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 Έρευνα


Πόσο καλοί και πόσο κακοί οδηγοί είμαστε

■Εξαιρετική έρευνα για οδηγούς, τόσο για επιβατικών όσο και τους επαγγελματίες

■ Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η απροσεξία είναι βασική αιτία ατυχημάτων, ενώ, οι Έλληνες

παραμένουν επιθετικοί, με το κινητό στο χέρι και τους πιάνει πολύ συχνά υπνηλία! 

Αν και γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την

απροσεξία στο τιμόνι, οι Ευρωπαίοι οδηγοί κινδυνεύουν όλο

και περισσότερο εξαιτίας των συνδεδεμένων συσκευών

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η απροσεξία είναι η κύρια αιτία

θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων (54% | 57% των

Ελλήνων, με μια πτώση 8 μονάδων σε σχέση με το 2017),

πριν ακόμη και από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ή ναρκωτικών ουσιών (49%, -7 μονάδες σε σχέση με το

2017 | 46% στην Ελλάδα) και η δεύτερη αιτία στον αυτοκινη-

τόδρομο (40%, με συνεχόμενη αύξηση τα τελευταία δύο

χρόνια | 31%, +3). Αυτή η συνείδηση του κινδύνου επιβεβαι-

ώνεται από την αντίληψη για την επικινδυνότητα των παρα-

γόντων απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση:

Ομόφωνα (97% | 98%) πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνο να

στέλνουν ή/και να διαβάζουν SMS στο κινητό ή email ενώ

οδηγούν και να μιλούν στο τηλέφωνο χωρίς hands-free

(94% | 95%), ενώ σχεδόν 9 στους 10 (89% | 93%) έχουν την

ίδια άποψη για τη ρύθμιση του GPS τους ενώ οδηγούν.
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Πόσο καλοί και πόσο κακοί οδηγοί είμαστε

• Σχεδόν 1 στους 2 Ευρωπαίους οδηγούς (49%, δηλαδή +6 μο-

νάδες σε σχέση με το 2017) μιλά στο τηλέφωνο μέσω συστή-

ματος Bluetooth ενώ οδηγεί (πρβλ. 60% στην Ελλάδα και στην

Ιταλία έναντι 40% στη Μεγάλη Βρετανία). Πρόκειται για μια

πρακτική που θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη σε σχέση με άλ-

λους παράγοντες απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση,

παρόλο που οι συνέπειές της στις δυνατότητες επικέντρωσης

της προσοχής είναι εξίσου αρνητικές.

• Το 43% (+4) παραδέχεται ότι ρυθμίζει το GPS του ενώ οδηγεί

(πρβλ. 57% στην Πολωνία έναντι 30% στην Ισπανία | 44% στην

Ελλάδα, +9),

• Το 33% (+2) μέσω ασύρματων ή ενσύρματων ακουστικών

ενώ οδηγεί (πρβλ. 54% στην Ελλάδα (+5) έναντι 16% στη Γαλλία

και τη Μεγάλη Βρετανία),

• Σχεδόν 1 στους 4 οδηγούς (αμετάβλητο ποσοστό) στέλνει

ή/και διαβάζει SMS στο κινητό ή email ενώ οδηγεί (πρβλ. 33%

στην Πολωνία έναντι 14% στην Ισπανία | 31%, +5),

• Το 19% (+3) ενημερώνει τους άλλους οδηγούς για κάποιο

συμβάν μέσω μιας εφαρμογής smartphone ή μέσω ενός συ-

στήματος υποβοηθούμενης οδήγησης ενώ οδηγεί (πρβλ. 31%

στην Πολωνία έναντι 10% στην Ολλανδία | 25%, +4).

Η μόνη πρακτική που έχει σημειώσει πτώση τα 2 τελευταία χρόνια είναι η χρήση του τηλεφώνου κατά την οδήγηση χωρίς

hands-free, που ωστόσο αφορά πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων (27%, -5 μονάδες | το 51% των Ελλήνων οδηγών

παραδέχονται ότι συμπεριφέρονται έτσι, -3 μονάδες), παρόλο που η πρακτική αυτή έχει απαγορευθεί και στις 11 χώρες που

συμμετείχαν στη μελέτη.

Η χρήση των συνδεδεμένων συσκευών ενώ οδηγούν εξακολουθεί, 

παρόλα αυτά, να αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς:
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Πόσο καλοί και πόσο κακοί οδηγοί είμαστε

Μεταξύ των πιο προχωρημένων λόγων για να εξηγήσουν τις επικίνδυ-
νες συμπεριφορές στο συγκεκριμένο θέμα, οι Ευρωπαίοι επικαλούνται
το συναίσθημα ότι γνωρίζουν τα όριά τους και μέχρι πού μπορούν να
πάνε, αλλά και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν σκέφτονται ποτέ
τον κίνδυνο. Έτσι, αυτή η απροβλημάτιστη στάση και η υπερβολική αυ-
τοπεποίθηση συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ στο τιμόνι. Κατά τα
λοιπά, περισσότεροι από 1 στους 10 Ευρωπαίους (11%, αύξηση 4 μονά-
δων σε έναν χρόνο) παραδέχεται ότι υπέστη ή παραλίγο να υποστεί ατύ-
χημα λόγω της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (πρβλ.
17% στην Ελλάδα (+7 σε έναν χρόνο) έναντι 7% στη Μεγάλη Βρετανία).

Παρόλο που η υπνηλία στο τιμόνι καταλαμβάνει τη 2η θέση μεταξύ των
κύριων αιτιών θανατηφόρων ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο από
το 2014, γεγονός που μαρτυρά την πραγματική συνείδηση των
Ευρωπαίων επί του θέματος, φέτος βρίσκεται μόλις στην 4η θέση (20%
των κλήσεων και -18 μονάδες σε σχέση με το 2017 | 8% των κλήσεων
για τους Έλληνες, 
-25 μονάδες σε σχέση με το 2017) ακολουθώντας την υπερβολική τα-
χύτητα (44%, αμετάβλητο ποσοστό | 58%, +1), την απροσεξία (40%, +5 |
31%, +3) ή την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών
(24%, -2 | 24%, -3). Σήμερα, σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, έχουν μει-
ωθεί οι κλήσεις για αυτόν τον λόγο. Παρόλο που οι Έλληνες (8%) και οι
Ολλανδοί (9%) είναι αυτοί που υποτιμούν περισσότερο αυτόν τον παρά-
γοντα ατυχημάτων, η υπνηλία είναι, παρόλα αυτά, η συνηθέστερη αιτία
θανατηφόρων ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο στη Γαλλία (41%,
παρά μια πτώση 12 μονάδων), που αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη.



Αυτή η μείωση της συνείδησης του κινδύ-
νου της υπνηλίας συνοδεύεται και από ορι-
σμένες κοινώς αποδεκτές αντιλήψεις εκ
μέρους των οδηγών για την ικανότητά τους
να ανταποκρίνονται στο τιμόνι παρά την
κούραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Έτσι, το 43% των Ευρωπαίων (έως το 53%
στη Πολωνία έναντι του 25% στη Σουηδία |
38% των Ελλήνων) πιστεύουν λανθασμένα
ότι οδηγούν εξίσου καλά ή ακόμη καλύτερα
όταν είναι κουρασμένοι επειδή προσέχουν
πολύ περισσότερο ή επειδή ξέρουν τι πρέ-
πει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την
κούρασή τους ενώ συνεχίζουν να οδηγούν.
Δεν προκαλεί, συνεπώς, εντύπωση να
πούμε ότι 1 στους 4 οδηγούς (27%) είναι πε-
πεισμένος ότι μπορεί να οδηγήσει ενώ είναι
κουρασμένος (πρβλ. 46% στην Πολωνία
έναντι 16% στη Γερμανία | 26% των Ελλήνων
οδηγών).
Ωστόσο, πάνω από 1 στους 10 Ευρωπαίους
οδηγούς (12%) παραδέχεται ότι υπέστη ή
παραλίγο να υποστεί ατύχημα λόγω νυσταγ-
μού ή ύπνου κατά την οδήγηση, οι Έλληνες
(13%) και οι Ιταλοί (14%) είναι οι περισσότεροι.
Εξάλλου, πάνω από 1 στους 2 Ευρωπαίους
οδηγούς (53%) έχει ήδη βιώσει ένα επεισό-
διο υπνηλίας κατά την οδήγηση:  
• Το 26% (+1 μονάδα σε σχέση με το 2017)
έχει την εντύπωση ότι έχει αποκοιμηθεί για
ελάχιστα δευτερόλεπτα στο τιμόνι (πρβλ. 37%
στη Γαλλία έναντι 17% στη Μεγάλη Βρετανία
| 26% στην Ελλάδα, +1),
• Το 16% (+2 μονάδες) έχει εισέλθει στις λω-
ρίδες έκτακτης ανάγκης ή έχουν ανέβει στο
κράσπεδο εξαιτίας μιας στιγμής απροσεξίας
ή υπνηλίας (πρβλ. 28% στη Γαλλία έναντι 10%
στην Ολλανδία | 11%, +2).
Γενικότερα, πάνω από 1 στους 2
Ευρωπαίους οδηγούς (55% | 51% στην
Ελλάδα) παραδέχονται ότι έχουν πιάσει τον
εαυτό τους να αντιμετωπίζει προβλήματα
έλλειψης προσοχής ή ευερεθιστότητας ενώ
οδηγούν, λόγω έλλειψης καλής ποιότητας
ύπνου.

Οι κοινώς αποδεκτές αντιλήψεις και οι κακές 

πρακτικές απέναντι στον κίνδυνο της υπνηλίας 

εξακολουθούν να υπάρχουν. Ας μην εφησυχάζουμε!
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Πόσο καλοί και πόσο κακοί οδηγοί είμαστε

• Το 85% των Ευρωπαίων (+4 μονά-
δες σε σχέση με το 2017) κοιμούνται
πιο αργά ή ξυπνούν πιο νωρίς (πρβλ.
93% στην Πολωνία έναντι 85% στην
Ιταλία | 90% των Ελλήνων, +3),
• Το 79% (+3) τελειώνει τις προετοιμα-
σίες για την αναχώρηση αργά το από-
γευμα της προηγούμενης της
αναχώρησης (πρβλ. 91% στην Ελλάδα
(+3) έναντι 67% στην Ολλανδία),
• Το 67% (+1) ταξιδεύει τη νύχτα
(πρβλ. 79% στην Πολωνία έναντι 52%
στην Ολλανδία | 72%, +5).
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η

συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές
που βοηθούν στη διατήρηση ενός
καλού επιπέδου εγρήγορσης δεν γε-
νικεύεται εύκολα, ενώ σημειώνεται
και μείωση σε σχέση με το 2017:
• Το 70% (-3) αλλάζει οδηγό κατά τη
διάρκεια της διαδρομής (πρβλ. 80%
στη Σουηδία έναντι 60% στη Μεγάλη
Βρετανία |
72% στην Ελλάδα, -2),
• Το 56% (-4) σταματά κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής για να κοιμηθεί
για λίγη ώρα (πρβλ. 81% στο Βέλγιο
έναντι μόλις 42% στην Ελλάδα).

“Παρόλο που αισθάνονται κόπωση, οι οδηγοί λανθασμένα πιστεύουν ότι μπο-

ρούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους ‘προσέχοντας’. Ωστόσο, δεν μπορούμε

να νικήσουμε ένα επεισόδιο υπνηλίας, που είναι η κύρια αιτία θανατηφόρων

ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Τα μόνα αποτελεσματικά μέτρα εξακο-

λουθούν να είναι η στάση κάθε 2 ώρες ή μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ενδεί-

ξεις ύπνου και ένας σύντομος ύπνος”.

Έτσι:



Οι καταστάσεις αυτές όλο και λιγότερο προ-
καλούν έκπληξη, καθώς 1 στους 3
Ευρωπαίους (34%, -2 μονάδες) παραδέχον-
ται ότι ακόμη οδηγούν όταν αισθάνονται
κουρασμένοι, μια συμπεριφορά που, πα-
ρόλα αυτά, είναι αναμφισβήτητα επικίνδυνη
και δυστυχώς πολύ καλά εδραιωμένη στις
συνήθειες των Ελλήνων (48%, -7 μονάδες)
έναντι 23% για τους Ολλανδούς (αμετάβλητο
ποσοστό). Οι μεγάλες διαδρομές δεν εξαι-
ρούνται από αυτούς του κινδύνους, καθώς
ο χρόνος οδήγησης πριν από στάση, 3 ώρες
και 19 λεπτά, δεν σταματά να αυξάνεται (+5
λεπτά). Στην Ελλάδα, ο χρόνος αυτός είναι 3
ώρες και 38 λεπτά, σημειώνοντας αύξηση
κατά 21 λεπτά σε σχέση με το 2017. Οι Γάλλοι
είναι αυτοί που τηρούν περισσότερο τη σύ-
σταση για στάση κάθε 2 ώρες, ενώ ο μέσος
χρόνος οδήγησής τους πριν από στάση είναι
2 ώρες και 49 λεπτά, ενώ οι Πολωνοί δη-
λώνουν ότι οδηγούν 4 ώρες και 23 λεπτά
πριν κάνουν στάση!
Πριν την αναχώρηση, ακόμη και αν το 76%
των Ευρωπαίων (-1) αναβάλουν την ανα-
χώρησή τους όταν είναι κουρασμένοι, εξα-
κολουθούν να υπάρχουν κακά
αντανακλαστικά που μπορεί να επιτείνουν
ακόμη περισσότερο την ανάγκη ύπνου
(πρβλ. 87% των Ελλήνων οδηγών αφορά
αυτή η διαπίστωση έναντι 52% στην
Ολλανδία). 
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Πόσο καλοί και πόσο κακοί οδηγοί είμαστε

Πραγματική μάστιγα στους ευρωπαϊκούς δρόμους και

παρά τις σημαντικές διαφορές ανά χώρα, τα περιστατικά

επιθετικής συμπεριφοράς αυξάνονται και χαρακτηρίζονται

έντονα από τον φόβο επιθετικής συμπεριφοράς κάποιου

άλλου οδηγού (84%, +4 μονάδες σε σχέση με το 2017). Αυτό

το συναίσθημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη νότια Ευρώπη, με

ποσοστό 89% για τους Ισπανούς, 88% για τους Ιταλούς και

87% για τους Έλληνες και τους Γάλλους). Μεταξύ των επι-

θετικών συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί:

• Το 56% (+2) των Ευρωπαίων οδηγών εξυβρίζουν άλλον

οδηγό (η συμπεριφορά αυτή αφορά το 71% των Ελλήνων

έναντι ποσοστού 32% για τους Σουηδούς),

• Το 53% (+7) παραδέχεται ότι κορνάρει άσκοπα σε οδη-

γούς που το εκνευρίζουν (πρβλ. 66% των Ισπανών έναντι

33% των Γερμανών | 63%, +5),

• Το 36% (+5) κάνει προσπέραση από δεξιά στον αυτοκινη-

τόδρομο] (πρβλ. 49% των Ολλανδών έναντι 20% των

Σλοβάκων | 39%, +1),

• Το 34% (+3) κολλά στα οχήματα των οδηγών που το

εκνευρίζουν (πρβλ. 51% των Ελλήνων έναντι 23% των

Σλοβάκων),

• Το 19% (+4) δεν διστάζει να κατέβει από το όχημά του για

να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό (πρβλ. 36% των Πολωνών

έναντι 10% των Ολλανδών και των Βρετανών| 22%, +1).

Πηγή τεταμένου κλίματος στον δρόμο, οι επιθετικές συμπεριφορές αυξάνονται συνεχώς 

Πέραν των επικίνδυνων συμπεριφορών που έχουν να κάνουν με την απροσεξία, οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυ-
κλοφορίας είναι ιδιαίτερα συχνές και η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα είναι μικρή:
• Το 89% των Ευρωπαίων οδηγών (αμετάβλητο ποσοστό σε σχέση με το 2017) παραδέχονται ότι υπερβαίνουν τα όρια ταχύ-
τητας, παρόλο που το θεωρούν μία από τις κύριες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως στον αυτοκινητόδρομο
(πρβλ. 92% σε Σουηδία, Πολωνία και Γαλλία έναντι 84% στην Ισπανία | 9 στους 10 Έλληνες, μείωση σε σχέση με το 2017),
• Το 64% (+1) παραδέχεται ότι δεν τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας (πρβλ. 79% στη Σουηδία έναντι 55% στη Μεγάλη Βρετανία|
62%, αμετάβλητο ποσοστό),
• Το 55% (αμετάβλητο ποσοστό) ξεχνά να ανάψει φλας για να κάνει προσπέραση ή να αλλάξει κατεύθυνση (πρβλ. 61% στη
Γαλλία έναντι 51% στην Πολωνία | 52%, +1), παρόλο που είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των οδηγών,
• Το 55% (+1) οδηγεί στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου είναι ελεύθερη (πρβλ. 76% στην Ελλάδα
έναντι 41% στη Σλοβακία, -2),
• Το 54% (+1) ξεχνά να επιβραδύνει όταν πλησιάζει σε εργοτάξιο, παρά τον κίνδυνο που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η συμ-
περιφορά για το προσωπικό που βρίσκεται εκεί (πρβλ. 69% στο Βέλγιο έναντι 44% στη Σουηδία | 50%, +4),

Λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης ή κακής εκτίμησης του κινδύνου, 

εξακολουθούμε να βλέπουμε επικίνδυνες συμπεριφορές
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Εδώ και χρόνια οι ιδιοκτήτες των φορτηγών διαμαρτυ-

ρόντουσαν έντονα για την έλλειψη ελέγχων οι οποίοι

έχουν οδηγήσει σε ένα καθεστώς ανομίας. Με λιγότερα

έξοδα και ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα, φορτηγά από

χώρες του εξωτερικού, όπως η Βουλγαρία, έρχονται

στην Ελλάδα και κάνουν δουλειές στα «μαύρα», με απο-

τέλεσμα να ρίχνουν σημαντικά τις τιμές και να βλάπτουν

την αγορά. 

Υπό τις πιέσεις των διαμαρτυριών αυτών και βλέποντας

την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας πήρε την πρωτοβουλία μετά από

τρία χρόνια αδράνειας να αρχίσει ξανά τους ελέγχους

στα φορτηγά. Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο, οι έλεγχοι

είχαν σταματήσει το 2016 όταν καταργήθηκε το κατ’ απο-

κοπή ποσό που λάμβαναν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας

για κάθε φορά που πραγματοποιούσαν ελέγχους. 

Έλεγχοι στα αλλοδαπά φορτηγά 
μετά από τρία χρόνια

Στον Προμαχώνα

 Ενημέρωση
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Το κατ’ αποκοπή αυτό ποσό ήταν αρχικά 70 ευρώ,

έπειτα 50, μετά έπεσε στα 30 και στο τέλος καταρ-

γήθηκε βάζοντας μια ταφόπλακα και στους ελέγ-

χους.

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας που ξεκίνησαν τους

ελέγχους το κάνουν αμισθί δείχνοντας έτσι μια

πρώτη καλή θέληση ώστε να καταπολεμηθεί η

ανομία που έχει κυριαρχήσει στον κλάδο. Τα φορ-

τηγά ελέγχονται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα

των φορτηγών και θα φτάσουν μέχρι τον τεχνικό

έλεγχο κάθε οχήματος, καθώς κάποια από αυτά

δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες και επι-

βαρύνουν πλην της οικονομίας και το περιβάλλον.

Οι έλεγχοι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο μέτρο που

μπορεί να θωρακίσει τους Έλληνες ιδιοκτήτες

φορτηγών καθώς πολλά φορτηγά, όπως τα βουλ-

γαρικά, που έρχονται από χώρα της ΕΕ δεν ελέγ-

χονται ούτε από τα τελωνεία. Παρότι οι επερχόμε-

νοι έλεγχοι είναι μια πρώτη θετική κίνηση, δεν

αρκεί καθώς τα φορτηγά αυτά δεν επιτρέπεται να

πραγματοποιούν πάνω από δύο μεταφορές την

ημέρα ή να παραμένουν πάνω 10 ημέρες στη

χώρα, δύο παράμετροι που δεν μπορούν να ελεγχ-

θούν μόνο από κλιμάκια στα σύνορα.

Ο αντιπεριφερειάχης Μεταφορών και

Επικοινωνιών, Στάθης Αβραμίδης, τονίζει μιλών-

τας στη Voria, ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν

παρότι το προσωπικό της διεύθυνσης δεν επαρκεί.

Μάλιστα για το θέμα αυτό, ο ίδιος έχει αιτηθεί για

το 2020 την πρόσληψη περίπου 600 νέων ατόμων

οι οποίοι θα μπορούν προβούν στους κατάλληλους

ελέγχους ώστε να σταματήσει η ανομία, από την

οποία όπως τονίζει το κράτος χάνει κάθε χρόνο

πολλά χρήματα.

Έλεγχοι στα αλλοδαπά φορτηγά μετά από τρία χρόνια
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ενημέρωση

TAΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Νοέμβριος 2019

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία

του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις 

καινούργιων οχημάτων 

τον περασμένο μήνα και 

από την αρχή του έτους 

έχουν ως εξής:

Iαν-Νοε 2019 Iαν-Νοε 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 107.512 98.094 +9,6%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 7.693 6.670 +15,3%

Καινούργια λεωφορεία 346 216 +60,2%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 36.918 32.193 +14,7%

Νοέμβριος 2019 Νοέμβριος 2018 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 7.464 6.893 +8,3%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 765 655 +16,8%

Καινούργια λεωφορεία 12 8 +50,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.207 1.896 +16,4%
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Νέο Peugeot Partner



Τα σημεία που κερδίζει!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΙΣΩ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το νέο Peugeot Partner, σας δίνει τη δυνατότητα να είστε ο

πρώτος χρήστης ελαφρού επαγγελματικού που απολαμβά-

νει τα πλεονεκτήματα του συστήματος Περιφερειακής Πίσω

Ορατότητας.  Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, κάνει την

οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη, δίνοντάς τη δυνα-

τότητα του αποτελεσματικότερου ελέγχου του περιβάλλον-

τος γύρω από το αυτοκίνητο, ακόμα και εάν δεν υπάρχουν

παράθυρα. Το σύστημα απεικονίζει σε οθόνη με τη βοήθεια

2 καμερών, την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο, ώστε να

έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τα πάντα ακόμα και στην πε-

ρίπτωση που οδηγείτε ένα κλειστό και με διαχωριστικό στο

χώρο φόρτωσης, επαγγελματικό όχημα.

 τεχνολογία
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Νέο στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών, το καινούργιο Peugeot Partner

μπορεί να εφοδιαστεί και με δείκτη υπερφόρτωσης. Το συγκεκριμένο πρωτοποριακό

σύστημα ενημερώνει τον οδηγό στην περίπτωση που το φορτίο του αυτοκινήτου

υπερβαίνει την επιτρεπτή τιμή του ωφέλιμου. Αυτό ισχύει τόσο για το τεχνικά επι-

τρεπόμενο μέγιστο ωφέλιμο φορτίο, όσο και το συνολικό επιτρεπόμενο μέγιστο

βάρος ανά άξονα (εμπρός και πίσω).

ΦΟΡΤΙΑ
• Ωφέλιμος όγκος: έως και 3.9μ3

• Ωφέλιμο μήκος: έως και 2.15μ.

• Επιμηκυμένη καμπίνα

• Περιφερειακή πίσω ορατότητα

• Ένδειξη υπερφόρτωσης

• Προτεινόμενη έκδοση: PROFESSIONAL LONG VERSION (Μακρύ)



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ OPEL VIVARO

Opel goes electric

● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ● #17626



Το νέο Opel Vivaro-e θα διατίθεται με μπαταρία 50kWh ή

75kWh για αυτονομία έως 200 km ή 300 km αντίστοιχα, σύμ-

φωνα με το πρωτόκολλο WLTP1. Η διεκπεραίωση των δια-

νομών χωρίς εκπομπές ρύπων γίνεται όλο και πιο επιτακτική

ανάγκη στις αστικές περιοχές, ενώ η ζήτηση για αμιγώς ηλε-

κτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αυξάνεται ανάλογα.

Το Vivaro-e βασίζεται στην εξαιρετικά ευέλικτη πλατφόρμα

EMP2 του ομίλου, που επιτρέπει τη χρήση συμβατικών αλλά

και ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης. Το Vivaro-e επεκτείνει

τη γκάμα αποδοτικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

της Opel. Το επόμενο ηλεκτρικό LCV – το Opel Combo-e –

αναμένεται το 2021.
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Η τρίτη γενιά έφτασε στις εκθέσεις των διανομέων πριν από μερικές εβδομάδες. Το πολυτά-

λαντο LCV διατίθεται τώρα σε τρία μήκη αντί δύο (4,60m, 4,95m και 5,30m). Συγκριτικά με τον

προκάτοχό του, έχει τώρα μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο κατά 200kg (έως 1.400kg) και η ικανό-

τητα έλξης αυξάνεται κατά μισό τόνο (φορτίο τρέιλερ μέχρι 2.500kg). Οι περισσότερες εκδόσεις

του νέου Vivaro έχουν ύψος 1,90m. που σημαίνει ότι έχουν άνετη πρόσβαση σε υπόγεια πάρ-

κινγκ. Επίσης έχουν αυξηθεί τα επίπεδα άνεσης για τον οδηγό και τους επιβάτες. Προαιρετικά,

διατίθεται πολυάριθμες κορυφαίες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης, από προσαρμο-

ζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης IntelliGrip και πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας 1800

μέχρι συστήματα multimedia infotainment. Χαρακτηριστικά όπως συρόμενες πόρτες ελεγχό-

μενες από αισθητήρα και ανοιγόμενο διαχωριστικό καμπίνας FlexCargo διευκολύνουν τους

επαγγελματίες κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας.



«Η Opel γίνεται ηλεκτρική και όλα τα μοντέλα Opel θα γίνουν

ηλεκτροκίνητα μέχρι το 2024» δήλωσε ο διευθύνων σύμ-

βουλος (CEO) της Opel, Michael Lohscheller, «οι πελάτες θα

μπορούν να επιλέγουν μία ηλεκτροκίνητη έκδοση από κάθε

σειρά μοντέλου. Τα ηλεκτροκίνητα LCV θα είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικά για το κρίσιμο «τελευταίο χιλιόμετρο» εντός αστικών

περιοχών, είτε πρόκειται για οχήματα μεταφοράς προσωπι-

κού είτε για van διανομών. Γι’ αυτό, είμαι πολύ ευτυχής που

το Vivaro-e θα είναι διαθέσιμο από του χρόνου κιόλας, ενώ

ηλεκτροκίνητες εκδόσεις των Opel Combo Life, Combo

Cargo και Zafira Life αναμένονται το 2021»

Τρεις γενιές: 
το Opel Vivaro σημειώνει επιτυχία 
στην Ευρώπη από το 2001

Με το νέο Opel Vivaro-e, η Γερμανική μάρκα θα συνεχίσει

την εμπορική επιτυχία που ξεκίνησε η πρώτη γενιά του οχή-

ματος το 2001. Το Vivaro A ολοκλήρωσε τον κύκλο του το

2014, έχοντας γίνει δημοφιλές κυρίως ως shuttle bus, panel

van και platform truck. Η Opel παρέδωσε πάνω από 650.000

οχήματα σε πελάτες το διάστημα αυτό. Το 2014, λανσαρί-

στηκε η δεύτερη γενιά, από την οποία η Opel πούλησε περί-

που 310.000 οχήματα μέχρι τα μέσα της φετινής χρονιάς.

“
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Το νέο eSprinter της Mercedes-Benz συνδυάζει 
όλα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρουν

τα ηλεκτρικά βαν, του μέλλοντος, 
με τα οποία ο στόλος των οχημάτων της 

γερμανικής φίρμας ήδη διαθέτει! 



MERCEDES-BENZ e-Sprinter
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Oι επιδόσεις και η αυτονομία του νέου ηλεκτρικού VAN

παρουσίαση «
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Ως το δεύτερο εμπορικό μοντέλο μετά το eVito, η γερμα-

νική φίρμα συνεχίζει τη ηλεκτροκίνητη ...πολιτική της,  με

το νέο μοντέλο, το eSprinter να παρουσιάζεται ήδη σε έξι

μεγάλες γερμανικές πόλεις. Εν ολίγοις, το νέο μοντέλο

είναι ήδη διαθέσιμο στους πελάτες του, που θέλουν το

νέο ηλεκτρικό βαν για τις αστικές διανομές αγαθών, προ-

ϊόντων ή ακόμη και όσοι θέλουν ένα βαν με μηδενικές

εκπομπές ρύπων, τόσο για το εργοστάξιο, όσο και για μια

υπηρεσία συντήρησης σε μια πολυεθνική εταιρεία. 

Πάντως, σήμερα, θα πρέπει να δούμε και τις πτυχές του

στόλου οχημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά

τη μετατροπή των μοντέλων με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Σε αυτό απαντάει ο νέος σχεδιασμός eCharging Planner,

ο οποίος ενισχύει το οικοσύστημα eDrive @ VANs με ένα

ολοκληρωμένο τετράτρο εργαλείο.

“Να σημειωθεί, ότι το αμιγώς ηλεκτρικό eSprinter
υποβλήθηκε σε εκτεταμένες χειμερινές δοκιμές

στην βόρεια Σουηδία προκειμένου να διαπιστωθεί
ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί στις

υποχρεώσεις του ακόμα και κάτω από τις 
πιο αντίξοες συνθήκες. Το νέο eSprinter 

δοκιμάστηκε διεξοδικά από 30 μηχανικούς και
ηλεκτρονικούς του κατασκευαστή, για αρκετές

εβδομάδες στον σκανδιναβικό χειμώνα, 
σε θερμοκρασίες κάτω των -30 βαθμών Κελσίου.

Το νέο eSprinter της Mercedes-Benz

προορίζεται να καλύψει την ευρύ-

τερη δυνατή χρήση στην αστική εφο-

διαστική μεταφορική αλυσίδα. Ως εκ

τούτου, αρχικά προσφέρεται ως

φορτηγό με επιτρεπόμενο μικρό

φορτίο, τους 3,5 τόνους. . Ο μέγιστος

όγκος φόρτωσης είναι 10,5 m3,

όπως και για τον Sprinter με κινη-

τήρα πετρελαίου. Όπως και με τον

κινητήρα ντίζελ , έτσι, και ο ηλεκτρο-

κινητήτας του νέου  eSprinter μετα-

φέρει την ισχύ τους στους εμπρός

τροχούς με ισχύ 85 kW και μέγιστη

ροπή έως και 295 Nm. 
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Το νέο μοντέλο διαθέτει μια συστοιχεία μπαταριών, που δεν επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο, ούτε και την χωρητικότητα του. Η
μπαταρία έχει δυνατότητα αποθηκευτικής ενέργειας  47 kWh (εγκατεστημένο: 55 kWh). Η μπαταρίες του μπορούν να φορτί-

ζουνπερίπου το 80% της ενέργειας του μέσα σε 30 λεπτά! Όσον αφορά την αυτονομία του, το νέο ηλεκτρικό βαν έχει δυνατότητα
κάλυψης μετά από μια πλήρη φόρτιση έως 180 – 200 χλμ. Πάντως, σε επίπεδο επιδόσεων, το νέο ηλεκτρικό βαν μπορεί να

πιάσει τα 120 χλμ.ώρα. Το νέο ηλεκτρικό βαν φέρει όλα τα κορυφαία στοιχεία του Sprinter σε επίπεδο χειρισμού, αποδοτικότη-
τας, εργονομίας και άνεσης ενώ χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός μετρολογίας προκειμένου να μετρηθεί η αντιψυκτική

προστασία των εξαρτημάτων του κινητήρα, το λογισμικό και οι διεπαφές σε φρένα και ηλεκτρονικά συστήματα (ESP κ.α.). 
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NEO Mitsubishi L200
Σκληροτράχηλο αλλά Ασφαλέστερο

παρουσίαση «
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Λειτουργία πολλαπλών προβολών με πανοραμική εικόνα 360⁰

Multi Around Monitor (MAM) 

Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιεί τέσσερις κάμερες τοποθετημένες

μπροστά και πίσω και στους εξωτερικούς καθρέπτες για την πα-

ρακολούθηση της περιοχής γύρω από το όχημα και προβάλλει

μία πανοραμική εικόνα για τυχόν εμπόδια στην οθόνη. 

Ειδικότερα, το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει τις τυφλές

γωνίες μπροστά, πίσω και στις δύο εμπρός πλευρές.

Όταν ο οδηγός επιλέγει όπισθεν, το μόνιτορ υπερθέτει γραμμές

καθοδήγησης στην εικόνα για πρόσθετη υποστήριξη ελιγμών

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με Ανίχνευση Πεζών

Forward Collision Mitigation (FCM) 

Το FCM χρησιμοποιεί κάμερα και συστήματα ραντάρ μέσω λέιζερ

για την ανίχνευση ενός οχήματος ή ενός πεζού μπροστά υποστη-

ρίζοντας την ασφαλέστερη οδήγηση. 

Όταν το σύστημα διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης,

εκδίδει έναν ηχητικό συναγερμό και ενεργοποιεί τη λειτουργία

πέδησης του FCM για την αποφυγή μιας σύγκρουσης ή περιορι-

σμό των επιπτώσεών της. 

Σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου

Blind Spot Warning (BSW) 

με λειτουργία Lane Change Assist function (LCA)

Το BSW με LCA χρησιμοποιεί μία μονάδα ραντάρ χιλιοστομετρι-

κού  κύματος που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίσω προφυλα-

κτήρα για την ανίχνευση οχημάτων που πλησιάζουν από πίσω ή

βρίσκονται σε τυφλή γωνία για τον οδηγό. 

Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ένα όχημα, προειδοποιεί τον οδηγό

για την παρουσία του αναβοσβήνοντας ένα σήμα στον εξωτερικό

καθρέπτη. Εάν ο οδηγός δείξει πρόθεση να κινηθεί προς τη λω-

ρίδα  ενός άλλου οχήματος, το σύστημα τον ενημερώνει για την

κατάσταση, με το φλας του εξωτερικού καθρέπτη και ένα ηχητικό

σήμα. 

Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων

Auto High Beam (AHB) 

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άνεση και η ευκολία στην οδήγηση

τη νύχτα, οι προβολείς γυρίζουν αυτόματα στη μικρή σκάλα όταν

ανιχνευτούν αυτοκίνητα μπροστά και επιστρέφουν αυτόματα στη

μεγάλη σκάλα, ώστε να μην χρειαστεί να απομακρύνετε το χέρι

σας από το τιμόνι, για να χειριστείτε το μοχλό των φώτων.

Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας:
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Σύστημα Αποφυγής Ακούσιας Επιτάχυνσης  και Περιορισμού

Πρόσκρουσης σε Στενούς Χώρους Στάθμευσης

Ultrasonic Misacceleration mitigation System (UMS)

Το UMS στόχο έχει τον περιορισμό των ζημιών σε μία σύγ-

κρουση επιβραδύνοντας κατά την εκκίνηση ή την οπισθο-

πορεία. Με τη βοήθεια αισθητήρων υπερήχων

τοποθετημένων στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες,

όταν το σύστημα ανιχνεύει ένα εμπόδιο προς την κατεύ-

θυνση κίνησης, ενεργοποιεί έναν συναγερμό και μειώνει

την κινητήρια ισχύ εάν ο οδηγός κατά λάθος πατήσει πολύ

γρήγορα ή απότομα το γκάζι. 

Το UMS λειτουργεί σε εμβέλεια 4 μέτρων μπροστά & πίσω

από το όχημα.

Σύστημα Προειδοποίησης Οπισθοπορείας σε Διασταύρωση

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Το RCTA χρησιμοποιεί μία μονάδα ραντάρ χιλιοστομετρικού

κύματος που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίσω προφυλα-

κτήρα για την ανίχνευση οχημάτων που πλησιάζουν από

πίσω ή στο τυφλό σημείο για τον οδηγό. 

Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας προ-

σφέρονται επιπλέον των όσων  ήδη διέθεταν τα

προηγούμενα μοντέλα L200 Ευρωπαϊκών

προδιαγραφών, όπως:

-   Brake override system

-   Brake Assist

-   Λειτουργία Emergency Stop Signal (ESS) 

-   Σύστημα Lane Departure Warning (LDW) 

-   Active Stability & Traction Control (ASTC)

-   Hill Start Assist (HAS)

-   Trailer Stability Assist (TSA) 
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Νissan
Το νέο πλάνο για τα ηλεκτρικά 

Επαγγελματικά & Επιβατικά της μοντέλα της

Αυτές οι καινοτομίες θα συμβάλουν στην παραγωγή μιας

νέας γενιάς ηλεκτροκίνητων και ευφυών αυτοκινήτων, που

ενσωματώνουν το όραμα του Nissan Intelligent Mobility της

εταιρείας, ενώ παράλληλα καθιστούν τις παραγωγικές δια-

δικασίες πιο ευέλικτες, αποτελεσματικές και βιώσιμες.

Μετά από μια αρχική επένδυση περίπου 33 δισ. γιεν στο ερ-

γοστάσιο Tochigi της εταιρείας στην Ιαπωνία, με εργασίες

που θα ολοκληρωθούν το 2020, οι τεχνολογίες αυτές θα

εφαρμοστούν σε όλα τα εργοστάσια της Nissan ανά την

Υφήλιο. 

Από το 1933, η Nissan έχει βελτιώσει την ικανότητά της στην

μαζική παραγωγή οχημάτων με τα υψηλότερα δυνατά πρό-

τυπα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι τεχνικοί Takumi της εταιρείας,

έχουν τελειοποιήσει μια σειρά πολύπλοκων ή λεπτών δια-

δικασιών, που απαιτούν υψηλό βαθμό δεξιοτεχνίας.

Αυτή η τελευταία επένδυση, αντιπροσωπεύει μια απαραί-

τητη επανεξέταση του συμβατικού τρόπου κατασκευής των

αυτοκινήτων και αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές και τεχνι-

κές προκλήσεις της παραγωγής οχημάτων, που θα οδηγή-

σουν τη βιομηχανία σε μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης και

τεχνητής ευφυΐας. 

"Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή εξέλιξη στις δυνατότητες

των οχημάτων μας", δήλωσε ο Hideyuki Sakamoto, εκτε-

λεστικός αντιπρόεδρος της Nissan, αρμόδιος για την παρα-

γωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα. "Η δουλειά μας είναι να

κάνουμε αυτήν την εξέλιξη πραγματικότητα, επανεξετάζον-

τας τον τρόπο που κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητα. Αυτό θα

σημαίνει επίσης τη μετατόπιση των προσπαθειών των πε-

πειραμένων τεχνικών μας από τις τεχνικές που έχουν ήδη

κατακτήσει σε νέες, ανεξερεύνητες περιοχές.” 

Οι επενδύσεις της Nissan θα αντιμετωπίσουν ορισμένα βα-

σικά ζητήματα:

Η Nissan ανακοίνωσε πρόσφατα μια σημαντική επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες

και εξοπλισμό, για τα εργοστάσιά της σε όλο τον κόσμο.

τεχνολογία «
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Οικοδόμηση του μέλλοντος της κινητικότητας

Η επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της Nissan θα είναι ηλεκτρική, ευφυής και συνδεδεμένη. Αυτό προ-

σθέτει νέα πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό και την κατασκευή, απαιτώντας σημαντικές εξελίξεις στη

μηχανική της παραγωγής. 

Μια τέτοια πρόοδος είναι το "καθολικό σύστημα στήριξης του κινητήριου άξονα" που αναπτύχθηκε από

το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Μηχανικής της Παραγωγής, της Nissan.

Η τοποθέτηση κινητήρων στα αυτοκίνητα είναι μια μακρά διαδικασία με επίπονη δουλειά για το προ-

σωπικό της γραμμής συναρμολόγησης, που  πρέπει να τοποθετήσει πολλά μέρη σε μια ακολουθία. Το

νέο σύστημα της Nissan χρησιμοποιεί μια αυτοματοποιημένη παλέτα για να τοποθετήσει ολόκληρο το

σύστημα μετάδοσης κίνησης ταυτόχρονα. Το σύστημα μετράει τις διαστάσεις του αυτοκινήτου σε πραγ-

ματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και η παλέτα κάνει τις ανάλογες μικρο-ρυθμίσεις.

Αυτό εξασφαλίζει ότι οι κινητήριοι άξονες είναι εγκατεστημένοι σε ακρίβεια μικρότερη του ενός χιλιο-

στού.

Το νέο σύστημα είναι επίσης ιδιαίτερα προσαρμόσιμο. Η ίδια παλέτα μπορεί να συναρμολογήσει τρεις

τύπους κινητήρων (κινητήρα εσωτερικής καύσης, e-POWER και αμιγώς ηλεκτρικό) και μπορεί να συ-

ναρμολογεί και να τοποθετεί 27 διαφορετικούς συνδυασμούς κινητήριων μονάδων.
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Φέρνοντας τη δεξιοτεχνία στα ρομπότ

Δημιουργία καλύτερων χώρων εργασίας με ρομπότ

Τα ρομπότ μπορούν πλέον να εκτελέσουν

αποτελεσματικά ορισμένα επίπονα καθή-

κοντα, απελευθερώνοντας τους εργαζόμε-

νους στην κατεύθυνση  πιο πολύτιμων

εργασιών, σε άλλα στάδια της παραγωγής.

Αυτό βελτιώνει επίσης την εργονομία, καθι-

στώντας τα εργοστάσια καλύτερα εργασιακά

περιβάλλοντα. 

Ένα παράδειγμα είναι η τοποθέτηση της επέν-

δυσης της οροφής, στο εσωτερικό ενός αυτο-

κινήτου.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εισέρχονται σε

κάθε καμπίνα του οχήματος για να εκτελούν

αυτή τη σωματικά επίπονη εργασία. Η εργασία

έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη, καθώς τα αυ-

τοκίνητα έρχονται με πιο συνδεδεμένα χαρα-

κτηριστικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των

συσκευών που συνδέονται με την οροφή. 

Η λύση της Nissan είναι να χρησιμοποιήσει τα

ρομπότ για να εισάγει την επένδυση της ορο-

φής από το μπροστινό μέρος του οχήματος και

στη συνέχεια να τη στερεώσει. Οι αισθητήρες

παρακολουθούν τις αλλαγές στην πίεση και

χρησιμοποιούν ένα “ιδιόκτητο” σύστημα λογι-

κής για να καθορίσουν πότε τα κλιπ έχουν

ασφαλίσει καλά στη θέση τους.

Μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η Nissan έχει αναπτύξει συγκεκριμένες

δεξιότητες και διαδικασίες που έως τώρα

μπορούσαν να εκτελεστούν μόνο από εκ-

παιδευμένους τεχνίτες. Μέσα από μια εν-

τατική διαδικασία συνεργασίας, οι τεχνίτες

και οι μηχανικοί της Nissan έχουν ψηφιο-

ποιήσει τμήματα αυτών των λεπτών διαδι-

κασιών, προκειμένου "εκπαιδευμένα"

ρομπότ να τις εκτελούν όλο το εικοσιτετρά-

ωρο. Αυτό θα επιτρέψει στους τεχνίτες να

επικεντρωθούν σε νέους, ανεξερεύνητους

τομείς ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ένα παράδειγμα μιας εργασίας που μπο-

ρεί τώρα να αυτοματοποιηθεί είναι η

“σφράγιση”, η εφαρμογή δηλαδή ενός υλι-

κού που μοιάζει με πάστα στις ενώσεις του

αμαξώματος, για να αποφευχθεί η εισροή

νερού.

Η “σφράγιση” πραγματοποιείται σε γενικές

γραμμές από ειδικούς, καθώς η απαιτού-

μενη επιδεξιότητα και ταχύτητα μπορούν

να αποκτηθεί μέσω της κατάρτισης και δεν

είναι εύκολο να αναπαραχθεί με αυτομα-

τοποιημένο τρόπο. Ωστόσο, εκτός από την

αυτοματοποίηση της διαδικασίας εφαρμο-

γής του σφραγιστικού υλικού, οι μηχανικοί

της Nissan ανέλυσαν  τις ακριβείς κινήσεις

των εκπαιδευμένων εργαζομένων κατά

την εφαρμογή του υλικού και την τελική

σφράγιση, υπολογίζοντας την πίεση που

ασκήθηκε σε κάθε στάδιο. Στη συνέχεια,

αυτές οι πληροφορίες μετατράπηκαν σε

οδηγίες για ρομπότ και πραγματοποιηθή-

καν περαιτέρω βελτιώσεις, μέσω εκτετα-

μένων δοκιμών και σφαλμάτων.

Ως αποτέλεσμα, τα ρομπότ μπορούν τώρα

να εφαρμόζουν και να τελειώνουν την στε-

γάνωση γρήγορα και με ακρίβεια, ακόμα

και κατά μήκος των πιο σύνθετων ενώ-

σεων.
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Μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η Nissan εργάζεται επίσης για τη μείωση των περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή των

αυτοκινήτων, με τις αλλαγές στις διαδικασίες βαφής

να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Τα αμαξώματα πρέπει συνήθως να βαφτούν σε υψη-

λές θερμοκρασίες, επειδή το ιξώδες του χρώματος

είναι δύσκολο να ελεγχθεί σε χαμηλότερες θερμο-

κρασίες. Αντίθετα, οι προφυλακτήρες είναι κατα-

σκευασμένοι από πλαστικό και συνεπώς πρέπει να

βαφτούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κάτι τέτοιο απαι-

τεί δύο ξεχωριστές διαδικασίες βαφής για ένα όχημα.

Η Nissan έχει αναπτύξει ένα χρώμα με βάση το νερό

που διατηρεί το σωστό ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρα-

σίες, έτσι ώστε τα αμαξώματα και οι προφυλακτήρες

να μπορούν να βαφτούν μαζί. Με τη συγκεκριμένη

διαδικασία, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα

μειωθούν κατά 25%.

Η Nissan θα χρησιμοποιήσει επίσης ένα θάλαμο

βαφής χωρίς νερό, που θα επιτρέπει τη συλλογή

όλων των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση

τους σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες.

"Αυτές οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες βρί-

σκονται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας της

εταιρείας", δήλωσε ο Sakamoto. "Θα αναπτυχθούν,

σε παγκόσμια κλίμακα τα επόμενα χρόνια, υποστηρί-

ζοντας το μέλλον του Intelligent Mobility της Nissan

και ενισχύοντας την ηγετική μας θέση στην τεχνολο-

γία.”
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Ο συνοδηγός του …οδηγού! 

Το City Turn Assist θα προειδοποιεί τον οδηγό του
φορτηγού, με οπτικό-ακουστικά σήματα, στις περι-
πτώσεις που κάποιος άλλος χρήστης του οδικού
δικτύου (πεζός, δίκυκλο, όχημα) είναι δίπλα στο
φορτηγό αλλά δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιλη-
πτός από αυτόν, κοινώς, στο …νεκρό σημείο.  Σε
αυτό έχει βοηθήσει σημαντικά η χρήση ειδικών
ραντάρ και αισθητήρων που διασφαλίζουν τη βέλ-
τιστη λειτουργία του, ακόμη και όταν οι συνθήκες
ορατότητας δεν είναι καλές. Ο οδηγός ειδοποιείται
από το σύστημα μέσω ειδικών λυχνιών LED που
εδράζονται στην εμπρόσθια κολώνα της καμπίνας.

Το νέο σύστημα της DAF Trucks αναμένεται να ενσωματωθεί στα νέα της

μοντέλα, ενώ, όπως αναφέρει θα μπορεί να αποκτηθεί και να τοποθετηθεί

ακόμη και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα της εταιρείας, εφόσον ο ιδιο-

κτήτης τους το επιθυμεί. Ποια είναι όμως η δουλειά του;

DAF City Turn Assist

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των φορτηγών με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης, η DAF
Trucks παρουσίασε ένα νέο σύστημα με απώτερο στόχο να προφυλάξει τους πεζούς

και δη τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου – ποδηλάτες κ.α.  – που ονομάζε-
ται «DAF City Turn Assist».
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Κίνητρα για τα ηλεκτρικά 



Έναντι της δημοσιότητας για κίνητρα στην αγορά και χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι απαραί-

τητο να σημειωθούν, σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ,  τα εξής: 

• Κίνητρα στην αγορά και στη χρήση αναμένεται να προσφερθούν μόνο στα αυτοκίνητα χαμηλών

εκπομπών, άρα μόνο στα ηλεκτρικά, επαναφορτιζόμενα.

• Δεν αξιολογούνται μέτρα απόσυρσης και δεν σχεδιάζονται κίνητρα αγοράς για τις υπόλοιπες κα-

τηγορίες αυτοκινήτων (βενζίνης ή πετρελαίου). 

Παράλληλα:

• Η πολιτεία ενδέχεται να αφαιρέσει ορισμένες προσαυξήσεις στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυ-

τοκίνητα, προκειμένου να εισαχθούν νεώτερα οχήματα, όμως παράλληλα θα θέσει αυστηρούς κα-

νόνες για την προστασία του καταναλωτή και την πάταξη της λαθρεμπορίας (διασταυρώσεις ΦΠΑ

κλπ)

τεχνολογία «
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Ανάμεσα στις λειτουργίες του που θα συμβάλλουν

σημαντικά στο μεταφορικό έργο της εκάστοτε με-

ταφορικής είναι η Παρακολούθηση της θέσης,

των δεδομένων λειτουργίας, της θερμοκρασίας

ψύξης, της κατάστασης σύνδεσης καθώς και

μηνυμάτων σφάλματος από το σύστημα πέδησης.

Επιπλέον, η Krone Telematics KSC ProPlus Cool

χειρίζεται την πλήρη διαχείριση εγγράφων μέσω

WLAN, δηλαδή τόσο ο αποστολέας όσο και ο

οδηγός μπορούν να συνδεθούν με το Krone

Telematics Box μέσω WLAN και να ζητήσουν τα

επιθυμητά δεδομένα.

Το σύστημα διανομής Cool Dialog της Krone

Telematics με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής

θερμοκρασίας KRONE είναι επίσης διαθέσιμο.

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: η Krone Telematics

καθιστά την καθημερινή ζωή των εταιρειών

μεταφοράς ευκολότερη, όχι μόνο με τη συνεχή

παρακολούθηση των θερμοκρασιών και των λει-

τουργικών δεδομένων, αλλά συμβάλλοντας στην

συνεχή καταγραφή του κόστους λόγω των τακτικών

αναφορών.

H Krone, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην κατασκευής θαλάμων, θα εξοπλίσει

όλους τους ψυκτικούς θαλάμους της, σειράς Cool Liner με σύστημα τηλεματικής, Krone

Telematics. Το Krone Telematics KSC ProPlus Cool είναι εγκατεστημένο στον στάνταρ εξοπλι-

σμό.

Τι καταγράφει το νέο σύστημα 
τηλεματικής στους θαλάμους της
KRONE
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Το βασικό θέμα του σεμιναρίου αφορούσε την

επένδυση που έχει γίνει στο θέμα της ποιότητας

καθώς επίσης και την μεθοδολογία που ακολου-

θείται για την διασφάλιση της  ποιότητας σε όλη

την σειρά των προϊόντων του προμηθευτή. 

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά από

τον εμπορικό αντιπρόσωπο της εταιρίας

Metalcuacho κ. Γεωργίου Κωττά με ταυτόχρονη

τεχνική υποστήριξη από τον υπεύθυνο της εται-

ρίας Metalcuacho για την ελληνική αγορά κ.

Clement Guichard. Στο σεμινάριο οι συμμετέχον-

τες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την

αναλυτική παρουσίαση του νέου καταλόγου MC,

οποίος αποτελείται πλέον από 3 έντυπους τόμους

στα ελληνικά, μία καινοτομία της εταιρίας για την

αγορά μας που έχει ήδη διατεθεί και στο παρελθόν

επίσης στα ελληνικά στις δύο προηγούμενες εκ-

δόσεις. 

Σε ειδική αίθουσα σεμιναρίων, η γνωστή εταιρία ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, που ειδικεύεται σε ανταλλα-

κτικά αυτοκινήτων από μέταλλο και λάστιχο και εδρεύει στον Βοτανικό, σε συνεργασία με την γνω-

στή Ισπανική εταιρία διάθεσής ανταλλακτικών Metalcaucho και παρουσία 40 και πλέον

διακεκριμένων πελατών από την Αθήνα, πραγματοποίησαν με επιτυχία σεμινάριο στο θέμα της ποι-

ότητας, της έρευνας και της ανάπτυξης προϊόντων . 

Σεμινάριο 
Λιακόπουλος ΑΕΒΕ - Metalcaucho 






