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ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Στην χαραυγή της νέας δεκαετίας οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν προς όφελος των Επαγγελματικών

οχημάτων. Μια γεύση από τις συγκεκριμένες εξελίξεις σας παρουσιάζουμε στο τεύχος που κρατάτε στα

χέρια σας, όντας με την υπογραφή της ΕΕ, που επιθυμεί και επιβάλλει στις αυτοκινητοβιομηχανίες και

πολύ περισσότερο στους κατασκευαστές φορτηγών – λεωφορείων να έχουν στον βασικό εξοπλισμό των

οχημάτων τους από το 2022, αρκετά συστήματα που ήδη δεσπόζουν στο τεχνολογικό τους «οπλοστάσιο».

Πρόκειται για τα συστήματα υποβοήθησης, που θα κάνουν την αυτοκινούμενη ζωή πιο άνετη αλλά κυρίως

πιο ασφαλή. Θα συμβάλλουν στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων θα αποσυμφορήσουν τους θλιβερούς

δείκτες απώλειας ανθρώπινων ζωών στους δρόμους. 

Μεταξύ αυτών καθιερώνεται το σύστημα που ειδοποιεί στην οθόνη του όταν ξεπερνά τα όρια ταχύτητας ,

το σύστημα που εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή υπνηλίας. – που για πρώτη φορά το εφάρμοσε η Mercedes-

Benz πριν από δέκα χρόνια σε αρκετά μοντέλα της –  το πολύ σημαντικό για την ασφάλεια στην κίνηση

οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους ,  σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας (Lane

Departure Warning System) που ειδοποιεί τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο ξεφεύγει χωρίς εντολή από την

πορεία του στα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας κ.α.

Και όλα αυτά με κοινό παρονομαστή την υβριδική ή ηλεκτρική εξέλιξη των κινητήρων, κάτω από τις καμ-

πίνες των φορτηγών αλλά και των ελαφρών οχημάτων βαν ή βανέτ, που πατάνε γκάζι στην ηλεκτροκίνητη

εποχή, με πιο σημαντικό όφελος το μειωμένο κόστος στην μεταφορά προϊόντων.

Σαφώς, τα μακροπρόθεσμα, παραπάνω , θετικά μέτρα, που θα δούμε στα επαγγελματικά οχήματα τις επό-

μενες χρονιές μοιάζουν με όνειρο θερινής νυκτός, ή μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, όταν στην χώρα μας, η

μεταφορική δραστηριότητα σηκώνει τον δικό της Σταυρό, μετά το οικονομικό «φιάσκο» με τον τουρισμό,

που δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα ήθελε στα ταμεία της κάθε μικροεπιχείρηση. Μια ανάσα

οικονομική, που δεν ήρθε ποτέ,  για να βγάλει τον επικείμενο, δύσκολο χειμώνα, με πολλές συσσωρευ-

μένες υποχρεώσεις, λόγω της πανδημίας.

Και με τον κλάδο των πωλήσεων φορτηγών να αποτυπώνει με το αρνητικό πρόσημο, την δύσκολη εικόνα

στην οποία βρίσκεται ο χώρος αυτός.

Σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Τουριστικά λεωφορεία και ΜΜΕ



“

“

Aξιοποίηση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων για τις έκτακτες ανάγκες των

αστικών συγκοινωνιών που έχουν προκύψει από την ανάγκη αποσυμφόρησης των

ΜΜΜ 

Η αξιοποίηση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων για

τις έκτακτες ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών που έχουν

προκύψει από την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΜΜΜ και

όχι την προμήθεια μεταχειρισμένων λεωφορείων με leasing

καθώς και η  κατάργηση του μονοπωλίου του ΚΤΕΛ στις

συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη συγκοινω-

νιακού έργου, είναι δύο από τις προτάσεις/ διεκδικήσεις που

κατέθεσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και

Τουρισμού (FedHATTA) στα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών

και Υποδομών και Τουρισμού σε συνέχεια των εξαγγελιών

της Πολιτείας για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινω-

νιών.

 ενημέρωση

■ Aξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων για την αποσυμφόρηση των

ΜΜΜ ζητάει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού
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“

Aξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων

Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων έχει πλη-

γεί, πλήττεται και δυστυχώς θα εξακολουθήσει να πλήττεται από

την υγειονομική και οικονομική κρίση. Δεδομένου ότι τα τουρι-

στικά λεωφορεία ΔΧ δεν πρόκειται να εργαστούν καθ΄όλη τη

διάρκεια της κρίσης (την περίοδο δηλαδή που υπάρχει επεί-

γουσα ανάγκη ενίσχυσης του στόλου των ΜΜΜ για την  αποσυμ-

φόρησή τους), θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα

υπάρχοντα τουριστικά ΔΧ λεωφορεία (τα οποία πληρούν όλες τις

νόμιμες προϋποθέσεις)  για τις ανάγκες των αστικών συγκοινω-

νιών.

Με τον τρόπο αυτό, το Δημόσιο θα εξοικονομήσει πόρους με

πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο (δεν

θα χρειαστεί να προμηθευτεί με leasing 300 μεταχειρισμένα λε-

ωφορεία), θα στηριχθεί η απασχόληση και θα δοθεί εργασία τους

επαγγελματίες οδηγούς τουρ. λεωφορείων που είναι σε ανα-

στολή (επομένως δεν θα τους ενισχύει  το Κράτος), θα τονωθεί

ένας ολόκληρος κλάδος εργοδοτών, αυταπασχολούμενων και

εργαζομένων, κ.α.

Αντίθετα εάν προχωρήσουν οι εξαγγελίες για προμήθεια των 300

λεωφορείων 10ετίας με leasing, η οποία προφανώς θα γίνει από

μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, θα ωφεληθεί μόνο η συγκρι-

μένη εταιρεία, το Κράτος θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα του

leasing και βέβαια θα πρέπει να προσλάβει επιπλέον προσω-

πικό για τον χειρισμό των λεωφορείων. Αντίστοιχα, αν προχω-

ρήσει η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  το

γεγονός αποτελεί καταφανής μονομερή και μονοπωλιακή  υπο-

στήριξη στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΚΤΕΛ, αγνοώντας τα του-

ριστικά λεωφορεία..

■ Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και λεωφορείων έχει πληγεί
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“

Aξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων

«Γιατί θα πρέπει η χώρα μας να μισθώσει 503 μεταχει-

ρισμένα λεωφορεία (300 με leasing +203 από τις ΚΤΕΛ

ΑΕ) για να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες ανάγκες

αποσυμφόρησης των ΜΜΜ και να μην χρησιμοποιήσει

τα ήδη υπάρχοντα λεωφορεία που δυστυχώς είναι

χωρίς έργο; Τι θα γίνουν αυτά τα λεωφορεία όταν πια

δεν θα τα χρειάζεται το δημόσιο;», αναρωτιέται ο

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λ. Τσιλίδης.

Παράλληλα η Ομοσπονδία προτείνει να λειτουργεί μόνο

το βράδυ η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ «Χ95:

Σύνταγμα – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» με αφετη-

ρία στην οδό Όθωνος της πλατείας Συντάγματος, αφού

κατά τη διάρκεια της ημέρας το κοινό εξυπηρετείται με

το Μετρό/ Προαστιακό. Έτσι τα οχήματα της γραμμής

που είναι μάλιστα και διπλά θα είναι διαθέσιμα για να

χρησιμοποιηθούν για την αποσυμφόρηση των λεωφο-

ρείων άλλων γραμμών. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμε-

τωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες των αστικών

συγκοινωνιών σε οχήματα, θα λυθεί το χρόνιο πρό-

βλημα της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης στο

κέντρο και βέβαια θα αποσυμφορηθεί το Σύνταγμα

αφού η στάση για αποεπιβίβαση και η διέλευση των

τουριστικών λεωφορείων θα γίνεται κυκλικά από την

Οθωνος. Άλλωστε με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται και

οι στόχοι του Δήμου Αθηναίων, όπως έχουν περιγράφει

στον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας».

Τέλος η Ομοσπονδία εξακολουθεί να ζητά την κατάρ-

γηση της απαράδεκτης ρύθμισης της ηλικίας απόσυρ-

σης  των τουριστικών λεωφορείων στο πρότυπο όλων

των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ.
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Τα συστήματα αυτά ήδη υπάρχουν σε πολλά, σύγχρονα μοντέλα

απλά, θα είναι υποχρεωτικά σε κάθε καινούργιο μοντέλο.

Ειδικότερα, καθιερώνεται το σύστημα που ειδοποιεί στην οθόνη

του όταν ξεπερνάει τα όρια ταχύτητας και είναι στον εξοπλισμό

αρκετών μοντέλων, πλέον, αυτό θα είναι υποχρεωτικό σε όλα

τα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας – μικρό ή μεγάλο. Πολύ

σημαντικό, ότι, θα γίνει υποχρεωτικό το σύστημα που προειδο-

ποιεί τον οδηγό, όταν εντοπίζει σημάδια κόπωσης ή υπνηλίας.

Το συγκεκριμένο σύστημα υπάρχει ήδη σε πολλά νέα μοντέλα

– για πρώτη φορά το εφάρμοσε η Mercedes-Benz πριν από

δέκα χρόνια σε αρκετά μοντέλα της – και ουσιαστικά τον ειδο-

ποιεί όταν εντοπίζει ότι τα βλέφαρα του παραμένουν κλειστά

περισσότερο από το συνηθισμένο.  Εξίσου σημαντικό, ότι το σύ-

στημα ανίχνευσης αλλαγής λωρίδας καθιερώνεται.  Το συγκε-

κριμένο σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας

(Lane Departure Warning System) ειδοποιεί τον οδηγό όταν το

αυτοκίνητο ξεφεύγει χωρίς εντολή από την πορεία του στα όρια

της λωρίδας κυκλοφορίας. Μόλις το αυτοκίνητο παρεκκλίνει

χωρίς εντολή του οδηγού από τα όρια των λωρίδων, αμέσως

το σύστημα ενεργοποιεί ένα μηχανισμό δόνησης στη δεξιά ή

την αριστερή πλευρά  του καθίσματός του, ανάλογα με την

πλευρά που το αυτοκίνητο ξεφεύγει. 

Υποχρεωτικά τα συστήματα ασφαλείας σε φορτηγά και ΙΧ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ασφάλεια

Η ΕΕ καθιερώνει μια σειρά συστημάτων ασφαλείας στα αυτοκίνητα από το 2022 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει και καθιερώνει νέα μέτρα ασφαλείας στα καινούργια αυτοκίνητα,  

με τα υποχρεωτικά συστήματα (συνήθως οι αυτοκινητοβιομηχανίες τα αναφέρουν 

ως συστήματα υποβοήθησης ) που θα πρέπει να εφοδιάζονται από τα μέσα του 2022. 

Πρόκειται για μια σειρά συστημάτων που θα συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 





Επιπλέον, θα υπάρχει το σύστημα για την στάσης

έκτακτης ανάγκης (θα αναβοσβήνουν τα φλας όταν

ο οδηγός φρενάρει ξαφνικά), το σύστημα ανίχνευσης

αναστροφής για την αποφυγή συγκρούσεων με τρο-

χοφόρα που κινούνται πίσω από το όχημα με τη συν-

δρομή κάμερας ή οθόνης. Πολύ σημαντικό είναι και

το σύστημα για την παρακολούθηση της πίεσης των

ελαστικών, όπου όταν εντοπίσει ότι, ένα ελαστικό ή

και περισσότερα έχουν απώλεια πίεσης, αμέσως ει-

δοποιεί τον οδηγό, ώστε να γνωρίζει ότι αυτό είναι

αρκετά επικίνδυνο και πρέπει να ακινητοποιηθεί σε

ασφαλές σημείο. 

Επίσης, πολλά νέα συστήματα δεν θα εφαρμοστούν

μόνο στα επιβατικά αλλά και στα φορτηγά.  Τα φορ-

τηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν συ-

στήματα που θα επιτρέπουν στον οδηγό να βλέπει

ποδηλάτες και πεζούς, σύστημα που σε πολλά και-

νούργια φορτηγά ήδη υπάρχει και πλέον γίνεται υπο-

χρεωτικό. 

■ Ο ρόλος του συστήματος 
έκτακτης ανάγκης
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Συναντήσεις ΟΦΑΕ με Υπουργείο

Μεταφορών για τα θέματα του κλάδου    

■ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

■ Μετά την εκλογή του νεοσύστατου ΔΣ της ΟΦΑΕ με τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις

20 Ιουνίου 2020, έχει προγραμματιστεί σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της

Ελληνικής Κυβέρνησης προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα άμεσης προτεραιότητας

που έχει θέσει η νέα Διοίκηση της ΟΦΑΕ.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14

Ιουλίου 2020, όταν αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΦΑΕ επι-

σκέφτηκε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.

Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Στην συνάντηση στο γραφείο του

Υφυπουργού συμμετείχαν και ο Γεν. Δ/ντης Μεταφορών,

κ. Ανδρέας Πολάκις καθώς και συνεργάτες των γραφείων

του Υφυπουργού και του Υπουργού, αλλά και εκπρόσωποι

των Δ/νσεων Εμπορευματικών και των Επιβατικών

Μεταφορών. Την ΟΦΑΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του

ΔΣ, κ. Απόστολος Κενανίδης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ

Πεζίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος

Τσοχαταρίδης και η Δ/ντρια της ΟΦΑΕ, κα Ηρώ Δουμάνη.

Την αντιπροσωπεία της ΟΦΑΕ πλαισιώσαν και οι εκπρό-

σωποι του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΛΔΧ, κ. Πραχάλης

Κων/νος - Πρόεδρος και κ. Κατσίγιαννης Νεκτάριος-Γεν.

Γραμματέας.
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“

Συναντήσεις ΟΦΑΕ με Υπουργείο Μεταφορών για τα θέματα του κλάδου    

Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στα αιτή-

ματα που του έθεσε η ΟΦΑΕ, παρουσίασε τις δράσεις του Υπουργείου γύρω από

τα θέματα του κλάδου, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμέυτηκαν για την ενδυνάμωση

της μεταξύ τους συνεργασίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δρά-

σεων στο άμεσο μέλλον.

Στην συνέχεια της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνάντηση με

τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου να συζητηθούν εκτενέ-

στερα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο των Τουριστικών Λεωφορείων

Δημοσίας Χρήσης. Η εκπρόσωποι της Διοίκησης της ΟΦΑΕ και ειδικότερα ο

Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ Πεζίκογλου, αρμόδιος για τα θέματα του κλάδου των

ΤΛΔΧ, περιέγραψαν στον Υπουργό την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο

κλάδος αντιμετωπίζοντας τις δυσμενείς συνέπειες του COVID-19 στον τουρισμό.

Παράλληλα, η ΟΦΑΕ παρουσίασε και τις προτάσεις της για την άμεση ενίσχυση

και την υποστήριξη των ιδιοκτητών των ΤΛΔΧ, τις οποίες στήριξε και το Σωματείο

Ιδιοκτητών ΤΛΔΧ Αττικής. Μεταξύ αυτών η επιδότηση των επιχειρήσεων αναλό-

γως του στόλου οχημάτων των οποίων διαθέτουν, η άρση του μέτρου της μέγι-

στης χωρητικότητας των ΤΛΔΧ, η προώθηση των διαθέσιμων τραπεζικών

εργαλείων καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε φορολογικές και ασφαλιστι-

κές υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ο Υπουργός βε-

βαίωσε για τις προθέσεις της Πολιτείας να στηρίξει τον κλάδο του τουρισμού και

των επιχειρήσεων των οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικότερα.

Οι συναντήσεις με εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης θα συνεχιστούν

κατά την διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, ενώ παράλληλα η ΟΦΑΕ εργάζεται

επάνω στον σχεδιασμό ακριβέστερων και εμπεριστατωμένων προτάσεων προς

την Πολιτεία.



• Προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης

του κλάδου των οδικών μεταφορών

και μέτρα για την ενίσχυση των επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται σε

αυτό.

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

των επιχειρήσεων του κλάδου με

άμεσα και έμμεσα χρηματοδοτικά ερ-

γαλεία, την ανανέωση του στόλου,

καθώς και με την προώθηση των συ-

νεργειών και της ομαδικότητας για την

καλύτερη οργάνωση της αγοράς.

• Ανάπτυξη ενός στιβαρού συστήμα-

τος οδικών ελέγχων για την αντιμετώ-

πιση της παράνομης μεταφοράς και

την αποκατάσταση του υγιούς ανταγω-

νισμού.

■ Τα θέματα που κυριάρχησαν 

σχετίζονται με πρωτοβουλίες 

και προτεραιότητες του

νεοσύστατου ΔΣ της ΟΦΑΕ 

και συγκεκριμένα:
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Πιλοτική χρήση drones
στα logistics της Audi  

Σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, η Audi χρησιμοποιεί drones
για το γρήγορο και ακριβή εντοπισμό αυτοκινήτων 

που πρόκειται να φορτωθούν από τις εγκαταστάσεις της
στο Neckarsulm

Πολλά διαφορετικά μοντέλα Audi παράγονται

καθημερινά στις εγκαταστάσεις της μάρκας στο

Neckarsulm: το Audi A4 Sedan, το A5 Cabriolet,

το A6, το A7 και το A8, καθώς και το Audi R8 από

το γειτονικό Böllinger Höfe. Μετά την παραγωγή,

τα οχήματα σταθμεύουν σε καθορισμένες πε-

ριοχές του εργοστασίου, αναμένοντας τη φόρ-

τωση για τον τελικό προορισμό του καθενός. Η

διασφάλιση ότι κάθε Audi θα προωθηθεί απο-

τελεσματικά και γρήγορα στο νέο ιδιοκτήτη του,

απαιτεί ακριβή σχεδιασμό. 

Σε ένα πρόγραμμα που ακόμα βρίσκεται σε πι-

λοτική φάση, οι εργαζόμενοι της Audi στο

Neckarsulm χρησιμοποιούν ένα στόλο από

drones που καθιστά ακόμη πιο εύκολο και πιο

αποτελεσματικό τον εντοπισμό των οχημάτων

ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα, στον ανοικτό χώρο

στάθμευσης του εργοστάσιου, πριν την τελική

φόρτωση. Το εργοστάσιο του Neckarsulm δεν

επιλέχθηκε τυχαία, καθώς εκεί παράγονται

πολλά μοντέλα σε διαφορετικές εκδόσεις, που

προωθούνται σε όλο τον κόσμο, κάτι που καθι-
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τεχνολογία «

Η Audi χρησιμοποιεί ένα στόλο από drones στη διαδικασία φόρτωσης των αυτοκινήτων που πα-
ράγονται στο εργοστάσιο του Neckarsulm. Στο ακόμα σε πιλοτική φάση πρόγραμμα, τα drones
χρησιμοποιούν τεχνολογίες GPS και RFID για τον εντοπισμό και την αποθήκευση της ακριβούς

θέσης όλων των προς φόρτωση οχημάτων, συμβάλλοντας στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική
αποστολή τους στους πελάτες.
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στά τον ακριβή προγραμματισμό ιδιαίτερα περί-

πλοκο. 

Σημείο κλειδί του εντοπισμού των αυτοκινήτων

είναι η τεχνολογία RFID (ταυτοποίηση μέσω ρα-

διοσυχνοτήτων). Κάθε αυτοκίνητο φέρει ένα chip

με ένα μοναδικό κωδικό ο οποίος αναγνωρίζεται

από το drone κατά την πτήση του πάνω από τα

οχήματα, σε προκαθορισμένες διαδρομές σε

ύψος περίπου δέκα μέτρων. Η θέση του κάθε

οχήματος αποθηκεύεται με τεχνολογία GPS και τα

δεδομένα μεταδίδονται αυτόματα σε μια βάση δε-

δομένων μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, εμφανίζεται

το σύνολο των στοιχείων, κατά προέκταση η ακρι-

βής θέση όλων των αυτοκινήτων, σε ένα ψηφιακό

χάρτη για περαιτέρω επεξεργασία. 

Τα drones απογειώνονται, πετούν και προσγει-

ώνονται εντελώς αυτόνομα. Οι εκπαιδευμένοι

υπάλληλοι της Audi παρακολουθούν την πτήση

από φορητό υπολογιστή ή tablet. Σε περίπτωση

έκτακτης ανάγκης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν

ένα τηλεχειριστήριο για παρέμβαση στην κατά τα

άλλα αυτόματη λειτουργία. Τέσσερις υπάλληλοι

έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο πώς να χρησιμοποι-

ούν βιομηχανικά drones. Στο πλαίσιο αυτής της

εκπαίδευσης, απέκτησαν επίσης και τις τυπικές

άδειες που απαιτούνται.

Πιλοτική χρήση drones στα logistics της Audi  
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Το βαρέως τύπου φορτηγό HDC-6 NEPTUNE Concept της Hyundai, 

έκανε το ντεμπούτο του στην Κορέα

Η Hyundai Motor Company παρουσίασε λύσεις υδρογόνου

και κινητικότητας κατά τη διάρκεια του H2 Mobility + Energy

Show 2020 που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα

στην Κορέα. Το HDC-6 NEPTUNE Concept, ένα βαρέως

τύπου φορτηγό κυψελών καυσίμου με υδρογόνο κλάσης 8

και μια κινητή γεννήτρια κυψελών καυσίμου · καθώς και

ένα μοντέλο κλίμακας του οικοσυστήματος έξυπνης κινη-

τικότητας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Το H2 Mobility + Energy Show παρέχει μια ολοκληρωμένη

ματιά στο παγκόσμιο βιομηχανικό οικοσύστημα υδρογόνου,

από την παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου έως τη με-

ταφορά και την κινητικότητα. Η Hyundai Motor σχεδιάζει να

δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και ζήτηση για συ-

στήματα κυψελών καυσίμου μέσω αλληλεπιδράσεων με

κυβερνητικούς αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες της

βιομηχανίας, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην κινη-

τικότητα με υδρογόνο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έκανε την πρεμιέρα του στην

Κορέα το HDC-6 NEPTUNE, το ηλεκτρικό φορτηγό της

Hyundai κυψελών καυσίμου με υδρογόνου, το οποίο έκανε

το ντεμπούτο του στο North American Commercial Vehicle

Show τον περασμένο Οκτώβριο. Η Hyundai με το HDC-6

NEPTUNE σκοπεύει να επεκτείνει την ηγετική της θέση

στην υδρογονοκίνηση, γεγονός που αναδεικνύει το όραμα

της εταιρείας για τη δημιουργία ενός φορτηγού κυψελών

υδρογόνου μηδενικών εκπομπών ρύπων και την καινοτο-

μία της για φιλικά προς το περιβάλλον επαγγελματικά οχή-

ματα.

Η Hyundai σχεδιάζει να λανσάρει το HDC-6 NEPTUNE μέσα

στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια, αναπτύσσοντας ένα

βελτιωμένο σύστημα κυψελών καυσίμου υψηλότερης αν-

τοχής και ισχύoς, ενδεδειγμένο για βαρέως τύπου φορτηγά.
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HDC-6 NEPTUNE
Concept της Hyundai

Η Hyundai Motor παρουσίασε το φορτηγό υδρογόνου
που θα βγει στους δρόμους! 



Παράλληλα, η Hyundai κατά την διάρκεια της έκθεσης

παρουσίασε μια κινητή γεννήτρια κυψελών καυσίμου,

υποδηλώνοντας τη δυνατότητα των συστημάτων κυψε-

λών καυσίμου να επεκτείνουν τη χρήση τους και σε δια-

φορετικές βιομηχανίες. Η κινητή γεννήτρια κυψελών

καυσίμου της Hyundai χρησιμοποιεί δύο στοίβες κυψε-

λών καυσίμου, όπως επίσης το NEXO, το πρώτο ηλε-

κτρικό όχημα κυψελών καυσίμου (FCEV) στον κόσμο,

παράγοντας μέγιστη ισχύ 160 kW. Η άφθονη ισχύ επι-

τρέπει στη γεννήτρια να χρησιμοποιείται σε διάφορες

εφαρμογές, όπως φόρτιση δύο EVs ταυτόχρονα ή ηλε-

κτρικά λεωφορεία και φορτηγά. Η κινητή γεννήτρια κυ-

ψελών καυσίμου αναδεικνύεται ως εναλλακτική

καθαρή λύση έναντι των γεννητριών ντίζελ.

Την εμφάνισή του, επίσης, έκανε το κορυφαίο στον

κλάδο NEXO FCEV με αυτονομία 609 km με μία μόνο

φόρτιση. Το NEXO λανσαρίστηκε το 2018 και οι πωλή-

σεις του 2019 ανήλθαν περίπου στα 5.000 οχήματα κα-

τακτώντας την κορυφή στις πωλήσεις των FCEV παγκο-

σμίως.

Η εταιρεία, τέλος, παρουσίασε ένα μοντέλο κλίμακας

1:8 του οικοσυστήματος έξυπνης κινητικότητας με Urban

Air Mobility (UAM), Purpose Built Vehicles (PBV) και

Hub (Mobility Transit Base) που πρωτοεμφανίστηκαν

στο CES 2020. Το μοντέλο κλίμακας είναι μινιατούρα που

δείχνει το όραμα της Hyundai για ένα μελλοντικό οικο-

σύστημα κινητικότητας με ενσωματωμένα τα UAM, PBV

και Hub.

Η Hyundai Motor σχεδιάζει να ενσωματώσει το σύστημα

κυψελών καυσίμου στο οικοσύστημα έξυπνης κινητι-

κότητας, ειδικά για UAM. Η εταιρεία θα εργαστεί σκο-

πεύοντας στη μείωση του βάρους του συστήματος

κυψελών καυσίμου, αυξάνοντας παράλληλα την από-

δοση ισχύος που θα χρησιμοποιηθεί στη λύση κινητικό-

τητας. Αυτό θα επιτρέψει επίσης τη χρήση συστημάτων

κυψελών καυσίμου σε τρένα και πλοία.
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Οι πιθανότητες να ανταγωνιστεί η Nikola

Corporation την Tesla φαίνεται να μειώνονται 

■ Η Nikola Corporation, μια εταιρεία που συχνά συγκρίνεται με την Tesla. 

Η Nikola εισήλθε στο χρηματιστήριο στις 4 Ιουνίου

2020, ωστόσο η αρχική χρηματιστηριακή αξία της έχει

μειωθεί σημαντικά από τότε. Εν τω μεταξύ, η αξία του

πιο γνωστού ανταγωνιστή της έχει αυξηθεί και κατα-

γράφει μάλιστα υψηλές τιμές, τις οποίες ο «νεοφερ-

μένος» δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεράσει μέσα στο

επόμενο χρονικό διάστημα.

Κατά την αρχική εβδομάδα διαπραγμάτευσης, οι με-

τοχές της Nikola αυξήθηκαν κατά 93% και η κεφαλαι-

οποίηση της αγοράς έφτασε τα 1,9 δισεκατομμύρια δο-

λάρια. Ωστόσο, η αξία της μετοχής έχει αλλάξει

σημαντικά. Οι τιμές της που ήταν ακριβώς κάτω από

80 δολάρια στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, μειώθηκαν σε 41

δολάρια ανά μετοχή, γεγονός που αντιπροσωπεύει

πτώση 49%. Η αρχική ευφορία στην αγορά των επεν-

δυτών από την IPO φαίνεται να έχει εξαφανιστεί και οι



Η πρώτη έχει κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα πραγματικότητα με πρόζεκτ που αφορούν και επαγγελματικά

οχήματα. Το ίδιο και η Tesla, μια φίρμα που ήδη γευεται τους καρπούς των ηλεκτρικών της μοντέλων με

πωλήσεις άκρως αξιοζήλευτες, ενώ, όπως έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ετοιμάζεται να εισέλθει και

στην αγορά των επαγγελματικών, με πρωταγωνιστή για αρχή, ένα pick – up που μόνο για αγροτικό δεν

μοιάζει. 

τεχνολογία «





μετοχές επιστρέφουν αργά σε επίπεδα παρόμοια με

αυτά από τις αρχές Ιουνίου.

Η κατάρρευση συνδέεται όχι μόνο με την τρέχουσα

αβέβαιη πανδημική περίοδο λόγω COVID-19, αλλά και

με το γεγονός ότι, παρόλο που η κοινωνία επικεντρώ-

νεται στην παραγωγή αυτοκινήτων με υδρογόνο, η

εταιρεία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει αποτελέσματα.

Κανένα αυτοκίνητο δεν έχει κυκλοφορήσει, κανένα

μοντέλο οχήματος δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Η

εταιρεία μάλιστα σχεδιάζει να αρχίσει να λειτουργεί το

επόμενο έτος.

Για σύγκριση - στις αρχές Ιουνίου, η μετοχή της Tesla

επεκτάθηκε από 886 δολάρια ανά μετοχή σε 2.000 δο-

λάρια ανά μετοχή στις 25 Αυγούστου 2020, γεγονός

που αντιπροσωπεύει αύξηση 126%.

Η ανακοίνωση της Tesla ότι θα διασπάσει τις μετοχές

της σε αναλογία 1:5 στα τέλη Αυγούστου για να γίνει

πιο προσιτή σε περισσότερους επενδυτές, χρησίμευσε

ως ώθηση για την αύξηση της εμπιστοσύνης των

επενδυτών. Παρόμοια απόφαση έχει ανακοινωθεί

από την Apple, ενώ η εταιρεία έχει διασπάσει τελευ-

ταία φορά τις μετοχές της πριν από έξι χρόνια.

Παρά την κρίση του κορωνοϊού, η Tesla καταφέρνει

να σημειώνει επιτυχία και μάλιστα για πρώτη φορά

στην ιστορία της παρέμεινε κερδοφόρα για τέσσερα

τρίμηνα στη σειρά. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό αποτελεί

υποχρεωτική προϋπόθεση για την εγγραφή στον δεί-

κτη S&P 500. Η κεφαλαιοποίηση της Tesla άξιζε 375

δισεκατομμύρια δολάρια μόνο λίγες ημέρες πριν από

τη διάσπαση (25 Αυγούστου 2020).

Μετά τη διάσπαση των μετοχών στα τέλη Αυγούστου,

η τιμή της μετοχής έπεσε και η διαπραγμάτευση με τις

μετοχές της Tesla έγινε πιο προσιτή. Κατά τη διαπραγ-

μάτευση εκείνης της ημέρας, η τιμή κυμάνθηκε γύρω

στα επίπεδα των 457 δολαρίων ανά μετοχή. Η κεφα-

λαιοποίηση των κατασκευαστών ηλεκτρικών αυτοκι-

νήτων στην αγορά παρουσίασε σημαντική αύξηση

ύψους 442,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για πολλά χρόνια, η Tesla έπρεπε να αγωνιστεί για να

αποκτήσει μια σταθερή θέση στην αγορά μεταξύ πιο

γνωστών τεχνολογικών κολοσσών και κατασκευα-

στών αυτοκινήτων. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που

δεν θα είναι εύκολο για τη Nikola Corporation να αν-

ταγωνιστεί την Tesla.

#184 ● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020 27



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ● #18428



FORD Data-Driven Road Safety Tool

Μία κοινοπραξία με επικεφαλής τη Ford εξελίσσει ένα καινοτόμο εργαλείο πρόγνωσης με επίκεντρο την
οδική ασφάλεια, το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στις πόλεις χρησιμο-

ποιώντας δεδομένα από διασυνδεδεμένα οχήματα και έξυπνους αισθητήρες παραπλεύρως του δρόμου.



Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1 3 εκατομ. άνθρω-

ποι αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

σε όλο τον κόσμο  – περίπου 3.700 κάθε μέρα – με

τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν την όγδοη κατά

σειρά αιτία θανάτου παγκοσμίως . Πέρα από τις αν-

θρώπινες απώλειες, τα ατυχήματα επιφέρουν επί-

σης σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Το Βρετανικό

Υπουργείο Μεταφορών εκτιμά ότι το ετήσιο οικονο-

μικό κόστος από τα τροχαία ατυχήματα υπερβαίνει

τα 35 δισεκ. λίρες.

Το εργαλείο οδικής ασφάλειας βάσει δεδομένων

(Data-Driven Road Safety Tool) θα αναλύει πληρο-

τεχνολογία «

Δρόμοι χωρίς ατυχήματα-
Τι ετοιμάζει η FORD και ένα Ινστιτούτο Μεταφορών

FORD Data-Driven Road Safety Tool

Δρόμοι χωρίς ατυχήματα-
Τι ετοιμάζει η FORD και ένα Ινστιτούτο Μεταφορών
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φορίες από διασυνδεδεμένα οχήματα, έξυ-

πνους αισθητήρες παραπλεύρως του δρό-

μου και δεδομένα τοπικής αυτοδιοίκησης,

ώστε να προβλέπει πιθανές τοποθεσίες και

αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Τα ευρήματα θα επιτρέψουν στις πόλεις να

λάβουν προληπτικά μέτρα σε δρόμους και

διασταυρώσεις που εγκυμονούν τους

υψηλότερους κινδύνους για τους χρήστες

των δρόμων.

«Πολύ σύντομα, όλα τα νέα οχήματα θα

είναι διασυνδεδεμένα, κάτι που μας προ-

σφέρει μία μεγάλη  ευκαιρία να μει-

ώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να

σώσουμε ζωές» δήλωσε ο Jon Scott, proj-

ect lead, City Insights, Ford Mobility,

Europe. «Μέσα από τη συνεργασία μας με

κορυφαίους πρωτοπόρους, ειδικούς και

ακαδημαϊκούς – και με την υποστήριξη του

Innovate U.K.– πραγματικά πιστεύουμε ότι

μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις μετακι-

νήσεις εκατομμυρίων ατόμων σε όλο τον

κόσμο.»

Η Ford Mobility συνεργάζεται με το

Συμβούλιο της Κομητείας της Οξφόρδης

(Oxfordshire County Council), τους ειδι-

κούς στους αισθητήρες τεχνητής νοημοσύ-

νης (AI) της Vivacity Labs, και κορυφαίους

ακαδημαϊκούς από το Κέντρο Έρευνας

Ασφάλειας Μεταφορών (Transport Safety

Research Centre) του Πανεπιστημίου του

Loughborough, με την υποστήριξη της TfL.

Στόχος είναι το εργαλείο αυτό να εξελιχθεί

σε μία λύση επωφελή για πόλεις και οδη-

γούς σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία

χρηματοδοτείται από την υπηρεσία προ-

ώθησης καινοτομιών της Βρετανικής κυ-

βέρνησης Innovate UK.
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Η Ford έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα

πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα διασυνδεδεμένα

οχήματα και οι διάφορες αναλύσεις μπορούν να

βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Τώρα, μέχρι 700

επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα θα συνδε-

θούν στην περιοχή της Οξφόρδης και του

Λονδίνου στο πλαίσιο του 18-μηνου project που

ξεκινά φέτος το καλοκαίρι. 

Λεπτομερή δεδομένα τηλεματικής από το στόλο

των οχημάτων – όπως η χρήση φρένου ή γκαζιού

και η γωνία περιστροφής του τιμονιού – θα ανα-

λύονται παράλληλα με πληροφορίες από 25 πρό-

σθετους, έξυπνους αισθητήρες που θα προμηθεύ-

σει στην κομητεία της Οξφόρδης η Vivacity Labs,

η οποία ειδικεύεται στην καταγραφή της κυκλο-

φορίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό που

χρησιμοποιούνται σε 100.

Οι αισθητήρες της Vivacity παραπλεύρως του

δρόμου χρησιμοποιούν αλγορίθμους Μηχανικής

Μάθησης για την ανίχνευση «παρ’ ολίγον» ατυχη-

μάτων και μπορούν να αναλύουν μοτίβα κινή-

σεων ευάλωτων χρηστών των δρόμων όπως οι

δικυκλιστές και οι πεζοί, καθώς και τα μη-διασυν-

δεδεμένα οχήματα. Όλα τα δεδομένα που μοιρά-

FORD Data-Driven Road Safety Tool
Δρόμοι χωρίς ατυχήματα-

Τι ετοιμάζει η FORD και ένα Ινστιτούτο Μεταφορών

■ Οδική ασφάλεια βάσει δεδομένων
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ζονται μεταξύ τους οι αισθητήρες είναι ανώνυμα,

καθιστώντας τους δρόμους ασφαλέστερους χωρίς

να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα. 

«Αυτό το project μας επιτρέπει να επεκτείνουμε

την έρευνά μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

στην οδική ασφάλεια, παρέχοντας μας ταυτόχρονα

την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ειδικούς του

Πανεπιστημίου του Loughborough και να διερευ-

νήσουμε μία ευρύτερη ενσωμάτωση του συστή-

ματός μας στο οικοσύστημα της Ford Mobility»

δήλωσε ο Peter Mildon, chief operating officer,

Vivacity Labs. «Εδώ και αρκετό καιρό, στόχος μας

ήταν να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δίκτυο αισθη-

τήρων κυκλοφορίας της Vivacity προς όφελος της

οδικής ασφάλειας, γι’ αυτό μας ικανοποιεί ιδιαί-

τερα αυτό που επιτελείται στο Λονδίνο και στο

Oxfordshire.»

Ειδικοί από το Transport Safety Research Centre

του Πανεπιστημίου του Loughborough, με επικε-

φαλής τη Ruth Welsh, επίκουρο καθηγήτρια,

Ασφάλειας Μεταφορών (Traffic Safety) και την

ομάδα Global Data Insight & Analytics της Ford θα

αναλύουν δεδομένα οδηγών και οχημάτων, ενώ

το Συμβούλιο της Κομητείας της Οξφόρδης θα με-

λετήσει με ποιο τρόπο, πηγές δεδομένων τοπικής

αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με το προγνωστικό

εργαλείο μπορούν να βελτιώσουν την οδική

ασφάλεια για όλους τους χρήστες.

τεχνολογία «
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DAF CF Electric 
Mε αυξημένη αυτονομία

παρουσίαση «
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Η DAF είναι από τις φίρμες που
εξελίσσει τα ηλεκτρικά της

φορτηγά, με το μέλλον της να
είναι στην πρίζα. 
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Στόχος της DAF στο μέλλον οι μεταφορές να γίνονται με τον πιο φιλικό τρόπο προς το
περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό, ενώ παράλληλα οι μεταφορείς να εξοικονομούν
λειτουργικά έξοδα και έξοδα συνεργείων , εκμεταλλευόμενοι πλήρως τα πλεονεκτήματα
της ηλεκτροκίνησης μέσω των διανομών με ηλεκτρικά φορτηγά κυρίως εντός πόλης. 

Η νεότερη γενιά οχημάτων CF Electric βασίζεται στην αποδεδειγμένη αξιοπιστία και φι-

λικότητα προς το χρήστη που προσφέρει. Μια νέα προσθήκη στην νέα γενιά του ηλε-

κτρικού φορτηγού είναι η μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 350 kWh (με την

αποτελεσματική χωρητικότητα να είναι στα 315 kWh). Εκτός από το ότι είναι πιο ισχυρό

σε απόδοση, η μπαταρία έχει μειώσει σημαντικά και το συνολικό βάρος του φορτηγού

– σχεδόν 700 κιλά. Αυτή η μείωση του βάρους του φορτηγού μεταφράζεται άμεσα σε

αύξηση του ωφέλιμου φορτίου.

Η μπαταρία είναι ακόμη πιο βελτιωμένη κάτι που σημαίνει ότι, η θερμοκρασία της πα-

ραμένει πάντα μεταξύ 25 και 45 βαθμών Κελσίου, ανεξάρτητα από τον καιρό, η οποία

υποστηρίζει την ανθεκτικότητα και το σταθερό επίπεδο απόδοσης της μπαταρίας.

■ Αποδεδειγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία

Ήδη, οι πρόσφατες, εντατικές δοκιμές  δο-

κιμές των πρώτων μοντέλων της CF

Electric ξεκίνησαν το 2018 με Ολλανδούς

και Γερμανούς πελάτες, ενώ, αμέσως και

πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε η

πρώτη γενιά ηλεκτρικού φορτηγού.

Το DAF CF Electric είναι στις προτιμήσεις

των μεταφορέων που θέλουν να εντάξουν

ένα ηλεκτρικό φορτηγό στην γκάμα τους,

όντας ένα ιδανικό φορτηγό, για αστικές

περιοχές, με ατού τις μηδενικές εκπομπές

και την  αθόρυβη χρήση, συμπεριλαμβα-

νομένων γενικών απαιτήσεων διανομής,

όπως της προμήθειας σούπερ μάρκετ και

συλλογής αποβλήτων. 

Η DAF προσφέρει σήμερα το CF Electric

σε έκδοση τράκτορα 4x2 με μικρό φορτίο

37 τόνους και σε έκδοση 6x2. 

“
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Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί μια συγκεκρι-

μένη προσέγγιση από τον πελάτη. Αυτός είναι ο λόγος

για τον οποίο η DAF προσφέρει στους πελάτες της

υποστήριξη μέσω προηγμένων μοντέλων προσομοί-

ωσης διαδρομών για να βοηθήσουν τον επαγγελμα-

τία να βρει τον καλύτερο τρόπο κατανομής των

διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων συμ-

βουλών για έξυπνη και αποτελεσματική επαναφόρ-

τιση της μπαταρίας. Η DAF προσφέρει επίσης

συμβουλές - μαζί με επιλεγμένους προμηθευτές,

όπως την VDL - σχετικά με τη βέλτιστη υποδομή φόρ-

τισης.

■ Ειδικές συμβουλές για απόκτηση και χρήση

Χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας - η οποία διατηρεί περίπου τις ίδιες διαστάσεις – το νέο

CF Electric έχει ως αποτέλεσμα η εμβέλεια της αυτονομίας του σχεδόν να διπλασιαστεί σε σχέση με τις προ-

ηγούμενες γενιές. Πως γίνεται αυτό; Με την ταχεία επαναφόρτιση της.  Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας

διαρκεί περίπου 75 λεπτά χρησιμοποιώντας έναν σταθμό ταχείας φόρτισης. 

Με την επαναφόρτιση της μπαταρίας ο οδηγός του νέου ηλεκτρικού φορτηγού έχει πλέον μια αυτονομία

που μπορεί να αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα. Αυτό είναι πολύ εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την παραγωγι-

κότητα και την αποδοτικότητα του φορτηγού.

■ 500 ηλεκτρικά χιλιόμετρα την ημέρα
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“


■ DAF CF Electric 

Σασί:..................................................................... 4x2

Βάρος: ........................................................ 9.000 kg

Ηλεκτρικός κινητήρας: .............................. 210 kW

Ροπή: ......................................................... 2000 Nm

Χωρητικότητα μπαταρίας:....................... 350 kWh 

.............................(πραγματική χωρητικότητα 315)

Πλήρως φορτισμένο όχημα: ............έως 220 km

Μπαταρίες γρήγορης φόρτισης: .............75 λεπτά

.............................................................(στα 250 kW)

■ Ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο

Το CF Electric θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο,

ενώ η παράδοση αναμένεται να ξεκινήσει στις

αρχές του 2021.
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«Με την επέκταση της γκάμας μας, η νέα σειρά ηλεκτρικών CF Electric

ενισχύει τη θέση μας, θέτοντας την στην πρώτη γραμμή των ηλεκτρι-

κών οδικών μεταφορών», λέει ο Ron Borsboom, Εκτελεστικός

Διευθυντής της DAF Product Development. «Αυτό το φορτηγό ανα-

πτύχθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για  την βελτιστοποί-

ηση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις μας και με γνώμονα τις

χαμηλότερες εκπομπές CO2. 500 πλήρως ηλεκτρικά χιλιόμετρα την

ημέρα είναι κάτι που λύνει, πλέον τα χέρια των μεταφορέων. "

■ « Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός»
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Έρχονται τα τετρακίνητα VAN! OPEL VANS 4X4
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παρουσίαση «

OPEL VANS 4X4
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Οι Αλσατοί ειδικοί, της Γαλλικής Dangel, πραγματοποιούν

τις 4x4 μετατροπές στην τιμή των 6.400€ για το Combo

Cargo και 6.665€ για το Vivaro (+ 1.000€/300€ αντίστοιχα

για την προετοιμασία της μετατροπής από την Opel, όλες

τιμές Γερμανίας, χωρίς ΦΠΑ).

Οι οδηγοί των Combo και Vivaro μπορούν να επιλέξουν

μεταξύ των προγραμμάτων “Eco” και “Auto 4WD” μέσω

ενός περιστροφικού διακόπτη στον πίνακα οργάνων.

Στο πρόγραμμα “Eco” mode, το σύστημα 4x4 αποσυνδέ-

εται και τα οχήματα είναι ουσιαστικά προσθιοκίνητα, για

μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων,

στον αυτοκινητόδρομο, για παράδειγμα.

Αν τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν, ο οδηγός

μπορεί να αλλάξει σε “Auto 4WD” ακόμα και κινήσει. Ο

συνεκτικός συμπλέκτης του κεντρικού διαφορικού κα-

τανέμει στη συνέχεια μέρος της ροπής στον πίσω άξονα,

μόλις οι εμπρός τροχοί τείνουν να χάσουν την πρό-

σφυσή τους.

Σε ακόμα πιο απαιτητικές συνθήκες, οι οδηγοί μπορούν

να επιλέξουν “R. Lock” και να κλειδώσουν επιπρόσθετα

τον πίσω άξονα.

“
Οι επαγγελματίες που αναζητούν van μιας

Γερμανικής μάρκας, τα οποία εκτός από ικανότη-
τες στη μεταφορά φορτίων και την οικονομική κα-

τανάλωση προσφέρουν και αυξημένη πρόσφυση
με ένα επιλέξιμο σύστημα τετρακίνησης, πρέπει
να δουν πιο διεξοδικά τα Opel Combo Cargo και

Opel Vivaro. 

Επιλέξιμα προγράμματα : 
“ECO 2WD” FWD & “AUTO 4WD”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Το 4x4 Combo Cargo περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό του

το σύστημα ενεργητικής ασφάλειας ESP, και πλάκες προστα-

σίας για τον κινητήρα και το κιβώτιο, ενώ η απόστασή του από

το έδαφος είναι μεγαλύτερη κατά 90mm. Πρόσθετη προστα-

σία για το ρεζερβουάρ καυσίμου και τον πίσω άξονα, καθώς

και 20mm μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος (συνολικά

205mm) διατίθενται προαιρετικά. Με γωνίες προσέγγισης και

φυγής 26,6 o και 38,3o αντίστοιχα, και γωνία ράμπας 26o, το

Combo 4x4 μπορεί να αναρριχηθεί σε εδάφη με κλίση 41o

(87%).

Με πρόσθετη απόσταση από το έδαφος έως 60 mm, γωνίες

προσέγγισης/φυγής μέχρι 23,2/33,8o και γωνίες ράμπας έως

23,4o, οι επιδόσεις του Vivaro 4x4 σε συνθήκες off-road είναι

εφάμιλλες με αυτές των μοντέλων SUV.

Αναφορικά με την ικανότητα ‘αναρρίχησης’, το Vivaro 4x4 μπο-

ρεί να διαχειρίζεται κλίσεις έως 45%, ανάλογα με το ωφέλιμο

φορτίο (έως 1344 kg) και άλλους παράγοντες όπως τα ελα-

στικά και η επιφάνεια του δρόμου.

Όπως και οι υπόλοιπες σειρές Combo και Vivaro, οι εκδόσεις

4x4 στοχεύουν να προσφέρουν υψηλή απόδοση και χαμηλό

κόστος ιδιοκτησίας. Σημαντική συμβολή στην επίτευξη αυτών

των στόχων έχουν οι δύο turbo-diesel κινητήρες.

‘Αναρριχητική’ ικανότητα: το σύστημα τετρακίνησης ανταπεξέρχεται σε κλίσεις έως 87%
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Εκτός από το κάθισμα τύπου πάγκου για

τρεις επιβάτες, ένα κορυφαίο μήκος χώρου

φόρτωσης έως 3.440 mm και ωφέλιμο

φορτίο μέχρι 880kg, το 4x4 Combo Cargo

μήκους 4.753 mm μοιράζεται την ίδια απα-

ράμιλλη γκάμα προηγμένων συστημάτων

υποστήριξης οδηγού με τα υπόλοιπα μον-

τέλα της οικογένειας, Combo LCV και το επι-

βατικό Combo Life.

Η λίστα χρήσιμου εξοπλισμού περιλαμβάνει

Αυτόματο Cruise Control, Προειδοποίηση

Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness

Alert), Προειδοποίηση Επικείμενης

Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (Forward Collision

Alert) με Ανίχνευση Πεζού και Αυτόματο

Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic

Emergency Braking), Προειδοποίηση

Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Side Blind Spot

Alert) και Head-up Display.

Αποκλειστικό σε όλες τις LCV εκδόσεις του

Combo, συμπεριλαμβανομένου του 4x4

Cargo, είναι το Surround Rear Vision, που

αυξάνει την προς τα πίσω ορατότητα, κυ-

ρίως όταν το όχημα είναι πλήρως φορτω-

μένο, ενώ μία δεύτερη κάμερα στον

καθρέπτη της πόρτας του συνοδηγού περιο-

ρίζει το τυφλό σημείο σε αυτή την πλευρά

του οχήματος.

Ιδιαίτερα χρήσιμος και εξαιρετικός σε αυτό

το τμήμα της αγοράς είναι ο μεγάλος χώρος

ανάμεσα στα πίσω τόξα των θόλων των τρο-

χών, ώστε το Combo Cargo να μπορεί να

μεταφέρει μέχρι δύο ευρωπαλέτες.

Kορυφαία λειτουργικότητα και συστήματα
υποστήριξης οδηγού

COMBO CARGO 4x4
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Διαθέσιμο ως panel van σε τρία μήκη – small,
medium & large – με ισχυρούς δίλιτρους κι-
νητήρες και χωρητικότητα χώρου φόρτωσης
έως 6,6 κυβικά μέτρα, το Vivaro 4x4 προσφέ-
ρει παράλληλα γνήσιες ικανότητες εκτός δρό-
μου.
Μία ευρεία γκάμα συστημάτων υποστήριξης
και προηγμένων τεχνολογιών διατίθενται προ-
αιρετικά για το Vivaro 4x4. Η εμπρός κάμερα
και τα συστήματα υποστήριξης με έλεγχο
μέσω ραντάρ περιλαμβάνουν υποβοήθηση
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (lane keep
assist), αναγνώριση οδικών σημάτων (speed
sign recognition), αυτόματο cruise control,
προειδοποίηση επικείμενης εμπρόσθιας σύγ-
κρουσης (forward collision warning) και φρε-
νάρισμα έκτακτης ανάγκης (emergency
braking), προειδοποίηση τυφλού σημείου
(blind-spot warning) και park pilot μπροστά

και πίσω.
Τα συστήματα infotainment Multimedia Radio
και Multimedia Navi Pro συνοδεύονται από
μία μεγάλη οθόνη αφής 7,0”. Και τα δύο περι-
λαμβάνουν ενσωμάτωση τηλεφώνου μέσω
Apple CarPlay και Android Auto. Το
Multimedia Navi Pro επιπλέον περιλαμβάνει
Ευρωπαϊκή πλοήγηση με 3D απεικόνιση. Με
το “OpelConnect”, οι χρήστες μπορούν να
έχουν πρόσβαση στην κατάσταση του οχήμα-
τος και σε σχετικές πληροφορίες μέσω smart-
phone. Μπορούν επίσης να απολαμβάνουν
ξεγνοιασιά χάρη στα συστήματα κλήσεων
έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας. Το
LIVE Navigation1 προσφέρει online πληροφο-
ρίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, που
επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση και αποφυγή
καθυστερήσεων – σημαντικός παράγοντας
στην εποχή μας για τους επαγγελματίες.

Ένα για όλα: σε τρία μήκη οχήματος

VIVARO 4x4



Η Firestone παρουσιάζει το Performer
Extra για 20% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ● #18444

• Με βάση τα δημοφιλή ελαστικά Firestone Performer 85 και 70, το

νέο Firestone Performer Extra προσφέρει 20% μεγαλύτερη διάρκεια

ζωής. 1 

• Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ελαστικού βοηθά στη μείωση του

περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των μακροπρόθεσμων λειτουργικών

δαπανών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποδοτικότητα της επιχεί-

ρησης.

• Το Firestone Performer Extra θα κυκλοφορήσει σταδιακά στην

Ευρωπαϊκή αγορά σε 43 διαφορετικές διαστάσεις, από τον Ιούλιο του

2020.

Συνώνυμη με τη δύναμη και την αξιοπιστία στην αγορά αγρο-
τικών ελαστικών για περισσότερα από 100 χρόνια, η Firestone
κατακτά ένα ακόμη ορόσημο στη διαδρομή της για να προσφέ-
ρει προϊόντα κορυφαίων επιδόσεων και υψηλής ποιότητας
στους Ευρωπαίους αγρότες: το νέο, ιδιαίτερα ανθεκτικό ελα-
στικό Performer Extra.
Έχοντας ως βάση τα δημοφιλή ελαστικά Firestone Performer
85 και 70, το Performer Extra προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας
νέας, ενισχυμένης σύνθεσης γόμας κατά της φθοράς, που επε-
κτείνει τη διάρκεια ζωής του ελαστικού κατά 20% σε σύγκριση
με τους προκατόχους του.  Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του
ελαστικού συμβάλλει, στη μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος, στη μείωση του μακροπρόθεσμου λειτουργικού
κόστους και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησής.
Το Firestone Performer Extra δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για να
διαρκεί περισσότερο χρόνο. Η διπλή γωνία στα τακούνια του
πέλματος του ελαστικού προσφέρει μεγάλη πρόσφυση, ενώ η
δυνατότητα επιλογής Extra load (για επιπλέον φορτίο) -  προ-
σφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα φόρτωσης από πολλά ανταγω-
νιστικά προϊόντα. Όπως και οι προκάτοχοί του, το Firestone
Performer Extra έχει σχεδιαστεί με την αξιοπιστία ως προτε-
ραιότητα. Το ελαστικό διαθέτει αυτοκαθαριζόμενο πέλμα για
εξαιρετική πρόσφυση και βελτιωμένη απόδοση στην κατανά-
λωση καυσίμου, ενώ ο εύκαμπτος σκελετός του ελαστικού μει-
ώνει την συμπίεση του εδάφους και βελτιώνει τον χειρισμό στο
δρόμο καθώς και την άνεση. 

Το Firestone Performer Extra θα κυκλοφορήσει προοδευτικά
στην ευρωπαϊκή αγορά σε 43 διαφορετικές διαστάσεις, που κυ-
μαίνονται από 20 έως 42 ίντσες, από τον Ιούλιο του 2020. Το ελα-
στικό εξελίχθηκε στο ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και
ανάπτυξης της Bridgestone στην Ιταλία και παράγεται στο ερ-
γοστάσιο της Bridgestone στο Puente San Miguel, στην Ισπανία.
Καθώς οι σειρές ελαστικών Performer και Performer Extra
διατηρούν τις ίδιες διαστάσεις, είναι συμβατές τόσο στο ίδιο
όχημα όσο και στον ίδιο άξονα. Όπως και τα Firestone
Performer 85 και 70, το Performer Extra είναι κατάλληλο για
τα περισσότερα αγροτικά τρακτέρ.
«Η βοήθεια προς τους αγρότες βρίσκεται μέσα στην καρδιά της
Firestone από τότε που ιδρύθηκε αυτή η επιχείρηση - ο ίδιος ο
Harvey Firestone γεννήθηκε σε ένα αγρόκτημα», λέει ο Mark
Sanders, Επικεφαλής Πωλήσεων Αγροτικών Ελαστικών, στη
Bridgestone EMIA. «Αυτός είναι ο λόγος, που μέχρι σήμερα,
διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για επίλυση θεμάτων που απα-
σχολούν τους αγρότες, κατασκευάζοντας αξιόπιστα προϊόντα
ιδιαίτερης αντοχής. Το Firestone Performer Extra, η τελευταία
προσθήκη στη δημοφιλή σειρά Performer, προσφέρει όλα τα
οφέλη των προκατόχων του, αλλά τώρα με σημαντικά μεγαλύ-
τερη διάρκεια ζωής. Το 20 τοις εκατό1 είναι μια τεράστια δια-
φορά και θα αποτελέσει πραγματική εξοικονόμηση κόστους για
τους αγρότες που θα επιλέξουν να κάνουν τις εργασίες τους πιο
αποτελεσματικές και βιώσιμες με το Firestone Performer
Extra. "
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ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.

Η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυο υποκαταστημάτων της,

στα βόρεια προάστια, και συγκεκριμένα σε ένα από τα

πιο κομβικά σημεία, δίπλα στην Εθνική Οδό 

– και την Αττική Οδό, στην Τατοϊου. 

Με νέο κατάστημα στην Αθήνα

H εταιρεία ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. θυγατρική της

ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ , που δραστηριοποείται στην Ελλάδα

εδώ και 30 χρόνια , ασχολείται με το εμπόριο ανταλλα-

κτικών αυτοκινήτων και λιπαντικών, με εισαγωγές από

τις μεγαλύτερες μάρκες ανταλλακτικών απ’ όλο τον

κόσμο, με μεγάλη εξειδίκευση στο ηλεκτρολογικό υλικό

αυτοκινήτων, μεγάλων οχημάτων, σε φώτα επαγγελ-

ματικών οχημάτων, μιζών και δυναμό, καθώς και στον

κλιματισμό αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων.

Διαθέτει μεγάλη γκάμα γνησίων ανταλλακτικών όσο

και ανταλλακτικών για το aftermarket. 

Σήμερα, η εταιρεία ΣΚΛΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. διαθέ-

τει τρία καταστήματα. Το πρώτο έχει έδρα την Σπάρτη

(περιοχή Κοκκινοράχη), και άλλα δύο την Αθήνα. Το ένα

υποκατάστημα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κομβικά

σημεία της Αθήνας , στην Ορφέως 84, ενώ, πλέον, για

την διευκόλυνση των πελατών στα Βόρειο – δυτικά

προάστια, υπάρχει και το νέο κατάστημα, στην

Μεταμόρφωση. Το συγκεκριμένο, που βρίσκεται στην

Τατοϊου 22, διαθέτει, όπως και τα άλλα δύο, παλαιότερα

καταστήματα, μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών , όπου

χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εξυπη-

ρετήσει το κοινό του, τόσο στα ανταλλακτικά για επιβα-

τικά όσο και στα φορτηγά. Στόχος του νέου

υποκαταστήματος να διευρύνει το κοινό του, στην

Αττική, και ταυτοχρόνως να εξυπηρετήσει με τον πιο

ταχύ τρόπο, τα συνεργεία με τα οποία συνεργάζεται, όλα

αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για μια κίνηση, από τον ιδιο-

κτήτη της εταιρείας, που ολοκληρώνει την παρουσία

της εταιρείας σε δύο διαφορετικά σημεία στην Αττική.  

Ενδεικτικά, το νέο κατάστημα έχει τη δυνατότητα να

προωθεί στην αγορά μια πλήρη γκάμα ποιοτικών αν-

ταλλακτικών, λιπαντικών, αλλά και ότι αφορά το after

market, μέσα από ένα άριστα οργανωμένο και διαμορ-

φωμένο χώρο , με τα πιο σύγχρονα μέσα ώστε να επι-

τευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Όπως μας ανέφεραν, η  πολυετής παρουσία της εται-

ρείας στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την εμ-

πειρία του προσωπικού , διασφαλίζουν την ποιότητα

των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν. 






