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editorial
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη

Αγαπητοί Αναγνώστες,
H αγορά φορτηγών ...αναστενάζει, η μεταφορά στην χώρα μας αγκομαχάει, την ώρα που η πανδημία
δείχνει το σκληρό της πρόσωπο και στην εγχώρια οικονομία, με τις πρώτες μεγάλες φουρτούνες να
βρίσκονται προς το παρόν σε έλεγχο. Ήδη, οι ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις είναι υπ΄ ατμόν, ενισχύσεις
που ζητάνε , όπως θα διαβάσετε και στις παρακάτω σελίδες, και το ανώτατο όργανο των Αυτοκινητιστών,
το ΠΣΧΕΜ. Συγεκριμένα, ζητάει οικονομική ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων με τουλάχιστον
5.000 ευρώ ανά όχημα, καθώς διαφορετικά: «… ο κλάδος των ΦΔΧ θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία». Μια
κατάσταση που έρχεται σε μια περίοδο, λίγο πριν όλα επιστρέψουν στην πολυπόθητη κανονικότητα,
όμως, όπως φαίνεται η πανδημία του κορωνοϊού έστειλε τον κλάδο στην εντατική, αφού το μεταφορικό
έργο μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 70%! Και όλα αυτά με άμεσες συνέπειες στην αγορά των συνεργείων, ανταλλακτικών, επισκευής φορτηγών, λεωφορείων και των επαγγελματικών οχημάτων που
ακροβατούν σε δύσκολα μονοπάτια. Τα κύματα όμως αισιοδοξίας φαίνεται να αυξάνονται όλοένα και
περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, με την επανεκκίνησης λειτουργίας των εργοστασίων, για την
κατασκευή φορτηγών, όπως είναι της DAF στην Ολλανδία και άλλες χώρες. Εξίσου αισιόδοξο και το
γεγονός, ότι, τα μελλοντικά σχέδια των κατασκευαστών φορτηγών, βαν, ελαφρών επαγγελματικών
οχημάτων παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Όπως η Opel που ετοιμάζει να λανσάρει το καλοκαίρι το
νέο ηλεκτρικό Vivaro, το πρώτο βαν που θα έχει αυτονομία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθημερινού μεταφορέα – επιχειρηματία. Προς το παρόν, εφαρμογή μέτρων, για την μετά κορωνοϊού εποχή
που θα αλλάξει την ζωή μας σημαντικά, έως ότου, ξαναδούμε την αρχική εικόνα της προηγούμενης
καθημερινότητας μας.
Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

TRUCK BUS & NEWS • ΤΕΥΧΟΣ 180 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
www.truckbusnews.gr
Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές
Οι απόψεις των αρθρογράφων
και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν
απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων
ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη
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Αγορά Επαγγελματικών
Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις το πρώτο δίμηνο του 2020
Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών σημείωσε
πτώση τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 603 μονάδες
έναντι 637 συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2019 καταγράφοντας μείωση -5,3%.
Στο πρώτο δίμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά
1.233 ελαφρά φορτηγά, έναντι 1.280 το αντίστοιχο διάστημα
το 2019, σημειώνοντας πτώση -3,7%. Τα ελαφρά φορτηγά
τύπου Vanette έχουν τη μερίδα του λέοντος με (39,0%), με
τα Pick-up να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 35,5%.
Ειδικότερα για το μήνα Φεβρουάριο, τα ελαφρά φορτηγά
τύπου Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο
στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών (41,5%), ακολουθούμενα από τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 32,3%.
Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των μεσαίων και βαρέων φορτηγών
σημείωσε αύξηση 10,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
το 2019.
Στους δύο πρώτους μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 102 φορτηγά, έναντι 71 το αντίστοιχο διάστημα πέ-
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ρυσι, σημειώνοντας αύξηση 43,7%.
Το Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν συνολικά 42 φορτηγά συγκριτικά με 38 φορτηγά τον Φεβρουάριο του 2019.
Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να καλύπτεται
από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα καινούργια
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου, διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλικίας των μεσαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας,
με όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο υπέργηρος στόλος.
Λεωφορεία
Καινούργια: Η αγορά των λεωφορείων παρουσίασε αύξηση 340,0% το Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα.
Στο πρώτο δίμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 94
λεωφορεία έναντι 85 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 10,6%.
Ειδικότερα, τον περασμένο Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν
συνολικά 44 λεωφορεία συγκριτικά με 10 τον Φεβρουάριο
του 2019 (340,0%).





“

H ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών για τους ταχογράφους



ενημέρωση

Ταχογράφος:
Προσωρινή εξαίρεση από διατάξεις
του κανονισμού 561 / 2006
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών

1

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, λόγω της τρέχουσας πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, είναι επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί η εύρυθμη τροφοδοσία της αγοράς, σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, χορηγούμε προσωρινή εξαίρεση
από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού για όλες τις εθνικές
και διεθνείς μεταφορές που πραγματοποιούνται σε ελληνικό
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έδαφος με φορτηγά οχήματα δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
κάθε εθνικότητας . Αντίστοιχη εξαίρεση χορηγείται για τις ανωτέρω μεταφορές όταν διέπονται από την Ευρωπαϊκή
Συμφωνία AETR (1970) .
Η εξαίρεση ισχύει μόνον για χρονικό διάστημα 30 ημερών
από την έκδοση της παρούσας και αφορά τις εξής διατάξεις
του κανονισμού:

2



Ταχογράφος:
Προσωρινή εξαίρεση από διατάξειςτου κανονισμού 561 / 2006





ενημέρωση

(α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) κανονισμού 561/2006,
η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 11 ώρες
(αντί 9 ωρών) . (β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2), ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες (αντί
56 ωρών) .
(γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισυ ωρών (αντί τεσσερισήμισυ ωρών) ο οδηγός
κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός
εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης .
2 (δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 (1), μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες . (ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6), η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης
μπορεί να αρχίζει μετά τα έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από
το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης .
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3

Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση
των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια . Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν
υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν
υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους
και των τρίτων .
Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 2 κυα
Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) παρακαλούνται, κατά την
πραγματοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητάς τους στο χρονικό
διάστημα των 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, να
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανωτέρω παρεκκλίσεις . Η κοινοποίηση των ανωτέρω προσωρινών εξαιρέσεων στην Ε.Επιτροπή
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.
Οι οδηγοί μπορούν να τηρούν αντίγραφό της επί του οχήματος
για ενημέρωση των αρχών ελέγχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφ’ όσον απαιτηθεί.

4





επικαιρότητα

ΠΣΧΕΜ:
Zητάει ενίσχυση τωνφορτηγών με 5.000 ευρώ!



Με επιστολή προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, το
Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, ζητά την οικονομική ενίσχυση των μεταφορικών επιχειρήσεων με τουλάχιστον 5.000 ευρώ ανά όχημα, καθώς διαφορετικά: «… ο κλάδος των ΦΔΧ θα
οδηγηθεί σε χρεωκοπία».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΣΧΕΜ:
«Ο Κλάδος των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δ.Χ., όπως γνωρίζετε
στην διάρκεια της 10ετούς κρίσης της οικονομίας εκτός από
τον μηδενισμό της αξίας της περιουσίας του αντιμετώπισε
και μείωση των εισοδημάτων του σε ποσοστό άνω του 50%,
λόγω της μείωσης του μεταφορικού έργου και δυστυχώς
πριν προλάβουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα η
πανδημία του κορωνοϊού έστειλε τον κλάδο στην εντατική,
αφού το μεταφορικό έργο μειώθηκε σε ποσοστό άνω του
70%.
Το υπόλοιπο 20 έως 30% του μεταφορικού έργου που απέμεινε, οι μεταφορείς το εκτελούν με πολύ μεγάλο ρίσκο να
προσβληθούν από COVID 19, τόσο στο εσωτερικό, όσο και
στο εξωτερικό σε χώρες υψηλού κινδύνου για να τροφοδοτήσουν με πλήρη επάρκεια αγαθών τη χώρα μας, γι' αυτό ο
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Ελληνικός λαός εκτός από τους υγειονομικούς επιβραβεύει
για την προσφορά τους και τους Έλληνες μεταφορείς οι
οποίοι όμως εάν δεν ενισχυθούν οικονομικά από το κράτος
δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το μεταφορικό τους έργο.
Βεβαίως το κράτος σε πρώτη φάση αναγνώρισε το πρόβλημα και συμπεριέλαβε τον ΚΑΔ στους πληττόμενους κλάδους, όμως αυτό είναι προσωρινή λύση και δεν
αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να υπάρξει επιβίωση
των μεταφορικών επιχειρήσεων, επιβάλλεται το κράτος να
τις ενισχύσει οικονομικά με 5.000 ευρώ τουλάχιστον ανά
αυτοκίνητο (για πάγια και ανελαστικά έξοδα), γιατί διαφορετικά ο ήδη καθημαγμένος κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών Φ.Δ.Χ. θα οδηγηθεί στη χρεωκοπία».





επικαιρότητα

Mε 500 νέα λεωφορεία ο ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη
■

Το επιχειρησιακό σχέδιο επανεκκίνησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και σε συνδυασμό με την συνεργασία με τα ΚΤΕΛ, μετά την κρίση του κορωνοϊού, ήταν το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που
είχε πρόσφατα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής με τη διοίκηση του Οργανισμού.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης:
• ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης • ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Νίκος
Σταθόπουλος,• ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, κ. Γιώργος Σκόδρας, και
• ο κ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΟΑΣΘ.

Ο κ. Κώστας Καραμανλής ζήτησε από τους συμμετέχοντες
αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:
-την πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του
COVID- 19,
-την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, σε σχέση με
τη μείωση της επιβατικής κίνησης λόγω της πανδημίας,
-την πορεία της συνεργασίας του ΟΑΣΘ με τα ΚΤΕΛ,
-τη συντήρηση των οχημάτων,
-τον προγραμματισμό ενοικίασης λεωφορείων,
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-την πορεία της αναδιάρθρωσης του οργανισμού
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ κ. Γιώργο Σκόδρα,
κατά τις ώρες αιχμής (06:00-10:00 και 14:00 -18:00) κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη 295 λεωφορεία (220 οχήματα του
ΟΑΣΘ και ακόμη 75 που προέκυψαν από τη συνεργασία με
τα ΚΤΕΛ). Διαβεβαίωσε πως ο αριθμός των επιβατών ανά
λεωφορείο δεν ξεπερνάει τα 25 άτομα, όπως άλλωστε ορίζει και η σχετική ΠΝΠ, ενώ εφαρμόζονται κατά γράμμα οι
οδηγίες προφύλαξης του ΕΟΔΥ για τους εργαζόμενους.




Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ, τα έσοδα του
Οργανισμού είναι μειωμένα, ευελπιστώντας σε καλύτερα αποτελέσματα με τη σταδιακή άρση των μέτρων όποτε αποφασιστεί- από την κυβέρνηση.
Στόχος είναι, περί τα μέσα Μαΐου, εφόσον αρθούν όλα
τα μέτρα, να κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη έως και
350 (αύξηση που θα βασιστεί στη συνεργασία με τα
ΚΤΕΛ και στην βελτίωση της συντήρησης). Το φθινόπωρο με την ολοκλήρωση του διαγωνισμό για leasing
στόχος είναι να φτάσουμε προοδευτικά στα 500 οχήματα.
Όπως είπε στους συμμετέχοντες στη τηλεδιάσκεψη ο
κ. Κώστας Καραμανλής, «ο ΟΑΣΘ γυρίζει σελίδα» ώστε
σταδιακά να επανέλθει σε επίπεδο, στόλου και συχνότητας, των υπηρεσιών του 2014.





επικαιρότητα

Φροντίδα οχημάτος στις μέρες του Covid-19
5 απλές συμβουλές φροντίδας της Nissan για το σταθμευμένο όχημά σας
Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Ryan Fulkerson, διευθυντής New Model Engineering της Nissan
North America, "Όσο περισσότερο ένα όχημα κάθεται αχρησιμοποίητο, τόσο πιο πιθανό είναι να
αναπτύξει προβλήματα. Κάνοντας μερικά βασικά πράγματα, οι οδηγοί μπορούν να διατηρήσουν
τα αυτοκίνητά τους σε σωστή κατάσταση.”
Για τον λόγο αυτό, η Nissan μας δίνει πέντε χρήσιμες συμβουλές, όπως:
• Διατηρήστε τη μπαταρία φορτισμένη. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί είτε με μια σύντομη βόλτα, ή με έναν φορτιστή.
• Οδηγήστε γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο της γειτονιάς σας. Με αυτό τον τρόπο η μπαταρία θα παραμείνει
φορτισμένη και θα κυκλοφορήσουν τα υγρά στα συστήματα του αυτοκινήτου.
• Ελέγξτε την στάθμη του λιπαντικού στον κινητήρα και
στa υγρά των φρένων, για να αποφύγετε ανεπιθύμητες
καταστάσεις στον δρόμο.
• Διατηρήστε τη συνιστώμενη πίεση των ελαστικών, για
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να αποφύγετε τυχόν φθορά τους, λόγω της ακινητοποίησης.
• Πλύνετε τακτικά το όχημά σας, καθώς με αυτό τον
τρόπο προστατεύετε το χρώμα του, ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε εξωτερικούς χώρους.
"Ακολουθώντας μερικές από αυτές τις συμβουλές θα διατηρήσετε το όχημά σας σε φόρμα", δήλωσε ο Fulkerson.
"Αν πλύνετε το όχημά σας μόνοι σας, είναι μια ευκαιρία
για να μην πλήξετε, ενώ μπορεί να γίνει και μια απολαυστική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια."
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τεχνολογία «

Ποια φορτηγά φέρουν σήμερα το σωτήριο σύστημα

Adaptive Cruise Control
Το ACC (Adaptive Cruise Control) ρυθμίζει αυτόματα την
ταχύτητα του φορτηγού και την απόσταση από τα
προπορευόμενα οχήματα. Μεταξύ αυτών η νέα λειτουργία
Stop & Go παρέχει τώρα υποβοήθηση και σε συνθήκες
κυκλοφοριακής συμφόρησης ή αυξημένης κίνησης.

Tο σύστημα Active Drive Assist της MERCEDES-BENZ
Η Mercedes-Benz συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών κατασκευής βαρέων επαγγελματικών οχημάτων αναφορικά με την εξέλιξη
καινοτόμων συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου
της οδικής τους συμπεριφοράς.
Για την υποστήριξη των οδηγών καθώς και την
περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της άνεσης, η Mercedes-Benz Trucks εισάγει την ημιαυτόματη οδήγηση σε σειρά παραγωγής με το νέο
Actros.
Το νέο Active Drive Assist μπορεί να επιβραδύνει,
να επιταχύνει και να διευθύνει το όχημα. Το σύστημα προσφέρει ημιαυτόματη οδήγηση σε όλο το
εύρος ταχυτήτων οδήγησης άνευ εξαιρέσεως.
Χάρη στο MirrorCam και τους νέους πλευρικούς
εκτροπείς αέρα στην καμπίνα, έχουν επιτευχθεί
αεροδυναμικές βελτιώσεις. Το Predictive

Powertrain Control (PPC), ένα έξυπνο σύστημα
cruise control, λειτουργεί ακόμη πιο αποδοτικά
από πριν και μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται και
σε επαρχιακά δρομολόγια, χάρη στα πρόσθετα δεδομένα χαρτών. Οι κύριοι και οι ευρυγώνιοι καθρέφτες αντικαταστάθηκαν στο νέο Actros με το
MirrorCam ως μέρος του βασικού εξοπλισμού,
για βελτιωμένη περιμετρική ορατότητα και αποτελείται από δύο κάμερες τοποθετημένες στο εξωτερικό του οχήματος και δύο οθόνες 15 ιντσών στις
κολόνες A μέσα στην καμπίνα. Το Active Brake
Assist 5 υποστηρίζει τον οδηγό σε περίπτωση πιθανής οπίσθιας σύγκρουσης ή σύγκρουσης με
πεζό που διέρχεται μπροστά από το όχημα, πλησιάζει προς το μέρος του ή στέκεται στην ίδια λωρίδα. Εάν χρειαστεί, διενεργεί πλήρη πέδηση
μέχρι το όχημα να ακινητοποιηθεί αυτόματα.
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Ποια φορτηγά φέρουν σήμερα το σωτήριο σύστημα

Adaptive Cruise Control

To σύστημα αυτόματης ρύθμισης από της VOLVO TRUCKS
Στα φορτηγά της VOLVO το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της ταχύτητας είναι πλέον διαδεδομένο. Ποια είναι
η δουλειά του;
Στην πυκνή κυκλοφορία, ο ενεργός αυτόματος πιλότος
με ραντάρ σας βοηθά να διατηρείστε σε απόσταση από
το προπορευόμενο όχημα, με τον έλεγχο του γκαζιού
και όλων των διαθέσιμων φρένων. Η λειτουργία stop
& go εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος μέχρι
την ακινητοποίηση του οχήματος. Απλά πατήστε το γκάζι
ή το κουμπί συνέχειας για να συνεχίσετε. Αυτό καθιστά
τον ενεργό αυτόματο πιλότο μια χρήσιμη λειτουργία στην
πυκνή κυκλοφορία και στα μποτιλιαρίσματα.
Κατά την οδήγηση σε ταχύτητες άνω των 60 χλμ/ώρα
και όταν δεν χρησιμοποιείται ο ενεργός αυτόματος πι-
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λότος, ενεργοποιείται η λειτουργία Distance Alert.
Καθώς πλησιάζετε σε προπορευόμενο όχημα, μια
οπτική ειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ. Το
Distance Alert σας δίνει την ευκαιρία να επιβραδύνετε
και να διατηρήσετε μια απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
Όταν ενεργοποιείται, το σύστημα υποστήριξης αλλαγής
λωρίδας χρησιμοποιεί τεχνολογία ραντάρ προκειμένου
να σαρώσει την πλευρά του συνοδηγού, για τυχόν παρουσία άλλων οχημάτων. Αν χρησιμοποιήσετε το φλας
και το σύστημα εντοπίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να
αλλάξετε λωρίδα, σας ειδοποιεί με βομβητή και ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει δίπλα στο καθρέφτη του συνοδηγού.

τεχνολογία «

Τι προσφέρουν τα φορτηγά της MAN
H MAN προσφέρει το ACC (Adaptive Cruise Control). Ειδικά στην κίνηση φάλαγγας και σε καλά ασφαλτοστρωμένες εθνικές οδούς η ταχύτητα του οχήματος του οδηγού και η απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα συχνά δεν εκτιμούνται σωστά. Εφόσον απαιτείται το Adaptive Cruise Control ACC φρενάρει εγκαίρως αυτόματα και διατηρεί μια σταθερή απόσταση ασφαλείας. Έτσι αποφεύγονται καταστάσεις φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης που συχνά οδηγούν σε οπίσθιες συγκρούσεις. Η νέα λειτουργία Stop-and-Go
ξεκουράζει τον οδηγό τώρα και με την αυτόματη ακινητοποίηση και εκκίνηση στις αστικές συγκοινωνίες
και σε μποτιλιαρίσματα.
Ραντάρ και κάμερα – Δύο συστήματα αισθητήρων για μέγιστη αξιοπιστία
Το Adaptive Cruise Control ACC λειτουργεί με δύο ανεξάρτητα συστήματα αισθητήρων - Ραντάρ και κάμερα. Ο αισθητήρας ραντάρ αναγνωρίζει προπορευόμενα οχήματα και υπολογίζει την ταχύτητα, απόσταση
και θέση τους σε σχέση με το δικό σας φορτηγό. Η κάμερα στο μπροστινό παρμπρίζ διαθέτει ανεξάρτητη
ανίχνευση αντικειμένων και καταγράφει επιπλέον τις διαχωριστικές γραμμές των λωρίδων κυκλοφορίας.
Έτσι το προπορευόμενο όχημα ανιχνεύεται ακόμα και σε πολύπλοκες διαδρομές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σκοτάδι με μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία.
Μέγιστη άνεση χειρισμού
Με το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών ο οδηγός ρυθμίζει πανεύκολα την επιθυμητή ταχύτητα. Αυτή διατηρείται χωρίς πάτημα του πεντάλ γκαζιού. Επιπλέον ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει σε τέσσερις βαθμίδες την
επιθυμητή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Στην ελεύθερη πορεία το όχημα επιταχύνει
μέχρι τη ρυθμισμένη επιθυμητή ταχύτητα. Όταν το σύστημα ACC αναγνωρίζει προπορευόμενα οχήματα
που κινούνται πιο αργά, τότε η ταχύτητα και απόσταση προσαρμόζονται αυτόματα.
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Πώς η VolksWagen μειώνει τις εκπομπές
οξειδίων του αζώτου στα diesel κατά 80%!

AdBlue
Η Volkswagen χρησιμοποιεί διπλό ψεκασμό AdBlue στο σύστημα
εξαγωγής καυσαερίων των κινητήρων diesel, επιτυγχάνοντας
μείωση των οξειδίων του αζώτου σε ποσοστό περίπου 80%

Στα τελευταίας γενιάς πετρελαιοκίνητα μοντέλα
της, η Volkswagen πετυχαίνει μείωση εκπομπής
ρύπων NOx σε ποσοστό περίπου 80%, κάτι που
επιβεβαίωσαν σχετικές μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνολογία ψεκασμού διπλής δόσης AdBlue, μιας
καινοτομίας που εξέλιξε η γερμανική μάρκα και
πρωτοπαρουσίασε στο νέο Passat, πριν περίπου
ένα χρόνο. Πλέον τα νέα της μοντέλα προσφέρουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Ήδη από το 2018, η Volkswagen χρησιμοποιούσε
στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της μόνο συστήματα
επεξεργασίας καυσαερίων SCR, λύση που ακολουθούσαν και άλλοι κατασκευαστές. Η συγκε-

κριμένη τεχνολογία, Selective Catalytic Reduction
ή επιλεκτική καταλυτική μείωση, περιορίζει σημαντικά τα οξείδια του αζώτου στα καυσαέρια.
Πλέον η Volkswagen έχει εξελίξει και εφαρμόζει
το επόμενο στάδιο του συστήματος SCR - τη λεγόμενη διπλή δόση ή δίδυμη παροχή.
Χρησιμοποιείται και πάλι Adblue, το οποίο όμως
ψεκάζεται πριν από δύο καταλύτες SCR, οι οποίοι
είναι διαταγμένοι σε σειρά και σε σχετική απόσταση μεταξύ τους. Το σύστημα είναι τόσο εντυπωσιακά αποτελεσματικό, που τα μοντέλα
εξοπλισμένα με αυτό υπερκαλύπτουν ήδη τις
μελλοντικές αυστηρές προδιαγραφές εκπομπής
ρύπων Euro 6d.

■■ Η τεχνολογική υλοποίηση της ιδέας είναι απλή αλλά θεαματικά αποτελεσματική.
Η διαδικασία της διπλής δόσης απαιτεί ένα δεύτερο καταλυτικό μετατροπέα SCR, ο οποίος βρίσκεται
στο κάτω μέρος του οχήματος. Δεδομένης της μεγαλύτερης απόστασης από τον κινητήρα, η διαφορά
θερμοκρασίας των καυσαερίων ανάμεσα στους δύο καταλύτες μπορεί να είναι και 100° C. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να διευρύνεται το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο γίνεται επεξεργασία των καυσαερίων.
Η καινοτόμος διαδικασία της διπλής παροχής αντισταθμίζει ένα μειονέκτημα των κινητήρων πετρελαίου, τη δημιουργία οξειδίων του αζώτου, κάτι που οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους. Οι σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ εκπέμπουν μεν λιγότερο CO2 από τους βενζινοκινητήρες, γιατί το πετρέλαιο
έχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και η διαδικασία καύσης είναι πιο αποτελεσματική, έχουν
ωστόσο ειδικές απαιτήσεις, καθώς η καύση πραγματοποιείται με περίσσεια αέρα. Το κύριο συστατικό
του αέρα είναι το άζωτο και αυτό αντιδρά με το οξυγόνο κατά την καύση, σχηματίζοντας οξείδια του
αζώτου.
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τεχνικό«

■■ Μείωση των οξειδίων του αζώτου με αμμωνία
Για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου απαιτείται αμμωνία, η οποία ψεκάζεται ως διάλυμα
(AdBlue) στα καυσαέρια και σε συγκεκριμένη
δοσολογία πριν από τον καταλυτικό μετατροπέα SCR. Το διάλυμα εξατμίζεται, δημιουργείται χημική ένωση με τον ατμό και σχηματίζεται

αμμωνία. Στη συνέχεια η αμμωνία (NH3) αντιδρά με τα οξείδια του αζώτου (NOx) πάνω
στην ειδική επίστρωση του καταλυτικού μετατροπέα SCR και ως προϊόντα προκύπτουν
νερό και αβλαβές άζωτο (N2), το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουμε.



Στα υφιστάμενα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων ο καταλύτης SCR, τοποθετημένος κοντά
στον κινητήρα μεταξύ του υπερσυμπιεστή και του καταλυτικού μετατροπέα οξείδωσης πετρελαίου, είναι αποδοτικός ακόμα και σε κρύο ξεκίνημα, με ιδανικό εύρος λειτουργίας 220°C 350°C, με τις συνθήκες αυτές να πληρούνται σε πολλές καταστάσεις λειτουργίας. Η υιοθέτηση
του συστήματος διπλής δόσης, με τη χρήση ενός επιπλέον καταλύτη SCR, εξασφαλίζει ότι η διάσπαση των NOx θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών, ακόμα και όταν ο κινητήρας
λειτουργεί με μεγάλο φορτίο και πολλές στροφές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η οδήγηση με μεγάλες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο καθώς και όταν το αυτοκίνητο
κινείται σε ανηφόρα, ειδικά αν είναι πλήρως φορτωμένο ή ρυμουλκεί τρέιλερ.
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παρουσίαση «

OPEL VIVARO-e
Έτοιμο για τα πρώτα του δρομολόγια
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OPEL VIVARO-e

“

Το Opel Vivaro-e είναι το πρώτο, αμιγώς ηλεκτρικό
επαγγελματικό όχημα του Γερμανού κατασκευαστή και
έρχεται στην αγορά σε μία εποχή που η διανομή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με μηδενικές εκπομπές
ρύπων είναι επιβεβλημένη σε πολλές περιοχές.
Διαθέσιμο σε τρία μήκη και ποικίλες εκδόσεις αμαξώματος,
το νέο ηλεκτρικό Vivaro-e με μπαταρία παρέχει δυνατότητα
ασυμβίβαστων μετακινήσεων μηδενικών ρύπων από
πόρτα σε πόρτα – και πέρα από το λεγόμενο «τελευταίο
μίλι». Το νέο Opel Vivaro-e είναι ένα πλήρως λειτουργικό
LCV για επαγγελματίες με πολύ υψηλές απαιτήσεις, που
αναζητούν την ομαλή ένταξη των οχημάτων τους στις βελτιστοποιημένες διαδικασίες των δραστηριοτήτων τους. Η
παραγγελιοληψία θα ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι και οι
πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν εντός του έτους. Το
Vivaro-e κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο, στην ίδια
γραμμή παραγωγής με τις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις
Ενώ το Vivaro-e είναι ευπροσάρμοστο και ευέλικτο όπως
όλα τα μοντέλα Vivaro, το ωφέλιμο φορτίο του δεν απέχει
πολύ από το αντίστοιχο παρόμοιων μοντέλων LCV με κινητήρα εσωτερικής καύσης: στα 1.275kg, το Vivaro-e προσφέρει ωφέλιμο φορτίο σχεδόν ίδιο με την έκδοση Cargo S 2.0
diesel (μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.405 kg). Το e-van είναι επίσης το μοναδικό ηλεκτροκίνητο όχημα που διατίθεται από
το εργοστάσιο με προαιρετικό κοτσαδόρο, ο οποίος προσφέρει μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 1.000kg.
Οι αγοραστές του Vivaro-e μπορούν να επιλέξουν μεταξύ
δύο μεγεθών μπαταρίας ιόντων λιθίου, ανάλογα με τις
ανάγκες τους: με 75kWh για αυτονομία έως 330km ή, για
λιγότερο εντατική καθημερινή χρήση του οχήματος , με
50kWh και αυτονομία έως 230, και στις δύο περιπτώσεις,
σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP.
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Οι μπαταρίες αποτελούνται από 18 και 27
συστοιχίες αντίστοιχα. Καθώς η ηλεκτρική
έκδοση ήταν στο πρόγραμμα από την αρχή,
οι μπαταρίες τοποθετούνται κάτω από το
χώρο φόρτωσης με τρόπο που δεν περιορίζει τη χρηστικότητα.
Ένα προηγμένο σύστημα ανατροφοδότησης
πέδησης, το οποίο ανακτά την ενέργεια που
παράγεται κατά το φρενάρισμα ή την επιβράδυνση, αυξάνει περαιτέρω την απόδοση.
Αποδίδοντας ισχύ 100kW (136hp) και ροπή
260 Nm από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το Vivaro e είναι ισχυρότερο από τα περισσότερα ηλεκτρικά επαγγελματικά
οχήματα. Χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μέγιστη ταχύτητα των 130 km/h, το
όχημα μπορεί να ταξιδεύει με υψηλή ταχύτητα διατηρώντας παράλληλα την ηλεκτρική αυτονομία του. Η μπαταρία που
βρίσκεται κάτω από το χώρο φόρτωσης
χαμηλώνει περαιτέρω το κέντρο βάρους,
κάτι που αυξάνει την ασφάλεια στις στροφές
και τη σταθερότητα σε συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, ακόμα και όταν το Vivaro-e
είναι πλήρως φορτωμένο, ενώ παράλληλα
προάγει την οδηγική απόλαυση.

Η ηλεκτροκίνηση γίνεται εύκολη υπόθεση:
ποικίλες επιλογές φόρτισης, υπηρεσίες “OpelConnect” για ηλεκτρικά οχήματα
Εκπληρώνοντας στο ακέραιο την αποστολή του ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για μεγάλους και μικρούς στόλους οχημάτων,
επαγγελματίες και επιχειρηματίες, το Vivaro-e είναι εύκολο στη
φόρτιση όσο και στη χρήση. Μέσω ενός wall box (επιτοίχιος φορτιστής), ενός ταχυφορτιστή, ή ακόμα και ενός καλωδίου για φόρτιση από οικιακή ηλεκτρική πρίζα εάν χρειαστεί, κάθε Vivaro-e
υποστηρίζει ποικίλες λύσεις φόρτισης.
Σε ένα δημόσιο σταθμό φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)
100kW, για να φορτιστεί η μπαταρία των 50kWh στο 80% της χωρητικότητάς της απαιτούνται μόλις 30 λεπτά (περίπου 45 λεπτά για
τη μπαταρία 75kWh). Η Opel προσφέρει ενσωματωμένους φορτιστές που διασφαλίζουν τους ταχύτερους δυνατούς χρόνους
φόρτισης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (καλύπτεται



από εγγύηση οκτώ ετών/160.000km). Ανάλογα με την αγορά και
την υποδομή, το Vivaro-e διαθέτει έναν ισχυρό, τριφασικό ενσωματωμένο φορτιστή 11kW ή ένα μονοφασικό φορτιστή 7.4kW,
στάνταρ.
Η χρήση του Vivaro-e γίνεται ακόμα πιο πρακτική με ειδικές λύσεις, αποκλειστικές για ηλεκτρικά οχήματα, όπως οι υπηρεσίες
“OpelConnect”, η “myOpel” app και το πρόγραμμα “Free2Move
Services” – εφαρμογή του Ομίλου PSA. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω εφαρμογών.
Η λειτουργία “Charge My Car” της εφαρμογής “Free2Move
Services” παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 140.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής.

Για να διευκολύνει τους πελάτες να επιλέγουν το κατάλληλο σημείο φόρτισης,
η εφαρμογή “Free2Move Services” κάνει μία προεπιλογή με κριτήριο την απόσταση από το σημείο φόρτισης, την ταχύτητα φόρτισης και την τρέχουσα τιμή ,
μεταξύ των διαθέσιμων σημείων δημόσιας φόρτισης.
Με τις λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου (e-remote) του “OpelConnect”,
οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα smartphones τους για να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή να προγραμματίζουν το σύστημα κλιματισμού (A/C) και τις ώρες φόρτισης.
Επιπλέον, η γκάμα “OpelConnect” περιλαμβάνει από κλήσεις έκτακτης ανάγκης eCall και οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης, μέχρι πολυάριθμες υπηρεσίες όπως κατάσταση οχήματος και πληροφορίες. Η υπηρεσία LIVE
Navigation4 παρέχει online πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.
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OPEL VIVARO-e

“

Ένα Ηλεκτρικό όχημα για όλες τις χρήσεις:
crew cab, platform cab, επιβατικό όχημα,
με χώρο φόρτωσης έως 6.6m3
Η Opel έχει διαμορφώσει το Vivaro-e έτσι ώστε να ικανοποιεί ποικίλες απαιτήσεις, με εκδόσεις όπως crew cab, platform cab και επιβατικό όχημα, με ωφέλιμο φορτίο έως
1.275kg και μικτό βάρος από 2.800 μέχρι 3.100kg. Η ιδιαίτερα
συμπαγής έκδοση των 4,60m τοποθετείται μεταξύ των κατηγοριών van και transporter. Με κύκλο στροφής μόλις
11,3m, είναι επίσης πολύ ευέλικτο σε στενούς χώρους.
Καθώς οι περισσότερες εκδόσεις έχουν ύψος περίπου
1.90m, το Vivaro-e μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπόγειους
χώρους στάθμευσης ή σε εμπορικά κέντρα με χαμηλή
οροφή.
Χάρη στο πρακτικό, ανοιγόμενο διαχωριστικό καμπίνας
(FlexCargo) στην πλευρά του συνοδηγού, η χωρητικότητα
χώρου φόρτωσης 4.6m3 της έκδοσης S αυξάνεται στα 5,1m.
Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως
3,32m.
Στις εκδόσεις M και L (μήκος 4.95m & 5.30m αντίστοιχα) ο
χώρος φόρτωσης διαμορφώνεται στα 5,8m και 6,6m αντίστοιχα. Σκάλες ή πάνελ μήκους 3,67 ή 4,02m μπορούν να
αποθηκεύονται με ασφάλεια, ενώ παρέχονται και πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι στο cockpit (που περιλαμβάνει
ηλεκτρικό χειρόφρενο) για την τοποθέτηση ποικίλων μικροαντικειμένων.
Οι φαρδιές πίσω και πλαϊνές συρόμενες πόρτες του Vivaroe παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης ή
στην καμπίνα επιβατών. Ιδιαίτερα πρακτικές είναι οι ηλεκτρικές, συρόμενες πλαϊνές πόρτες που ανοίγουν αυτόματα –
μία κίνηση του ποδιού είναι αρκετή για να ανοίξουν οι πόρτες από το εξωτερικό του οχήματος.
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Όπως τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, το
Vivaro-e προφέρει μία ασυνήθιστα
ευρεία γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που αναβαθμίζουν τα
επίπεδα ασφάλειας του επαγγελματία. Πλέον της Οθόνης Απεικόνισης
Σημαντικών Δεδομένων (Head up
Display), το Vivaro-e περιλαμβάνει

συστήματα όπως Υποβοήθησης
Διατήρησης
κυκλοφορίας,
Διευρυμένης Αναγνώριση Σημάτων
Οδικής Κυκλοφορίας, Ειδοποίησης
Ανίχνευσης Υπνηλίας, Ημι-προσαρμοζόμενου
Cruise
Control,
Ειδοποίησης
Εμπρόσθιας
Σύγκρουσης
και
Αυτόματου
Φρεναρίσματος Έκτακτης Ανάγκης.
Αισθητήρες υπερήχων στις εμπρός
και πίσω ποδιές του Vivaro-e προειδοποιούν τον οδηγό για εμπόδια
κατά τη διαδικασία στάθμευσης και
παρακολουθούν το πλαϊνό τυφλό
σημείο. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, η κάμερα οπισθοπορείας
180 μοιρών προβάλλει τη σχετική εικόνα στην οθόνη αφής επτά ιντσών.
Τα
συστήματα
infotainment
Multimedia Radio και Multimedia

Navi Pro του Vivaro-e συνοδεύονται
από μεγάλη οθόνη αφής 7.0”. Και τα
δύο διαθέτουν ενσωμάτωση τηλεφώνου μέσω Apple CarPlay και
Android Auto. Το σύστημα
Multimedia Navi Pro περιλαμβάνει
επιπρόσθετα ευρωπαϊκούς χάρτες
πλοήγησης με τρισδιάστατη απεικόνιση.
Το Vivaro-e δε συνεχίζει μόνο τη
στρατηγική εξηλεκτρισμού της Opel,
αλλά και την επιτυχημένη ιστορία
του Vivaro που ξεκίνησε με την
πρώτη γενιά το 2001.
Το επόμενο ηλεκτρικό Opel LCV, το
Combo-e, αναμένεται το 2021. Η
Opel θα προσφέρει μία ηλεκτροκίνητη έκδοση για όλες τις επιβατικές
και LCV σειρές μοντέλων της μέχρι
το 2024.

Πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης:
από Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης μέχρι Σύστημα Ειδοποίησης Ανίχνευσης Υπνηλίας
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To νέο van πάτησε πόδι στην Ελλάδα!
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Toyota Proace City
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Η

ιαπωνική σχολή γνωρίζει να κατασκευάζει μικρά, αξιόπιστα βαν και βανέτ, με
πολλούς εκπροσώπους να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
για πολλές δεκαετίες.

Σαφώς, τον μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό
ρόλο τον έχει το Hilux, μοντέλο που κρατάει τα
ηνία της κατηγορίας για πολλές δεκαετίες.
Όμως, και στα ελαφρά επαγγελαμτικά η ιαπωνική φίρμα έχει δείξει σημαντικά δείγματα
γραφής. Ανάμεσα σε αυτά και το Toyota
Proace City.
Σήμερα, η Toyota παρουσιάζει τη νέα γενιά,
που είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική
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αγορά. Το νέο μοντέλο εμπλουτίζει τη γκάμα
των ελαφρών επαγγελματικών της οχημάτων., με το συγκεκριμένο μοντέλο στην κατηγορία των Vanettes.
Σύμφωνα με την φίρμα το νέο Toyota Proace
City είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κοντό (L1)
ή μακρύ (L2) μεταξόνιο, με το συνολικό μήκος
του αμαξώματος να κυμαίνεται από τα 4,4μ.
έως στα 4,7μ.

νέα αγοράς«

Toyota Proace City
Αντίστοιχα, το μήκος του ωφέλιμου
μήκους του χώρου φόρτωσης κυμαίνεται από τα 1,8μ. έως τα 2,2μ.
ωστόσο, χάρη στο σύστημα «Smart
Cargo» μπορεί να επεκταθεί στα 3,1
– 3,4 μ.
Την ίδια στιγμή, το νέο Toyota Proace
City είναι σε θέση να υποστηρίξει
φορτία βάρους έως και 1.000 κιλών,
να έλξει trailers βάρους έως 1,5t.
αλλά και μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες σε όλες τις εκδόσεις αμαξώματος
του.
Τέλος, ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης
κυμαίνεται αντίστοιχα από τα 3,3 – 3,9
κ.μ. και χάρη στο σύστημα Smart
Cargo, μπορεί να αυξηθεί στα 3,8 –
4,3 κ.μ.

Σε ότι αφορά στο σύστημα μετάδοσης
της κίνησης, το νέο Vanette της
Toyota Professional θα εφοδιάζεται
με τρείς εκδόσεις ενός πετρελαιοκινητήρα 1,5λτ. που αποδίδουν ισχύ 75,
100 ή 130 ίππων και καλύπτουν τις
εκπομπές
του
πρωτοκόλλου
Euro6.2.
Οι εκδόσεις των 75 & 100 ίππων
συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων ενώ, η έκδοση
των 130 ίππων με αυτόματο κιβώτιο
6 σχέσεων.
Η μέση κατανάλωση καυσίμου τους
ξεκινά από τα 4,2λτ./100χλμ. και οι
εκπομπές CO2 από τα 110 g/km αντίστοιχα (με βάση το πρωτόκολλο
NEDC).
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>> νέα αγοράς

ABT
e-Transporter 6.1
VW και ABT δημιουργούν το ηλεκτρικό TRANSPORTER
Ο μεγάλος βελτιωτικός οίκος ABT και η Volkswagen
Commercial συνεργάστηκαν και μας παρουσιάζουν την αμιγώς
ηλεκτρική έκδοση του VW Transporter
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Τ

ο μοντέλο ονομάζεται ABT e-Transporter
6.1, και είναι διαθέσιμο τόσο ως αριστεροτίμονο, όσο και δεξιοτίμονο. Βασίζεται στην έκδοση με το μακρύ μεταξόνιο και προσφέρεται
στις εκδόσεις panel van, Kombi και Caravelle.Το
αμιγώς ηλεκτρικό Transporter φορά έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 111 ίππων με 200 Nm
ροπής, που αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία
ιόντων-λιθίου 37,3 kWh, με τα 32,5 kWh να είναι
πλήρως εκμεταλλεύσιμα. Η μπαταρία ζυγίζει
333 κιλά, με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο να κυ-

μαίνεται από 977 έως 1.096 κιλά, και μέγιστο
όγκο 6,7 κ.μ.
ο e-Transporter διατίθεται επιλογές για μέγιστη ταχύτητα στα 90 χλμ/ώρα ή 120
χλμ/ώρα, με την αντίστοιχη αυτονομία στον
κύκλο WLTP να είναι 105 χλμ και 138 χλμ. Η
πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου
5,5 ώρες μέσω του wallbox των 7,2 kW, ενώ σε
σταθμός γρήγορης φόρτισης 50 kW η μπαταρία
γεμίζει έως το 80% της χωρητικότητας της σε
περίπου 45 λεπτά.

Τ
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παρουσίαση «
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Με αυξημένα φορτία εμπρόσθιου άξονα μέχρι
20 τόνους και διάταξη αξόνων με ικανότητα
φόρτωσης 38 τόνων, το νέο Volvo FMX είναι κατασκευασμένο για τις πιο δύσκολες συνθήκες
και τις πιο απαιτητικές μεταφορικές εργασίες.

VOLVO FMX
To ισχυρότερο εργοταξιακό φορτηγό της!
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VOLVO FMX

“



"Οι πελάτες του κατασκευαστικού κλάδου
αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες
απαιτήσεις βελτίωσης σε τομείς όπως η
βιωσιμότητα, η αποδοτικότητα κόστους,
η ασφάλεια και η παραγωγικότητα",
λέει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.
"Με την παρουσίαση του νέου Volvo FMX, αποδεικνύουμε
τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αυτούς τους πελάτες
δημιουργώντας στιβαρά φορτηγά και καινοτόμες υπηρεσίες, έτσι ώστε να γίνει η δραστηριότητά τους ευκολότερη,
ασφαλέστερη και πιο επικερδής".

Περισσότερη προσοχή στον οδηγό

Το

Εντελώς νέα καμπίνα, με ανθεκτικό εξωτερικό
Το νέο Volvo FMX είναι χτισμένο επάνω σε μια εντελώς
νέα καμπίνα, βασισμένη στη μακρά και επιτυχημένη εμπειρία που έχει η Volvo στα στιβαρά και λειτουργικά εργοταξιακά φορτηγά.
"Το νέο Volvo FMX έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει
έναν εξαιρετικό συνδυασμό ευελιξίας και ανθεκτικότητας",
εξηγεί ο Ismail Ovacik, Chief Designer Exterior της Volvo
Trucks. "Η νέα καμπίνα περιλαμβάνει ένα εμπρόσθιο τμήμα
με εύκολα αντικαθιστώμενα ανθεκτικά εξαρτήματα, προστατευτικά προβολέων και νέους προβολείς LED σχήματος
V. Για να διευκολύνεται η είσοδος ή η έξοδος των οδηγών,
σχεδιάσαμε νέα αντιολισθητικά σκαλοπάτια."
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νέο Volvo FMX διαθέτει αυξημένο
χώρο στην καμπίνα ημέρας και
αποθηκευτικό χώρο έως και 800 λίτρα.
Επιπλέον, η ορατότητα για τον οδηγό είναι
καλύτερη χάρη στη χαμηλότερη γραμμή
θυρών και τους νέους καθρέφτες οπισθοπορείας. Η ορατότητα μπορεί να βελτιωθεί
ακόμα περισσότερο με την προσθήκη κάμερας στην πλευρά του συνοδηγού, η
οποία παρέχει μια συμπληρωματική θέα
της πλευράς του φορτηγού.
Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από νέο
ταμπλό με περισσότερο αποθηκευτικό
χώρο, νέα χρώματα και ένα σύγχρονο πίνακα οργάνων. Περιλαμβάνει μια δυναμική οθόνη οργάνων 12 ιντσών υψηλής
ανάλυσης, με φιλικό περιβάλλον χρήσης
που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει αμέσως τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να επιλέγει ανάμεσα σε τέσσερις
διαφορετικές προβολές οθόνης, ανάλογα
με τις συνθήκες οδήγησης. Η οθόνη οργάνων είναι έτοιμη για μελλοντικές ενημερώσεις και συνδεδεμένες υπηρεσίες.
Μια προαιρετική πλευρική οθόνη 9 ιν-

τσών παρέχει Infotainment, υποστήριξη πλοήγησης, πληροφορίες μεταφορών και
παρακολούθηση καμερών. Η οθόνη, τοποθετημένη σε ευπρόσιτο σημείο, προσφέρει στον οδηγό μεγάλη ευελιξία στη χρήση της: 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.
Το καινούργιο FMX είναι επίσης εξοπλισμένο με νέο πίνακα ελέγχου πρόσφυσης
που βοηθά τον οδηγό να αντιμετωπίζει εύκολα και γρήγορα δυνητικά επικίνδυνες
καταστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Ο οδηγός μπορεί να αποκτήσει
περισσότερη πρόσφυση με την εύκολη εμπλοκή των μπλοκέ διαφορικών, γυρίζοντας ένα διακόπτη και με την ταυτόχρονη προβολή των συνθηκών πρόσφυσης
στην οθόνη οργάνων.
Η νέα δυνατότητα ρύθμισης του τιμονιού συμβάλλει στο να γίνει πιο εργονομική
η θέση του οδηγού.


Χώρος διαβίωσης με περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους και μεγαλύτερη άνεση
Η νέα καμπίνα με κρεβάτι στο νέο Volvo FMX διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες αποθήκευσης,
συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου χώρου αποθήκευσης κάτω από το υπερυψωμένο κρεβάτι και ενός επάνω αποθηκευτικού χώρου με φωτιστικά LED στα διαχωριστικά της καμπίνας.
Η άνεση της καμπίνας ενισχύεται περαιτέρω με τη βελτιωμένη μόνωση που σας προφυλάσσει
από το κρύο, τη ζέστη και τον θόρυβο. Η μετακίνηση από το κάθισμα στο κρεβάτι είναι ευκολότερη από ποτέ, χάρη στο νέο, λεπτότερο και εργονομικό I-Shift.
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VOLVO FMX

ΜΜΒ 150 τόνων - αυξάνει την παραγωγικότητα
Το νέο Volvo FMX διαθέτει τη βαρύτερη προσθήκη
στην γκάμα πλαισίων της Volvo: μια διάταξη αξόνων
με ικανότητα φόρτωσης 38 τόνων η οποία επιτρέπει
Μέσο Μικτό Βάρος (ΜΜΒ) έως και 150 τόνους.
Επιπλέον, η εμπρόσθια ανάρτηση αέρα έχει ανανεωθεί, επιτρέποντας φορτία εμπρόσθιου άξονα μέχρι 10
τόνους ή 20 τόνους για διπλούς εμπρόσθιους άξονες.
Για φορτηγά με πίσω ή εμπρόσθιο άξονα του διαφορικού με στρέψη, οι γωνίες στροφής έχουν αυξηθεί,
με αποτέλεσμα καλύτερη ευελιξία και μειωμένη
φθορά των ελαστικών. Όλες αυτές οι βελτιώσεις συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της
εξοικονόμησης κόστους για μεταφορικές εργασίες σε
εργοτάξια.



Δυνατότητες ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων
Το νέο Volvo FMX διαθέτει ενεργό αυτόματο πιλότο ο οποίος τώρα λειτουργεί σε όλες τις ταχύτητες μέχρι και μηδέν χλμ/ώρα. Άλλα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Volvo FMX είναι το Downhill
Cruise Control, που καθορίζει μέγιστη ταχύτητα για να αποτρέψει την
ανεπιθύμητη επιτάχυνση σε κατηφόρες. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα πέδησης (EBS), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως το σύστημα προειδοποίησης μετωπικής
πρόσκρουσης με φρένο έκτακτης ανάγκης και ηλεκτρονικό σύστημα
ελέγχου ευστάθειας, αποτελούν τώρα στάνταρ εξοπλισμό στο νέο φορτηγό. Το Volvo Dynamic Steering με τα συστήματα ασφαλείας υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και υποβοήθησης ευστάθειας, είναι επίσης
διαθέσιμο ως προαιρετικός εξοπλισμός.
Ένα νέο σύστημα αναγνώρισης πινακίδων σήμανσης αυξάνει την
ασφάλεια στο Volvo FMX με την εμφάνιση στην οθόνη οργάνων πινακίδων σήμανσης όπως τα όρια ταχύτητας, περιορισμούς στο προσπέρασμα και τον τύπο του δρόμου.
Για ιδιαίτερα σκληροτράχηλες εφαρμογές όπως μεταλλεία, το Volvo
FMX διαθέτει προαιρετική χαλύβδινη θυρίδα οροφής με χειρολαβή εξόδου κινδύνου, με την οποία αφαιρείται ολόκληρη η θυρίδα.
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Ένα στιβαρό και ολοκληρωμένο σύνολο
Με το σχεδιασμό του στιβαρού νέου εργοταξιακού φορτηγού FMX που μπορεί να μεταφέρει περισσότερους τόνους και να ελίσσεται
ευκολότερα, διατηρώντας τον οδηγό ασφαλή
και άνετο, η Volvo Trucks συμβάλλει στην αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της
κερδοφορίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στοιχεία για το νέο Volvo FMΧ
• Καμπίνες
Καμπίνα ημέρας, χαμηλή καμπίνα ημέρας,
χαμηλή καμπίνα με κρεβάτι, καμπίνα με κρεβάτι, καμπίνα Globetrotter, καμπίνα μεταφοράς προσωπικού. Πακέτα εξωτερικού και
εσωτερικού εξοπλισμού για ξεχωριστό σχεδιασμό.
• Oδήγηση
Μια νέα δυνατότητα ρύθμισης του τιμονιού
για πιο εργονομική θέση οδήγησης.
• Κινητήρες
Οι κινητήρες ντίζελ διατίθενται με διαφορετικές αντιρρυπαντικές προδιαγραφές.
• Σύστημα αλλαγών ταχυτήτων
I-Shift και I-Shift με υπεραργές ταχύτητες, με
πακέτα λογισμικού για διαφορετικούς τομείς
εφαρμογής.
• Φώτα
Προβολείς αλογόνου ή LED.
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Το εργοστάσιο Επαγγελματικών
Οχημάτων της FIAT στο Sevel
στην Ιταλία ξεκινάει την παραγωγή!

Μετά την εφαρμογή σειράς μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, το εργοστάσιο
του Sevel στην Ιταλία, μια από τις κορυφαίες μονάδες παραγωγής επαγγελματικών αυτοκινήτων
του Ομίλου FCA που λειτουργεί σε συνεργασία με το PSA Group, ξεκινά και πάλι τη λειτουργία της.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν την απολύμανση περισσότερων από 300.000τ.μ., την εγκατάσταση
συσκευών απολύμανσης, ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων, πληροφοριακό υλικό, αλλά και δεκάδες
θερμικών καμερών που θα ελέγχουν τη θερμοκρασία των εργαζομένων.
Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος της συμφωνάς που
υπεγράφη στις 9 Απριλίου με τα Ιταλικά Εργατικά
Συνδικάτα. Η συμφωνία περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που ενεργοποιούνται σε όλες τις μονάδες
παραγωγής της FCA στην Ιταλία με στόχο τη μέγιστη
προστασία του προσωπικού σε σχέση με τον
COVID-19. Παράλληλα ξεκίνησε και σε περιορισμένο επίπεδο η λειτουργία στα εργοστάσια
Cassino, Pomigliano, Termoli και Mirafiori, κυρίως
για εξαρτήματα που συνδέονται με την παραγωγή
στο Sevel.
Ο κ. Pietro Gorlier, Chief Operating Officer της FCA
για την περιοχή ΕΜΕΑ δήλωσε: «Σήμερα στο εργοστάσιο του Sevel, αποδείξαμε ότι η προστασία των
εργαζομένων μας, αποτελεί τη βασική προτεραιότητα μας. Η επαναλειτουργία του Sevel, μαζί με
την επανεκκίνηση των λειτουργιών R&D (έρευνας
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και εξέλιξης) και τις εργασίες προ-παραγωγής των
ηλεκτρικών και Plug-in υβριδικών μας μοντέλων
στο Melfi και στο Τορίνο, αποτελούν το αποτέλεσμα
εντατικής προετοιμασίας και συνεργασίας με κορυφαίους επιδημιολόγους, ειδικούς επιστήμονες,
καθώς και τα συνδικάτα εργαζομένων.
Συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση με την
Ιταλική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για να ξεκινήσουμε την παραγωγή χωρίς να διακινδυνεύσουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια και την υγεία
όσων εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας.»
Πριν την επιστροφή των εργαζομένων στο Sevel,
έγινε εκ νέου απολύμανση των εγκαταστάσεων στις
οποίες η παραγωγή είχε σταματήσει στις 17
Μαρτίου. Παράλληλα θα μειωθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους χώρους ανάπαυσης και θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων

εγκαταστάσεων, ενώ σε όλους του χώρους διαθέσιμα θα είναι υλικά απολύμανσης για τους εργαζόμενους.
Πριν το ξεκίνημα της παραγωγής στο Sevel, όλοι οι
εργαζόμενοι ενημερώθηκαν μέσω της εφαρμογής
WhatsApp για όλα τα σχετικά μέτρα, ενώ έλαβαν
και εκπαιδευτικά videos ώστε να προστατεύουν τον
εαυτό τους και τους συναδέλφους τους. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε και οδηγίες σχετικά με
το πως να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του
COVID-19 και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν σε έκτακτες καταστάσεις.
Παράλληλα οι χώροι εργασίας διαμορφώθηκαν εκ
νέου για να ικανοποιηθούν όλες οι νέες προδιαγραφές που εκτός των άλλων περιλαμβάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων.
Αντίστοιχα στο χώρο παραγωγής οι μετακινήσεις θα
περιοριστούν στο ελάχιστο, ενώ στα γραφεία τοποθετήθηκαν προστατευτικά διαχωριστικά ανάμεσα
στους εργαζόμενους. Μέσα στις επόμενες ημέρες
το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω των
συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ενώ συνεχής θα είναι η υποστήριξη από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
Ήδη όλο το προσωπικό του Sevel έχει λάβει ειδικό
πακέτο με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μά-

σκες, γυαλιά, κτλ.), ενώ επιπλέον μάσκες θα διατεθούν σε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την μεταφορά από και προς το
εργοστάσιο.
Τέλος αυστηροί έλεγχοι εφαρμόστηκαν σε όλες τις
εισόδους του Sevel, σε συνέχεια της συμφωνίας
της FCA με τα συνδικάτα εργαζομένων. Όσοι εισέρχονται στο χώρο, πεζοί ή με αυτοκίνητο, θα ελέγχεται η θερμοκρασία τους μέσω θερμικής κάμερας,
ή θερμόμετρων που θα χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.
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Μια μικρή βοήθεια για μια μεγάλη μάχη
από την GRANTEX

Μπροστά στην πρωτόγνωρη παγκόσμια κατάσταση που βιώνουμε, η πιο
αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα.
Mε αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με σεβασμό στην καθημερινή μάχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ενάντια στην πανδημία COVID-19, η GRANTEX προχώρησε στη δωρεά
1.000 προστατευτικών μασκών FFP2 για να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν".
Ευχόμαστε σε όλους δύναμη, ασφάλεια και υγεία!

Η GRANTEX ιδρύθηκε το 1958 και είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής φρένων για οχήματα βαρέως τύπου στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες
στην Ευρώπη. Παρέχει προϊόντα συστήματος πέδησης, ανάρτησης, διεύθυνσης καθώς και διαχείρισης πεπιεσμένου αέρα για επαγγελματικά οχήματα.
Χάρη στην τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την αξιοπιστία και την οικολογική της συνείδηση, έχει κατακτήσει επάξια μία από τις ηγετικές θέσεις στο
χώρο της στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα εξάγει σε 72 χώρες και έχει καταφέρει, με την ποιότητα και την υποστήριξη των προϊόντων της, να κερδίσει
τον παγκόσμιο σεβασμό οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.
www.grantex.gr
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