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Ενημέρωση: 

Κανόνες υγιεινής για τους επαγγελματίες οδηγούς

την περίοδο του κορονοϊού

Ενημέρωση : 

Τι ζητάνε σωματεία, ομοσπονδίες για την ενίσχυση

των μεταφορικών επιχειρήσεων

Ενημέρωση:

ΟΦΑΕ- Ο κλάδος που εργάζεται και δέχεται

πλήγμα είναι αυτός της μεταφοράς!

Ταξινομήσεις επαγγελματικών οχημάτων

Τεχνολογία:
Αυτόνομη οδήγηση- 

Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι

Τεχνολογία:
Mercedes Benz Microcam

Κάμερες αντί για καθρέπτες

Παρουσίαση: VOLVO FM
Τι αλλάζει στο μεσαίο φορτηγό

Παρουσίαση: DACIA DOKKER VAN
Ο...φιλότιμος εργάτης!

Νέα αγοράς:
Fiat Τalento Van

Νέα αγοράς:
Setra Daimler
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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,

Mε ανακούφιση είδαν οι άνθρωποι της χερσαίας μεταφοράς την στήριξη της κυβέρνησης λόγω της

πανδημίας που έχει επηρεάσει συνολικά τον χώρο των μεταφορών και όσων ασχολούνται με την πώ-

ληση φορτηγών, την επισκευή των επαγγελματικών οχημάτων, και των ανταλλακτικών. Οι καταστάσεις

είναι πρωτόγνωρες, ενώ, οι μεταφορές  συνεχίζουν να έχουν σηκώνουν  ένα μεγάλο φορτίο. Αυτό που

αφορά τις τροφοδοσίες καταστημάτων, ώστε  να μην υπάρξει έλλειψη στα ράφια, τα φαρμακεία κ.α.

Ήδη η ΟΦΑΕ με γνώμονα τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών

και επιβατικών μεταφορών η πανδημία, έχει θέσει προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς , όπου εκτός

από τα Έκτακτα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις

οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές πρέπει να λυθούν πιο πρακτικά θέματα, που θα συμ-

βάλλουν στον εφοδιασμό των εμπορικών καταστημάτων.

Ανάμεσα σε αυτά είναι η “Αναστολή της επιβολής οδικών τελών στα φορτηγά οχήματα που χρησιμο-

ποιούν τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους”, αλλά και η προσωρινή ανοχή στους χρόνους οδήγησης

και ανάπαυσης των οδηγών εμπορευματικών μεταφορών βάση του Καν. ΕΕ αρ.561/2006 και άρση της

απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της χώρας μας.

Σήμερα, η αγορά φορτηγών βρίσκεται και πάλι σε δύσκολη θέση, με τις πωλήσεις καινούργιων επαγ-

γελματικών οχημάτων να έχει στην κυριολεξία παγώσει. Ελάχιστοι πλέον είναι οι ενδιαφερόμενοι που

έχουν ψηλά στην επιχειρηματική τους ατζέντα την αλλαγή του φορτηγού τους, ή την ανανέωση του στό-

λου τους.

Μέλημα όλων να βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση υγιείς, με τις λιγότερες οικονομικές

απώλειες. 

Στο τεύχος που κρατάτε θα διαβάσετε για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι Επαγγελματίες του χώρου σχετικά

με τους κανόνες υγιεινής, νέα από τον χώρο της τεχνολογίας στα φορτηγά, διότι, η εξέλιξη συνεχίζεται

έστω και με εμπόδια.

Καλή σας ανάγνωση! 

Με τιμή

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Κανόνες υγιεινής για επαγγελματίες οδηγούς 

την περίοδο του κορονοϊού


“

“

Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με άλλους, δώστε προσοχή στα

προληπτικά μέτρα υγιεινής. Απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες που αγγίζετε πριν και

μετά το ταξίδι, ειδικά εάν μοιράζεστε το όχημα με κάποιον ή εάν ταξιδέψετε μαζί του

Η παγκόσμια πανδημία του νέου κορωνοϊού μας επηρεάζει

όλους. Η απλούστερη συμβουλή προκειμένου να παραμείνει

κάποιος ασφαλής και να περιοριστεί η διάδοση, είναι να αποφύ-

γει τις μετακινήσεις και να μείνει σπίτι. Τί γίνεται όμως αν επι-

βάλλεται η μετακίνηση με το όχημά μας και κυρίως όταν έχουμε

ένα επαγγελματικό όχημα, μικρό, μεγάλο, βαν; 

«Ελαχιστοποιήσετε την επαφή με άλλους, ιδανικά μην βγείτε από

το σπίτι. Αν όμως πρέπει να πάτε κάπου, πηγαίνετε μόνοι σας -

μην μοιράζεστε το όχημά σας με άλλον. Αν αυτό δεν γίνεται, βε-

βαιωθείτε ότι ο συνεπιβάτης σας δεν έχει έντονα συμπτώματα

αναπνευστικής νόσου. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον μάσκα προ-

σώπου για όλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα στοιχεία επικοινω-

νίας όλων των επιβατών, προκειμένου να μπορείτε τους

ειδοποιήσετε αν τυχόν ανακαλύψετε ότι μολυνθήκατε. Είναι ση-

μαντικό να έχετε κατά νου ότι ακόμα κι αν ένα όχημα είναι ένα

είδος κινητής μονάδας απομόνωσης, δεν παύει να εγκυμονεί

κινδύνους», λέει η Jana Parmová, Επικεφαλής Ιατρός της

SKODA AUTO. 

 ενημέρωση

Η ενδεδειγμένη και σαφής οδηγία της Πολιτείας είναι για τις προσεχείς μέρες 

να ελαχιστοποιήσουμε τις μετακινήσεις μας και ιδανικά να παραμείνουμε στο σπίτι
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Κανόνες υγιεινής για επαγγελματίες οδηγούς 

την περίοδο του κορονοϊού



Απολύμανση

Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με

άλλους, δώστε προσοχή στα προληπτικά μέτρα υγιεινής.

Απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες που αγγίζετε πριν και

μετά το ταξίδι, ειδικά εάν μοιράζεστε το όχημα με κάποιον

ή εάν ταξιδέψετε μαζί του.

Πάρτε τον καθαρισμό αυτόν πολύ σοβαρά: Μην ξεχάσετε

την απολύμανση του τιμονιού, του επιλογέα ταχυτήτων,

του χειρόφρενου, των χειρολαβών στις πόρτες, των χει-

ριστηρίων του ηχοσυστήματος και του συστήματος info-

tainment, τους μοχλοδιακόπτες στην κολόνα του τιμονιού

(φλας και υαλοκαθαριστήρες, πιθανά cruise control), τα

υποβραχιόνια, τους διακόπτες ρύθμισης των καθισμά-

των, τα πλαίσια των θυρών και τις εξωτερικές τους χει-

ρολαβές, καθώς και τη χειρολαβή του χώρου

αποθήκευσης. Οι αρχές αυτές είναι ακόμη πιο σημαντι-

κές για τους οδηγούς ταξί και άλλους οδηγούς που με-

τακινούν επιβάτες.

Τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την απολύμανση του

οχήματος; Ο οργανισμός Consumer Reports, για παρά-

δειγμα, συμβουλεύει τη χρήση ορισμένων προϊόντων

καθαρισμού που έχετε ήδη στο σπίτι. Διάλυμα αλκοόλης

με περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% όπως και η ισοπρο-

πυλική αλκοόλη (γνωστή και ως οινόπνευμα 99,5%) είναι

αποτελεσματικά ενάντια στον κορωνοϊό και δεν θα βλά-

ψουν τις κύριες επιφάνειες του αυτοκινήτου σας.

Άλλωστε αυτό το διάλυμα χρησιμοποιούν οι κατασκευα-

στές αυτοκινήτων και οι υπεργολάβοι τους για την απο-

λύμανση εξαρτημάτων. 

Για να είστε ακόμα πιο ήσυχοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

οινόπνευμα προκειμένου να σκουπίσετε τις επενδύσεις των

καθισμάτων καθώς και άλλες μαλακές επιφάνειες του οχή-

ματος. Προσέξτε όμως να μην χρησιμοποιήσετε μεγάλη πο-

σότητα και αποφύγετε την απορρόφησή του. Το αλκοόλ υπό

φυσιολογικές συνθήκες δεν θα επηρεάσει ούτε το δέρμα ούτε

τη δερματίνη όμως η υπερβολική χρήση του μπορεί να ξεβά-

ψει το υλικό: έτσι λοιπόν μην τρίβετε έντονα τα καθίσματα ή

άλλες επιφάνειες καλυμμένες με δέρμα.

Όμως τι να μην χρησιμοποιείτε; Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υπε-

ροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ), το οποίο πιθανότατα θα

βλάψει τις επιφάνειες του αυτοκινήτου. Μην χρησιμοποιείτε

επίσης, όπως συμβουλεύει το Consumer Reports, προϊόντα

καθαρισμού που περιέχουν αμμώνιο σε οθόνες αφής στο

όχημά σας. Τα πανιά μικροϊνών είναι ιδανικά ως μέσο για τον

καθαρισμό όλων των επιφανειών και για όλες τις μεθόδους

καθαρισμού.

Η ιατρός προτείνει επίσης τον καλό αερισμό του οχήματος

μετά τον καθαρισμό. 
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Κανόνες υγιεινής για επαγγελματίες οδηγούς 

την περίοδο του κορονοϊού

Ειδικά αν ταξιδεύετε με επιβάτες και ένας από αυτούς πι-

θανά έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένο άτομο, χρησιμο-

ποιήστε προστατευτικά μέτρα, δηλαδή μάσκες και

αναπνευστήρες. Μια κλασική μάσκα από ύφασμα δεν προ-

στατεύει αυτόν που τη φορά από τον ιό, αλλά μπορεί να μει-

ώσει σημαντικά τον κίνδυνο του να μολύνει άλλους. Έτσι,

ακόμη και μια απλή μάσκα προσώπου αποτελεί μια έν-

δειξη σεβασμού προς τους άλλους στο όχημα και μπορεί

να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Για ολική προστασία,

χρειάζεστε αναπνευστήρες τουλάχιστον κατηγορίας FFP3.

Παρεμπιπτόντως, οι οδηγοί μπορεί να μην το γνωρίζουν,

όμως πολλοί θα έχουν μια μάσκα προσώπου στο φαρμα-

κείο του οχήματός τους. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,

οι μάσκες προσώπου ήταν υποχρεωτικές και σε κάποιες

εξακολουθούν να είναι ακόμα. Ρίξτε λοιπόν μια ματιά στο

φαρμακείο του φορτηγού σας - ίσως να έχετε εκεί μια

μάσκα προσώπου.

Οι μάσκες προσώπου προστατεύουν άλλους, οι «αναπνευστήρες» προστατεύουν εσάς
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Κανόνες υγιεινής για επαγγελματίες οδηγούς 

την περίοδο του κορονοϊού

Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι αργά ή γρήγορα

θα χρειαστείτε καύσιμο. Δεν πρέπει να ξεχάσετε να είστε

πολύ προσεκτικοί με τις συνθήκες υγιεινής στα πρατήρια

βενζίνης. Ελαχιστοποιήστε την επαφή με το προσωπικό.

Ιδανικά επιλέξτε ένα σταθμό πληρωμής με self service

εάν μπορείτε. Χρησιμοποιήστε μια από τις σύγχρονες με-

θόδους για την πληρωμή του καυσίμου σας: για παρά-

δειγμα, πληρωμή με ανέπαφη κάρτα ή με κινητό

τηλέφωνο. Ορισμένα πρατήρια επιτρέπουν να χρησιμο-

ποιήσετε ανέπαφες μεθόδους πληρωμής απευθείας

στην αντλία, οπότε δεν θα χρειαστεί να μπείτε μέσα στο

κατάστημα. 

Και παρεμπιπτόντως, ένας άλλος τρόπος για να μειώσετε

τον κίνδυνο είναι να βεβαιωθείτε ότι θα γεμίσετε πλήρως

το ρεζερβουάρ σας, επομένως δεν θα χρειαστεί να επι-

σκεφθείτε σύντομα το πρατήριο.  

Αφού βάλετε καύσιμο στο όχημά σας, πλύνετε αμέσως

τα χέρια σας ή τουλάχιστον απολυμάνετέ τα με ειδικό

διάλυμα - θα πρέπει να έχετε αρκετή ποσότητα αυτών

στο αυτοκίνητό σας. Επίσης, μην αμελήσετε καθόλη την

επίσκεψη σε πρατήριο ανεφοδιασμού να φοράτε γάντια

μιας χρήσης που αμέσως μετά θα απορρίψετε στον

κάδο. 

Ανεφοδιασμός με ασφάλεια







Αν και ορισμένα από τα μέτρα για την πρόληψη της

εξάπλωσης του κορωνοϊού μπορεί να φαίνονται

υπερβολικά, η προσοχή είναι υψίστης σημασίας. Όσο

περισσότερο τηρούμε αυτά τα μέτρα, τόσο περισσό-

τερο μειώνουμε τον κίνδυνο της διάδοσης της λοίμω-

ξης και τόσο πιο γρήγορα η ζωή μας θα επανέλθει

στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Έτσι πρέπει να

είστε προσεκτικοί, να ελαχιστοποιήσετε την επαφή με

τους άλλους, να ταξιδεύετε όσο το δυνατόν λιγότερο

με αυτοκίνητο και μην ξεχνάτε να πλένετε καλά τα

χέρια σας και να χρησιμοποιείτε απολυμαντικό. 
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 Eπικαιρότητα

Τι ζητάνε σωματεία, ομοσπονδίες για την ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων

■ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού σε επιχειρήσεις εφοδιασμού εμπορευμάτων

Oτων διαμεταφορικών επιχειρήσεων διαχειρίζεται

καθημερινά την τροφοδοσία νοσοκομείων, Super

Market, φαρμακείων, Ελληνικού Στρατού, εμπορικών

καταστημάτων, βιομηχανίας κλπ. Συγκεντρώνει, μεταφέ-

ρει και διανέμει φορτία σε κάθε προορισμό της Ελλάδας

σε μικρές και μεγάλες ποσότητες διατηρώντας εχέγγυα

προστασίας της υγείας του πληθυσμού, ακολουθώντας

υγειονομικούς κανόνες.Οι επιχειρήσεις του κλάδου στη-

ρίζουν εμπράκτως τη δύσκολη κατάσταση που αντιμε-

τωπίζει η Ελλάδα και συνεχίζει να τροφοδοτεί ακόμα και

στο διευρυμένο ωράριο και στα ΣαββατοΚύριακα τις αυ-

ξημένες ανάγκες της αγοράς σε τρόφιμα, φάρμακα και

νοσοκομειακό υλικό. Παράλληλα η υπόλοιπη αγορά που

διαμόρφωνε το κόστος μας σε χαμηλά επίπεδα έχει μη-

δενίσει. Φορτίο ελεύθερου εμπορίου δε διακινείται με

αποτέλεσμα ο κλάδος να καλείται να ολοκληρώσει τις

κατεπείγουσες μεταφορές τροφίμων και ιατροφαρμα-

κευτικού υλικού με πολύ υψηλό κόστος. Σημειώνουμε

εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε καύσιμα, ναύλα

πλοίων αφορά φόρους, ενώ το μισθολογικό κόστος εξα-

κολουθεί να αποτελεί υψηλό βάρος. Όσες επιχειρήσεις

αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους λόγω

λήψης μέτρων προστασίας για τον Κορωνοϊό, εύκολα

ταυτοποιούνται και δύνανται να ενισχυθούν, βάσει ήδη

εκδοθείσας απόφασης.Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις του

κλάδου μας που ενώ στηρίζουν την έκτακτη αυτή λει-

τουργία, έχουν τεράστιες απώλειες κύκλου εργασιών,

δεν ταυτοποιούνται εύκολα και δεν έχουν συμπεριληφθεί

σε δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του

Κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την ενίσχυση

των επιχειρήσεων του κλάδου και συγκεκριμένα των

ΚΑΔ:
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Τι ζητάνε σωματεία, ομοσπονδίες για την ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων

■ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού σε επιχειρήσεις εφοδιασμού εμπορευμάτων

Για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το επίμαχο και κρί-

σιμο έργο της Παροχής Υπηρεσιών ως Κέντρα

Αποθήκευσης και Διανομής, προτείνουμε ενισχύσεις,

ελαφρύνσεις και οικονομικά κίνητρα για τη συνέχιση του

έργου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για την προστασία του

πληθυσμού της Χώρας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της

ζωής στη Χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της

ασφάλειας στη Χώρα μας.

Θέλουμε να μείνουμε σπίτι μας, αλλά είμαστε έξω για την

προστασία της υγείας των πολιτών. Οι συνθήκες εργα-

σίας μας αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολες, λόγω

της συχνής επαφής με πιθανούς φορείς σε συνδυασμό

με την τεράστια έλλειψη σε είδη όπως αντισηπτικά, μά-

σκες και γάντια.

Οι επιχειρήσεις μας παραμένουν ανοιχτές, αλλά έχουν

πληγεί οικονομικά.

Ζητούμε τα ανωτέρω μέτρα για την κάλυψη του υπολει-

πόμενου κόστους από την απώλεια των κλειστών επι-

χειρήσεων που εξυπηρετούμε, καθώς εξυπηρετούμε

πια δημόσιες ανάγκες εφοδιαστικής.

52.29.            52.24.            52.10.            49.40.            49.41.            53.20.            50.40.

77.81.            78.11.            82.92.
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 Eπικαιρότητα

ΟΦΑΕ: Ο κλάδος που εργάζεται και δέχεται πλήγμα είναι αυτός της μεταφοράς! 

Συγκεκριμένα, σε επιστολή της, η ΟΦΑΕ ζητάει να επα-

νέλθουν στο ζήτημα λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης

των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

και οι οδικές μεταφορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν σο-

βαρά προβλήματα λόγω των επιπτώσεων του κορω-

νοϊού στην αγορά.    

Αναλυτικά, η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς οδικών

εμπορευματικών μεταφορών σχετικά με τα ποσοστά εν

ενεργεία δραστηριότητας, εκτιμάται με μόλις το 10% της

αγοράς να παραμένει ενεργό για την τροφοδοσίας των

νοσοκομείων, των φαρμακείων και των αλυσίδων κα-

ταστημάτων τροφίμων (super markets), ενώ ελάχιστοι

μεταφορείς συνεχίζουν ακόμη την μεταφορά πρώτων

υλών και προϊόντων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, ένα

μικρό ποσοστό των βυτίων υγρών καυσίμων συνεχί-

ζουν τον ανεφοδιασμό όσων πρατηρίων καυσίμων πα-

ραμένουν ανοιχτά, ένα πολύ μικρό ποσοστό

δραστηριοποιείται στην διακίνηση εμπορευματοκιβω-

τίων από/προς τα λιμάνια της χώρας, η οποία παρου-

σιάζει σημαντική πτώση, ενώ οι αστικές διανομές

σχεδόν δεν λειτουργούν στην παρούσα φάση, καθώς

επίσης ενεργό παραμένει και το 30% των φορτηγών που

μεταφέρουν εμπορεύματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας

(φορτηγά-ψυγεία).

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προς μεγάλη μας έκπληξη,

αλλά και έντονη δυσαρέσκεια, διαπιστώνουμε πως ενώ

η Κυβέρνηση έλαβε άμεσα έκτακτα μέτρα για την ενί-

σχυση και την στήριξη σχεδόν όλων των ελεύθερων

Την Eξαίρεση των ΚΑΔ που αφορούν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από τα ελεύθερα επαγγέλματα που

συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα μέτρα στήριξης που έδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση ζητάει η ΟΦΑΕ από την κυ-

βέρνηση. 
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ΟΦΑΕ: Ο κλάδος που εργάζεται και δέχεται πλήγμα είναι αυτός της μεταφοράς! 

επαγγελμάτων, άφησε εκτός των μέτρων  ελάχιστες ει-

δικότητες, μεταξύ των οποίων και τους επαγγελματίες

που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές

μεταφορές. Είναι προφανές πως κάτι τέτοιο μόνο εκ πα-

ραδρομής μπορεί να έγινε, παρερμηνεύοντας την τρέ-

χουσα κατάσταση με την μεταφορά ειδών πρώτης

ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό εξοπλισμό και

καύσιμα), η οποία όμως αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό

ποσοστό της αγοράς, της τάξεως 8-12%, ενώ η υπόλοιπη

έχει παροπλιστεί εντελώς, με εμπορικά καταστήματα και

επιχειρήσεις να παραμένουν κλειστά, καθώς επίσης και

με μεγάλη μείωση του εξαγωγικού και εισαγωγικού

έργου λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην διεθνή

αγορά και των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνει

κάθε χώρα.” 

Σήμερα, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μετα-

φορών είναι ένας από τους κλάδους που έχει υποστεί

τεράστιες ζημιές λόγω της πρωτοφανούς κρίσης την

οποία διανύουμε, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να ξε-

χνάμε πως ήδη η ελληνική μεταφορά βρισκόνταν σε

δεινή οικονομική κατάσταση και οι επαγγελματίες του

κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας,

ενώ πλέον όλοι αναρωτιούνται τι θα πρέπει να γίνει με

το προσωπικό τους και για πόσο θα μπορέσουν να το

κρατήσουν ενεργό τώρα που βρίσκονται  σε κατάσταση

αδράνειας. Στην περίπτωση των διεθνών μεταφορών

δε, τα δρομολόγια προς Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, όπου

σημειώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος μεταφορικού

έργου, έχουν μειώσει την συχνότητά τους κατά 80%,

καθώς και τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και οι

αυστηροί έλεγχοι στην Ευρώπη λειτουργούν ανασταλ-

τικά για την διενέργεια διεθνών μεταφορών, οι οποίες

στο επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται πως σχεδόν θα

σταματήσουν.
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Aυτόνομη οδήγηση
Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι, πως ξεκίνησαν οι δοκιμές

Αυτόνομη οδήγηση, φορτηγά χωρίς ...οδηγό, μοντέλα 
που θα πηγαίνουν μονάχα τους δρομολόγια! 

Αυτό είναι το μέλλον των φορτηγών, των μεταφορών.
Ή μήπως όχι;

Oι περισσότερες εταιρείες κατασκευής φορη-

γών, όπως είναι η Daimler Trucks αλλά και η

Volvo έχουν ήδη δείξει το δρόμο προς την ημι-

αυτόνομη οδήγηση με συστήματα που προλαμ-

βάνουν τα ατυχήματα, φρενάρουν αυτόματα το

φορτηγό όταν ο οδηγός είναι αφηρημένος, του

δείχνουν τα κρυφά σημεία και τον προειδοποι-

ούν για επικείμενη σύγκρουση κ.α. Ήδη από το

2014,  η DAIMLE πρωτοπορεί στην τομέα της

αυτοματοποίησης φορτηγών. Το 2014, η κορυ-

φαία κατασκευάστρια φορτηγών του κόσμου

παρουσίασε το Mercedes-Benz Future Truck

2025, το πρώτο αυτόνομο φορτηγό στον κόσμο,

ενώ ήταν η πρώτη εταιρεία που ανέδειξε τις τε-

χνολογικές ευκαιρίες και τις σπουδαίες προ-

οπτικές που προσφέρουν στην οικονομία και

την κοινωνία τα αυτόνομα φορτηγά. 

Σήμερα, τα συστήματα υποβοήθησης είναι

μέσα στις καμπίνες. Είναι αττά που έχουν φέρει

τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης στο επίπεδο

2, στα επαγγελματικά οχήματα. Για παράδειγμα,

το νέο Mercedes-Benz Actros, ή και το FUSO

Super Great με το σύστημα Active Drive Assist

και το σύστημα Detroit Assurance 5.0 με Active

Lane Assist (Freightliner Cascadia), χάρη στον

συγκεκριμένο εξοπλισμό μερικώς αυτόνομης

οδήγησης  σε οχήματα μαζικής παραγωγής φέ-

ρουν πλέον το συγκεκριμένο επίπεδο 2. Το νέο

σύστημα μπορεί να φρενάρει, να επιταχύνει και

να διευθύνει το όχημα αυτόνομα. Σε αντίθεση

με τα συστήματα που λειτουργούν μόνο πάνω

από μια συγκεκριμένη ταχύτητα, τα συστήματα

Active Drive Assist / Detroit Assurance 5.0 πα-

ρέχουν στον οδηγό δυνατότητα μερικώς αυτό-

νομης οδήγησης σε όλο το φάσμα ταχυτήτων.

Αυτό αποτελεί άλλη μια πρωτιά για φορτηγό μα-

ζικής παραγωγής. Αυτό το επαναστατικό πακέτο

πλευρικής και διαμήκους υποβοήθησης διαθέ-

τει ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που

συνδυάζει ραντάρ και κάμερα. 
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Το 2015, το Freightliner Inspiration Truck της

Daimler έλαβε την πρώτη άδεια μερικώς αυ-

τόνομου επαγγελματικού οχήματος που δό-

θηκε ποτέ για κυκλοφορία στο δρόμο. Την ίδια

χρονιά, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρε-

μιέρα του Mercedes-Benz Actros με το σύ-

στημα Highway Pilot σε δημόσιους δρόμους.

Aυτόνομη οδήγηση
Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι, πως ξεκίνησαν οι δοκιμές

Freightliner Inspiration Truck, 
το πρώτο φορτηγό με άδεια!

Η MAN Truck & Bus ξεκίνησε τις πρώτες δοκιμές

για αυτόνομα φορτηγά σε συνεργασία με μια με-

γάλη μεταφορική επιχείρηση, την DB Schenker.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics,

προκειμένου να επεκτείνει το πρόγραμμα δοκι-

μών των μελλοντικών αυτόνομων οχημάτων της.

Όλα αυτά το 2017. 

Ενα χρόνο αργότερα, η ΜΑΝ παρουσίασε την

πρώτη μεγάλη δοκιμή της με αυτόνομα φορτηγά.

Ηταν μια "φάλαγγα" φορτηγών που πραγματοποί-

ησε ένα μεγάλο δρομολόγιο κοντά στο Μόναχο και

κινήθηκε προς τη Νυρεμβέργη μέσω του ψηφια-

κού πεδίου δοκιμών στον αυτοκινητόδρομο Α9. Το

εν λόγω project χρηματοδοτήθηκε από την ομο-

σπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας με περίπου

2 εκατομμύρια ευρώ και σηματοδοτούσε την

έναρξη του αυτοματοποιημένου και δικτυωμένου

μέλλοντος των οδικών μεταφορών. 

Η ΜΑΝ και η ...φάλαγγα φορτηγών αυτόνομης οδήγησης
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Πρωτοπόρος και η Volvo Trucks που μεταξύ των δοκιμών της ξεχώρισε το 2018 αυτή που πραγμα-

τοποίησε με την εταιρεία Brønnøy Kalk AS στη Νορβηγία. Αυτή ήταν και η πρώτη εμπορική αυτόνομη

λύση για τη μεταφορά ασβεστολίθου από ένα υπαίθριο λατομείο σε κοντινό λιμάνι.

Στο εγχείρημα είχαν λάβει μέρος για τη μεταφορά ασβεστολίθου έξι αυτόνομα φορτηγά Volvo FH σε

μία διαδρομή πέντε χιλιομέτρων μέσα από τούνελ, από το λατομείο μέχρι τον θραυστήρα.  Μάλιστα,

τα αυτόνομα φορτηγά της Volvo FH διαχειρίζεται ο χειριστής ενός ελαστικοφόρου φορτωτή.  

Αυτόνομα από την VOLVO

τεχνολογία «

Ο όρος "platooning" αναφέρεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιούν τα οχήματα στο δρόμο όπου του-

λάχιστον δύο φορτηγά οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο σε σχηματισμό φάλαγγας (convoy), υποστηριζό-

μενα από τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ελέγχου οχήματος. Όλα τα οχήματα της

φάλαγγας συνδέονται μεταξύ τους με μια ηλεκτρονική "ράβδο έλξης" που χρησιμοποιεί επικοινωνία οχή-

ματος-προς-όχημα. Το όχημα που προπορεύεται στο σχηματισμό ρυθμίζει την ταχύτητα και την κατεύ-

θυνση και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν.
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Κάμερες αντί για καθρέπτες; 

Πόσο εξοικονομούν σε καύσιμα! 

Το νέο ACTROS κατακλύζεται από μια

σειρά ηλεκτρονικών βοηθημάτων

που κάνουν την ζωή του επαγγελμα-

τία οδηγού ακόμη πιο εύκολη.

Ανάμεσα σε αυτές και το νεοφερμένο

MirrorCam, το σύστημα που αντικα-

θιστά τους κλασικούς καθρέπτες με

κάμερες στο σκελετό οροφής και

οθόνες στο εσωτερικό του αυτοκινή-

του, επάνω στις κολόνες:

Το νέο σύστημα ουσιαστικά κάνει ότι

θα έκαναν και οι κλασικοί καθρέπτες

. Είναι άλλο ένα σύστημα που μπορεί

να αποκαλύψει με τον καλύτερο

τρόπο – ακόμη και από τους καθρέ-

πτες - ένα τυφλό σημείο, το οποίο

μπορεί, όντως, να κρύψει έστω και

στιγμιαία ακόμη και ένα μεγάλο

όχημα, όπως ένα βαν. Τα πλεονεκτή-

ματα του νέου συστήματος είναι προ-

φανή - χαμηλότερη κατανάλωση

λόγω της βελτιωμένης αεροδυναμι-

κής  - αφού δεν υπάρχουν καθρέ-

πρες - και φυσικά η αυξημένη οδική

ασφάλεια,  χάρη στην καλύτερη ορα-

τότητα. Αλλά πώς λειτουργεί και

πόσο χρόνο χρειάζονται οι οδηγοί

για να συνηθίσουν στο σύστημα;

Χάρη στο MirrorCam, ο οδηγός έχει

τώρα μια ανεμπόδιστη θέα όπου οι

πίσω και οι ευρυγώνιοι καθρέφτες

κάλυπταν προηγουμένως μεγάλες

περιοχές προς τα δεξιά και προς τα

αριστερά του στύλου Α. Ένα πλεονέ-

κτημα πάνω από όλα όταν το φορ-

τηγό κινείται επάνω στις

διασταυρώσεις, όπως σε ελιγμούς

και σε στροφές. 

Μercedes-Benz
Microcam

Βελτιωμένη αεροδυναμική, λιγότερα καύσιμα. 
Αλλο ένα όφελος μιας τεχνολογίας που θα την δούμε 

να εφαρμόζεται στα περισσότερα φορτηγά της MERCEDES-BENZ. 
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Ειδικότερα, εκτός από τη βελτίωση της
ορατότητας, οι κάμερες μειώνουν την
αεροδυναμική αντίσταση κατά περίπου
90% σε σύγκριση με τους συμβατικούς
καθρέπτες και κατά 3,8% για ολόκληρο
το όχημα.. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να
επιλέξει μεταξύ της κανονικής ή της
ευρείας προβολής του «περιεχομέ-
νου» των καμερών μειώνοντας το
αποκαλούμενο και ως «τυφλό σημείο»
κατά 10% στην κανονική προβολή και
κατά 50% στην ευρεία. Παράλληλα, τα
επίπεδα φωτεινότητας στις οθόνες επι-
λέγονται αυτόματα, ανάλογα με τις επι-
κρατούσες συνθήκες φωτισμού.
Επίσης: οι καθρέφτες είναι τοποθετη-
μένοι σε σταθερή θέση. Το νέο σημαν-
τικό πλεονέκτημα, είναι ότι η
MirrorCam περιστρέφει την εικόνα της
κάμερας , όπως στο εσωτερικό του
οχήματος, έτσι ώστε ο οδηγός να έχει
πάντοτε το άκρο του ρυμουλκούμενου.
Επίσης, το σύστημα έχει ρυθμιστεί για
τα κανονικά ημιρυμουλκούμενα, ενώ
η περιστροφή μπορεί να ρυθμιστεί και
μεμονωμένα. Ακόμη, ο  οδηγός μπορεί
να μετακινήσει την ακτίνα περιστροφής
της κέρας. 
Η γερμανική φίρμα αναφέρει, ότι, με το
νέο σύστημα που βελτιώνει την αερο-

δυναμική, και άρα και την κατανά-
λωση, το όφελος για τις εταιρείες που
θα έχουν έναν μεγάλο αριθμό φορτη-
γών με τη συγκεκριμένη τεχνολογία
είναι σημαντικό. Συγκεκριμένα, η βελ-
τιστοποιημένη αεροδυναμική χάρη στο
MirrorCam μπορεί να οδηγήσει σε λι-
γότερα καύσιμα μέχρι και κατά 1,5%.
Συνολικά, οι εξωτερικές κάμερες φαί-
νεται πως προσφέρουν μεγαλύτερη
κάλυψη χάρη στους ευρυγώνιους φα-
κούς που χρησιμοποιούν, ενώ παράλ-
ληλα μπορούν να «στοχεύσουν» σε
διαφορετικά σημεία και να δώσουν
καλύτερη εικόνα στον οδηγό σε σχέση
με τους εξωτερικούς καθρέφτες.
Ένα ακόμα θετικό στην επιλογή τους
είναι η μίνιμαλ αισθητική που δίνει με-
γαλύτερη σχεδιαστική δυνατότητα
στους δημιουργούς. Εκτός όμως από
την κομψότητα, οι κάμερες χάρη στη
μικρότερη επιφάνεια που χρειάζονται,
σε σχέση με τους εξωτερικούς καθρέ-
φτες, αυξάνουν την αεροδυναμική των
οχημάτων.
Φαίνεται πως αν και σχετικά νέα τεχνο-
λογία, οι κάμερες αποτελούν ένα δελε-
αστικό πακέτο που σταδιακά θα δούμε
να μπαίνει όλο και περισσότερο στο
παιχνίδι της αυτοκίνησης.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Μercedes-Benz
Microcam
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VOLVO FM 
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Είναι ευέλικτο και παράλληλα 
ευρύχωρο, ασφαλές και άνετο για

τους οδηγούς

Τι αλλάζει στο μεσαίο φορτηγό 
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"Οι οδηγοί είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά

στοιχεία στον κλάδο των μεταφορών", συνεχίζει ο Roger

Alm. "Με το νέο Volvo FM, παρουσιάζουμε ένα ευέλικτο

εργαλείο για τη δουλειά σας, που ωστόσο είναι και ένας

άνετος χώρος, ώστε οι πελάτες μας να προσελκύουν και

να κρατούν τους καλύτερους οδηγούς οι οποίοι θα συμ-

βάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους".

"Το νέο Volvo FM είναι το ευέλικτο εργαλείο δουλειάς της

σειράς μας. Είναι ευέλικτο και παράλληλα ευρύχωρο,

ασφαλές και άνετο για τους οδηγούς", λέει η Carina

Byström, Chief Designer Interior της Volvo Trucks. "Έχει

πολύ καλή ορατότητα καθώς έχει χαμηλότερη γραμμή

θυρών, νέους καθρέπτες και γωνιακή κάμερα συνοδη-

γού."

Για να το επιτύχουμε αυτό, η νέα καμπίνα διαθέτει πιο όρ-

θιες εμπρόσθιες κολόνες, οι οποίες της δίνουν ένα επι-

πλέον κυβικό μέτρο χώρου και την κάνουν πιο φωτεινή.

Ακόμα, διαθέτει έξυπνη τεχνολογία η οποία τονίζει την

προσοχή που δίνει η Volvo στη δημιουργία του απόλυτου

κινητού γραφείου για οδηγούς.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το νέο ταμπλό που προσφέρει

περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, νέα χρώματα και μια

μοντέρνα δυναμική οθόνη. Ο πίνακας οργάνων περιλαμ-

βάνει οθόνη οργάνων 12 ιντσών υψηλής ανάλυσης με φι-

λικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, όπου ο οδηγός

μπορεί εύκολα να δει σημαντικές πληροφορίες και να επι-

λέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές προβολές οθό-

νης, ανάλογα με τις περιστάσεις οδήγησης. 

“"Ευρύχωρο και με εξαιρετική ορατότητα, το νέο
βαρέως τύπου φορτηγό Volvo FM έχει σχεδιαστεί
για να είναι ο απόλυτος κινητός χώρος εργασίας

από όλες τις απόψεις", δηλώνει ο Roger Alm,
Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Ένα κινητό γραφείο κατασκευασμένο για οδηγούς

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Η νέα καμπίνα με κρεβάτι έχει αναβαθμιστεί και διαθέτει υπερυψω-

μένο κρεβάτι και βελτιωμένες δυνατότητες αποθήκευσης. Αυτές πε-

ριλαμβάνουν ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κρεβάτι

και μια επάνω και πίσω θήκη για αντικείμενα με φωτιστικά LED στα

διαχωριστικά της καμπίνας. Η μετακίνηση από το κάθισμα στο κρε-

βάτι είναι ευκολότερη από ποτέ, χάρη σε ένα νέο, λεπτότερο και ερ-

γονομικό I-Shift. Η άνεση της καμπίνας ενισχύεται περαιτέρω με την

ενισχυμένη μόνωση που σας προφυλάσσει από το κρύο, τη ζέστη

και τον θόρυβο.

Η οθόνη οργάνων, η οποία μπορεί να δεχθεί αμέσως μελλοντικές ενημερώσεις και συνδεδεμένες

υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τις αλληλεπιδράσεις του οδηγού και να ελαχιστοποιεί

τους περισπασμούς όταν χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Το νέο Volvo FM διαθέτει προαιρετική πλευρική οθόνη 9 ιντσών για Infotainment, υποστήριξη

πλοήγησης, πληροφορίες μεταφορών και παρακολούθηση εικόνας από τις κάμερες. Η οθόνη

επιτρέπει την αλληλεπίδραση με διάφορους τρόπους: με κουμπιά στο τιμόνι, μέσω φωνητικού

ελέγχου ή απευθείας μέσω της οθόνης αφής και του πίνακα οργάνων. Τόσο η οθόνη οργάνων

όσο και η πλευρική οθόνη μπορούν να ρυθμιστούν σε πολλές γλώσσες. Επιπλέον, η νέα δυνα-

τότητα ρύθμισης του τιμονιού προσφέρει μια πιο εργονομική θέση οδήγησης.

Ο χώρος διαμονής αναβαθμίστηκε για καλύτερη άνεση

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Το εξωτερικό του Volvo FM διαθέτει νέο αε-

ροδυναμικό σχήμα, με ξεχωριστές γραμμές

στο μπροστινό μέρος και μια χαρακτηριστική

γραμμή που διατρέχει την πλευρά της νέας

καμπίνας. Επιπλέον, οι προβολείς σχήματος V

είναι τοποθετημένοι σε σημείο που παρέχει

ιδανική αεροδυναμική, ενώ η άνω εμπρόσθια

μάσκα με ένα νέο σχέδιο πλέγματος, δίνουν

στο φορτηγό μια τολμηρή και σίγουρη όψη.

Η μεγάλη γκάμα των διαθεσίμων συστημάτων

μετάδοσης κίνησης και πλαισίων σημαίνει ότι

το νέο Volvo FM μπορεί να προσαρμοστεί έτσι

ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγικό-

τητα και οικονομία καυσίμου σε ένα ευρύ

φάσμα εφαρμογών. Οι αυξημένες γωνίες

στροφής σε πίσω και εμπρόσθιους άξονες του

διαφορικού, παρέχουν επίσης στο φορτηγό

εξαιρετική ευελιξία, η οποία μπορεί να αξιοποι-

ηθεί πλήρως - για παράδειγμα - στην πυκνή

κυκλοφορία της πόλης.

Σε πολλές αγορές, το Volvo FΜ διατίθεται με κι-

νητήρα Euro 6 που τροφοδοτείται με LNG και

προσφέρει οικονομία καυσίμου και απόδοση

συγκρίσιμη με εκείνη των ισοδύναμων πετρε-

λαιοκίνητων φορτηγών της Volvo αλλά με

πολύ μικρότερες κλιματικές επιπτώσεις. Ο κι-

νητήρας αερίου 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 ισοδύναμα πε-

τρελαιοκίνητα φορτηγά της Volvo. Το ποσοστό

αυτό έχει να κάνει με τις εκπομπές ρύπων

κατά τη χρήση του οχήματος.

Το εξωτερικό με νέα τολμηρή εμφάνιση

Οικονομία καυσίμου και παραγωγικότητα





• Καμπίνες: Καμπίνα ημέρας, χαμηλή καμ-

πίνα ημέρας, χαμηλή καμπίνα με κρεβάτι,

καμπίνα με κρεβάτι, Globetrotter, καμπίνα με-

ταφοράς προσωπικού. Πακέτα εξωτερικού

και εσωτερικού εξοπλισμού για ξεχωριστό

σχεδιασμό.

• Κινητήρες: Οι πετρελαιοκινητήρες διατίθεν-

ται με διαφορετικές αντιρρυπαντικές προδια-

γραφές. Το Volvo FΜ διατίθεται επίσης σε

επιλεγμένες αγορές με κινητήρα τον LNG

Euro 6, προδιαγραφών Step D.

• Σύστημα αλλαγών ταχυτήτων: I-Shift με πα-

κέτο λογισμικού για διαφορετικούς τομείς

εφαρμογής.

• Φώτα: Προβολείς αλογόνου ή LED.

Στοιχεία για το νέο Volvo FM
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Εκτός από τη βελτιωμένη ορατότητα

για τον οδηγό, ανάμεσα στις άλλες

βελτιώσεις στην ασφάλεια στο νέο

Volvo FM είναι το Downhill Cruise

Control, το οποίο καθορίζει μέγιστη

ταχύτητα για να αποτρέψει την

άσκοπη επιτάχυνση όταν κινείστε σε

κατηφόρα και ο ενεργός αυτόματος

πιλότος που λειτουργεί τώρα με όλες

τις ταχύτητες, ακόμα και σε μηδενικά

χλμ/ώρα.

Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα

πέδησης (EBS), το οποίο αποτελεί

προϋπόθεση για χαρακτηριστικά

ασφαλείας όπως το Σύστημα προει-

δοποίησης μετωπικής πρόσκρουσης

με φρένο έκτακτης ανάγκης και το

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευ-

στάθειας, προσφέρεται τώρα ως

στάνταρ εξοπλισμός στο νέο φορτηγό.

Το Volvo Dynamic Steering με τα συ-

στήματα ασφαλείας Υποβοήθησης

διατήρησης λωρίδας και

Υποβοήθησης ευστάθειας, είναι επί-

σης διαθέσιμο ως προαιρετικός εξο-

πλισμός.

Το Volvo FM διαθέτει επίσης σύστημα

αναγνώρισης πινακίδων σήμανσης

που εμφανίζονται στην οθόνη οργά-

νων, για την προειδοποίηση του οδη-

γού. Το σύστημα είναι σε θέση να

ανιχνεύει ενδείξεις όπως απαγορευ-

τικά προσπεράσματος, ενδείξεις εί-

δους οδού και όρια ταχύτητας.

Η προαιρετική γωνιακή κάμερα συ-

νοδηγού προσφέρει μια συμπληρω-

ματική όψη της πλευράς του

φορτηγού στην πλευρική οθόνη.

Νέα αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 ● #17934

DACIA DOKKER VAN
    O ...φιλότιμης εργάτης!

παρουσίαση «
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Aνάμεσα στα πλεονεκτήματα του ο εξαιρετικός χώρος φόρ-

τωσης με το ωφέλιμο φορτίο να αγγίζει τα 750 κιλά, με όγκο

έως και 3,9 κυβικά μέτρα, το ντίζελ μοτέρ, που προάγει την

οικονομία καυσίμου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις – χάρη

στα άφθονα αποθέματα ροπής κ.α. 

Για το τελευταίο, το νέο μοντέλο της Dacia, κάνει χρήση των

δοκιμασμένων τεχνολογικών λύσεων του GROUPE RE-

NAULT, όπως ο προηγμένος κινητήρας πετρελαίου 1.5 dCi

της Renault, εξασφαλίζουν στο DOKKER κορυφαία άνεση,

ασφάλεια, αξιοπιστία, αλλά και εξαιρετικά χαμηλό κόστος

συντήρησης. Συγκεκριμένα σε βάθος 5ετίας το κόστος για

την προγραμματισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου αγγίζει

μόλις τα 0,5 ευρώ/ημέρα! 

“Οι κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες (σε συνδυα-
σμό με τις επιλογές τύπου διαχωριστικού (χωρίς χρέ-

ωση), καθιστούν το Dokker Van ιδανικό για ένα
μεγάλο εύρος επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων.

Αν υπολογίσουμε και την 5ετη εργοστασιακή

εγγύηση με την οποία καλύπτεται το μοντέλο,

η Dacia δημιουργεί για τον επαγγελματία μια

πραγματική ομπρέλα προστασίας, αφήνοντας

τον να ασχοληθεί με την εργασία του, χωρίς

καμία απολύτως έγνοια για το αυτοκίνητο του.
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• Κορυφαία σχέση απόδοσης/τιμής.

• Ωφέλιμο βάρος 750 κιλά.

• Ωφέλιμος όγκος από 3,3 έως 3,9 κυβικά μέτρα με προ-

στατευτική επένδυση στο χώρο φόρτωσης.

• Επιλογή (χωρίς επιπλέον χρέωση) διαχωριστικού καμ-

πίνας – χώρου φόρτωσης.

• Σύστημα Easy Seat με αναδιπλούμενο διαχωριστικό

πλέγμα και αναδιπλούμενο – αφαιρούμενο κάθισμα συ-

νοδηγού•Πίσω δίφυλλη ασύμμετρη (60/40) πόρτα με δυ-

νατότητα ανοίγματος κατά 180ο

• Η μεγαλύτερη πλαϊνή πόρτα στην κατηγορία (703χλστ.)

• Μεταφορά αντικειμένων μήκους από 1,9 έως 3,1 μέτρα.

• Ιδανικό και για επαγγέλματα υγειονομικού χαρακτήρα.

• Δυνατότητα μετασκευής σε ψυκτικό θάλαμο.

• Κινητήρες πετρελαίου της Renault, Energy 1.5 dCi με 75

και 90 ίππους, με μέση κατανάλωση μόλις

4,1λίτρα/100χλμ.

• Ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο σε καθημερινή βάση

Το Dacia Dokker Van με μια ματιά
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FIAT Talento Van 


Ηεπιλογή του μοντέλου από την επιτροπή βασί-

στηκε στις πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις

που έγιναν σε επίπεδο κινητήρων και επιλογών

συνδεσιμότητας, την ποικιλία εκδόσεων, καθώς

και στις παραδοσιακά υψηλές μεταφορικές ικανό-

τητες του μοντέλου.  

Βασική αναβάθμιση για το νέο Talento MY2020

αποτελεί η εισαγωγή στη γκάμα του νέου 2λιτρου

κινητήρα EcoJet προδιαγραφών Euro6d-Temp

που προσφέρει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

έως 11% σε σχέση με τον κινητήρα των 1.6 λίτρων

που εφοδίαζε την απερχόμενη έκδοση του μοντέ-

λου. Ο νέος κινητήρας είναι διαθέσιμος σε δύο εκ-

δόσεις με 120 ίππους / 320 Nm ροπής και 145

ίππους / 350 Nm ροπής. Αντίστοιχα ο απόλυτα εκ-

μεταλλεύσιμος χώρος φόρτωση του Talento Van

προσφέρει ωφέλιμο όγκο από 5,2 έως και 8,6 κυ-

βικά μέτρα, η οποία αποτελεί την κορυφαία τιμή

της αγοράς, ενώ αντίστοιχα το ωφέλιμο βάρος ξε-

κινά από τα 1.058 κιλά και φτάνει έως και τα 1.191

κιλά.

«Η αναβάθμιση του Fiat Professional Talento δεν

ήταν απλά μια βελτίωση του κινητήρα, αλλά μια

ολοκληρωμένη αλλαγή στις δυνατότητες του μον-

τέλου. Τώρα προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση

και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, μειωμένο κό-

στος συντήρησης, αλλά και περισσότερο εξοπλι-

σμό. Η μικρή ανανέωση στην εξωτερική εμφάνιση

συμπληρώνει τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν

κάτω από το αμάξωμα».

 >> νέα αγοράς

Van της Χρονιάς στα  Great British Fleet Awards 2020
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To FIAT Talento Van κατέκτησε ακόμα μια διάκριση με την ανακήρυξη του

ως Van της Χρονιάς στα  Great British Fleet Awards 2020, τα οποία απονέ-

μει μια επιτροπή ειδικών στο χώρο των επαγγελματικών οχημάτων και των

εταιρικών στόλων.
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Η Schuy Exclusiv Reisen GmbH & Co KG και

η Hörmann-Reisen GmbH στο Augsburg

επεκτείνουν τους εκλεπτυσμένους στόλους

τουριστικών πούλμαν τους με το νέο S 531

DT και τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα δια-

θέτει το νέο τους απόκτημα! 

Σήμερα, το τουριστικό γραφείο Schuy

Exclusiv Reisen γιορτάζει την 40η επέτειό

του με την εξαγορά ενός νέου S 531 DT. Το

διώροφο λεωφορείο Setra με πανοραμική

γυάλινη οροφή είναι η τελευταία προσθήκη

στον στόλο των λεωφορείων μίσθωσης των

ειδικών τουριστικών υπηρεσιών που προ-

σφέρει το συγκεκριμένο πρακτορείο. Το του-

ριστικό λεωφορείο, στο οποίο έχει

απονεμηθεί το   βραβείο "Superior πέντε

αστέρων", μπορεί να φιλοξενήσει 42 επιβά-

τες στο πάνω κατάστρωμα παντα σε ένα πο-

λυτελές περιβάλλον που απαρτίζεται από τις

δερμάτινες πολυθρόνες με τα ρυθμιζόμενα

Πανοραμικές γυάλινες οροφές, δερμάτινα καθίσματα και άφθονος χώρος για busi-

ness class υπηρεσίες.  Αυτό είναι το πακέτο υψηλών υπηρεσιών που προσφέρει

το νέο δημιούργημα της γερμανικής φίρμας. 
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προσκέφαλα και τα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα στηρίγ-

ματα ποδιών. Στο κατώτερο κατάστρωμα οι επιβάτες

μπορούν να καθίσουν άνετα σε 16 θέσεις σε τέσσερα

τραπεζάκια! 

Η Schuy Exclusiv Reisen ιδρύθηκε το 1980 από τους

Heinz και Hildegard Schuy, οι οποίοι νοίκιαζαν λε-

ωφορεία για τις ταξιδιωτικές τους υπηρεσίες.

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από την δεύτερη γενιά

από τον  Marco Schuy και τη σύζυγό του Mirjam και

έχει 60 υπαλλήλους. Κάθε διώροφο λεωφορείο

Setra,  5 αστέρων διαθέτει συνολικά 68 καθίσματα

και πάντα διαθέτει πανοραμική γυάλινη οροφή. Η

ευρύχωρη μικρή κουζίνα διαθέτει αποθηκευτικό

χώρο για καρότσια που χρησιμοποιούνται από το

προσωπικό παροχής υπηρεσιών, ,κοινώς, μπάτλερ,

για να σερβίρουν πρωινό και σνακ στους επιβάτες.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθη-

σης εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια για τα τριών αξό-

νων λεωφορεία, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως

για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και μεταφορές σε

λιμένες κρουαζιέρας. Αυτά περιλαμβάνουν το Active

Brake Assist ABA 4, το οποίο προειδοποιεί για συγ-

κρούσεις με πεζούς και το φρενάρει, εκτάκτως, αν ο

οδηγός δεν το αντιληφθεί.

νέα αγοράς«

SETRA DAIMLER
Ένα Setra πέντε αστέρων!
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Και η ΙSUZU με αυτόνομο φορτηγό!

Η αυτόνομη οδήγηση ανεβαίνει σκαλοπάτια, ακόμη και για

φίρμες που έως σήμερα είχαν μείνει εκτός της τεχνολογικής

εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα. 

Όπως για παράδειγμα το FL IR που όντως ξεχωρίζει με το πρωτοποριακό του σχήμα.

Πρόκειται για ένα άκρως φουτουριστικό επαγγελματικό όχημα με σχεδίαση που κεντρίζε.

Μεταξύ αυτών η εκκεντρική του μάσκα, τα φωτιστικά σώματα με τεχνολογία LED, το ανα-

λογικά σε σχέση με το παρουσιαστικό του μικρό παρμπρίζ, , ενώ, πλέον είναι τεχνολογική

...μόδα η απουσία καθρεπτών, αφού, αυτοί έχουν αντικατασταθεί από κάμερες υψηλής τε-

χνολογία που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. 

ISUZU TRUCKS
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πρόγευση

για το τι θα συμβεί στο μέλλον και στα φορτηγά

της Isuzu.  To πιο σημαντικό , ότι το μελλοντικό

– κόνσεπτ φορτηγό της Isuzu διαθέτει σύστημα

αυτόνομης οδήγησης.

Μάλιστα, το προηγμένο σύστημα θα μπορεί να

δημιουργεί με ανάλογα φορτηγά που θα δια-

θέτουν αυτόνομη οδήγηση και το γνώριμο pla-

tooning, κοινώς, κονβόι! Θα μπορούν να

κινούνται σε αρμονική συστοιχεία, το ένα πίσω

από το άλλο διατηρώντας την ίδια ταχύτητα, τις

ίδιες αποστάσεις ενώ, το ίδιο θα ισχύει και για

την επιβράδυνση των φορτηγών. 

Όλα αυτά βέβαια ανήκουν σε πειραματικό στά-

διο, μιας και προς το παρόν η ISUZU, φίρμα

που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων

στην Κεντρική Ασία με έδρα την Ταϊλάνδη, έχει

μοντέλα που προς το παρόν δεν έχουν την

ανάλογη τεχνολογική υπεροχή. Μένουμε λοι-

πόν, συντονισμένοι για να δούμε πότε θα τρέ-

ξουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και σε αυτή την

φίρμα.  

τεχνολογία «
νέα αγοράς«
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Διάθεση νέου προϊόντος LM LUBRICANTS 
«JLM BORTEC πρόσθετο για λιπαντικά» 
για την μείωση της τριβής του κινητήρα

Είναι ένα πρόσθετο τελευταίας γενιάς που επιτρέπει στο λιπαντικό του κινη-

τήρα να παρέχει αυξημένη προστασία των κινητήρων εσωτερικής καύσης

και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μειώνοντας την τριβή μέσα στον κι-

νητήρα. Χωρίς στερεά σωματίδια το προϊόν είναι εντελώς ρευστό. Έτσι είναι

πολύ πιο αποτελεσματικό από τα συμβατικά πρόσθεταλιπαντικά κινητήρων

και με τα πρόσθετα μείωσης τριβών ελαχιστοποιεί τη φθορά και την αντί-

σταση τριβής μεταξύ κινητών εξαρτημάτων σε κινητήρες εσωτερικής καύ-

σης.

Ο Gilbert Groot, ιδρυτής και διευθύ-

νων σύμβουλος της JLM Lubricants

δήλωσε: 

«Το Bortec Oil Additive είναι χημικό

πρόσθετο με βάση το βόριο, με πολ-

λαπλά οφέλη για την προστασία των

μεταλλικών μερών. Τα μακροπρόθε-

σμα πλεονεκτήματα του βορίου στο

λιπαντικό κινητήρα περιλαμβάνουν

τη μείωση της τριβής, την πρόληψη

της διάβρωσης λόγω υγρασίας, τη

σταθεροποίηση της θερμικής οξεί-

δωσης, τη μείωση της ευαισθησίας

στην υγρασία και την πρόληψη της

δημιουργίας λάσπης.

Και επειδή δεν υπάρχουν στερεά

σωματίδια (όπως τέφρες) στο πρό-

σθετο, αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε

περιοχές του κινητήρα που υπόκειν-

ται σε υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις

και τριβές. Εκτός από τη μείωση της

τριβής, το JLM Bortec Oil Additive

έχει ένα ισχυρό καθαριστικό αποτέ-

λεσμα που αποτρέπει την υπερβο-

λική φθορά.»

Το JLM Bortec Oil Additive λειτουρ-

γεί καλά με τα παραδοσιακά αντιτρι-

βικά που περιέχονται στο σύγχρονο

λάδι κινητήρα. Η κεραμική επικά-

λυψη κολλά στα μέρη όταν ο κινητή-

ρας είναι κρύος, έτσι ώστε να

υπάρχει πάντοτε μια μεμβράνη λί-

πανσης πάνω σε αυτά όταν ξεκινάει

ο κινητήρας. Το αντιοξειδωτικό σε

Για την εταιρεία JLM Lubricants με έδρα το Άμστερνταμ, η προϊοντική ανάπτυξη συνεχίζει με αμείωτο

ρυθμό με την κυκλοφορία του JLM BORTEC Oil Additive που προστίθεται στο κατάλογο των αξιόπιστων

προϊόντων της γκάμας της.
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βόριο παρέχει στο λιπαντικό κινητήρα

καλύτερη προστασία κατά της γήρανσης,

που του επιτρέπει να διατηρεί τη βέλτι-

στη απόδοση για μεγάλο χρονικό διά-

στημα.

Χάρη στα μοναδικά συστατικά του JLM

Bortec Oil Additive προσφέρει την από-

λυτη προστασία από τη φθορά και ρωγ-

μές σε κινούμενα μέρη όπως τα έμβολα,

ελατήρια εμβόλων, τα έδρανα και τις

βαλβίδες. Δεδομένου ότι το JLM Bortec

Oil Additive μειώνει σημαντικά την τριβή

μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων,

υπάρχει λιγότερη εσωτερική αντίσταση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η φθορά των

εξαρτημάτων μειώνεται σημαντικά

καθώς και η κατανάλωση καυσίμου.

«Ακόμα και σε παλαιότερους κινητήρες,

το JLM Bortec Oil Additive προσφέρει

μετρήσιμη αξία», λέει ο κος Groot. «Ο

ρυθμός φθοράς θα επιβραδυνθεί και το

αποτέλεσμα καθαρισμού του προσθέτου

σημαίνει ότι η απόδοση του κινητήρα θα

βελτιωθεί πάλι, έτσι ώστε η κατανάλωση

καυσίμου να σταθεροποιηθεί ή και να

μειωθεί. Η ανταπόκριση του παγκόσμιου

δικτύου διανομέων μας σε αυτό το προ-

ϊόν ήταν απίστευτη με πολλές προ-πα-

ραγγελίες πριν από την κυκλοφορία του.

Πιστεύω ακράδαντα, βασιζόμενος στις

υποδείξεις από την ομάδα επαγγελμα-

τιών δοκιμαστών μας, ότι μέσα στους

επόμενους 12 μήνες θα γίνει τακτική

επαναλαμβανόμενη η αγορά του από

τους μηχανικούς και φυσικά από τους

εμπορικούςδιανομείς».

Κωδικός είδους J06050

Περιεχόμενο 250ml
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ως Senior Partner, με την Mitsubishi Motors, υποστήριξε ένθερμα την εξαιρετική πρωτο-

βουλία φιλοξενίας διεθνών αστέρων και παραγωγών του Hollywood στην Ελλάδα με την προοπτική ενίσχυσης της κινηματο-

γραφικής βιομηχανίας στη χώρα μας. 

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
Υπερήφανος Χορηγός της πρωτοβουλίας για την Προσέλκυση
Κινηματογραφικών Παραγωγών του Hollywood στην Ελλάδα

Στο διάστημα 10-15 Μαρτίου 2020, με κοινή πρωτοβουλία του Δημάρχου

Σπάρτης, κ. Πέτρου Δούκα και της κας Ρόης Δανάλη-Αποστολοπούλου,

ο κορυφαίος σύγχρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Λεωνίδα στην

ταινία των ‘300’, κ. Gerard Butler, ήρθε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε

τη Σπάρτη μαζί με τους σπουδαίους παραγωγούς του αμερικανικού κι-

νηματογράφου Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire,

Alexander, the Departed, Shutter Island, Se7en), και Alan Siegel (Law

Abiding Citizen, Olympus has Fallen, Hunter Killer). Μαζί τους και ο

σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός Billy Zane (Titanic, Cleopatra, Back

to the Future), καθώς και μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών της

Αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Mitsubishi Motors υποστήριξαν

την πρωτοβουλία παρέχοντας τα αυτοκίνητα με τα οποία μετακινήθηκαν

οι αστέρες και οι παραγωγοί του Hollywood καθ’ όλη τη διάρκεια της

παραμονής τους στην Ελλάδα. Τα SUV της Mitsubishi, Outlander Plug-

in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) και Eclipse Cross καθώς και το pick-

up L200 ήταν ο στόλος που εξυπηρέτησε τους διάσημους καλεσμένους

και τους συνεργάτες τους στις μετακινήσεις τους. 

Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα επισκέφθηκαν τον Ιερό Βράχο της

Ακρόπολης και ξεναγήθηκαν παρόντος του Υπουργού Τουρισμού Χάρη

Θεοχάρη. Στο γεύμα εργασίας που παρατέθηκε με πρωτοβουλία του

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) Δρ. Βασίλη

Γ. Αποστολόπουλου (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών), οι Αμερικανοί παραγωγοί

και σταρ ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους εκπροσώπους της πολιτικής

ηγεσίας για τις προνομιακές διατάξεις που ευνοούν τις κινηματογραφικές

παραγωγές στη χώρα μας. O Gianni Nunnari, παραγωγός των «300»

με πρωταγωνιστή τον Gerard Butler, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει στο

προσεχές μέλλον να γυρίσει 3 ταινίες με θέμα την Eλλάδα και συγκεκριμένα:

μια ταινία, η οποία θα εστιάζει στην επιστροφή του Oδυσσέα στην Iθάκη

μετά την Tροία και την «Oδύσσεια», την συνέχεια των «300» ή «300 III»,

καθώς και αυτή των «Immortals» ή «Immortals II». Tο ίδιο «ζεστός»

για κινηματογραφικές παραγωγές στην Eλλάδα με ευρύτερη θεματολογία

εμφανίσθηκε και ο Alan Siegel.

Στη Σπάρτη, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αναγόρευση των κκ. Gerard

Butler και Gianni Nunnari σε Επίτιμους Δημότες της Σπάρτης, καθώς

και η βράβευση των κκ. Alan Siegel και Billy Zane από την Πόλη.

Αποκορύφωση των δράσεων αποτέλεσε η συμμετοχή τριών εκ των

διεθνών προσκεκλημένων στην πρώτη λαμπαδηδρομία στην σύγχρονη

ιστορία της πόλης της Σπάρτης, όπου ο Gerard Butler άναψε το Βωμό

της Φλόγας στο άγαλμα του Λεωνίδα.

Η συγκεκριμένη δράση, πέραν του υψηλού συμβολισμού και της διεθνούς

της εμβέλειάς της, αποτέλεσε και μία σημαντική ευκαιρία προβολής της

Ελλάδας. Αναδείχθηκε ο πολιτιστικός πλούτος και η ιστορική κληρονομιά

του τόπου μας ενώ προβλήθηκε στοχευμένα η εικόνα της χώρας σε

σημαντικούς παράγοντες του Hollywood. Ενισχύθηκε η θετική εικόνα

και η εξωστρέφεια της χώρας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην

προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενδυνάμωση του τουρισμού

και της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Προφανώς, από την ολοκλήρωση της σημαντικής και με εθνικό πρόσημο πρωτοβουλίας στις 13.03, οι συνθήκες και το περιβάλλον έχουν αλλάξει άρδην με την προσοχή
όλων μας να εστιάζεται στην μεγάλη μάχη κατά του κορωνοΐού. 
Στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα γεγονότα και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των
τοπικών, εθνικών και διεθνών αρχών συμμετέχουμε στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού αυξάνοντας τα έκτακτα προληπτικά
μέτρα προστασίας, με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα θέσαμε στη διάθεση της Πολιτείας οχήματα για την κάλυψη αναγκών της ΓΓΠΠ και του
ΕΟΔΥ.
Επειδή ειδικά αυτές τις ημέρες έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις, σαν μία νότα αισιοδοξίας, θα θέλαμε να παραθέσουμε τον απολογισμό της «πρωτοβουλίας
Hollywood», και τις βάσεις που αυτή θέτει για το μέλλον, όταν η παγκόσμια αυτή κρίση θα έχει παρέλθει.






