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Ενημέρωση: 

Οι αλλαγές που ισχύουν στις μεταφορές αυτή την

περίοδο

ΟΦΑΕ:

Νέα σύνθεση στο ΔΣ - 

Ο Κενανίδης πρόεδρος για 5η συνεχή θητεία

Αγορά επαγγελματικών

Ηλεκτροκίνηση: Τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Τεχνολογία:
Εφαρμογή για σωστή χρήση 

εντοπισμού των τρέιλερ φορτηγών

Παρουσίαση: 
Οpel Zafira e-Life

Πριζώνεται!

Παρουσίαση:
Ford Transit

Mε κιβώτιο 10 σχέσεων!

Παρουσίαση: 
Mercedes-Benz eCitaro

Φέρνει το αύριο, σήμερα!

Νέα επιχειρήσεων
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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
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τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Η πανδημία συνεχίζει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο. Ακόμη και το 80% αγγίζει η μείωση του με-

ταφορικού έργου στις μεταφορές των κοντέινερ, ενώ πάνω από 60% είναι το ποσοστό διαθεσιμότητας

των φορτηγών δημόσιας χρήσης ειδικά σε ό,τι αφορά τα φορτηγά – ψυγεία, κοινού φόρτου. Αυτό επη-

ρεάζει την αγορά. Την κίνηση, τους τζίρους, με τα υπόλοιπα και τις επιταγές να έχουν βαρέσει κόκκινο.

Μόνη ελπίδα, ο τουρισμός, που λειτουργεί σε καθεστώς επιφυλακής. Αυτό επηρεάζει τον προγραμμα-

τισμό των κοντέινερ, των μεταφορικών δραστηριοτήτων κ.α.

Ο Πέτρος Σκουλικίδης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών

(ΠΣΧΕΜ) έχει επαναλάβει πολλές φορές τα προβλήματα του κλάδου, ενώ, επισημαίνει, ότι ο εκσυγ-

χρονισμός των μεταφορικών επιχειρήσεων και η συντεχνία των μεμονωμένων είναι επιβεβλημένη.

Το λειτουργικό κόστος (καύσιμα, διόδια, κόστος συντήρησης, κόστος μισθοδοσίας οδηγού κ.λπ.) πα-

ραμένει στα ίδια επίπεδα της εποχής πριν από τη σαρωτική εμφάνιση του COVID-19, με τη διαφορά ότι

πρέπει πλέον να καλυφθεί από μία διαδρομή, καθώς δεν υπάρχουν φορτία για να καλύψουν το κόστος

του δρομολογίου επιστροφής του οχήματος και του οδηγού στην έδρα του.

Στο τεύχος που κρατάτε, γίνεται εκτενής αναφορά στα νέα, μικρά, ηλεκτρικά οχήματα, τα βαν της νέας

γενιάς που τρέχουν με ...χίλια στα πρότζεκτ των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Καλή σας ανάγνωση, με ένα πλούσιο θεματολόγιο που πάντα βρίσκεται στον παλμό των εξελίξεων,

όντας, ένα περιοδικό που εδώ και 16 χρόνια σας ενημερώνει με τον πιο έγκαιρο και έγκυρο τρόπο. 

Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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 ενημέρωση

Οι αλλαγές που ισχύουν στις μεταφορές 

αυτή την περίοδο

Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 ως προς τα θέ-

ματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικών

Εμπορευματικών & Επιβατικών Μεταφορών για παρά-

ταση της προθεσμίας που έχουν οι αρμόδιες αρχές των

κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 παρ. 4

κανονισμού (ΕΕ)165/2014 για την έκδοση της κάρτας οδη-

γού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστα-

σης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας, απώλειας ή

κλοπής.

Αυτή η παρέκκλιση ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται

από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου

2020. Η νέα κάρτα οδηγού σε αυτές τις περιπτώσεις χο-

ρηγείται το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή

της αίτησης. Έως ότου χορηγηθεί η νέα κάρτα ή έως τη

λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, όποιο από τα δύο

συμβεί νωρίτερα, οι οδηγοί επιτρέπεται να συνεχίσουν να

οδηγούν χωρίς κάρτα οδηγού, υπό τις προϋποθέσεις που

θέτει η εν λόγω εγκύκλιος 

1. Άρθρο 4 - Ανανέωση καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγών
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“

Oι αλλαγές που ισχύουν στις μεταφορές αυτήν την περίοδο

 ενημέρωση

Με το άρθρο 6 του Καν.2020/698 παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν ο περιφερειακές υπηρεσίες μετα-

φορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθ.13 του Καν (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη οι-

κονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτού, παρατείνεται η μέγιστη προθεσμία που

προβλέπεται για τους σκοπούς αυτούς στο άρθ.13, παρ.1 στοιχείο γ) του Καν. (ΕΚ) αριθ.1071/2009 από 6 σε 12 μήνες,

όσον αφορά αξιολογήσεις της οικονομικής επιφάνειας των επιχειρήσεων μεταφορών, που καλύπτουν σύνολο ή μέρος

της περιόδου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

2. Άρθρο 6

3. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Καν 2020/698 προβλέπει ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης

μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους.

Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί.

3. Άρθρο 8
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 ενημέρωση


Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΟΦΑΕ

■ ΟΦΑΕ

■ Ο Απόστολος Κενανίδης επανεκλέγεται Πρόεδρος για πέμπτη συνεχή θητεία

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΑΕ

έχει ως εξής:Τονέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Φορτηγών Αυτ/στών Ελλάδας Εμπορευματικών

& Επιβατικών Οδικών Μεταφορών, το οποίο προέκυψε

από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών

της Ομοσπονδίας στις 20 Ιουνίου 2020, στην πρώτη του

συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 25.06.20, εξέλεξε για πέμπτη θητεία, ως

Πρόεδρό του, τον κ. Απόστολο Κενανίδη, καθώς και τα

λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΑΕ. Η

θητεία της νέας Διοίκησης της ΟΦΑΕ, όπως ορίζει το

καταστατικό της, είναι τριετής και θα διαρκέσει μέχρι τον

Ιούνιο 2023.

Πρόεδρος .....................................Απόστολος Κενανίδης

Α’ Αντιπρόεδρος ..............................Μιχαήλ Πεζίκογλου

Β΄Αντιπρόεδρος ...........................Δημήτρης Φωκαΐδης

Γ’ Αντιπρόεδρος .....................................Ιωάννης Ψαθάς

Γενικός Γραμματέας ...........Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης

Ταμίας................................................Γεώργιος Σιδερίδης

Αναπλ.Γραμματέας .............Παναγιώτης Χαραλάμπους

Μέλος .......................................Θεόδωρος Μπαλαλώτης

Μέλoς .......................................Κων/νος Ουκουτζιόγλου
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Σε μια ακόμα κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας, όπου η

σημασία της συλλογικότητας είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ,

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΑΕ θα εντείνει τις προ-

σπάθειες για την ανάπτυξη του κλάδου των οδικών μετα-

φορών, αποσκοπώντας σε απτά και μετρήσιμα αποτελέ-

σματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου, θέτοντας τρεις βα-

σικούς άξονες προτεραιοτήτων στον πρόγραμμα εργασίας

της επόμενης τριετίας, ως εξής:

1. Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ενίσχυση των «πράσινων» μεταφορών μέσα από κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των

ΦΔΧ και των ΤΛΔΧ, καθώς και προώθηση της ψηφιοποίησης εγγράφων και διαδικασιών

2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου με άμεσα και έμμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία,

καθώς και με την προώθηση των συνεργειών και της ομαδικότητας για την καλύτερη οργάνωση της αγοράς.

3. Ανάπτυξη ενός στιβαρού συστήματος οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς και την

αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος μας η ανάπτυξη και η ενίσχυση του κλάδου των Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών, για την

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αλλά και για την πρόοδο της κοινωνίας μας.

“

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΑΕ

■ ΟΦΑΕ
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Αγορά Επαγγελματικών
Πώς κινήθηκε η αγορά επαγγελματικών τον Μάιο

Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)
Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών σημείωσε

πτώση τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 480 μονάδες

έναντι 708 συγκριτικά με τον Μάιο του 2019 καταγράφοντας

μείωση -32,2%.

Στους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συ-

νολικά 2.424 ελαφρά φορτηγά, έναντι 3.215 το αντίστοιχο

διάστημα το 2019, σημειώνοντας πτώση -24,6%. Τα ελαφρά

φορτηγά τύπου Vanette έχουν τη μερίδα του λέοντος με

(42,0%), με τα Pick-up να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με

μερίδιο αγοράς 31,6%. 

Ειδικότερα για το μήνα Μάιο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου

Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κα-

τηγορία των ελαφρών φορτηγών (44,2%), ακολουθούμενα

από τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 27,3%.

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

σημείωσε αύξηση 31,3%  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα

το 2019.

Στους πέντε πρώτους μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συ-

νολικά 290 φορτηγά, έναντι 210 το αντίστοιχο διάστημα πέ-

ρυσι, σημειώνοντας αύξηση  38,1%.

Τον Μάιο ταξινομήθηκαν συνολικά 42 φορτηγά συγκριτικά

με 32 φορτηγά τον Μάιο του 2019.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγ-

κεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να καλύπτεται

από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα καινούργια

εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό πο-

σοστό του συνόλου, διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλι-

κίας των μεσαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας,

με όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και περιβαλλον-

τικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο υπέργηρος στόλος.

Λεωφορεία
Καινούργια: Ηαγορά των λεωφορείων σημείωσε πτώση -

92,5% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά

125 λεωφορεία έναντι 221 την αντίστοιχη περίοδο του 2019,

σημειώνοντας πτώση -43,4%.

Ειδικότερα, τον περασμένο Μάιο ταξινομήθηκαν συνολικά

5 λεωφορεία συγκριτικά με 67 τον Μάιο του 2019 (-92,5%).
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Tι φέρνει το νομοσχέδιο με την ηλεκτροκίνηση 
Πρόσφατα, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο, που θέτει ισχυρές βάσεις για την ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας. 

Η ηλεκτροκίνηση φουλάρει με πολλά... volt και στην χώρα μας και η ελληνική κυβέρνηση κάνει

το πιο ουσιαστικό βήμα στην υποστήριξη της, με έμπρακτες κινήσεις, όπως τα κίνητρα έως 5.000

ευρώ, το όφελος απόσυρσης έως 1.000 ευρώ για όποιον αγοράσει ένα ηλεκτρικό μοντέλο κ.α. 



“Η ηλεκτροκίνηση είναι το αύριο. Και σε αυτό το αύριο

θέλουμε να προχωρήσουμε με σχέδιο και πρό-

γραμμα”, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής κατά την παρου-

σίαση του σχεδίου νόμου “Μετάβαση στην κινητικό-

τητα χαμηλών καυσίμων: Μέτρα προώθησης και

εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης”, από κοινού με τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή

Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Γιάννη

Κεφαλογιάννη.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι: “Διεθνώς στον τομέα

των μεταφορών αποδίδεται περίπου το 1/3 της τελικής

 ενημέρωση





Tι φέρνει το νομοσχέδιο με την ηλεκτροκίνηση 
Πρόσφατα, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο, που θέτει ισχυρές βάσεις για την ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας. 
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κατανάλωσης ενέργειας και το 30% των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου. Ο ευρύτερος ευρωπαϊ-

κός στόχος είναι μέχρι το 2050 ο τομέας των μετα-

φορών να μειώσει τις εκπομπές κατά 60% και η

κυκλοφορία στις πόλεις να γίνεται αποκλειστικά με

μη συμβατικά οχήματα.”

Προσέθεσε ότι επομένως η προώθηση της ηλε-

κτροκίνησης σε όλη τη χώρα εξυπηρετεί τους στό-

χους αυτούς, αφού συνεισφέρει σημαντικά στην

εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του

περιβάλλοντος.

Υπενθύμισε ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν λιγό-

τερα από 1.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα, δηλαδή

ένα πολύ μικρό ποσοστό, την ώρα που σε άλλες

χώρες της ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται

σε 4% -5%, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην

Ολλανδία ξεπέρασαν το 10%, και ειδικά στη

Νορβηγία προσεγγίζουν το 50%.

Στόχος το 2030 ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα να

είναι ηλεκτρικά
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Tι φέρνει το νομοσχέδιο με την ηλεκτροκίνηση

■ Στόχος το 2030 ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικά

   Πρώτον, ανανέωση του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων

μας.

Σημείωσε ότι: “Σήμερα έχουμε έναν από τους πιο γερασμένους

στόλους αυτοκινήτων της Ευρώπης. Έχουμε θέσει, όμως, έναν

φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο: Σε 10 χρόνια από σήμερα, το 2030,

ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα τίθενται σε κυκλοφορία να είναι

ηλεκτρικά. Και το σχέδιό μας καλύπτει κάθε κατηγορία ΙΧ. Όπως

θα δείτε, δίνουμε σοβαρά κίνητρα για την αγορά ή μίσθωση

ηλεκτρικών οχημάτων. Και για τα αυτοκίνητα και για τα δίκυ-

κλα”.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά οχήματα, ο Υπουργός

Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι: “Αντίστοιχα κίνητρα

δίνουμε και για τα φορτηγά, αλλά και για την ανανέωση με ηλε-

κτρικά οχήματα του στόλου των εταιρειών.”

Επιδότηση μέχρι και 8.000 ευρώ στα ηλεκτροκίνητα ΤΑΞΙ

Ανέφερε επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παροχή

κινήτρων για την αντικατάσταση των ΤΑΞΙ, με επιδότηση που

μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 8.000 ευρώ.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι στο διαγωνισμό που ετοιμάζεται για

τα νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος

προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα. Μάλιστα από τον επόμενο

μήνα, από Ιούλιο ως Οκτώβριο, θα κυκλοφορήσουν δοκιμα-

στικά δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.

“Θα είναι διαφορετικής κατασκευής, ένα από την Ευρώπη και

ένα από την Κίνα, και θέλουμε να τεστάρουμε ποιο από τα δύο

ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της πόλης”, εξήγησε.

Δεύτερος άξονας, υποδομές για εύκολη φόρτιση.

Γιατί, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών, είναι αυτονόητο πως ηλεκτροκίνηση χωρίς εύ-

κολη φόρτιση δεν γίνεται!

“Στόχος μας είναι, λοιπόν, η δημιουργία ενός ευρύτερου δι-

κτύου για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών

φόρτισης. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται σε όλο το οδικό δίκτυο

της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους”,

πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής και σημείωσε ότι ειδικά για την εξυ-

πηρέτηση των ταξί, προβλέπεται να δημιουργηθούν πιάτσες

αποκλειστικής χρήσης από ηλεκτροκίνητα ταξί, με τις απαιτού-

μενες υποδομές φόρτισης.







Και τέταρτον, προετοιμασία των Μεταφορών για τη νέα

εποχή.

“Για να μπούμε πραγματικά ως χώρα στην εποχή της ηλε-
κτροκίνησης, αναγκαία προϋπόθεση είναι να εκσυγχρονι-
στούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες”,
σχολίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρό-
σθεσε: “Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται, λοιπόν, και η αδει-
οδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και
συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα απαιτού-
μενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων. Και επίσης, διαμορφώνουμε
το κατάλληλο πλαίσιο για την ταξινόμηση των ηλεκτρικών
οχημάτων κάθε τύπου.”

Τρίτος άξονας, λεπτομερής παρακολούθηση της Αγοράς

Ηλεκτροκίνησης.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα λειτουργεί
Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης,
όπου θα καταγράφονται όλες οι υποδομές επαναφόρτισης
και οι σχετικοί φορείς.
Το Μητρώο θα παρέχει στους χρήστες των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, στοιχεία όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα των ση-
μείων, την τρέχουσα κατάστασή τους (αν είναι ελεύθερο ή
κατειλημμένο), καθώς και την τιμή και τον τρόπο πληρωμής,
εξήγησε ο κ. Καραμανλής.
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■ Η ολιστική προσέγγιση και το παράδειγμα των ΤΑΞΙ

Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι: “Η
προώθηση της ηλεκτροκίνησης είναι ένα σύνθετο εγχεί-
ρημα,στο βαθμό που δεν εξαντλείται μόνο στην υποστήριξη
της αγοράς ενός ηλεκτρικού οχήματος αλλά παρεμβαίνει κυ-
ρίως στην υποστήριξη της χρήσης του οχήματος, σε όλο τον
κύκλο ζωής του, από τον πολίτη ή τον επαγγελματία.”
Εξήγησε ότι με αυτό το σκεπτικό εργάστηκε το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της Διυπουργικής
Επιτροπής, έχοντας βέβαια πάντα υπόψη ότι η χώρα μας έχει
αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη μείωση της εκ-
πομπής ρύπων στον τομέα των μεταφορών και έχει δεσμευτεί
για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας,
πυλώνας του οποίου προφανώς είναι η ηλεκτροκίνηση.
Ως παράδειγμα αυτής της ολιστικής προσέγγισης έφερε την
ανανέωση του γηρασμένου στόλου των ΤΑΞΙ.
“Προφανώς απαιτούνται οικονομικά κίνητρα για την αντικα-
τάσταση τους. Αλλά πως θα εκπληρώσουμε τις ευρωπαϊκές
μας δεσμεύσεις για μια κινητικότητα χαμηλών ρύπων αν δεν
θεσπίσουμε παράλληλα την απόσυρση των παλαιών ΤΑΞΙ και
την παράδοση τους σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης;
Πόση αξία θα είχε η επιδότηση της αγοράς ΤΑΞΙ, χωρίς πιά-

τσες με τις απαιτούμενες υποδομές φόρτισης, οι οποίες θα
λειτουργούν είτε αυτόνομα ή εντός των ήδη υπαρχόντων, με
ειδικά καθορισμένες θέσεις; Πόσο εύκολη θα είναι η χρήση
ενός ηλεκτρικού οχήματος αν οι ΟΤΑ δεν μεριμνήσουν ως
μέρος των ΣΒΑΚ για την τοποθέτηση και λειτουργία επαρκούς
αριθμού δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης;”, διε-
ρωτήθηκε ρητορικά ο κ. Κεφαλογιάννης.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε επομένως ότι προτε-
ραιότητα το επόμενο διάστημα είναι η αδειοδότηση ενός
επαρκούς δικτύου υποδομών επαναφόρτισης κατά μήκος του
οδικού δικτύου της Ελλάδος καθώς και σε ιδιωτικούς, δημό-
σιους και κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης, μέσα από μια
απλή, ελάχιστα γραφειοκρατική διαδικασία.
“Εξίσου μεγάλη αξία έχει όμως την ύπαρξη αυτού του δικτύου
να τη γνωρίζει ο χρήστης. Και μάλιστα όχι στατικά αλλά δυ-
ναμικά” υπογράμμισε και εξήγησε ότι αυτό το στόχο υπηρετεί
το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης,
που αναπτύσσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
“Το Μητρώο θα είναι διαλειτουργικό πανευρωπαϊκά και θα
παρέχει δυναμικά στοιχεία στους χρήστες των ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων, όπως τη διαθεσιμότητα των σημείων, την τρέ-
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Tι φέρνει το νομοσχέδιο με την ηλεκτροκίνηση

χουσα κατάστασή τους (ελεύθερο/κατειλημμένο),
καθώς και δεδομένα που αφορούν στην τιμή επί
τούτω φόρτισης, καθώς τον τρόπο τιμολόγησης και
πληρωμής” ανέφερε και πρόσθεσε: “Με αυτόν τον
τρόπο θα έχουμε μια κεντρική ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, στην οποία θα συλλέγονται δεδομένα
από τους φορείς και θα αποστέλλονται στους χρή-
στες σε πραγματικό χρόνο, θα αναγνωρίζονται οι
φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης και θα επο-
πτεύεται η ομαλή λειτουργία των υποδομών φόρτι-
σης.”
Καθώς δε απαιτείται και η υποστήριξη και εξυπη-
ρέτηση των χρηστών μετά την πώληση, εννοώντας
την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών οχη-
μάτων, το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην
Ελλάδα θα ρυθμίζει την αδειοδότηση και λειτουργία
συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών
οχημάτων, τα απαιτούμενα προσόντα για την κατοχή
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλε-
κτρικών οχημάτων, καθώς και το είδος του τεχνικού
περιοδικού ελέγχου τους από τα ΚΤΕΟ.



Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση θα εν-
σωματώσει στο εθνικό μας δίκαιο όλες τις πρόσφα-
τες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
Ειδικότερα από 2 Αυγούστου 2021 το 33% των προ-
μηθειών λεωφορείων θα πρέπει να είναι «καθαρά»,
δηλαδή μηδενικών ή μειωμένων ρύπων, ενώ από
1η Ιανουαρίου 2026- το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε
47%.
Προς εκπλήρωση αυτού του στόχου το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, έχει δεσμευτεί για την
ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, μέσω διεθνούς διαγωνισμού
που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.

■ Οι στόχοι για “καθαρά” λεωφορεία   
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Η Goodyear Proactive Solutions λανσάρει την εφαρμογή Goodyear Fleet Tracker διευ-
κολύνοντας τους στόλους στη σωστή διαχείριση όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανο-

μένων των τρέιλερ, με απόλυτα αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο. 
Το Goodyear Fleet Tracker είναι μία πολύ φιλική και έξυπνη εφαρμογή προς το χρήστη

και παρέχει λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση των χιλιομέτρων των οχημάτων.

H συνεχής παρακολούθηση του υπολειπόμενου

πέλματος επιτρέπει στους στόλους και τους πα-

ρόχους σέρβις να καθορίσουν την κατάλληλη

στιγμή για την αντικατάσταση των ελαστικών και

προληπτικά να προγραμματίσουν την συντήρησή

τους, δίχως καμία διακοπή κατά τη λειτουργία

τους. Εξίσου, η έξυπνη συσκευή θα υποστηρίζει

τη βιώσιμη λειτουργία των στόλων, επεκτείνον-

τας τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, διασφαλί-

ζοντας ότι ο σκελετός των ελαστικών, παραμένει

σε βέλτιστη κατάσταση για αναγόμωση. 

“To Goodyear Fleet Tracker πρόκειται να παρέχει

στους διαχειριστές στόλου και στους παρόχους

σέρβις, λεπτομερή δεδομένα χιλιομετρικής από-

δοσης με ακρίβεια έως και 95%.  

Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνεται σημαντικά η

διάρκεια ζωής των ελαστικών καθώς και το συ-

νολικό κόστος διαχείρισης. Αυτή η φιλική-προς-

το-χρήστη εφαρμογή διευκολύνει τον προσδιο-

ρισμό της σωστής στιγμής για αντικατάσταση,

επαναχάραξη ή  αναγόμωση ελαστικών, όχι πολύ

πρόωρα αλλά σίγουρα όχι καθυστερημένα, ώστε

να αποφευχθεί ένα πιθανό πρόβλημα” δήλωσε ο

André Weisz, Διευθύνων Σύμβουλος Goodyear

Proactive Solutions EMEA. 

Επιπλέον, η λύση αυτή που παρέχει η Goodyear,

διευκολύνει τον εντοπισμό των οχημάτων στο

δρόμο που βρίσκονται σε απομακρυσμένες το-

ποθεσίες. Η συσκευή που λειτουργεί με μπατα-

ρία, μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε τύπο

οχήματος, διευκολύνοντας κατά πολύ τη διαχεί-

ριση των ρυμουλκούμενων οχημάτων.  

Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση, η οποία στέλ-

νοντας σήμα μέσω GPS, επιτρέπει στο διαχειρι-

στή του στόλου και στον πάροχο σέρβις να

βελτιώσει την ανεύρεση των οχημάτων που βρί-
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σκονται σε λειτουργία ή να εντοπίσει κάποιο ρυμουλ-

κούμενο όχημα που βρίσκεται σταθμευμένο σε απο-

μακρυσμένη τοποθεσία για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα. 

‘Η μεταφορά φορτίου υψηλής αξίας έχει ιδιαίτερο εν-

διαφέρον για τη νέα εφαρμογή Goodyear Fleet

Tracker, καθώς συμβάλει στην ανάκτηση του ιστορι-

κού διαδρομών του οχήματος, σε περίπτωση κλοπής.

Η ανίχνευση διαδρομής προσφέρει συγκεκριμένη,

προστιθέμενη αξία σχετικά με στόλους οχημάτων

όπως τα απορριμματοφόρα, ή τα δημόσια λεωφορεία

στα οποία είναι πολύ σημαντικό να τηρείται και να ολο-

κληρώνεται η προγραμματισμένη διαδρομή’ πρό-

σθεσε ο Weisz.

Τεχνολογία εύκολης πρόσβασης

Η πρόταση εντοπισμού της Goodyear, συμπεριλαμβά-

νει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης με χωρητικότητα

περισσότερων από 55.000 εγγραφών ενώ χρησιμο-

ποιώντας απλώς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, μετα-

φέρει τα συγκεντρωμένα δεδομένα σε ένα cloud.

Ακόμα και σε περίπτωση που ένα όχημα που έχει εξο-

πλιστεί με τη συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας, η

χωρητικότητα της μνήμης είναι αρκετά μεγάλη ώστε

να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν. 

Ένας ενσωματωμένος μετρητής κίνησης 3 σταδίων

επιτρέπει στο σύστημα να εισέλθει σε ‘κατάσταση ανα-

στολής λειτουργίας’ και να μπει σε κατάσταση ‘εξαιρε-

τικά χαμηλής ισχύος’, όπου η τεχνολογία θα 

Goodyear Fleet Tracker 
Εφαρμογή για τη σωστή χρήση εντοπισμού των τρέιλερ φορτηγών

τεχνολογία «
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επαναεργοποιηθεί όταν ανιχνευθεί κίνηση του οχήμα-

τος. Από προεπιλογή, το GPS στέλνει σήμα κάθε δεκα-

πέντε λεπτά, ενώ η αποστολή δεδομένων

πραγματοποιείται κάθε δύο ώρες ή όταν το όχημα στα-

ματά ή ξεκινά τη λειτουργία του. 

Το διάστημα μεταφοράς των δεδομένων μπορεί να

διαμορφωθεί για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες

στόλου και του τύπου μεταφοράς. Τα ισχυρά συστή-

ματα τεχνολογίας δεδομένων της Goodyear, θα ανα-

λύσουν τα δεδομένα που συλλέγονται.   

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε λεπτομερή δεδομένα

διανυθέντων χιλιομέτρων και σε δεδομένα δρομολο-

γίων ανά εξοπλισμένο όχημα, μέσω μιας προσαρμο-

σμένης αναφοράς, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει το

συνολικό ιστορικό του στόλου με τη βοήθεια ενός φι-

λικού προς το χρήστη πίνακα σε εφαρμογές κινητών

τηλεφώνων και διαδικτυακές πύλες. 

Η νέα πρόταση της εταιρείας που ονομάζεται Goodyear

Fleet Tracker αποτελεί την τελική προσθήκη στην ολο-

κληρωμένη πρόταση συνεργασίας Total Mobility της

Goodyear, που περιλαμβάνει μια εκτεταμένη γκάμα

από νέα και αναγομωμένα ελαστικά, τα οποία δημι-

ουργήθηκαν για να προσφέρουν βέλτιστη απόδοση σε

διαφορετικές εφαρμογές, καθώς και έξυπνες και φι-

λικές προς το χρήστη λύσεις διαχείρισης ελαστικών,

μαζί με ένα αξιόπιστο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο

Εξυπηρέτησης που λειτουργεί 24 ώρες / 7 ημέρες την

εβδομάδα.

Goodyear Fleet Tracker 
Εφαρμογή για τη σωστή χρήση εντοπισμού των τρέιλερ φορτηγών
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Πριζώνεται!OPEL  Zafira-e Life 
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παρουσίαση

Η φόρτιση του Zafira-e Life είναι εύκολη

όσο και η χρήση του. Μέσω επιτοίχιου

φορτιστή, ταχείας φόρτισης ή ακόμα και

ενός καλωδίου φόρτισης από οικιακή

ηλεκτρική πρίζα,  εάν χρειαστεί, το

Zafira-e Life έχει την υποδομή για 

ποικίλες λύσεις φόρτισης.

“OpelConnect” e-services,

πολυάριθμες επιλογές φόρτισης: 

ευκολία ηλεκτροκίνησης
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OPEL  Zafira-e Life 

Επιπλέον, οι περισσότερες εκδόσεις του Zafira-e Life έχουν
ύψος μικρότερο των 1,90m επομένως έχουν πρόσβαση
σε στάνταρ υπόγεια γκαράζ – πολύ σημαντικό για μικρά
λεωφορεία ξενοδοχείων. Έχοντας δυνατότητα σύνδεσης
κοτσαδόρου, το Zafira-e Life μπορεί να ρυμουλκεί τρέιλερ
έως 1.000kg.
Με ισχύ 100kW (136hp) και μέγιστη ροπή 260Nm από το
ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το  Zafira e Life προσφέρει
υψηλότερες επιδόσεις από τα περισσότερα, ηλεκτρικά πο-
λυχρηστικά οχήματα (MPV). Η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη
μέγιστη ταχύτητα των 130 km/h το καθιστά κατάλληλο για
χρήση στον αυτοκινητόδρομο διατηρώντας παράλληλα την
ηλεκτρική αυτονομία.
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μεγέθη
προηγμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου, ανάλογα με τις

ανάγκες τους: με 75kWh3 και κορυφαία αυτονομία έως
330 km (ιδανικό για μεγάλες οικογένειες την περίοδο των
διακοπών) ή με 50kWh και αυτονομία έως 230km, και στις
δύο περιπτώσεις στο κύκλο WLTP1.
Οι μπαταρίες αποτελούνται από 18 και 27 μονάδες αντί-
στοιχα. Η συμπαγής τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από
το χώρο φόρτωσης δεν επηρεάζει τη χωρητικότητα, ενώ
χαμηλώνει το κέντρο βάρους, το οποίο βελτιώνει τη στα-
θερότητα του οχήματος στις στροφές και στους ανέμους,
κάνοντας ταυτόχρονα το ταξίδι πιο απολαυστικό.
Ένα προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, που
ανακτά την ενέργεια η οποία απελευθερώνεται κατά το
φρενάρισμα ή την επιβράδυνση, αυξάνει περαιτέρω την
απόδοση.

Η φόρτιση του Zafira-e Life είναι εύκολη όσο και η χρήση
του. Μέσω επιτοίχιου φορτιστή, ταχείας φόρτισης ή ακόμα
και ενός καλωδίου φόρτισης από οικιακή ηλεκτρική πρίζα,
εάν χρειαστεί, το Zafira-e Life έχει την υποδομή για ποικίλες
λύσεις φόρτισης. Η γκάμα καλωδίων και επιτοίχιων φορ-
τιστών ποικίλει, ανάλογα με την υποδομή ενέργειας κάθε
χώρας, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες του Zafira-e Life
μπορούν να φορτίσουν σχεδόν οπουδήποτε.
Χρησιμοποιώντας φορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC)
100kW, η μπαταρία 50kWh χρειάζεται μόνο 30 λεπτά για να
φτάσει στο 80% της χωρητικότητάς της (περίπου 45 λεπτά
για τη μπαταρία 75kWh). Η Opel προσφέρει ενσωματωμέ-
νους φορτιστές που διασφαλίζουν ελάχιστο χρόνο σύνδε-
σης των οχημάτων με την παροχή ενέργειας και μέγιστη
διάρκεια ζωής για τη μπαταρία (καλύπτεται από εγγύηση
οκτώ ετών/160.000km). Ανάλογα με τη χώρα και την υπο-
δομή της, το Zafira-e Life διαθέτει είτε τριφασικό 11kW είτε
μονοφασικό 7.4kW ενσωματωμένο φορτιστή, στο στάνταρ
εξοπλισμό του.
Για ακόμα πιο εύκολη χρήση, οι υπηρεσίες “OpelConnect”,
“myOpel” app και “Free2Move Services” – το σήμα κατα-
τεθέν των υπηρεσιών μετακίνησης του Ομίλου PSA – προ-

σφέρουν ειδικές λύσεις για όλα τα ηλεκτρικά οχήματα Opel,
μεταξύ των οποίων και  το Zafira-e Life. Η πρόσβαση στις
υπηρεσίες γίνεται μέσω εφαρμογών.
Η λειτουργία “Charge My Car” της εφαρμογής “Free2Move
Services” παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 160.000 σημεία
φόρτισης σε όλη την Ευρώπη και ενσωματώνει και την
πληρωμή. 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 τρέ-
χουσα τιμή φόρτισης των πιθανών επιλογών δημόσιας
φόρτισης.
Με τις λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου (e-remote)
“OpelConnect”, οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα
smartphones τους για να ελέγχουν την κατάσταση φόρτι-
σης της μπαταρίας ή να προγραμματίζουν το σύστημα κλι-
ματισμού (A/C) και τις ώρες φόρτισης. Επιπλέον, η γκάμα
“OpelConnect” περιλαμβάνει από κλήσεις έκτακτης ανάγ-
κης eCall και οδικής βοήθειας, μέχρι πολυάριθμες ακόμα
υπηρεσίες όπως η κατάσταση του οχήματος και άλλες
πληροφορίες. Η υπηρεσία LIVE Navigation4 παρέχει on-
line πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

“OpelConnect” e-services, πολυάριθμες επιλογές φόρτισης: ευκολία ηλεκτροκίνησης

Απολαυστικό στην οδήγηση, με εννέα καθίσματα και διαθέσιμο σε τρία μήκη, το νέο Zafira-e Life συνδυάζει

όλα τα πλεονεκτήματα του αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με την  αθόρυβη οδή-

γηση και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων – όλο και πιο επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας.
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Η Opel θα προσφέρει το Zafira-e Life σε τρία μήκη, το κα-

θένα ειδικά διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις

των πελατών και με δυνατότητα μεταφοράς έως εννέα

ατόμων. Το Opel Zafira-e Life “Small” (διαθέσιμο από τις

αρχές του 2021) ανταγωνίζεται τα συμπαγή van αλλά προ-

σφέρει πολύ περισσότερο χώρο για μέχρι εννέα άτομα –

πρωτοφανές στην κατηγορία. Επίσης διαθέτει μικρό κύκλο

στροφής (μόλις 11,3m), καλή συμπεριφορά και δύο συρό-

μενες πόρτες ελεγχόμενες από αισθητήρες που ανοίγουν

ηλεκτρικά με μία κίνηση του ποδιού – κάτι μοναδικό σε

αυτό το τμήμα της αγοράς. Το Zafira-e Life “Medium”

(όπως το Zafira-e Life “L”) έχει μακρύτερο μεταξόνιο κατά

35cm, στα 3,28m και επομένως περισσότερο χώρο για τα

πόδια των πίσω επιβατών, που το καθιστούν ανταγωνι-

στικό μοντέλο στην κατηγορία D των μεσαίων van. Σε σύγ-

κριση με τον ανταγωνισμό, η Opel διαθέτει επίσης

μεγαλύτερη πίσω πόρτα και ευκολότερη πρόσβαση για

φόρτωση/εκφόρτωση. Με χωρητικότητα χώρου απο-

σκευών περίπου 4.500 λίτρων, το Zafira-e Life “Large” συ-

ναγωνίζεται ακόμα και μεγαλύτερα van. Επίσης, υπάρχει

ηλεκτρικό χειρόφρενο, το οποίο ο οδηγός διαχειρίζεται εύ-

κολα με το ένα δάχτυλο.

Το Opel Zafira-e Life προσφέρει δερμάτινα καθίσματα σε

αλουμινένιες ράγες υψηλής ποιότητας που επιτρέπουν

πλήρη και εύκολη ρύθμιση σε όλες τις εκδόσεις.

Διατίθενται πέντε, έξι επτά ή οκτώ διατάξεις δερμάτινων

καθισμάτων. Χάρη στην αναδίπλωση της πλάτης του κα-

θίσματος του συνοδηγού, μπορούν να μεταφερθούν φορ-

τία μήκους έως  3,50 m. Με την αναδίπλωση της τρίτης

σειράς καθισμάτων αυξάνεται η χωρητικότητα του χώρου

αποσκευών του Zafira-e Life “S” σε 1.500 λίτρα (μέχρι το

ύψος της οροφής). Η αφαίρεση των πίσω καθισμάτων

(που επανατοποθετούνται εξίσου εύκολα) αυξάνει την ικα-

νότητα μεταφοράς φορτίων στα 3.397 λίτρα.

Η πολυτελής έκδοση “Lounge” διατίθεται για τα μοντέλα με

μακρύ μεταξόνιο – με ηλεκτρικά θερμαινόμενα καθίσματα

με λειτουργία μασάζ εμπρός, τέσσερις αφαιρούμενες πο-

λυθρόνες πίσω, η κάθε μία με μαξιλάρι βάσης πλάτους

48cm. Οι VIP επιβάτες μπορούν επίσης να κάθονται ο ένας

απέναντι στον άλλο, με άφθονο χώρο για τα πόδια τους.

Τα καλά πράγματα διατίθενται σε τριπλέτες: Zafira-e Life σε “Small”, “Medium” ή “Large”
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Το νέο ηλεκτρικό MPV της Opel διαθέτει πολυάριθμα συ-

στήματα υποβοήθησης οδηγού. Μία κάμερα και ραντάρ

παρακολουθούν την περιοχή μπροστά από το όχημα. Το

σύστημα αναγνωρίζει ακόμα και πεζούς που διασχίζουν

το δρόμο και μπορεί να ενεργοποιήσει φρενάρισμα έκτα-

κτης ανάγκης σε ταχύτητες έως 30km/h. Το semi-adaptive

cruise control προσαρμόζει την ταχύτητα σε αυτή του προ-

πορευόμενου οχήματος, επιβραδύνει αυτόματα και μπορεί

να μειώσει την ταχύτητα στα 20km/h αν χρειαστεί. Τα συ-

στήματα Lane-keep assist και drowsiness alert προειδο-

ποιούν τους οδηγούς εάν έχουν περάσει πολλή ώρα στο

τιμόνι και χρειάζονται διάλειμμα. Η υποβοήθηση μεγάλης

σκάλας φώτων (high-beam assist), που επιλέγει αυτόματα

μεσαία ή μεγάλη σκάλα, ενεργοποιείται σε ταχύτητες πάνω

από 25 km/h. Επίσης μοναδικό σε αυτό το τμήμα της αγο-

ράς είναι το έγχρωμο σύστημα head-up display που προ-

βάλλει την ταχύτητα, την απόσταση από το προπορευόμενο

όχημα και τις πληροφορίες πλοήγησης στο παρπρίζ.

Αισθητήρες υπερήχων στους εμπρός και πίσω προφυλα-

κτήρες προειδοποιούν τον οδηγό για εμπόδια κατά τη δια-

δικασία στάθμευσης. Η εικόνα από την κάμερα οπισθοπο-

ρείας εμφανίζεται στον εσωτερικό καθρέπτη ή στην οθόνη

αφής 7.0” – στη δεύτερη περίπτωση με ορατότητα 180 μοι-

ρών (bird’s eye view).

Η μεγάλη οθόνη αφής διατίθεται με τα Multimedia και

Multimedia Navi infotainment. Και τα δύο συστήματα δια-

θέτουν ενσωμάτωση τηλεφώνου μέσω Apple CarPlay και

Android Auto. Χάρη στο “OpelConnect”, το σύστημα πλοή-

γησης περιλαμβάνει πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγ-

ματικό χρόνο για την πιο πρόσφατη κατάσταση στους

δρόμους. Ένα ισχυρό ηχοσύστημα διατίθεται με όλες τις

εκδόσεις εξοπλισμού. Στην κορυφαία έκδοση, οι επιβάτες

απολαμβάνουν μία υψηλής ποιότητας ακουστική εμπειρία

χάρη στα δέκα ηχεία.

Ως μοντέλο ναυαρχίδα στη γκάμα του Zafira Life, το νέο

Zafira-e Life μηδενικών ρύπων αντιπροσωπεύει μία

άκρως ελκυστική πρόταση για ιδιώτες πελάτες με περι-

βαλλοντικές ευαισθησίες αλλά και για απαιτητικούς επαγ-

γελματίες χρήστες. Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν αυτό το

καλοκαίρι.

παρουσίαση

OPEL  Zafira-e Life 



Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας: head-up display, προειδοποίηση για επικείμενη εμπρόσθια
σύγκρουση και κάμερα οπισθοπορείας
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παρουσίαση «

FORD TRANSIT
Με κιβώτιο 10 σχέσεων! 
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Η Ford ξεκίνησε την παραγωγή 
ενός νέου, αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 

με 10 σχέσεις μετάδοση



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ● #18236



“Το νέο κιβώτιο είναι ιδανικό για εκδόσεις του Transit με κίνηση στους πίσω τροχούς
στις οποίες τα αυτόματα προτιμώνται για την ευχρηστία και  πρακτικότητά που προ-
σφέρουν σε βαρύτερα oχήματα – μετατροπές, οχήματα διανομής τροφίμων, οχήματα
έκτακτης ανάγκης, τροχόσπιτα,καθώς και στις δημοφιλείς, εργοστασιακής κατα-
σκευής 15-θέσιες και 18-θέσιες minibusεκδόσεις του Ford Transit.
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Φέροντας την υπογραφή των μηχανικών

της Ford, το νέο αυτό κιβώτιο αποτελεί

προϊόν εσωτερικής εξέλιξης της εται-

ρείας, όντας δοκιμασμένο στο παρελθόν

σε διάφορά μοντέλα της μάρκας, όπως

είναι τα βραβευμένα Ranger και F150

και η υψηλών επιδόσεων Mustang. Το

ευφυές κιβώτιο ταχυτήτων της Ford

είναι σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί

το κόστος καυσίμου για ιδιοκτήτες και

χρήστες χάρη στην αραιή κλιμάκωση

των σχέσεών του, η οποία επιτρέπει στον

κινητήρα να λειτουργεί στο βέλτιστο

εύρος στροφών.

Διαθέσιμο για εκδόσεις του Transit με κί-

νηση στους πίσω τροχούς σε συνδυα-

σμό με την πρόσφατη εκδοχή του

κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue HDT 170

PS της Ford, το αυτόματο κιβώτιο ταχυ-

τήτων των 10 σχέσεων πέρασε με επιτυ-

χία τις εντατικές δοκιμές επιδόσεων και

αντοχής

στις οποίες υπεβλήθη προκειμένου να

διασφαλιστεί η καταλληλότητά του για

χρήση σε επαγγελματικά οχήματα βα-

ρέως τύπου, τα οποία λειτουργούν με

υψηλά φορτία, ρυμουλκούν συχνά τρέι-

λερ και έχουν «φορτωμένο» πρόγραμμα

εργασιών. 

«Οι οδηγοί του Transit μπορούν να απο-

λαμβάνουν την ομαλή μετάδοση της

ισχύος του κορυφαίου μας αυτόματου

κιβωτίου των 10 σχέσεων, επωφελού-

μενοι συγχρόνως από την κορυφαία αν-

τοχή και απόδοσή του» δήλωσε ο Hans

Schep, general manager, Commercial

Vehicles, Ford Ευρώπης. «Πιο άνετο

στην οδήγηση και με άριστη ικανότητα

ρυμούλκησης, το αυτόματο κιβώτιο για

heavy-duty εκδόσεις του Transit ανα-

βαθμίζει την ανθεκτικότητα, τις ικανότη-

τες και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του

μοντέλου που έχει ήδη κερδίσει το σε-

βασμό των επαγγελματιών.» 

Τώρα, σε πλήρεις ρυθμούς παραγωγής,

το νέο κιβώτιο για μοντέλα με κίνηση

στους πίσω τροχούς προστίθεται στο ση-

μαντικό πακέτο αναβαθμίσεων που λαν-

σαρίστηκε για το Transit το 2019, στο

οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι

πιο οικονομικοί σε κατανάλωση και εξη-

λεκτρισμένοι κινητήρες, το αυξημένο

ωφέλιμο φορτίο και τα βελτιωμένα χα-

ρακτηριστικά συνδεσιμότητας. Το νέο κι-

βώτιο ταχυτήτων των 10 σχέσεων

πλαισιώνει το υπάρχουν αυτόματο των 6

σχέσεων, το οποίο παραμένει διαθέσιμο

για τις «χαμηλών βαρών» προτάσεις του

Ford Transit με κίνηση στους εμπρός

τροχούς.
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Με 10 διαθέσιμες σχέσεις μετάδοσης ο κινητήρας 2.0L

EcoBlue 170 PS μπορεί τώρα να λειτουργεί πιο συχνά

στο σημείο της μέγιστης απόδοσής του, προσφέροντας

συγχρόνως πιο άμεση απόκριση στην οδήγηση. Χάρη

στο προσαρμοζόμενο σε πραγματικό χρόνο πρόγραμμα

διαχείρισης των αλλαγών, το κιβώτιο «αντιλαμβάνεται»

τις μεταβαλλόμενες συνθήκες με αποτέλεσμα να επιλέ-

γει την ιδανική σχέση προκειμένου να διασφαλίσει βέλ-

τιστες επιδόσεις,οικονομία καυσίμου ή πολιτισμένη

λειτουργία, ανάλογα με την περίπτωση.Προσομοιώσεις

σε υπολογιστή βοήθησαν στη βελτιστοποίηση της αρχι-

τεκτονικής του  κιβωτίου, εξισορροπώντας τα οφέλη

από τις περισσότερες σχέσεις μετάδοσης με τις απώ-

λειες ενέργειας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των

συχνότερων αλλαγών. Όμως, ένα κιβώτιο ταχυτήτων

με10 σχέσεις, το οποίο έχει την ικανότητα να διαχειρίζε-

ται υψηλότερη ισχύ και ροπή και να εμπλέκει ανά πάσα

στιγμή την κατάλληλη σχέση, αποδείχτηκε πως είναι η

τέλεια επιλογή.

Η τεχνολογία Casting-Integrated Direct Action Solenoid

(CIDAS) της Ford είναι μία από τις 20 που κατοχυρώθη-

καν κατά τη διάρκεια εξέλιξης του εν λόγω κιβωτίου. Η

συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει την ακρίβεια πίεσης

του συμπλέκτη και μειώνει το χρόνο σύμπλεξης/απο-

σύμπλεξης ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτερες και πιο

ομαλές αλλαγές των σχέσεων - γεγονός που έχει ως

αποτέλεσμα την παροχή περισσότερης ροπής σε συν-

θήκες λειτουργίας αυξημένου φόρτου. Αυτό σημαίνει

επίσης ότι οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν λιγό-

τερο γκάζι για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε θέματα

επιδόσεων.

Σχεδιασμένο για απόδοση και αντοχή
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Ένα κατοχυρωμένο υγρό λίπανσης του κιβωτίου με χα-

μηλό ιξώδες επιφέρει μείωση των εσωτερικών τριβών,

αυξάνοντας έτσι περαιτέρω την οικονομία, ενώ παράλληλα

περιορίζει τη φθορά των εξαρτημάτων και την ανάγκη για

τακτική αντικατάσταση. 

Μία αντλία με μεταβαλλόμενα πτερύγια αλλάζει την παροχή

ανάλογα με τις ανάγκες, κάτι που μειώνει στην πράξη τις

απώλειες ισχύος και βελτιώνει την πολιτισμένη λειτουργία

του οχήματος. Ο μονόδρομος συμπλέκτης μειώνει επίσης

σημαντικά τους κραδασμούς και την τραχύτητα κατά τη

διάρκεια αλλαγών με χαμηλές ταχύτητες κίνησης, προς

όφελος των οδηγών που περνούν πολλές ώρες στο όχημα.

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των 10 σχέσεων της Ford

είναι ρυθμισμένο ώστε να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα

οδηγικά χαρακτηριστικά του Transit, αλλά και να συνεργά-

ζεται με την τεχνολογία Auto Start-Stop ώστε να επιτυγχά-

νεται ακόμα καλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Η

επιτάχυνση που παρέχει είναι ομαλή και προοδευτική τόσο

στις χαμηλές ταχύτητες, όσο και κατά την εκκίνηση του οχή-

ματος στάση.

Σχεδιασμένο να λειτουργεί κάτω από τις πιο απαιτητικές

συνθήκες, το κιβώτιο έχει δοκιμαστεί

για την αντοχή του σε περισσότερα από 6 εκατομμύρια χι-

λιόμετρα δοκιμών στη φάση εξέλιξης, συμπεριλαμβανομέ-

νων χιλιάδων χιλιομέτρων σε σκληρές off-road διαδρομές.
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Με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των 10 σχέσεων, το

Transit προσφέρει GVM (Μικτό Βάρος Οχήματος) από

3.500 kg έως 4.600 kg και επιλογές με μονούς ή διπλούς

πίσω τροχούς. Την ίδια στιγμή διατίθεται σε εκδόσεις

chassis cab, minibus και van. Το μέγιστο GTM (Μικτό

Βάρος Συρμού) των 6.100 kg είναι ιδανικό για χρήση του

οχήματος σε οικοδομικές εργασίες, στον τομέα υπηρε-

σιών κοινής ωφέλειας ή στη βιομηχανία ψυχαγωγίας

όπου συχνά απαιτείται ρυμούλκηση εξοπλισμού.

Με το αυτόματο κιβώτιο των 10 σχέσεων, το Transit

μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.800 kg. Η απλή λειτουρ-

γία του ως αυτόματο και η ικανότητά του να διαχειρίζεται

μεγάλα βάρη καθιστούν το νέο κιβώτιο κατάλληλο για

βαριά οχήματα μετατροπών, όπως οχήματα διανομής

τροφίμων, οχήματα έκτακτης ανάγκης, μικρά λεωφο-

ρεία και οχήματα αστικής μετακίνησης, καθώς και με-

γαλύτερα τροχόσπιτα – εφαρμογές όπου οι οδηγοί,

συχνά, ενδέχεται να είναι λιγότερο

έμπειροι στην οδήγηση μεγάλων οχημάτων καλούμενοι

να αντιμετωπίσουν συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας με

συνεχή σταμάτα-ξεκίνα.

Επίσης, η αποδοτική λειτουργία και αντοχή καθιστούν

ένα αυτόματο κιβώτιο μία βιώσιμη επιλογή για χειριστές

στόλων, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος ιδιο-

κτησίας, τον ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας και τη γε-

νικότερη ικανότητα του οχήματος..

Ευρεία γκάμα δυνητικών χρηστών
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Πολύ περισσότερο το eCitaro αναβαθμίζει την ηλεκτρική

κινητικότητας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Με τον

ευφυή συνδυασμό καινοτόμας τεχνολογίας μπαταριών

και φόρτισης, δικτύωσης συστημάτων πληροφορικής

και επικοινωνίας και, βεβαίως, εντυπωσιακά φουτου-

ριστικής σχεδίασης αναδεικνύεται στο νέο πρότυπο των

ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων και είναι έτοιμο ήδη

από σήμερα. 

H ηλεκτρική κινητικότητα αποτελεί μία πρόκληση τόσο

για τους ιδιώτες πελάτες όσο και για τις επιχειρήσεις

αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες λειτουργούν με ένα

πυκνό και καλά οργανωμένο πλέγμα δρομολογίων,

ωραρίων καθώς και προγραμμάτων οχημάτων και

προσωπικού. Επιθυμία τους είναι ανταλλάξουν όλα τα

αστικά λεωφορεία με κινητήρες εσωτερικής καύσης με

πλήρως ηλεκτρικά κινούμενα λεωφορεία. Ωστόσο, κάτι

τέτοιο δεν είναι κατά κανόνα δυνατό χωρίς σημαντικές

αλλαγές και απαιτεί καλή προετοιμασία. Ηλεκτρική κι-

νητικότητα σημαίνει επανεφεύρεση των αστικών μετα-

κινήσεων με λεωφορεία. Η Mercedes-Benz συνοδεύει

τις επιχειρήσεις αστικών συγκοινωνιών σε αυτή την πο-

ρεία και προτείνει μία συστηματική λύση, αφού το

eCitaro δεν είναι απλώς ένα πλήρως ηλεκτρικό αστικό

λεωφορείο, αλλά πολλά περισσότερα. Είναι μέρος του

ολοκληρωμένου συστήματος eMobility της Daimler

Buses. 

 >> παρουσίαση

Το γερμανικό λεωφορείο που φέρει το αύριο, σήμερα! 
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Το γερμανικό λεωφορείο που φέρει το αύριο, σήμερα! 
Το eCitaro διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του Citaro, του δημοφιλέστερου παγκοσμίως λεω-

φορείου, και όχι απλώς ως ένα πλήρως ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο παραγωγής
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Το συνολικό κόστος κύκλου ζωής ενός λεωφορείου εξαρτάται

από πολλούς παράγοντες και το ίδιο ισχύει επίσης για το πλή-

ρως ηλεκτρικό eCitaro. Η τιμή αγοράς των ηλεκτρικών λεω-

φορείων εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από εκείνη των

λεωφορείων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στο αντίποδα

όμως βρίσκονται οι πιθανές δυνατότητες χρηματοδότησης, η

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας καθώς και η λιγότερες ανάγκες

επισκευών, λόγω της κατάργησης φθαρτών εξαρτημάτων. Η

υπηρεσία eMobility Consulting της Daimler Buses υποστηρίζει

τις επιχειρήσεις αστικών συγκοινωνιών κατά το σχεδιασμό, τον

υπολογισμό και την ενσωμάτωση των λεωφορείων eCitaro

στον στόλο τους.

Η τεχνολογία μπαταριών του eCitaro έχει ως στόχο να διασφα-

λίζει βέλτιστα την αναγκαία αυτονομία του eCitaro για μεγάλο

χρονικό διάστημα. Η φίσα καλωδίου φόρτισης Combo 2 που

διαθέτει το eCitaro αναγνωρίζεται διεθνώς. Σε εξέλιξη βρίσκον-

ται και άλλες τεχνολογίες φόρτισης. 

Λόγω του τρόπου κατασκευής και χρήσης του αστικού λεω-

φορείου, ο κλιματισμός του είναι πολύ ενεργοβόρος, γεγονός

που έχει επίπτωση στην αυτονομία ενός πλήρως ηλεκτρικού

λεωφορείου. Εδώ υπεισέρχεται η διαχείριση θερμοκρασίας

του eCitaro: ελαχιστοποιεί την κατανάλωσης ενέργειας κατά τη

θέρμανση και την ψύξη, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη αυτονο-

μία. 

Κατά τη φόρτιση των μπαταριών στο αμαξοστάσιο, ο εσωτερι-

κός χώρος μπορεί να προκλιματίζεται στην επιθυμητή θερμο-

κρασία. Η λειτουργία ελέγχεται με βάση την εξωτερική

θερμοκρασία. Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία οδηγεί σε αύξηση

της αποδοτικότητας έως και κατά 40 τοις εκατό. 

Το eCitaro είναι ένα λεωφορείο πλήρως εξελιγμένο για χρήση

σε δρομολόγια εντός πόλεων. Για να διασφαλιστεί η καταλλη-

λότητά του, το ηλεκτρικό λεωφορείο υποβλήθηκε σε σκληρές

δοκιμές. Απέδειξε την ετοιμότητά του για παραγωγή σε θερμο-

κρασίες κάτω των μείον 15 βαθμών Κελσίου στον πολικό

κύκλο και άνω των 30 βαθμών Κελσίου στην καλοκαιρινή

ζέστη της Ισπανίας. Οι χειμερινές δοκιμές περιλάμβαναν μεταξύ

άλλων δοκιμές οδήγησης σε οδοστρώματα με χαμηλή πρό-

σφυση, προκειμένου να ελεγχθούν τα συστήματα δυναμικής

οδήγησης και ανάκτησης ενέργειας. Το eCitaro ολοκλήρωσε

με επιτυχία τις θερινές δοκιμές σε δύσκολες κυκλοφοριακές . 

Στο eCitaro το στροφόμετρο αντικαθίσταται από μία ένδειξη κα-

τανάλωσης ρεύματος. Μέσω της κεντρικής οθόνης, ο οδηγός

μπορεί να εμφανίζει την στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, την

αυτονομία και την ένδειξη φόρτισης.

Πολυτάλαντο είναι και το τιμόνι. Η περιήγηση στα μενού γίνεται

πολύ εύκολα μέσω των πλήκτρων λειτουργιών από το τιμόνι.

Τα μήνυμα κατάστασης και οι ενδεικτικές λυχνίες εμφανίζονται

στην οθόνη ευδιάκριτα και με σαφήνεια.

Με τις ανεξάρτητες αναρτήσεις τροχών στον μπροστινό άξονα,

το Citaro έχει θέσει νέα πρότυπα στα λεωφορεία τακτικών δρο-

μολογίων. Οι μεγάλες διαδρομές ελατηρίων και η νέα ελαστο-

κινηματική και ρύθμιση των αεροσουστών βελτιώνουν την

οδηγική άνεση, ενώ η μεγάλη γωνία των τροχών εξασφαλίζει

έναν μικρό κύκλο στροφής (53°/46°). Το σύστημα ελέγχου κλί-

MERCEDES-BENZ eCitaro
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σεων και στρέψεων (WNR*) αποσβένει τις κλίσεις και της

στρέψεις του αμαξώματος, χάρη στη μεταβαλλόμενη δύ-

ναμη απόσβεσης των αμορτισέρ. Η δύναμη μεταβάλλεται

ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες: κατά την πέδηση και τη

δυναμική οδήγηση η απόσβεση γίνεται πιο σκληρή και σί-

γουρη, ενώ κατά την ήρεμη οδήγηση πιο μαλακή και άνετη.

Η κατευθυντική σταθερότητα και η εξαιρετική διευθυντικό-

τητα σε συνδυασμό με τις άνετες αναρτήσεις εγγυώνται και

στο eCitaro μια ήρεμη και άνετη οδηγική συμπεριφορά, αν-

τίστοιχη με εκείνη ενός τουριστικού λεωφορείου.

Ακόμη και το πιο σύγχρονο αστικό λεωφορείο χρειάζεται

έναν οδηγό που θα το ελέγχει. Γι' αυτό, το κόκπιτ του eCitaro

έχει ασήμαντες διαφορές από τη συνηθισμένη θέση οδηγού.

Ο σχεδιασμός των χειριστηρίων είναι πολύ παρόμοιος με

εκείνον του συμβατικού Citaro. Η κατεύθυνση πορείας επι-

λέγεται, όπως συνήθως, με τα πλήκτρα πίεσης D–N–R.

Αντιθέτως, στα όργανα έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές:

στη θέση του στροφόμετρου υπάρχει μία ένδειξη διαθέσιμης

ισχύος που δείχνει την τρέχουσα απαίτηση ισχύος. Επίσης,

προβάλλεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Μέσω

της κεντρικής οθόνης, ο οδηγός μπορεί να εμφανίζει την αυ-

τονομία, τη διαθέσιμη ισχύ και μια ένδειξη φόρτισης.

Με το eCitaro G παρουσιάζουμε ένα πλήρως ηλεκτρικό αρ-

θρωτό λεωφορείο για πολυσύχναστες γραμμές.Αποτελεί τη

σταθερή επέκταση του συστήματος eMobility της Mercedes-

Benz. Με το μοντέρνο, ευρύχωρο εσωτερικό του, διαχειρί-

ζεται έναν ρεαλιστικό αριθμό έως και 145 επιβατών.

Κάνοντας τη μετατροπή ανά επιβάτη, το κόστος αγοράς και

συντήρησης του eCitaro G είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Συνεπώς,

αποτελεί συχνά την οικονομικότερη λύση για γραμμές με

μεγάλη επιβατική κίνηση. Σε συνδυασμό με το μονό λεω-

φορείο eCitaro, καλύπτει ιδανικά τις διάφορες ανάγκες των

προσανατολισμένων στο μέλλον επιχειρήσεων συγκοινω-

νιών. 

Το eCitaro G ξεχωρίζει με τις κλασικές αξίες του Citaro G και

συγχρόνως προσφέρει την εξαιρετική τεχνολογία και από-

δοση του εξηλεκτρισμένου μονού λεωφορείου. Παράλληλα,

στον τομέα της ποιότητας, επωφελείται από πολλά δοκιμα-

σμένα εξαρτήματα. Έτσι, ο σκελετός του αμαξώματος βασί-

ζεται στο Citaro G με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ η

κατασκευή της οροφής στο Citaro G NGT με ενσωματωμέ-

νες ράγες για μεγάλα φορτία.

>> παρουσίαση



Η Schaeffler παρουσιάζει την
εφαρμογή REPXPERT

Πώς; Αυτή η λύση, επιτρέπει τη γρήγορη και

εύκολη εύρεση του σωστού ανταλλακτικού ή

τη λήψη περισσότερων τεχνικών πληροφο-

ριών. Σχεδιασμένη από ειδικούς για ειδικούς.

Δωρεάν και διαθέσιμη για λήψη και απεριόρι-

στη χρήση με πλήρη πρόσβαση στο TecDoc,

για συσκευές Android και iOS.

Τι θα συναντήσετε στην εφαρμογή REPXPERT;

• Κατάλογος προϊόντων Schaeffler και πλήρη

έκδοση του TecDoc, με όλους τους κατα-

σκευαστές

• Αναζήτηση προϊόντων βάσει αριθμών ανταλ-

λακτικών, OE ή EAN

• Αναζήτηση οχήματος και κωδικού VIN/κινη-

τήρα

• Σαρωτής γραμμικού κώδικα (BarCode

Scanner), για έλεγχο της συσκευασίας στο συ-

νεργείο σας

• Ροπές σύσφιξης, τιμές ανοχών για τα Βολάν

Διπλής Μάζας, καθώς και άλλες πληροφορίες

• Βιβλιοθήκη πολυμέσων με βίντεο τοποθέτη-

σης

• Πληροφορίες για προϊόντα Schaeffler σχε-

τικά με το κιβώτιο ταχυτήτων, τον κινητήρα και

το πλαίσιο

Το επόμενο βήμα στην υποστήριξη του Αftermarket, αφορά στην εφαρμογή

για κινητό και tablet! Η Schaeffler παρουσιάζει την εφαρμογή REPXPERT, η

οποία θα διευκολύνει τις εργασίες των μηχανικών αυτοκινήτων.
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• Η iTrack αποτελεί κύρια επιλογή σε παγκόσμιο επίπεδο, ως πάροχος λύσεων διαχείρισης ελαστικών

στην αγορά των χωματουργικών οχημάτων.

• Η στρατηγική εξαγορά ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων της Bridgestone για τους

πελάτες στον τομέα της εξόρυξης σε όλο τον κόσμο.

• Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης αέρα ελαστικών iTrack καταγράφει ακριβή δεδομένα ελαστικών

σε πραγματικό χρόνο καθώς και άμεση πληροφόρηση από την παρακολούθηση της θέσης του οχήματος.

Η Bridgestone εξαγοράζει την εταιρία

iTrack Solutions από την 

Transense Technologies

Η Bridgestone Corporation (Bridgestone) ανακοίνωσε την

ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρίας iTrack Solutions

από την Transense Technologies PLC (Transense), με

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η iTrack αποτελεί κύρια επιλογή σε παγκόσμιο επίπεδο,

ως πάροχος λύσεων διαχείρισης ελαστικών στην αγορά

των χωματουργικών οχημάτων (OTR). Η εταιρία προσφέ-

ρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πίεσης

αέρα ελαστικών (TPMS), ειδικά σχεδιασμένο για τα ελα-

στικά, που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης.

Εκτός από την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της

πίεσης αέρα των ελαστικών, η πλατφόρμα διαχείρισης

ελαστικών iTrack παρέχει εξατομικευμένη εικονική οριο-

θέτηση του στόλου των οχημάτων, ειδοποιήσεις για την τα-

χύτητα και πολλά άλλα εργαλεία για να βοηθήσει τους

πελάτες στον τομέα της εξόρυξης να βελτιστοποιήσουν την

εργασία τους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την

κερδοφορία. 

«Αυτή η εξαγορά βοηθά την Bridgestone να πλησιάσει πιο

κοντά στον στόχο της, για να γίνει ηγέτης σε βιώσιμες και

προηγμένες λύσεις κινητικότητας», δήλωσε ο Tomohiro

Kusano, αντιπρόεδρος και επικεφαλής εταιρικών λύσεων

G-MAA (Ελαστικά για Εξόρυξη, Αεροσκάφη, Γεωργία), στην

Bridgestone Corporation. «Ως παγκόσμιος πάροχος λύ-

σεων, η Bridgestone θα δημιουργήσει νέα αξία για τους

πελάτες μας, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με τα ελαστικά

και τις λύσεις κινητικότητας, που ενισχύουν την αποτελε-

σματική λειτουργία τους».

Η Bridgestone σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την

Transense τον Αύγουστο του 2019 και από τότε ήδη άρχισε

να προωθεί του πελάτες OTR στην πλατφόρμα λύσεων

iTrack. Η ανταπόκριση των πελατών στην πλατφόρμα δια-

χείρισης ελαστικών ήταν θετική. Η Bridgestone θα επε-

κτείνει αυτήν την προσφορά και σε άλλους πελάτες OTR

καθώς ενσωματώνει πλήρως τη λύση στο χαρτοφυλάκιό

της. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση, όλοι οι

εργαζόμενοι της εταιρίας iTrack Solutions θα ενταχθούν

στο δυναμικό της Bridgestone ως μέρος της εξαγοράς.
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