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Ενημέρωση: 

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σε φορ-

τηγά, λεωφορεία και άδειες

Οικολογία: 

Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν την κυκλοφο-

ρία παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων

Αγορά επαγγελματικών

Τεχνολογία:

Ford Transit με σύστημα υποβοήθησης parking

Τεχνολογία:
To νέο ηλεκτρικό φορτηγό

NIKOLA TRE IVECO

Παρουσίαση: VOLVO TRUCKS
Νέα γενιά βαρέων φορτηγών

Παρουσίαση: ΜΕRCEDES VITO TOURER
Premium υπηρεσίες μετακίνησης

Νέα αγοράς:
Fiat Ducato Chassis

Νέα αγοράς:
Nέο VW Caddy

Νέα αγοράς:
Έξυπνος μεταφορέας Peugeot Expert
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Στην "πρίζα" οι εξελίξεις...

Οι επιπτώσεις στην αγορά του τουρισμού και της ναυτιλίας – και κατ΄επέκταση στις μεταφορικές δρα-

στηριότητες  - και οι αλλαγές (επιδερμικές αλλά σημαντικές) που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στις μετα-

φορές είναι τα δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο, ευρύτερα, μιας και οι χερσαίες

μεταφορές θα έχουν επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία της αγοράς. Σαφώς, το «μαλακό» σενάριο

προβλέπει ύφεση στην παγκόσμια αγορά κατά 0.5%, εφόσον ο ...δαίμων του κορονοϊού αρχίσει να πε-

ριορίζεται εντός δύο μηνών, με γνώμονα τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στην χώρα μας, ήδη οι πωλήσεις καινούργιων φορτηγών έχουν ελαφρώς περιοριστεί, κυρίως στα με-

γάλα φορτηγά, αλλά αυτό προς το παρόν δεν αποτελεί δείγμα, ότι, αυτό προέρχεται από τις ελληνο-

τουρκικές «διαταραχές» ή τον κορονοίο. 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε για πολύ σημαντικά μοντέλα με νέες

τεχνολογίας, όπως η νέα   σειρά VOLVO FH που θέτει τον επαγγελματικό της στόλο ένα βήμα πιο ψηλά.

Πιο ψηλά σε τεχνολογικό επίπεδο,  όντας ο πιο νευραλγικός τομέας με ένα πλούσιο χωροδικτύωμα,

που θωρακίζουν την ασφάλεια των φορτηγών μέσω των συστημάτων υποβοήθησης και κατ΄επέκταση

δίνουν περισσότερο χώρο στην αυτόνομη οδήγηση που θα δούμε να αποτελεί τον βασικό συνοδηγό

του επαγγελματία οδηγού τα επόμενα χρόνια. Σημαντική και η παρουσία του νέου NIKOLA TRE, μιας

συμπαραγωγή της IVECO που βάζει την φίρμα στην ηλεκτροκίνητη εποχή!

Στην πρίζα, λοιπόν, οι μεταφορές λόγω των εξελίξεων, στην πρίζα (στην κυριολεξία) λόγω της ...εισβολής

των νέων τεχνολογιών κάτω από τις καμπίνες των νέων φορτηγών.

Καλή σας ανάγνωση λοιπόν... 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Οι πιο βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε φορτηγά, λεωφορεία και άδειες



“
Το νέο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα oι αλλαγές που φέρνει

α.Απαγορεύεται η αντικατάστασή των ΦΔΧ με αρχική χορή-

γηση με άλλο όχημα, οποιουδήποτε μικτού βάρους, ακόμα

και του ιδίου. Επιτρέπεται ελεύθερα η διάσπαση συρμού ή αρ-

θρωτού ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και η προσάρτηση ρυμουλ-

κουμένων χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς (δηλαδή τα 500

ευρώ της υ.α. Β1/οικ.17662/1345/2014, Β’ 721), ακόμα και όταν

με την προσάρτηση αυξάνεται το μικτό βάρος του συρμού.

β.Προστίθενται νέοι τρόποι απόδειξης της οικονομικής επι-

φάνειας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, πέραν της

εγγυητικής επιστολής τραπέζης και της βεβαίωσης τραπεζικού

υπολοίπου, και συγκεκριμένα προστίθεται το γραμμάτιο παρα-

καταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι επι-

κυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης και η ασφάλιση

επαγγελματικής ευθύνης. Επομένως, από τη δημοσίευση του

νόμου, παύει να ισχύει η υποχρέωση των μεταφορικών επιχει-

ρήσεων που διαθέτουν ΦΔΧ με μίσθωση,  χρηματοδοτική μί-

σθωση ή παρακράτηση κυριότητας να αποδεικνύουν την

οικονομική τους επιφάνεια αποκλειστικά με εγγυητική επιστολή

τραπέζης. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στις υπη-

ρεσίες μεταφορών των Περιφερειών μπορούν, κατ’ επιλογήν της

επιχείρησης, να αντικατασταθούν οποτεδήποτε με κάποιο άλλο

από τα μέσα απόδειξης του άρθρου.

 ενημέρωση





Το νέο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα oι αλλαγές που φέρνει



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ● #17810







Επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου, όταν ο ιδιοκτήτης
έχει οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, η αξία του μεταβιβα-
ζόμενου οχήματος προκύπτει από το τιμολόγιο πώλησης.
Καταργείται η υποβολή δήλωσης τιμήματος από τον πωλητή στην
περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και η εκτίμηση της αξίας του
μεταβιβαζόμενου οχήματος από τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας.
β. Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα στις εξής περιπτώσεις
μεταβιβάσεων:
- επιστροφή φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης στον πω-
λητή που παρακράτησε την κυριότητα του οχήματος και του δικαιώ-
ματος, λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος από τον αγοραστή και
- μεταβίβαση φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης σε σύ-
ζυγο ή τέκνα του πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η σύζυγος ή
τα τέκνα αναλαμβάνουν τις τυχόν ασφαλιστικές οφειλές του πωλητή
από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι την εξόφληση
Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 31 ν. 4663/2020 τροποποι-
είται το άρθρο 30 του ν. 4611/2019 και καταργείται από την 1η
Μαρτίου 2020 η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλι-
στικής ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:
- αποχαρακτηρισμός και αντικατάσταση φορτηγού και λεωφορείου
δημοσίας χρήσης
- παραίτηση ή ανάκληση της άδειας φορτηγού και λεωφορείου δη-
μόσιας χρήσης για οποιοδήποτε λόγο.
Συνεπώς, από την 1η Μαρτίου 2020 οι υπηρεσίες μεταφορών των
Περιφερειών παύουν να αναζητούν το δικαιολογητικό της ασφαλι-
στικής ενημερότητας για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδι-
κασιών.

γ.Προστίθεται νέα ρύθμιση σύμφωνα με την

οποία το δικαίωμα των «παλαιών αδειών»

ΦΔΧ (άδειες ΦΔΧ πριν το ν.3887/2010) δεν ανα-

καλείται μόνο για το λόγο ότι το όχημα έπαυσε να

κυκλοφορεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα

και από οποιαδήποτε αιτία. Εξακολουθούν να

ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση

του δικαιώματος ΦΔΧ για άλλους λόγους, π.χ. κα-

τόπιν αίτησης του μεταφορέα λόγω παραίτησής

του από το δικαίωμα ΦΔΧ. Επίσης προβλέπεται

ότι η αντικατάσταση κατόπιν αποχαρακτηρισμού

του ΦΔΧ γίνεται οποτεδήποτε χωρίς προθεσμία,

με επιφύλαξη ειδικών διατάξεων. Συνεπώς, από

τη δημοσίευση του νόμου δεν εφαρμόζεται η

Γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του

Υπουργείου μας αριθμ. 219/1985 (εγκύκλιος

αριθμ. 9951/520/29-4-1985) και κάθε άλλη σχετική

γνωμοδότηση ή εγκύκλιος, σύμφωνα με την

οποία η πάροδος ευλόγου χρόνου από την παύση

κυκλοφορίας του οχήματος επιφέρει την απώλεια

του δικαιώματος ΦΔΧ.

Μεταβιβάσεις και 

ασφαλιστική ενημερότητα

Οι πιο βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε φορτηγά, λεωφορεία και άδειες
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Οι πιο βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε φορτηγά, λεωφορεία και άδειες

Για τα ΦΙΧ

Τροποποιήσεις επέρχονται και

για τα ΦΙΧ ως εξής:

α. Στην παράγραφο 4 του άρ-

θρου 2 ν.δ. 49/1968 προστίθενται

οι υδατοκαλλιεργητικές επιχει-

ρήσεις στις επιχειρήσεις που δι-

καιούνται άδεια ΦΙΧ μικτού

βάρους άνω των 4 τόνων

β. Στην παράγραφο 7 του άρ-

θρου 2 ν.δ. 49/1968 διευρύνεται

το μεταφορικό έργο των ΦΙΧ

μέχρι 4 τόνων που χορηγούνται

σε μεταφορικές επιχειρήσεις και

σε γραφεία και πρακτορεία μετα-

φορών, ώστε να περιλαμβάνει

όχι μόνο υλικά συσκευασίας

αλλά κάθε είδος που ανήκει στην

επιχείρηση και εξυπηρετεί τις

λειτουργικές της ανάγκες, όπως

ενδεικτικά υλικά συσκευασίας,

εξοπλισμός.

Μίσθωση Ανάριθμων οχημάτων για δημόσια χρήση
Καθιερώνεται η νέα δυνατότητα μίσθωσης ανάριθμων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3,

Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3 και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, με σκοπό την θέση σε κυκλοφορία

ως δημοσίας χρήσης. Οι παραπάνω κατηγορίες καλύπτουν όλα τα επαγγελματικά οχήματα

επιβατικών μεταφορών (Μ), εμπορευματικών μεταφορών (Ν) και ρυμουλκούμενων (Ο).

Ρυθμίσεις για τα ΚΤΕΛ
1. Προβλέπεται ότι τα κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται ενιαία, για όλους τους

φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου

10 του ν. 2963/2001 (Α’ 268). Με τον τρόπο αυτό καταργείται πλέον η έκδοση απόφασης κα-

θορισμού κομίστρου ανά αστικό ΚΤΕΛ σε τοπικό επίπεδο.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 θεσπίζεται η υποχρέωση κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να

προβεί, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην

έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με τον οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα

πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση,

η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές

ευθύνες και ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχε-

τική ρύθμιση σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του οικείου

Περιφερειάρχη αναστέλλεται η λειτουργία του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ έως την κατάθεση του εσωτε-

ρικού κανονισμού.

Το π.δ 246/2006 (Α΄261) καταργείται τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Επίσης, επανέρχεται σε ισχύ η ρύθμιση με την οποία παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης της

εμπρόσθιας θέσης συνοδηγού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ σε επιβάτη.
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Οι πιο βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε φορτηγά, λεωφορεία και άδειες

1. Το όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων δημόσιας
χρήσης καθορίζεται στα 27 έτη από το έτος κατασκευής του
πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου (έως
σήμερα υπολογιζόταν με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας).
Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται για οχήματα που ταξι-
νομούνται μετά τις 12-2-2020.
2. Τα λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία κατά τις διατάξεις
του άρθρου 4 του νόμου 711/1977 (νέο δικαίωμα) είναι είτε
καινούρια είτε μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημό-
σιας χρήσης, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., η ηλικία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 έτη
από το έτος κατασκευής του πλαισίου του έτους, αυτού μη
συμπεριλαμβανομένου. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για την
αντικατάσταση τουριστικού λεωφορείου για το οποίο δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την αρχική χορήγηση του δικαιώμα-
τος, δηλαδή από την ημερομηνία έγκρισης θέσης σε κυκλο-
φορία τουριστικού λεωφορείου κατά τις διατάξεις του άρθρου
4.
Η ρύθμιση εφαρμόζεται από τις 12-5-2020. Έως αυτή την ημε-
ρομηνία εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση του Euro 5 ή
V.
3. Κατά την αντικατάσταση τουριστικών λεωφορείων λόγω
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή αποχαρακτηρισμού όταν
έχει παρέλθει η πενταετία από την ημερομηνία χορήγησης της
έγκρισης θέση σε κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.
711/1977 διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
α) Αν το λεωφορείο που τίθεται σε κυκλοφορία τίθεται για
πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως τουριστικό λεωφορείο δημό-
σιας χρήσης (π.χ. εισαγωγή από χώρα μέλος ΕΕ ή ΕΟΧ,

Υπεραστικό) πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών από το έτος
κατασκευής του πλαισίου του έτους, αυτού μη συμπεριλαμ-
βανομένου. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν αφορά στα με-
ταχειρισμένα οχήματα που το τιμολόγιο πώλησής τους, ή το
Δελτίο Άφιξης Οχήματος (∆.Α.Ο.), ή το Πιστοποιητικό ταξινό-
μησής τους, έχει εκδοθεί προ της 12-2-2020.
β) Αν το λεωφορείο κυκλοφορεί ήδη ως τουριστικό πρέπει να
είναι εντός του γενικότερου ορίου των 27 ετών.
4. Με την παράγραφο 4 τροποποιείται το άρθρο 36 του
ν.3710/2008 (Α' 216) περί της κυκλοφορίας ειδικών τουριστι-
κών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής
περιήγησης πόλεων με σκοπό τη βελτίωση του μέσου όρου
ηλικίας των εισερχομένων οχημάτων στην αγορά καθώς και
την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που
προκαλείται από την κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων.
Εισάγεται ρύθμιση με την οποία καθορίζεται ότι τα εν λόγω
οχήματα, που τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγ-
κρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Π.Υ.Τ. του
Υπουργείου Τουρισμού, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχει-
ρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και
η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος
κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμ-
βανομένου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για την έκδοση
άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων για τα οποία κατά τη δημο-
σίευση του νόμου έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης
(παρ. 3).
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για τον προσδιορισμό τον
προσδιορισμό του έτους κατασκευής του πλαισίου προσκομί-
ζεται σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής.

Ρυθμίσεις για τα τουριστικά Λεωφορεία
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 Οικολογία


Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν την 

κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων

■ Μερίδιο ευθύνης και τα παλιά φορτηγά! 

Πέραν αυτής της απαγόρευσης, η Ρώμη, αλλά και το

Μιλάνο προωθούν το μέτρο των “οικολογικών

Κυριακών”, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη απαγό-

ρευση όλων των οχημάτων ανεξαρτήτως ηλικίας και

καυσίμου. Μία προσπάθεια με σκοπό την ελάφρυνση

της ατμόσφαιρας από τους εκλυόμενους ρύπους, πρό-

σθετα στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας που ισχύουν

για τα παλαιά και ρυπογόνα οχήματα, Euro 3 ή παλαι-

ότερα.

Το Παρίσι αντίστοιχα, μία Κυριακή κάθε μήνα, απαγο-

ρεύει την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της για την

προώθηση μίας πιο καθαρής ατμόσφαιρας, έχοντας

και αυτή σαν πόλη θεσπίσει την απαγόρευση κυκλο-

φορίας στις εργάσιμες μέρες των παλαιών οχημάτων.

Η Ρώμη έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου και απαγόρευσε πριν λίγες μέρες την κυκλοφορία
πετρελαιοκίνητων οχημάτων, λόγω των αυξημένων ρύπων (νέφους) και των επιπτώσεων

που έχουν στην ανθρώπινη υγεία. 
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Ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν την 

κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα διατηρεί την απαγόρευση

κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων ελαφρών οχη-

μάτων Euro 4 και πριν, δυστυχώς όμως μπορεί κα-

νείς να παρατηρήσει πληθώρα οχημάτων που

εισέρχονται στο κέντρο και δεν πληρούν  τις απαραί-

τητες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

Υπαίτιος για τους αυξημένους ρύπους στο κέντρο της

Αθήνας είναι ο υπέργηρος στόλος φορτηγών και λε-

ωφορείων που κυκλοφορεί καθημερινά στο κέντρο.

Με μέσο όρο που αγγίζει τα 20,0 έτη (βαρέα φορτηγά),

τα οχήματα αυτά δεν πληρούν σε καμία περίπτωση

τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις όπως επίσης και

τις προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης.

Η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται σε καθημερινή βάση από

τα παλαιά οχήματα και την ελλιπή αστυνόμευση. Είναι

πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η ατμοσφαι-

ρική ρύπανση έχει άμεση συσχέτιση με τον αυξημένο

αριθμό πρόωρων θανάτων, καθώς και με αρρώστιες

που στοχεύουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες αλλά και

τα παιδιά. (καρδιο-αναπνευστικές παθήσεις, καρκί-

νος, άσθμα κα.)
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Αγορά Επαγγελματικών
Πώς κινήθηκε η αγορά επαγγελματικών τον Ιανουάριο

Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών το 2020 ξε-

κίνησε σημειώνοντας πτώση -2,0% σε σχέση με τον

Ιανουάριο του 2019.

Τα ελαφρά φορτηγά τύπου Pick-up αντιπροσωπεύουν το

μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία των ελαφρών φορτη-

γών (38,6%), με τα Vanette να βρίσκονται στη δεύτερη θέση

με μερίδιο αγοράς 36,7%. 

Η συνολική αγορά των ελαφρών φορτηγών το μήνα

Ιανουάριο έφτασε τις 630 μονάδες έναντι 643 τον αντίστοιχο

μήνα πέρυσι (-2,0%).

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των μεσαίων και βαρέων φορτηγών

ξεκίνησε το 2020,με  άνοδο +81,8%  σε σχέση με τον αντί-

στοιχο μήνα το 2019.

Τον Ιανουάριο ταξινομήθηκαν συνολικά 60 φορτηγά συγ-

κριτικά με 33 φορτηγά τον Ιανουάριο του 2019.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγ-

κεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να καλύπτεται

από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα καινούργια

εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό πο-

σοστό του συνόλου, διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλι-

κίας των μεσαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας,

με όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και περιβαλλον-

τικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο υπέργηρος στόλος.

Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων παρουσίασε πτώση

-33,3% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό

μήνα.

Ειδικότερα, τον περασμένο Ιανουάριο ταξινομήθηκαν συ-

νολικά 50 λεωφορεία συγκριτικά με 75 τον Ιανουάριο του

2019 (-33,3%).
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Ford Transit    
Με νέες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης 

Το νέο Ford Transit έρχεται να σας απαλλάξει 
από το άγχος του παρκαρίσματος διαθέτοντας προηγμένες 

τεχνολογίες που βοηθούν τον οδηγό να αποφεύγει δαπανηρά 
μικροτρακαρίσματα κατά τη διαδικασία στάθμευσης.  

Η τεχνολογία Active Park Assist της Ford βοηθά τους

οδηγούς του Transit να εντοπίζουν έναν κατάλληλο

χώρο στάθμευσης, ενώ στη συνέχεια το σύστημα

παρκάρει αυτόματα το όχημα, με τον οδηγό να ελέγ-

χει μόνο το γκάζι και το φρένο. Το Active Park Assist

διευκολύνει το παρκάρισμα σε παράλληλους χώ-

ρους στάθμευσης, όπως εκείνοι που συναντώνται σε

σταθμούς φόρτωσης, ή σε κενά μεταξύ παρκαρισμέ-

νων οχημάτων στο πλάι του δρόμου, μόλις 0,8 μ. με-

γαλύτερα από το μήκος του οχήματος. 

Άλλες τεχνολογίες που διατίθενται για το Transit,

όπως οι Park-Out Assist, Cross Traffic Alert, Side

Sensing System*, καθώς και οι εμπρός και πίσω κά-

μερες με ευρυγώνιους φακούς, βοηθούν τους οδη-

γούς όταν εξέρχονται από ένα χώρο ή ελίσσονται

στην πυκνή κυκλοφορία της πόλης. 

Η τεχνολογία Active Park Assist, η οποία διατίθεται με τα τελευταία μοντέλα των Transit και Transit Custom

που λανσαρίστηκαν το 2019, επικοινωνεί με 12 αισθητήρες υπερήχων που βρίσκονται κατανεμημένοι σε όλο

το όχημα. Το σύστημα μπορεί να παρκάρει το van ακόμα και σε δρόμους χωρίς κράσπεδα, ευθυγραμμίζοντάς

το με ένα άλλο σταθμευμένο όχημα, ενώ λειτουργεί ακόμα και σε περιπτώσεις που η επιφάνεια του χώρου

στάθμευσης είναι επικλινής.

Το Active Park Assist περιλαμβάνει τη λειτουργία Park-Out Assist, που αυτόματα καθοδηγεί το όχημα κατά

την έξοδό του από ένα χώρο στάθμευσης, ενώ ο οδηγός ελέγχει το γκάζι και το φρένο. 

Προηγμένες τεχνολογίες του Transit*
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Το Cross Traffic Alert της Ford προειδοποιεί τον

οδηγό όταν εξέρχεται με όπισθεν από ένα χώρο στάθ-

μευσης για πιθανή έλευση οχημάτων ή ποδηλάτων

πίσω του.  

Επιπλέον, το Side Sensing System εκδίδει ηχητικές

και οπτικές προειδοποιήσεις για την ύπαρξη εμπο-

δίων στη γύρω περιοχή, βοηθώντας τους οδηγούς να

ελίσσονται με χαμηλή ταχύτητα.

Οι εμπρός και πίσω κάμερες με ευρυγώνιους φα-

κούς του Ford Transit προβάλλουν λήψεις που διευ-

κολύνουν τον εντοπισμό οχημάτων, πεζών ή

δικυκλιστών που πλησιάζουν σε μία τυφλή διασταύ-

ρωση ή όταν εξέρχονται από χώρο στάθμευσης ή

ιδιωτική οδό.

Η κάμερα οπισθοπορείας είναι ψηλά τοποθετημένη,

πάνω από τις πόρτες φόρτωσης, εξασφαλίζοντας βελ-

τιωμένη ορατότητα κατά την κίνηση του οχήματος

προς τα πίσω, ιδιαίτερα με τις πίσω πόρτες ανοιχτές.

Ford Transit    
Με νέες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης 



Η νέα γενιά εξηλεκτρισμένων και συνδεδε-

μένων Transit και Transit Custom λανσαρί-

στηκε το 2019 με χαρακτηριστικά που

βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε

ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Το νέο Ford Transit van των 2 τόνων έχει με-

γαλύτερη ικανότητα μεταφοράς φορτίου απ’

ότι στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, καταναλώ-

νει λιγότερο καύσιμο και είναι πιο ευκολο-

δήγητο από ποτέ, χάρη στην υποστήριξη των

αποδοτικών κινητήρων EcoBlue diesel της

Ford και τη συμβολή της πρώτης στην κατη-

γορία τεχνολογίας EcoBlue Hybrid 48-volt,

καθώς και καινοτόμων συστημάτων υπο-

βοήθησης οδήγησης. 

Το αναβαθμισμένο Ford Transit Custom van

του 1 τόνου διατίθεται με τον τελευταίο κινη-

τήρα EcoBlue της Ford, καθώς και με τις

υβριδικές μονάδες EcoBlue Hybrid, σε συν-

δυασμό με προηγμένες τεχνολογίες, όπως

το ενσωματωμένο modem FordPass

Connect που βοηθά τους χειριστές να μεγι-

στοποιούν την απόδοση και τη χρήση του

οχήματος.

Η εξηλεκτρισμένη γκάμα Transit Custom

Hybrid – που περιλαμβάνει τα Transit

Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid

– απέσπασε τον τίτλο International Van of the

Year 2020.

Πέρσι ήταν η καλύτερη χρονιά της Ford στις

πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων σε

διάστημα 25 χρόνων – και η πέμπτη χρονιά

της Ford ως Νο1 μάρκα επαγγελματικών

οχημάτων στην Ευρώπη    

Βοηθώντας τις επιχειρήσεις 
να αναπτυχθούν

τεχνολογία «
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Έρχεται το ηλεκτρικό φορτηγό!

Το νέο φορτηγό θα παραχθεί τόσο σε

πλήρως ηλεκτροκίνητες εκδόσεις όσο

και σε εκδόσεις με σύστημα «fuel-cells»

που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το

υδρογόνο για την παραγωγή της απαι-

τούμενης ενέργειας για τον ηλεκτροκινη-

τήρα τους, γεγονός που θα διασφαλίζει

μέγιστη αυτονομία έως και 966 χλμ.

Οι ηλεκτροκίνητες εκδόσεις του «Tre» θα

λανσαριστούν μέσα στο 2021, ενώ οι εκ-

δόσεις με «κυψέλες καυσίμου» θα ακο-

λουθήσουν από το 2023.

Το νέο Nikola «Tre» θα βασίζεται σχεδια-

στικά στο νέο Iveco S-Way ενώ θα εν-

σωματώνει την προηγμένη τεχνολογία

της Nikola σε ότι αφορά το σύστημα με-

τάδοσης της κίνησης.

Σε ότι αφορά στις αμιγώς ηλεκτροκίνητες

εκδόσεις του μοντέλου, το Nikola «Tre»

θα είναι διαθέσιμο τόσο ως τράκτορας

(4x2) όσο και ως πλαίσιο φορτηγού με

δύο ή τρεις άξονες (μεικτού βάρους από

18 – 26t), με τη μέγιστη αυτονομία του να

ανέρχεται έως στα 400 χλμ.

Η μέγιστη χωρητικότητα των συσσω-

ρευτών του θα ανέρχεται στις 720 kWh

ενώ, ο ηλεκτροκινητήρας του θα αποδί-

δει ισχύ 480 kWh (653 ίπποι περίπου) και

ροπή 1.800Nm

NIKOLA-TRE

Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση, οι Nikola Co. & Iveco Trucks, παρουσίασαν
το νέο φορτηγό τους με την ονομασία «Tre» που θα λανσαριστεί σε ηλεκτρικές

και υβριδικές / fuel cell εκδόσεις από το 2021 στην ΕΕ.
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VOLVO TRUCKS
Nέα γενιά βαρέων φορτηγών 

παρουσίαση «
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Η Volvo Trucks ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των βαρέων φορτηγών, όντας μια φίρμα που θέλει να πα-
τήσει στην καρδιά της κατηγορίας. Για αυτό το σκοπό και  παρουσιάζει τέσσερα νέα φορτηγά, με ιδιαίτερη

έμφαση στο περιβάλλον του οδηγού, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. "Είμαστε πραγματικά περήφανοι
για αυτή μας την επένδυση. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο καλύτερος επιχειρηματικός εταίρος των πελατών
μας, καθιστώντας τους ακόμα πιο ανταγωνιστικούς και βοηθόντας τους να προσελκύσουν τους καλύτερους

οδηγούς σε μια όλο και πιο δύσκολη αγορά", λέει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks. 
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"Οι οδηγοί που χειρίζονται το φορτηγό τους αποτελεσμα-

τικά και με ασφάλεια, αποτελούν ανεκτίμητο περιουσιακό

στοιχείο της κάθε μεταφορικής εταιρείας. Η υπεύθυνη

οδηγική συμπεριφορά μπορεί να συμβάλλει στη μείωση

των εκπομπών CO2 και στην εξοικονόμιση καυσίμου,

καθώς και στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων, τραυ-

ματισμών και απρογραμμάτιστων ακινητοποιήσεων. Τα

νέα φορτηγά μας θα βοηθήσουν τους οδηγούς να εργά-

ζονται ασφαλέστερα και παραγωγικότερα και θα δώσουν

στους πελάτες μας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην προ-

σπάθεια προσέλκυσης των καλύτερων οδηγών", συνε-

χίζει ο Roger Alm.  

Τα διάφορα μοντέλα φορτηγών της γκάμας της Volvo

Trucks διατίθενται με πολλές διαφορετικές παραλλαγές

καμπίνας και μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλές

εφαρμογές. Στα φορτηγά μεταφορών μεγάλων αποστά-

σεων, η καμπίνα είναι συχνά το δεύτερο σπίτι του οδηγού.

Σε φορτηγά εθνικών μεταφορών, συχνά χρησιμεύει ως

κινητό γραφείο, ενώ σε εργοταξιακές εφαρμογές τα φορ-

τηγά είναι σκληροτράχηλα και πρακτικά εργαλεία δου-

λειάς. Κατά συνέπεια, η ορατότητα, η άνεση, η εργονομία,

το επίπεδο θορύβου, η ευελιξία και η ασφάλεια ήταν τα

βασικά σημεία εστίασης για την ανάπτυξη όλων των

νέων φορτηγών της Volvo Trucks. Το εξωτερικό του φορ-

τηγού έχει επίσης αναβαθμιστεί ώστε να είναι ακόμα πιο

ελκυστικό και να κάνει τα χαρακτηριστικά των νέων φορ-

τηγών να ξεχωρίζουν.

“Η αναμενόμενη αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές
είναι στοιχείο που περιορίζει την προσφορά εξει-

δικευμένων οδηγών σε όλο τον κόσμο. Στην
Ευρώπη, για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις δείχνουν

ότι περίπου το 20 τοις εκατό όλων των θέσεων ερ-
γασίας οδηγών δεν έχουν καλυφθεί. Για να βοη-

θήσει τους πελάτες να προσλάβουν και να
κρατήσουν τους καλύτερους οδηγούς, η Volvo

Trucks εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη
των νέων φορτηγών ώστε να γίνουν ασφαλέ-

στερα, αποδοτικότερα και πιο ελκυστικά εργαλεία
δουλειάς για ειδικευμένους οδηγούς.
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Τα νέα Volvo FM και Volvo FMX διαθέτουν μια ολοκαίνουρ-

για καμπίνα, καθώς και πολλές από τις ίδιες λειτουργίες οθό-

νης οργάνων όπως και τα μεγαλύτερα Volvo της ίδιας

κατηγορίας. Ο εσωτερικός τους χώρος έχει αυξηθεί κατά

έως και ένα κυβικό μέτρο, παρέχοντας μεγαλύτερη άνεση.

Τώρα, η ορατότητα είναι ακόμα καλύτερη λόγω των μεγα-

λύτερων παραθύρων, της χαμηλότερης γραμμής παραθύ-

ρων και των νέων καθρεπτών.

Η νέα δυνατότητα ρύθμισης του τιμονιού προσφέρει άνεση

στον οδηγό. Το κάτω κρεβάτι στην καμπίνα με κρεβάτι είναι

πλέον τοποθετημένο υψηλότερα, προσφέροντας περισσό-

τερη άνεση και δημιουργώντας επιπλέον αποθηκευτικό

χώρο κάτω από αυτό. Η καμπίνα ημέρας διαθέτει ένα νέο

αποθηκευτικό χώρο 40 λίτρων στο πίσω τοίχωμα της καμ-

πίνας, με εσωτερικό φωτισμό. Η άνεση της καμπίνας έχει

βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσω ενισχυμένης μόνωσης

που βοηθά στην απομόνωση του ψύχους, της θερμότητας

και του θορύβου, ενώ μια ελεγχόμενη από αισθητήρα κλι-

ματική μονάδα με φίλτρο άνθρακα, εξασφαλίζει καλή ποι-

ότητα αέρα σε όλες τις συνθήκες.

Η περιοχή του οδηγού έχει τώρα μια εντελώς νέα διεπαφή πληροφόρησης και επικοι-

νωνίας, με στόχο να διευκολύνει την επισκόπηση και τη διαχείριση διαφορετικών λει-

τουργιών, προκαλώντας λιγότερο άγχος και περισπασμούς. Η οθόνη οργάνων είναι

πλήρως ψηφιακή, με οθόνη 12 ιντσών που διευκολύνει τον οδηγό να επιλέξει τις πλη-

ροφορίες που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή. Σε μικρή απόσταση από τον οδηγό υπάρχει

μια πρόσθετη πλευρική οθόνη 9 ιντσών διαθέσιμη για Infotainment, πλοήγηση, πληρο-

φορίες μεταφορών και παρακολούθηση εικόνας από τις κάμερες. Οι λειτουργίες μπο-

ρούν να ελέγχονται μέσω των κουμπιών στο τιμόνι, μέσω φωνητικού ελέγχου ή μέσω

της οθόνης αφής και του πίνακα οργάνων.

Νέα καμπίνα, η οποία προσφέρει περισσότερο χώρο και βελτιωμένη ορατότητα: Volvo FM και Volvo FMX

Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με νέο περιβάλλον οδηγού
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Η ασφάλεια βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο

με λειτουργίες όπως οι προσαρμοζόμενοι

προβολείς υψηλής δέσμης φωτός στο Volvo

FH και το Volvo FH16. Το σύστημα προσφέ-

ρει βελτιωμένη ασφάλεια για όλους τους

χρήστες του δρόμου με την αυτόματη απε-

νεργοποίηση επιλεγμένων τμημάτων LED

της υψηλής δέσμης φωτός όταν το όχημα

πλησιάζει σε αντιθέτως κινούμενα οχήματα

ή σε προπορευόμενο όχημα.

Η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη λόγω

του βελτιωμένου ενεργού αυτόματου πιλό-

του για ταχύτητες ακόμα και 0 χλμ/ώρα και

του Downhill Cruise Control που ενεργο-

ποιεί αυτόματα τα φρένα των τροχών όταν

απαιτείται πρόσθετη δύναμη πέδησης για τη

διατήρηση σταθερής ταχύτητας στην κατη-

φόρα. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα

πέδησης (EBS), το οποίο αποτελεί προϋπό-

θεση για χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως το

Σύστημα προειδοποίησης μετωπικής πρό-

σκρουσης με φρένο έκτακτης ανάγκης και

το Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστά-

θειας, προσφέρεται τώρα ως στάνταρ εξο-

πλισμός στο νέο φορτηγό. Το Volvo Dynamic

Steering με τα συστήματα ασφαλείας

Υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και

Υποβοήθησης ευστάθειας, είναι επίσης δια-

θέσιμο ως προαιρετικός εξοπλισμός. Ένα

σύστημα αναγνώρισης πινακίδων σήμανσης

εντοπίζει σήματα όπως απαγορευτικά προ-

σπεράσματος, ενδείξεις τύπου οδού και

ορίων ταχύτητας και τα εμφανίζει στην

οθόνη οργάνων.

Η ορατότητα μπορεί να βελτιωθεί ακόμα πε-

ρισσότερο με την προσθήκη γωνιακής κά-

μερας συνοδηγού, η οποία παρέχει μια

συμπληρωματική θέα της πλευράς του φορ-

τηγού στην πλευρική οθόνη.

“Ενισχυμένα συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων



#178 ● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ●33

Τόσο το περιβάλλον όσο και οι οικονομικές

παράμετροι είναι σημαντικοί παράγοντες για

τις μεταφορικές εταιρείες. Δεδομένου ότι δεν

θα υπάρξει μια μοναδική πηγή ενέργειας η

οποία θα αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα της

κλιματικής αλλαγής και δεδομένου ότι οι δια-

φορετικοί κλάδοι των μεταφορών και οι με-

ταφορικές εργασίες θα απαιτούν

ποικιλόμορφες λύσεις, θα εξακολουθήσουν

να συνυπάρχουν αρκετοί τύποι συστημάτων

μετάδοσης κίνησης στο άμεσο μέλλον.

Σε πολλές αγορές, το Volvo FH και το Volvo

FM διατίθενται με κινητήρα Euro 6 που τρο-

φοδοτείται με LNG και προσφέρει οικονομία

καυσίμου και απόδοση συγκρίσιμη με

εκείνη των ισοδύναμων πετρελαιοκίνητων

φορτηγών της Volvo αλλά με πολύ μικρότε-

ρες κλιματικές επιπτώσεις. Ο κινητήρας αε-

ρίου μπορεί να λειτουργεί είτε με βιοαέριο,

το οποίο περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά

έως και 100 τοις εκατό ή με φυσικό αέριο

που περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά έως

και 20 τοις εκατό σε σύγκριση με τα ισοδύ-

ναμα πετρελαιοκίνητα φορτηγά της Volvo. Το

ποσοστό αυτό έχει να κάνει με τις εκπομπές

ρύπων κατά τη χρήση του οχήματος.

Το νέο Volvo FH μπορεί επίσης να εφοδιαστεί

με ένα νέο αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα

Euro 6, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πακέτο

I-Save που επιτρέπει σημαντική εξοικονό-

μηση καυσίμου και CO2. Στις μεταφορές με-

γάλων αποστάσεων, για παράδειγμα, το νέο

Volvo FH με I-Save συνδυάζει τον νέο κινη-

τήρα D13TC με ένα σύνολο δυνατοτήτων και

μπορεί να πετύχει οικονομία καυσίμου έως

και 7%*. Έχουν επίσης γίνει βελτιώσεις για τις

εκδόσεις Euro 3 και 5 με χαρακτηριστικά

όπως το Volvo Torque Assist.

Αποδοτικοί κινητήρες και εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης
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MERCEDES VITO TOURER
Premium υπηρεσίες μετακίνησης πολλών αστέρων
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Βασισμένο στην έκδοση Vito Tourer
PRO 110 CDI Extra Long

παρουσίαση «
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Το Vito Tourer είναι ήδη αναγνωρισμένο για τα ολοκληρωμένα

συστήματα ασφαλείας, την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά, τα

εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης για την κατηγορία

και την απαράμιλλη ποιότητα. H ειδική έκδοση Dark Edition έρ-

χεται για να αναβαθμίσει το ήδη εντυπωσιακό Vito Tourer προ-

σφέροντας περισσότερη άνεση και πολυτέλεια σε προνομιακή

τιμή, με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των υψηλών απαι-

τήσεων του σύγχρονου επαγγελματία της ελληνικής τουριστικής

αγοράς. 

Η έκδοση Dark Edition δίνει έμφαση στον premium χαρακτήρα

του οχήματος. Διατίθεται αποκλειστικά σε μαύρο μεταλλικό

χρώμα OBSIDIAN ενώ οι προφυλακτήρες και τα καλύμματα

των καθρεπτών είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος.  

Για την ταχύτερη και πιο άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό του

οχήματος, το νέο Dark Edition διατίθεται πλέον με δύο πλαϊνές

συρόμενες πόρτες, αριστερά και δεξιά. 

Ο νέος, αποδοτικός 4κύλινδρος κινητήρας diesel, κυβισμού

1.749cc και απόδοσης 102hp προδιαγραφών Euro 6d-temp σε

συνδυασμό με το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων FSG350 και το

σύστημα ελέγχου καυσαερίων SCR 3ης γενιάς, διασφαλίζουν

χαμηλή κατανάλωση* και ταυτόχρονα υψηλή απόδοση για από-

λυτη οδηγική εμπειρία. Το βέλτιστο κόστος χρήσης ενισχύεται

από τα διαστήματα συντήρησης που ανέρχονται στα 40.000 χλμ..

“
• Πλούσιος εξοπλισμός σε προνομιακή τιμή

• Αποκλειστικά σε OBSIDIAN Black μεταλλικό χρώμα
• Νέος κινητήρας diesel 1.749cc & 102hp, 

προδιαγραφών Euro 6d-temp
• Δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες, αριστερά και δεξιά

• Εργοστασιακό ηχοσύστημα MBAudio10
• Διάταξη μεσαίας σειράς καθισμάτων σε σειρά ή αντικριστά 

Το Vito Tourer Dark Edition εξοπλίζεται με

πλειάδα συστημάτων ασφαλείας και υπο-

βοήθησης : το σύστημα υποβοήθησης κατά

των πλευρικών ανέμων CROSSWIND AS-

SIST μπορεί να αποτρέψει την εκτροπή των

τροχών που είναι στραμμένοι προς τον

άνεμο λόγω δυνατών ριπών με στοχευμέ-

νες επεμβάσεις στο σύστημα πέδησης. Το

σύστημα ανίχνευσης προσοχής ATTEN-

TION ASSIST αναγνωρίζει τυπικά σημάδια

κόπωσης μέσω πολυάριθμων παραμέ-

τρων και σύνθετων υπολογισμών και προ-

ειδοποιεί τον οδηγό οπτικά και ηχητικά

ώστε να κάνει διάλειμμα για ξεκούραση. Το

σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανη-

φόρα HILL-START ASSIST υποστηρίζει τον

οδηγό στην ασφαλή εκκίνηση στις ανηφό-

ρες καθώς διατηρεί την πίεση στα φρένα

για λίγο αποτρέποντας την ακούσια κύλιση

του οχήματος προς τα πίσω. Στο εσωτερικό

του οχήματος, το σύστημα κλιματισμού

TEMPMATIC με επιπρόσθετη μονάδα κλι-

ματισμού χώρου επιβατών φροντίζει για

την ιδανική θερμοκρασία στο εσωτερικό

του οχήματος για όλους τους επιβάτες. 
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Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να

ρυθμίζει το περιβάλλον εργασίας

του καθώς η κολώνα του τιμονιού

ρυθμίζεται μηχανικά καθ’ ύψος

(4.,8°) και κατά μήκος (60 mm) ενώ

το εργονομικά σχεδιασμένο κάθι-

σμα του οδηγού εντυπωσιάζει με

την ιδιαίτερη άνεση που προσφέ-

ρει καθώς ρυθμίζεται προς έξι κα-

τευθύνσεις. Η επένδυση όλων των

καθισμάτων είναι από μαύρο τε-

χνητό δέρμα. Επιπλέον, τα καθί-

σματα του χώρου επιβατών

προσαρμόζονται σε κάθε απαίτηση

χρήσης με τη δυνατότητα αντιστρο-

φής της μεσαίας σειράς. Οι δύο

σειρές καθισμάτων των πίσω επι-

βατών αποτελούνται από πάγκους

τριών αναπαυτικών θέσεων με

ζώνες ασφαλείας τριών σημείων,

σύστημα στερέωσης παιδικού κα-

θίσματος ISOFIX και προσκέφαλα. 

Τέλος, στον πλούσιο βασικό εξο-

πλισμό του Mercedes-Benz Vito

Tourer Dark Edition περιλαμβά-

νονται το ντουλαπάκι συνοδηγού

με κλειδαριά ώστε να φυλάσσονται

με ασφάλεια προσωπικά αντικεί-

μενα και έγγραφα, παροχή ρεύμα-

τος 12V καθώς και εργοστασιακό

ηχοσύστημα MBAudio10 με πολ-

λές και χρήσιμες λειτουργίες πλη-

ροφόρησης και επικοινωνίας

όπως ανοικτή ακρόαση και audio-

streaming μέσω Bluetooth®,

θύρα USB, Aux-in και υποδοχή SD

card.

*Vito Tourer Dark Edition: CO2 243-
211 g/km. Κατανάλωση καυσίμου:
Low 9,3 l/100km | mid 7,4 l/100km
| high 6,6 l/100km | extra high 8,1
l/100km. Οι αναγραφόμενες τιμές
καθορίστηκαν σύμφωνα με την
προκαθορισμένη μέθοδο μέτρησης.
Αυτές είναι οι "μετρηθείσες τιμές
WLTP CO2" σύμφωνα με το άρθρο
2 αριθ.3 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης
καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση
αυτές τις τιμές.

• Ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης

«Star Credit» με ονομαστικό επιτόκιο 5,5%, χα-

μηλή προκαταβολή, εκτενή διάρκεια δανείου και

ασφάλιση Mercedes-Benz Insurance μέσω

Allianz.

• Ευέλικτο πρόγραμμα χρηματοδότησης εποχι-

κών δόσεων για επαγγελματίες με δυνατότητα

μηδενικών δόσεων κεφαλαίου, τους μήνες με

χαμηλή επιχειρηματική δραστηριότητα.

•  Δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύη-

σης έως και 3 χρόνια.

• Δυνατότητα χρηματοδότησης υπηρεσιών

Ασφάλισης, Επέκτασης Εγγύησης και

Συντήρησης μαζί με το δάνειο του αυτοκινήτου.

Η απόκτηση του νέου Vito Tourer Dark
Edition γίνεται ακόμα πιο δελεαστική και

προσιτή με τα ακόλουθα προνόμια:
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Η εστίαση στις ανάγκες του επαγγελματία και

η δημιουργία εκδόσεων και εμπορικών

προγραμμάτων που ανταποκρίνονται με τον

καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της αγοράς

οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική διάκριση.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, η Fiat

Professional επεκτείνει περαιτέρω τις διαθέ-

σιμες επιλογές προσφέροντας το δημοφιλές

Ducato Chassis και με ένα νέο πρωτοπο-

ριακό εργοστασιακό σύστημα ανατροπής της

καρότσας. Βάση του συστήματος αποτελεί η

στιβαρή, ανθεκτική και ελαφριά καρότσα

αλουμινίου που συνδυάζεται με σύστημα

ανατροπής 3 κατευθύνσεων. Το υδραυλικό

σύστημα εκτός από τη μεγάλη δυνατότητα

ανύψωσης ξεχωρίζει για την ταχύτητα και

την αντοχή του, αλλά και την εύκολη χρήση

ανεξάρτητα από την επιλογή άξονα ανατρο-

Η Fiat Professional προσφέροντας μια ευρεία γκάμα μοντέλων και εκδόσεων κα-

τέκτησε την 1η θέση τόσο στις εταιρικές όσο και στις λιανικές πωλήσεις Van στην

Ελλάδα το 2019. 
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πής της καρότσας.

Με αυτό τον τρόπο ο επαγγελματίας έχει πολύ με-

γάλη ευελιξία αφού μπορεί να ξεφορτώσει το φορτίο

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και περιορισμούς

με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια.

Το Ducato Chassis είναι διαθέσιμο με μονή (3 θέσεις)

ή διπλή καμπίνα (7 θέσεις), 5 μήκη αμαξώματος, μει-

κτό φορτίο έως 3,5 τόνους και ωφέλιμο φορτίο έως

1.500 κιλά. 

Η συνολική επιφάνεια φόρτωσης είναι από 4,9 έως

8,5μ2, ενώ ειδικά για τις εκδόσεις με ανατρεπόμενη

καρότσα το εύρος της ωφέλιμης επιφάνειας είναι

από 5,1 έως 6,8μ2.

Όλες οι εκδόσεις του Ducato Chassis εφοδιάζονται

με τον αποδοτικό κινητήρα Euro6D diesel των 2,3 λί-

τρων απόδοσης 140 ίππων, καλύπτονται από εργο-

στασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000χλμ.,

προσφέρονται με προνομιακό πρόγραμμα χρηματο-

δότησης με επιτόκιο 2,9%, και χρηματική έκπτωση

2.900 ευρώ.

νέα αγοράς«

FIAT DUCATO CHASSIS
Mε σύστημα ανατροπής!
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Νέο VW CADDY



Tι νέο μας φέρνει το μικρομεσαίο βαν 

της γερμανικής φίρμας

ΗVW είναι μαζί με δύο – τρεις άλλες ευρωπαϊκες

φίρμες μετρ στα βαν. Το Caddy μαζί με το

Τransporter έχουν όλα τα προνομία που τους έχουν

προικίσει οι προκάτοχοι τους, με εμπορικές περγα-

μηνές. Η νέα γενιά Caddy έρχεται να βάλει το ληθα-

ράκι της στην ήδη επιτυχημένη πορεία του, όντας

ένα μοντέλο που έχει κερδίσει χιλιάδες επαγγελμα-

τίες στον κόσμο. 

Πρόσφατα, η γερμανική εταιρεία παρουσίασε τη νέα

γενιά, πέμπτη στη σειρά του Caddy, το οποίο βασί-

ζεται στη σπονδυλωτή αρχιτεκτονική MQB και θα

είναι διαθέσιμο σε επιβατικές και επαγγελματικές

εκδόσεις.

Σαφώς, το νέο στοιχείο του είναι η εμφάνιση, όπου

το νέο Caddy έχει πιο μοντέρνα εμφάνιση, διατη-

ρώντας παράλληλα τα στοιχεία εκείνα που το καθι-

στούν αναγνωρίσιμο. 

Επίσης, στο νέο μοντέλο ξεχωρίζει εκτός από την εν-

τυπωσιακή του μάσκα εμπρός, η οποία είναι αι-

σθητά μεγαλύτερη και αποτελεί μια ενιαία σχεδια-

στική μονάδα με το νέο προφυλακτήρα,  το νέο

καπό, συμπεριλαμβανομένων των προβολέων και

των φτερών, είναι επίσης καινούργια. Τα φώτα ημέ-

ρας είναι LED ενώ και οι προβολείς, ανάλογα με την

έκδοση, είναι επίσης LED. Στις πιο πλούσιες εκδό-

σεις εξοπλισμού μια λωρίδα χρωμίου προσθέτει με

τη σειρά της έναν εκλεπτυσμένο τόνο στον προφυ-

λακτήρα.

Και πίσω το νέο μοντέλο φέρει ένα νέοπαρμπρίζ

αλλά και τα λεπτά φώτα LED . Και σε αυτό το μον-

τέλο δόθηκε έμφαση στον χώρο φόρτωσης, στο

οποίο ξεχωρίζει το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης.

Επίσης, στις εκδόσεις Cargo και Maxi Cargo η πίσω

πόρτα είναι δίφυλλη (προαιρετικά με ηλεκτρική

υποβοήθηση). Σύμφωνα με την Volkswagen, η μα-

κρύτερη επαγγελματική έκδοση Caddy Maxi έχει

χώρο για δύο ευρωπαλέτες. Αντίστοιχα, το επιβα-

τικό θα είναι διαθέσιμο και σε επταθέσια έκδοση

 >> νέα αγοράς




.Στο εσωτερικό βρίσκουμε ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη

αφής έως 10" (6,5" στις βασικές εκδόσεις). Επίσης, ξεχωρίζει το

καινούργιο ταμπλό που προσφέρει πολλές ψηφιακές ευκολίες

ενώ ενσωματώνει τα νέα συστήματα Infotainment (ΜΙΒ 3ης γε-

νιάς), ότι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο διαθέτει αυτή την στιγμή

η μάρκα.  Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι άφθονοι, με ένα επι-

πλέον “ράφι” μπροστά από τον οδηγό, με ένα μεγαλύτερο ανοι-

κτό χώρο αποθήκευσης και ένα ακόμη “ράφι”, μπροστά από τον

συνοδηγό.. Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει 19 συστή-

ματα, μεταξύ των οποίων τα Travel Assist, Adaptive cruise con-

trol, Blind-spot monitoring, και Trailer Assist. Προαιρετικά

διατίθεται και πανοραμική οροφή με εμβαδόν 1,4 τ.μ.

Στον τομέα των κινητήρων πλέον τηρεί τις προδιαγραφές Euro

6 υπάρχει βενζινοκινητήρας TSI (116 PS), πετρελαιοκινητήρας

2.0 TDI (75 PS, 100 PS και 122 PS) και μία έκδοση φυσικού αε-

ρίου TGI. Οι επιλογές κιβωτίου περιλαμβάνουν χειροκίνητο 6

σχέσεων και αυτόματο DSG 7 σχέσεων. Η εταιρεία κάνει λόγω

για έως και 12% βελτιωμένη οικονομία σε σύγκριση με την προ-

ηγούμενη γενιά.
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Ο ...έξυπνος μεταφορέας! 

Το μικρομεσαίο βαν συρρικνώνει τα πλεονεκτήματα 

του σύγχρονου τετράτροχου μεταφορέα, 

όντας από τις πιο σύγχρονες λύσεις στην κατηγορία του. 

Το νέο PEUGEOT Expert, χάρη στο σύστημα Moduwork. Διαθέσιμο στον προαιρετικό εξο-

πλισμό εκμεταλλεύεται έξυπνα τις κενές θέσεις. Έτσι, το πλευρικό κάθισμα του συνοδηγού

αναδιπλώνεται πάνω στο διαχωριστικό της καμπίνας απελευθερώνοντας επίπεδο χώρο

εμπρός, ενώ η θυρίδα του διαχωριστικού ανοίγει αυξάνοντας το ωφέλιμο μήκος ως τα 4

m για τη μεταφορά φορτίου μεγάλου μήκους.

ΝΕΟ PEUGEOT Expert
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Αυτό το Van προσφέρει επίσης χώρο φόρτωσης 6,6

m3 και hands-free συρόμενη πόρτα. Διαθέσιμο

στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανά-

λογα με την έκδοση , ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό

που το καθιστά εξαιρετικά εύκολο να φορτώσετε

και να ξεφορτώσετε εμπορεύματα.

Πάρτε το τιμόνι και θα ανακαλύψετε μια οδηγική

εμπειρία που είναι σαν καμία προηγούμενη χάρη

στο Head-Up Displayi Στον προαιρετικό εξοπλισμό

ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση και τα αμέ-

τρητα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού i Στον

προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμος ανάλογα

με την έκδοση. Χρησιμοποιώντας το οθόνη αφής

7'. 

Διαθέσιμη στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη δια-

θέσιμη ανάλογα με την έκδοση, θα είστε σε θέση

να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια νέα γενιά λειτουρ-

γιών διασύνδεσης και φωνητικό έλεγχο 3D λει-

τουργιών πλοήγησης, καθώς και σε πραγματικό

χρόνο, πληροφορίες για την κυκλοφορία χάρη στο

TomTom Traffic. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την

περιοχή. Το Peugeot Expert παρουσιάζει τη νέα της

πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στην αρθρωτή EMP2

πλατφόρμα. Συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο οδηγι-

κής άνεσης, ποιότητας και αποδοτικότητας, μπορεί

να διαχειριστεί έως και 1400 kg ωφέλιμο φορτίο.

Θα ανακαλύψετε ότι η οδήγηση του νέο Peugeot

Expert είναι μια ιδιαίτερα απολαυστική εμπειρία,

χάρη στους κινητήρες BlueHDi ισχύος από 95 έως

180hp και ροπής 400Nm,  σε συνδυασμό με το νέο

αυτόματο κιβώτιο EAT6 σχέσεων.

Επιπλέον, θα επωφεληθείτε από την χαμηλότερη

κατανάλωση και τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων

στην κατηγορία, καθώς και το ανταγωνιστικό κό-

στος χρήσης χάρη στο διάστημα συντήρησης των

40 000 km ή 2 ετών.

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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VANSYSTEM-MODULARVANSTORAGE

Συστήματα οργάνωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων 
επαγγελματικών οχημάτων

Το κάθε σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του επαγγελ-

ματία, και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, με

χρήση software τελευταίας τεχνολογίας. Δίνοντας ο πελάτης

τις διαστάσεις του οχήματος, και την χρήση για την οποία το

προορίζει, ο τεχνικός σχεδιάζει και προσαρμόζει ακριβώς το

σύστημα στις ανάγκες του. 

Η βασική στήριξη είναι μεταλλική, ενώ τα συρτάρια και τα

ράφια κατασκευάζονται από αλουμίνιο. Διαθέτουν υψηλή αν-

θεκτικότητα, και χαμηλό βάρος. 

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνει προσφέρουν σε

κάθε επαγγελματία εξοικονόμηση χώρου, χρόνου, εργονομία

και οργάνωση.

Μεταξύ άλλων  η VAN SYSTEM  μία μεγάλη γκάμα εξαρτη-

μάτων που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε επαγ-

γελματικό όχημα όπως: 

• Μεγάλη ποικιλία  συρταριών και ραφιών με διαχωριστικά

και κουτιά αποθήκευσης

• Μηχανισμούς συγκράτησης εργαλειοθηκών και βαλιτσών

• Εργαλειοθήκες και εργαλειοβαλίτσες με ή χωρίς τα απα-

ραίτητα εξαρτήματα

• Συστήματα συγκράτησης φιαλών 

Η συναρμολόγηση των συστημάτων γίνεται από έμπειρο τε-

χνικό προσωπικό στην εταιρία μας κατ’ επιλογή του πελάτη.

Ο σχεδιασμός των συστημάτων δεν προϋποθέτει την φυσική

παρουσία του πελάτη καθώς με τις προδιαγραφές του οχή-

ματος μπορούμε να παρουσιάσουμε την αντίστοιχη πρόταση

ηλεκτρονικά, να γίνει η παραγγελία και να  αποσταλούν  σε

όλη την Ελλάδα.

Όλα τα συστήματα, προσφέρουν την υψηλότερη παθητική

ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης του αυτοκινήτου ενώ η

εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό Crash Test.

Η εταιρία ΕΡΣΚΑ Α.Ε. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ , αντιπροσωπεύει την εται-

ρία VAN SYSTEM  στην Ελληνική αγορά και έχει αναλάβει την

προώθηση, το σχεδιασμό και την τοποθέτηση των συστημά-

των της.

www.vansystem.gr

Η Ολλανδική εταιρία VAN SYSTEM-MODULAR VAN STORAGE ήρθε στην Ελλάδα το 2015 και διαθέτει

συστήματα οργάνωσης και εξοπλισμού εσωτερικών χώρων επαγγελματικών οχημάτων.
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Η J&P ΑΒΑΞ, που έχει αναλάβει τα  δύσκολο έργο της κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ στην Βόρεια Ελλάδα, προ-

μηθεύτηκε πρόσφατα 25 ολοκαίνουργια NAVARA, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στο δημοφιλές pick

up της Nissan. 

Με ΝΙSSAN NAVARA η J&P ΑΒΑΞ

Τα συγκεκριμένα ΝAVARA,  έκδοσης King Cab, αποτελούν

την ιδανική επιλογή για  την εκτέλεση μεταφορικού

έργου στα δύσβατα σημεία των εργοταξίων,  καθώς

συνδυάζουν μια σειρά  μοναδικών χαρακτηριστικών

και πλεονεκτημάτων, με την  κορυφαία άνεση και την

κατασκευαστική υπεροχή που χαρακτηρίζει τα μοντέλα

της Nissan. 

Συνοδευόμενο από εγγύηση πέντε ετών ή 160 χιλιάδων

χιλιόμετρων, το  NAVARA, διαθέτει τα “διαπιστευτήρια”

για  να αντεπεξέλθει στις σκληρές απαιτήσεις του

επιχειρησιακού έργου της  κοινοπραξίας J&P ΑΒΑΞ. 

Ο αγωγός TAP αποτελεί τμήμα του αγωγού μεταφοράς

αερίου από την Κασπία Θάλασσα στην Ευρώπη. Από

τα 878 χιλιόμετρα που αποτελείται ο αγωγός, τα 550

διέρχονται από τον ελλαδικό χώρο, και συγκεκριμένα

από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Θράκης και της

Μακεδονίας.

Τo  NAVARA, είναι διαθέσιμο στο δίκτυο των επίσημων

εμπόρων της Nissan ανά την Ελλάδα, σε εκδόσεις

King Cab Double Cab, καθώς και στην πολυτελή

έκδοση N-Guard και με δύο επιλογές ισχύος, 163PS

και 190PS αντίστοιχα. 






