταν το όχημα στρίβει. Πρόσθετα χαρακτηριστικά
ασφάλειας του νέου Movano περιλαμβάνουν το προαι-
ρετικό Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας
(Lane Departure Warning).
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Το νέο Movano προσφέρει έναν άνετο και συνδεδε-
μένο χώρο εργασίας, με αναπαυτικά καθίσματα για τον
οδηγό και το συνοδηγό και 22 προαιρετικούς αποθη-
κευτικούς χώρους που προσθέτουν συνολικά 104
λίτρα για την αποθήκευση αντικειμένων. Ιδιαίτερα πρα-
κτικό είναι το ντουλαπάκι FlexTray στην πλευρά του
συνοδηγού, που ανοίγει προς τα έξω σαν συρτάρι και
έχει χωρητικότητα 10,5 L. Το Navi 50 IntelliLink Pro βρί-
σκεται στην κορυφή της λίστας infotainment. Το σύ-
στημα είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android
Auto1 και προσφέρει εξαιρετική συνδεσιμότητα.
Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής capacitive 7,0”, εξαιρε-
τικά εύχρηστη και λειτουργική. Smartphones συνδέ-
ονται μέσω Bluetooth® ή USB. Η ασύρματη φόρτιση
είναι επίσης νέο χαρακτηριστικό στο Movano.

Από Μικρά Λεωφορεία Μέχρι Ανατρεπόμενα 
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Το Movano επαναπροσδιορίζει την έννοια της απόδοσης με μία νέα γενιά κινητήρων (κατανάλωση καυσίμου

NEDC1 Movano panel van: στην πόλη 9,7-6,1 l/100km, εκτός πόλης 8,5-5,3 l/100km, μικτός κύκλος 9,0-5,8

l/100 km, 233-154 g/km CO2). Οι κινητήρες BiTurbo diesel αποδίδουν περισσότερη ισχύ και ροπή συγκριτικά

με τα σύνολα του προηγούμενου μοντέλου – με χαμηλότερη κατανάλωση. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν

μεταξύ εμπρόσθιας (FWD) και πίσω κίνησης (RWD) καθώς και μεταξύ σύγχρονων χειροκίνητων κιβωτίων

έξι σχέσεων και  ενός αυτοματοποιημένου μηχανικού. Οι κινητήρες 2.3L – που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα

εκπομπών ρύπων Euro 6d-TEMP (light duty) και Euro VId (heavy duty) – αποδίδουν από 131hp έως 180hp.

Πέραν της εμπρόσθιας κίνησης (FWD), οι “Heavy Duty” εκδόσεις του Movano διατίθεται προαιρετικά με πίσω

κίνηση (RWD) και, σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα και με τετρακίνηση (AWD).

Άλμα απόδοσης με νέους κινητήρες και τεχνολογία BiTurbo





SETRA ComfortClass 500

Σε θέση …business class 
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Το νέο ComfortClass 500 που προσφέρεται σε εκδόσεις από

43 έως και 55 θέσεις,  είναι το κατάλληλο λεωφορείο καλύ-

πτοντας όλες τις πτυχές του οδικού τουρισμού και των μετα-

κινήσεων, τόσο για τις μεγάλες διαδρομές όσο και για τις

αστικές, όπως από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Είναι , ου-

σιαστικά το πιο κατάλληλο τουριστικό λεωφορείο, τόσο για την

περιήγηση, την ξενάγηση στην πόλη, αλλά και για το υπερα-

στικό ταξίδι. Όλα αυτά χάρη στην μεγάλη ποικιλία μοντέλων

και εξοπλισμών που προσφέρεται το νέο ComfortClass 500,

με διάφορα μήκη, ύψη και εκδόσεις θυρών. Στο νέο

ComfortClass 500 υπερέχει η υψηλή άνεση που μετατρέπει

κάθε διαδρομή σε μοναδική εμπειρία, τόσο για τους επιβάτες

αλλά και για τον οδηγό.
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Σήμερα, το ComfortClass 500 αποτελεί μια από τις πρώτες

επιλογές χιλιάδων ιδιοκτητών σε όλο τον κόσμο, αναγνωρί-

ζοντας τα πλεονεκτήματα του, σε επίπεδο τεχνολογίας, άνε-

σης και αποδοτικότητας των κινητήρων. Αντιπροσωπεύει

μία μοντέρνα γενιά τουριστικών λεωφορείων με κομψό δυ-

ναμισμό. Το νέο λεωφορείο, που έχει στην παρακαταθήκη

του μια σειρά σημαντικών διακρίσεων, φέρει μια μοντέρνα

εμφάνιση σε συνδυασμό με τον πιο βελτιωμένο συντελεστή

αεροδυναμικής - 0,33 – συμβάλλοντας, τόσο στην αθόρυβη

λειτουργία του, όσο και στην οικονομία καυσίμου. Στην εξω-

τερική του σχεδίαση το αεροδυναμικό ComfortClass 500 μι-

λάει τη γλώσσα του μέλλοντος. 

Με ατού την πολυτέλεια

Το ComfortClass 500 είναι άνετο σε όλα του τα σημεία.

Συγκεκριμένα, το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος των 2,10 μέ-

τρων και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της οροφής δημιουργούν

μια μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας: ο χώρος των επιβατών

φαρδαίνει πλευρικά προς τα επάνω, εξασφαλίζοντας εντυ-

πωσιακή θέα μέσα από τα μεγάλα πανοραμικά παράθυρα.

Τα νέας σχεδίασης πλαίσια χειριστηρίων οροφής της

ComfortClass 500 διαθέτουν μεταξύ άλλων ένα βασικό φως

με δύο διαφορετικές βαθμίδες φωτισμού. Δύο φώτα ανά-

γνωσης LED στο βασικό εξοπλισμό προσφέρουν ευχάριστο,

θερμό λευκό φως. Προαιρετικά τα πλαίσια χειριστηρίων

εξοπλίζονται με κουμπί στάσης ή κλήσης συνοδού. Τα πλαί-

σια χειριστηρίων οροφής μπορεί να είναι τοποθετημένα ξε-

χωριστά για κάθε κάθισμα ή ανεξαρτήτως καθισμάτων

(προαιρετικά). Τα καθίσματα του έχουν σχεδιαστεί με γνώ-

μονα την άνεση των επιβατών, ακόμη και στα πολύωρα τα-

ξίδια. 
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Συνδεσιμότητα και Ψυχαγωγία 
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Το νέο ComfortClass 500  προσφέρεται με
πλειάδα συστημάτων που ενισχύουν την
ενεργητική και παθητική ασφάλεια του,
όμως το προηγμένο σύστημα Active Brake
Assist 4 (ABA 4) που προειδοποιεί τον
οδηγό όταν μειωθεί επικίνδυνα η προκα-
θορισμένη απόσταση από προπορευόμενο
όχημα ή από κάποιο ακίνητο εμπόδιο και
επίκειται ατύχημα εάν δεν αλλάξει ο τρό-
πος οδήγησής του. Επιπλέον το σύστημα
ABA 4 αναγνωρίζει πεζούς που κινούνται
στο πλάι του λεωφορείου. Εάν ο οδηγός
δεν αντιδράσει στην προειδοποίηση του
συστήματος, ξεκινάει αυτόνομα μία διαδι-
κασία πλήρους πέδησης. Το νέο
ComfortClass 500 προσφέρεται με μια νέα
γενιά κινητήρων BlueEFFICIENCY Power
με σύστημα εκ των υστέρων επεξεργασίας
καυσαερίων BlueTEC 6 ώστε να συνδυά-
ζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου με μει-
ωμένες εκπομπές ρύπων. Χάρη στη
σύγχρονη τεχνολογία ψεκασμού, οι κινη-
τήρες εντυπωσιάζουν επίσης με την εξαι-
ρετική απόδοση ισχύος και ροπής και
ιδιαίτερα δυναμικές επιταχύνσεις – σε όλο
το εύρος στροφών.

Με το προαιρετικό Coach MediaRouter οι επιβάτες μπο-

ρούν να αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω

WLAN ή να λαμβάνουν έτοιμα, διαθέσιμα περιεχόμενα

μέσων στις κινητές συσκευές τους. Ο προαιρετικός δέ-

κτης DVB T2 μεταδίδει τηλεοπτικά προγράμματα στις

οθόνες των επιβατών ή αναπαράγει ταινίες και μουσική

μέσω θύρας USB. 

Στα πλεονεκτήματα του συμπεριλαμβάνετε η άνεση στην

είσοδο του, μεταξύ αυτών και η σημαντική λειτουργία

επιγονάτισης που χαμηλώνει το ύψος εισόδου του λε-

ωφορείου για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία κατά την επι-

βίβαση. Επίσης, τα φαρδιά σκαλοπάτια και η κομψή

κουπαστή κάνουν απολαυστική την επιβίβαση στο λε-

ωφορείο. Επίσης, υπάρχει η επιλογή της θέσης της πίσω

πόρτας, ή η τοποθέτηση μεσαίας πόρτας.  Παράλληλα,

το μεγάλο παρμπρίζ και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες

προσφέρουν μια εξαιρετική ορατότητα στους τουρίστες

αλλά και τον οδηγό. Ο οδηγός έχει στη διάθεση του όλες

τις κατάλληλες ηλεκτρονικές πληροφορίες, για την κα-

τάσταση του οχήματος, cruise control, συστήματα υπο-

βοήθησης ενώ, ξεχωρίζει το Coach Multimedia System

(με τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη του και το σύστημα πλοή-

γησης, ειδικά σχεδιασμένο για λεωφορείο, ενσωματώ-

νεται αρμονικά στη συνολική εικόνα του κόκπιτ.

Ασφάλεια – κινητήρες Συνδεσιμότητα και Ψυχαγωγία 
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Πενήντα χρόνια στην έρευνα 

τροχαίων ατυχημάτων

Η Ομάδα Έρευνας Ατυχημάτων - Accident

Research Team (ART) εργάζεται με σκοπό τη βελ-

τίωση τόσο της ενεργητικής όσο και της παθητικής

ασφάλειας των φορτηγών Volvo. Η παθητική

ασφάλεια σχεδιάζεται με σκοπό την ελαχιστοποί-

ηση των συνεπειών του όποιου ατυχήματος, ενώ

ενεργητική ασφάλεια σημαίνει αποφυγή ή περιο-

ρισμό της έκτασης μιας σύγκρουσης.  Εάν γίνει κα-

τανοητό το πώς συμβαίνουν τα τροχαία ατυχήματα,

με σχολαστική διερεύνηση πραγματικών περιστα-

τικών, τότε μπορεί να αποφευχθεί η επανάληψή

τους και να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές. 

«Κάθε χρόνο 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώ-

νονται σε όλο τον κόσμο σε τροχαία ατυχήματα.

Αυτό είναι για εμάς θέμα μέγιστης προτεραιότητας»

εξηγεί η Anna Wrige Berling, Διευθύντρια Οδικής

& Προϊοντικής Ασφάλειας της Volvo Trucks. «Οι

προσπάθειες της Ομάδας Έρευνας Ατυχημάτων

αποφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη δημι-

ουργία ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλ-

λοντος για τους οδηγούς φορτηγών και τη

βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους

χρήστες των δρόμων. Επιπλέον,  η έρευνα υπο-

στηρίζει το όραμά μας περί ασφάλειας, για μηδε-

νικά τροχαία ατυχήματα με την εμπλοκή φορτηγών

Volvo.»

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο από τότε που η Ομάδα Έρευνας

Ατυχημάτων της Volvo Trucks ξεκίνησε συστηματικά να συγκεντρώνει και να

αναλύει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τροχαία ατυχήματα σε πραγματικές

συνθήκες και να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Οι γνώσεις που έχει αποκομίσει

είναι εξαιρετικά πολύτιμες στην εξέλιξη των συστημάτων και στη σχεδίαση των

μελλοντικών οχημάτων, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των φορτηγών και

εν γένει του τομέα μεταφορών.

Accident Research
Team (ART) 

Η Ομάδα Έρευνας Ατυχημάτων - Accident Research Team (ART) εργάζεται με σκοπό τη 

βελτίωση τόσο της ενεργητικής όσο και της παθητικής ασφάλειας των φορτηγών Volvo
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Ατυχήματα σε πραγματικές συνθήκες

συμπληρώνουν τα προγραμματισμένα crash tests


«Η ασφάλεια είναι βασική αξία της Volvo από τότε που ιδρύθηκε η εταιρία» σχολιάζει η Anna

Theander, Επικεφαλής Ομάδας Έρευνας Ατυχημάτων. «Το 1969 δημιουργήθηκε η Ομάδα Έρευνας

Ατυχημάτων για τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων σε πραγματικές συνθήκες. Στόχος ήταν και

παραμένει να είναι η ασφαλέστερη κυκλοφορία στους δρόμους, με αξιοποίηση αυτών των πληρο-

φοριών στη σχεδίαση των μελλοντικών οχημάτων.»

Σήμερα, η Ομάδα Έρευνας Ατυχημάτων είναι ένα διεπιστημονικό δίκτυο έρευνας της ασφάλειας με

συμμετοχή πραγματογνωμόνων. Αυτοί συγκεντρώνουν και ανταλλάσσουν μοναδικά ευρήματα για

τις αιτίες των ατυχημάτων σε αληθινές συνθήκες – που έρχονται να προστεθούν στις γνώσεις που

αποκτώνται μέσω των εργαστηριακών crash tests. Επιπλέον, η ομάδα χρησιμοποιεί ανάλυση δε-

δομένων και τοπικές στατιστικές κυκλοφοριακών συμβάντων για ακόμα βαθύτερη κατανόηση.

VOLVO TRUCKS

ασφάλεια «
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Η γνώση από το παρελθόν

παρακαταθήκη για το μέλλον


«Επί 50 χρόνια, η Ομάδα Έρευνας Ατυχημάτων μα-

θαίνει από το παρελθόν διερευνώντας τοποθεσίες

ατυχημάτων και τροφοδοτεί τους υπεύθυνους εξέ-

λιξης προϊόντων με κρίσιμες πληροφορίες για την

ασφάλεια» δήλωσε η Anna Theander.

«Προσβλέποντας στο μέλλον, τα στοιχεία που απο-

κομίζει η ομάδα ART θα συνεχίσουν να συμβάλ-

λουν ενεργά στο έργο της Volvo Trucks για

περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τόσο

των παραδοσιακών οχημάτων με οδηγό όσο και το

νέων, αυτόνομων φορτηγών.»  

ασφάλεια «


«Η βαθιά γνώση που αποκτά η ομάδα ART λειτουργεί ως πολύτιμη συνεισφορά και καθοδήγηση στην ασφάλεια για

τις ομάδες προϊοντικής εξέλιξης» εξηγεί η Anna Wrige Berling. «Αν και η ομάδα ART δεν ασχολείται η ίδια με την

ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας, η κατανόηση περίπλοκων σεναρίων ατυχημάτων από τους ειδικούς μας, προ-

σφέρει στις ομάδες προϊοντικής εξέλιξης πρόσθετη γνώση και αυτοπεποίθηση στη δημιουργία λύσεων που προχω-

ρούν πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις.» 

VOLVO TRUCKS
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Όνειρο ζωής!

FORD
TRANSIT

Λίγο πριν το λιγοστό φως της ημέρας παρα-
χωρήσει τη θέση του στις ατελείωτες αρκτι-
κές νύχτες, οι σύγχρονοι εξερευνητές James
Forrest και Nic Hardy ξεκινούν μία ακόμα πε-
ριπέτεια. Και συγκεκριμένα, ένα ταξίδι στο
Trollveggen (ή Troll Wall), στην υψηλότερη κά-
θετη ανάβαση, που βρίσκεται στη Νορβηγία
σε υψόμετρο 1.676 μ.
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Το βίντεο καταγράφει τις περιπέτειές τους καθώς ξεκι-

νούν από το Alesund. Κατόπιν επισκέπτονται μία δύ-

σβατη παραλία στο Gødoya και διασχίζοντας τον Atlantic

Ocean Road κατευθυνόμενοι προς το νησί Sekken, κα-

ταλήγουν στο Trollstiggen. Το μενού δραστηριοτήτων των

πρωταγωνιστών μας περιλαμβάνει ορειβασία, βόλτα με

καγιάκ, ποδηλασία και πεζοπορία εν μέσω εντυπωσια-

κών και απόκρημνων τοπίων με ανυπέρβλητο φόντο τα

φιόρδ.  

Πιστός σύντροφος σε αυτό το εγχείρημα είναι το Ford

Transit Custom Nugget που εκτελεί χρέη μεταφορικού

μέσου και σπιτιού ταυτόχρονα, προσφέροντάς τους πο-

λυτελή διαμονή πολλών αστέρων κατά τη νυχτερινή τους

διαβίωση στη φύση. 

Μεταξύ άλλων, στο βίντεο παρακολουθούμε τους εξε-

ρευνητές μας να ανεβαίνουν σε μία πανέμορφη τοποθε-

σία από την οποία διακρίνονται τρεις διάσημες κορυφές

που φέρουν τις ονομασίες Kongen (The King / Ο

Βασιλιάς), Dronninga (The Queen / Η Βασίλισσα) και

Bispen (The Bishop / Ο Επίσκοπος). 

Πρόκειται για το πρώτο μιας σειράς επεισοδίων με τίτλο

“Great Escapes”, το καθένα από τα οποία ακολουθεί αν-

θρώπους που λατρεύουν την περιπέτεια και θέλουν να

ταξιδεύουν σε ασυνήθιστα μέρη με συναρπαστικά τοπία,

παρέα με lifestyle οχήματα της γκάμας Ford.  
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Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας στα χέρια μεταφορέων και
επαγγελματιών οδηγών, ο στόλος των ηλεκτρικών φορτηγών
FUSO eCanter έχει συμπληρώσει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα,
όντας ένα φορτηγό με μηδενικές εκπομπές ρύπων . Οι πελάτες
που έχουν στα χέρια τους το ηλεκτρικό φορτηγό της γερμανικής
φίρμας είναι περίπου 150 eCanter, σε διαφορετικές πόλεις σε
όλο τον κόσμο, όπως είναι η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Βερολίνο,
το Λονδίνο. 
Για την συμπλήρωση του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων, ο
Hartmut Schick, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation και επικεφαλής της
Daimler Trucks Asia ανέφερε ότι: "Με περισσότερα από ένα
εκατομμύριο χιλιόμετρα συμπληρωμένα στα χέρια μεταφο-
ρέων σε καθημερινές δραστηριότητες και σε επτά πόλεις σε

τρεις ηπείρους, το FUSO eCanter έχει αποδείξει την αξιοπιστία
και την ικανότητα παραγωγής του. Ταυτόχρονα, αποκτάμε πο-
λύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς.
Συνεπώς, η FUSO υπογραμμίζει τον πρωτοποριακό της ρόλο
στον τομέα των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων. "
Μια απόσταση ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων ισούται με την
απόσταση διάνυσης 25 φορές κατά μήκος του ισημερινού. Ο
αριθμός των συσσωρευμένων χιλιομέτρων είναι ακόμα πιο εν-
τυπωσιακός, λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις λειτουργίες των
πελατών, όπου το FUSO eCanter καλύπτει συνήθως απόσταση
30 έως 80 χιλιομέτρων την ημέρα. Με την αυτονομία των 100
χιλιομέτρων, , το όχημα των 7,49 τόνων ανταποκρίνεται εύκολα
στις απαιτήσεις διανομής μικρής εμβέλειας, κοινώς για αστική
χρήση.

Μitsubishi e-Canter

H FUSO υπογραμμίζει τον πρωτοποριακό της ρόλο στον τομέα των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων με το e-

CANTER.

Ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα
με το ηλεκτρικό φορτηγό e-CANTER

Συνεχής εξέλιξη προς παραγωγή μεγάλων σειρών

Το FUSO eCanter είναι το πρώτο , ηλεκτρικό ελαφρύ φορτηγό στον κόσμο προς το παρόν σε μικρές σειρές παραγωγής. Η FUSO
γιόρτασε την παγκόσμια κυκλοφορία του FUSO eCanter στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2017 και από τότε έχει παραδώσει
το όχημα σε πολλούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα, οι μηχανικοί της Daimler συλλέγουν δεδομένα και επιθεωρούν την καθημερινή λειτουργία του οχήματος, τα προφίλ
διαδρομής και τα χαρακτηριστικά φόρτισης μαζί με τους πελάτες και τα δρομολόγια που πραγματοποιούν σε διαφορετικές συν-
θήκες εργασίας. Οι πληροφορίες θα ωφελήθσουν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του FUSO eCanter. Το FUSO eCanter πα-
ράγεται στο Kawasaki της Ιαπωνίας και στο Tramagal της Πορτογαλίας.
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H GRANTEX  αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της Aplus για την Ελλάδα

Η Aplus καλύπτει τόσο τα βαρέα όσο και τα ελαφρά επαγγελματικά

οχήματα και με την τεχνολογική υπεροχή, την εξειδίκευση και τις και-

νοτομίες των προϊόντων της αποτελεί τον αξιόπιστο και επιτυχημένο

μακροπρόθεσμο συνεργάτη σας.

Με πλήρη γκάμα, ανταγωνιστικές τιμές και κορυφαία ποιότητα, τα

Aplus γίνονται η σταθερή σας επιλογή!

Αποκτήστε μπάρες, ακρόμπαρα και μπάρες τύπου "λάμδα" από τους

συνεργάτες της GRANTEX σε όλη την Ελλάδα.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει συνεργασία

με την Aplus, μία από τις κορυφαίες μάρκες στα ανταλλακτικά

συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης για την αυτοκι-

νητοβιομηχανία, που κατασκευάζονται από το 1992.






