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Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

To μέλλον, η τεχνολογία των φορτηγών, ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών, κόντρα στην πανδημία, δείχνει

να μην περιμένει. Οι κατασκευστές φορτηγών τρέχουν τα πρότζεκτ τους, κυνηγώντας τους στόχους αλλά

και τις πιέσεις της Ε.Ε. που επιθυμούν να αλλάξουν την φιλοσοφία των μεταφορών με πιο καθαρά και

ωφέλιμα για το περιβάλλον καύσιμα. Στο τεύχος που κρατάτε θα πάρετε μια ισχυρή γεύση για τα σχέδια

της Daimler Trucks που παρουσίασε δύο φορτηγά για το μέλλον. Ένα με υδρογόνο και ένα με ηλεκτρο-

κινητήρα. Και τα δύο δεν θα αργήσουν. Το δεύτερο,  , το Mercedes-Benz eActros LongHaul, είναι ένα

φορτηγό  μεγάλων αποστάσεων που κινείται αμιγώς με μπαταρία. Η μαζική παραγωγή του eActros

LongHaul αναμένεται να ξεκινήσει το 2024. Η αυτονομία του θα ανέρχεται σε περίπου 500 χιλιόμετρα με

μία φόρτιση της μπαταρίας. Στα μικρότερα, η CITROEN τρέχει τα ηλεκτρικά της βαν. Όπως το e-Jumper,

που θα έχει πολλά πλεονεκτήματα, θα μπαίνει στην πρίζα και σίγουρα θα υποστηριχθεί στο μέλλον από

τους δημόσιους ταχυφορτιστές, όντας το μοναδικό μειονέκτημα σήμερα, στην χώρα μας. Και αυτό είναι

μόνο η αρχή. Φουλ ηλεκτρικά, αρκετά Plug – in υβριδικά και βελτιωμένα ντίζελ, για κάθε μεταφορική.     

Kαλή σας ανάγνωση! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Σήμερα, ένας από τους κλάδους που έχει επηρεαστεί ανεπα-

νόρθωτα – και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με

τον μέσο όρο της δεκατίας 2000 – 2010 είναι η αγορά αυτοκι-

νήτου.  Ανεπηρέαστος δεν έμεινε και ο κλάδος των επαγγελ-

ματικών αυτοκινήτων (LCV, δηλαδή van, pick-up, αγροτικά

μέχρι 3,5 τόνους) μιας και ακολούθησε την πτωτική πορεία

των αυτοκινήτων και δίτροχων και υπέστη σημαντικές απώ-

λειες.

 ενημέρωση

■ Πόσο επηρεάστηκε η αγορά επαγγελματικών από

την κρίση την προηγούμενη δεκαετία

Έρευνα 

Ηταν μια δεκαετία (2010-2019) που καταβαράθρωσε την ελληνική οικονομία και τους επιμέρους νευραλγικούς

κλάδους. Αυτό είναι πλέον, αδιαμφησβήτητο, και στους επιμέρους κλάδους έχει αφήσει τις δικές του πληγές. 

“

Πόσο επηρεάστηκε η αγορά επαγγελματικών από την κρίση

την προηγούμενη δεκαετία
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“

Πόσο επηρεάστηκε η αγορά επαγγελματικών από την κρίση

την προηγούμενη δεκαετία

Χαρακτηριστικά, το 2010 πουλήθηκαν 10.631 μονάδες,

όταν ο μέσος όρος τις χρονιές 2000-2009 ήταν 20.809

μονάδες. Το 2012 και 2013 ήταν οι χρονιές αρνητικό

ορόσημο στην ελληνική αγορά επαγγελματικού αυτοκι-

νήτου, καθώς έφθασαν στο ναδίρ με 3.707 μονάδες (το

2012) και 3.431 μονάδες (το 2013) αντίστοιχα.

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, την προηγού-

μενη δεκαετία (2000-2009) η αγορά βίωσε μια απίστευτη

ανάπτυξη (όπως και οι υπόλοιποι τύποι οχημάτων) φτά-

νοντας το ιστορικό ρεκόρ των 208.095 πωλήσεων συ-

νολικά, με μέσο όρο ανά έτος τα 20.809 περίπου LCV

αυτοκίνητα (με την καλύτερη χρονιά να είναι το 2007 με

24.007 ταξινομήσεις). Δυστυχώς, το 2010 ήρθαν οι πρώ-

τες ενδείξεις για την ύφεση που θα επακολουθούσε τις

επόμενες χρονιές στον κλάδο του επαγγελματικού αυ-

τοκινήτου, λόγω της οικονομικής κρίσης που θα βίωνε

η χώρα μας.

Στην τελευταία δεκαετία (2010-2019) είχαμε 9 συνεχό-

μενες χρονιές κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των

10.000 πωλήσεων (όταν την προηγούμενη δεκαετία εί-

χαμε 6 χρονιές πάνω από τις 20.000 πωλήσεις). Μέσα

σε ένα διάστημα 3 ετών η αγορά είχε μια εντυπωσιακή

πτώση -67,70% (που φτάνει στο -85,7% αν συμπεριλά-

βουμε και τα στοιχεία του 2007) και από το 2014 και μετά

η αγορά ανέκαμψε επιδεικνύοντας άνοδο της τάξης του

+132,35%. Πάντως, οι συνολικές πωλήσεις αυτή την δε-

καετία δεν ξεπέρασαν το φράγμα των 100.000, μένοντας

μόνο στις 61.793 πωλήσεις.
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Πόσο επηρεάστηκε η αγορά επαγγελματικών από την κρίσητην προηγούμενη δεκαετία

Πρωταθλήτρια πωλήσεων την τελευταία δεκαετία ανα-

δεικνύεται η TOYOTA (όπως το ίδιο συνέβη και στην

αγορά των επιβατηγών αυτοκινήτων την ίδια περίοδο),

πραγματοποιώντας 10.446 πωλήσεις (η μοναδική εται-

ρεία που έχει πενταψήφιο αριθμό πωλήσεων) και το με-

ρίδιο που της αναλογεί είναι στο 16,90%. Οι θέσεις που

έχει καταλάβει η εταιρεία περιλαμβάνουν 5 πρωτιές

(1η), 4 δεύτερες θέσεις (2η) και μια 3η θέση το 2019 (1η

2010-2011 & 2013-2015, 2η το 2012 & 2016-2018 και 3η

το 2019). Βέβαια οι πωλήσεις της στο τέλος της δεκαετίας

έχουν πτώση -55,34% σε σχέση με το 2010 (2019 vs

2010).

Στην 2η θέση είναι η FORD με 8.223 πωλήσεις και με-

ρίδιο αγοράς 13,31%, έχοντας αύξηση των πωλήσεων

της κατά +25,94% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει κα-

ταλάβει η εταιρεία είναι μια 5η θέση το 2010,2012 & 2013,

3 δεύτερες θέσεις (2η) το 2014,2015 & 2019 και έχει να

επιδείξει 3 συνεχόμενες πρωτιές (1η) το 2016-2018.

Η FIAT (πρωταθλήτρια πωλήσεων για το 2019), βρίσκε-

ται στην 3η θέση των συνολικών πωλήσεων LCV για

την περασμένη δεκαετία, έχοντας πουλήσει 7.181 οχή-

ματα (με μερίδιο αγοράς 11,62%). Οι θέσεις που έχει κα-

ταλάβει η εταιρεία είναι 3 τέταρτες θέσεις (4η) το

2011,2015 & 2017, 5 τρίτες θέσεις (3η) το

2010,2012,2014,2016,2018 και την 1η θέση το 2019 (ταξι-

νομώντας 1.403 LCV οχήματα). Και η FIAT είδε τις πω-

λήσεις της να αυξάνονται κατά +30,63% το 2019 σε σχέση

με την αρχή της δεκαετίας (2010).

H NISSAN βρίσκεται στην 4η θέση με 5.875 πωλήσεις

και 9,51% μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας σημαντικές

απώλειες στις πωλήσεις της κατά -50,26% (2019 vs

2010). Η εταιρεία είχε μια εξαιρετική πορεία την τριετία

2010-2012, καταλαμβάνοντας 2 συνεχόμενες δεύτερες

θέσεις (2η) το 2010 & 2011, και μια 1η θέση το 2012.

Έκτοτε η εταιρεία κατέλαβε 3 συνεχόμενες χρονιές την

6η θέση (2014-2016), το 2016 κατέλαβε την 4η θέση, και

τα τελευταία 3 χρόνια (2017-2019) απέσπασε την 5η

θέση.







“

Πόσο επηρεάστηκε η αγορά επαγγελματικών από την κρίσητην προηγούμενη δεκαετία

Στην 5η θέση βρίσκεται η PEUGEOT με 4.580 πωλή-

σεις και μερίδιο αγοράς 7,41%. Είναι η μοναδική εταιρεία

του τοπ 10 που είδε τις πωλήσεις της να σημειώνουν την

μεγαλύτερη άνοδο της τάξεως του +360,22% από το 2010

στο 2019. Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι

μια 13η θέση το 2010 (η χειρότερη μέσα στην δεκαετία),

μια 8η θέση το 2011, μια 10η θέση το 2012, μια 9η θέση

το 2013, μια 7η θέση το 2014, δυο συνεχόμενες πέμπτες

θέσεις (5η) τα έτη 2015 & 2016, μια 3η θέση (η καλύτερη

μέσα στην δεκαετία) το 2017 και 2 τέταρτες θέσεις (4η)

το 2018 & 2019. 

Στην 6η θέση βρίσκεται η VW με 3.849 πωλήσεις και

6,23% μερίδιο αγοράς. Οι πωλήσεις της μειωθήκαν κατά

-24,47% (2019 vs 2010), ενώ οι θέσεις που έχει καταλά-

βει η εταιρεία είναι μια 7η θέση το 2010, μια 5η θέση το

2011, μια 4η το 2012, μια 3η το 2013 (η καλύτερη μέσα

στην δεκαετία), μια 5η το 2014, μια 7η θέση 2015,  3 συ-

νεχόμενες έκτες θέσεις (6η) το 2016-2018 και την 8η

θέση το 2019.
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Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων 
EΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ το Σεπτέμβριο 2020

■ Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ 
οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:

Iαν-Σεπτ  2020 Iαν-Σεπτ  2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 60.046 92.772 -35,3%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 5.385 6.294 -14,4%

Καινούργια λεωφορεία 232 293 -20,8%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 27.959 31.472 -11,2%

Σεπτ   2020 Σεπτ   2019 Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 7.107 5.899 +20,5%  

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 625 517 +20,9%

Καινούργια λεωφορεία 31 12 +158,3%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 4.174 3.544 +17,8%
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“

“

Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως η ατμοσφαιρική ρύπανση 

έχει ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. 

Πλέον αναγνωρίζεται επιστημονικά πως ακόμα και τα έμ-

βρυα επηρεάζονται άμεσα από την ποιότητα του αέρα και αξί-

ζει να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό πληγέντων του

ρυπογόνου αέρα είναι τα παιδιά, καθώς αναπνέουν ταχύτερα

από τους ενήλικες και άρα ο όγκος ρύπων που εισέρχεται 

Τα οχήματα που διαθέτουν παρωχημένες αντιρρυπαντικές

τεχνολογίες είναι από τις κύριες αιτίες για τα αυξημένα επί-

πεδα αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM2.5), οξειδίων

του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟΧ, ΝΟ2), ρύπους

που παρουσιάζονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα στα

αστικά κέντρα. στον οργανισμό τους είναι μεγαλύτερος (WHO

2005).

 ενημέρωση

■ Πώς επηρεάζεται η υγεία και το προσδόκιμο ζωής 

από τους ρύπους στην ατμόσφαιρα

Ρύποι - Ο ρόλος των μεταφορών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί κάθε χρόνο πως αυξάνονται σημαντικά οι πρόωροι θάνατοι,

κυρίως στα αστικά κέντρα, από τους ρύπους που αναπνέουμε. Εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιοπάθειες, πνευμονο-

πάθειες, αναπνευστικές λοιμώξεις κ.α. είναι από τις πιο συνήθεις αιτίες πρόωρων θανάτων.





● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ● #18518





“

Ρύποι - Ο ρόλος των μεταφορών

Σε πρόσφατη δημοσίευση του ΕΚΠΑΑ (Περιβάλλον και Υγεία 2019) παρου-

σιάζονται αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν την άμεση ανάγκη για μείωση

των ρύπων. Μεταξύ των ετών 2014-2016, ο ετήσιος αριθμός θανάτων, γε-

νικά, στη χώρα μας αγγίζει τους 113.558. Σε κατανομή αιτιών, τα ποσοστά

είναι 40% καρδιαγγειακά νοσήματα, 12% αναπνευστικά, 6% καρκίνος του

πνεύμονα και 3% αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Πιο συγκεκριμένα

αναφέρεται ότι ετησίως 6.487 θάνατοι αποδίδονται στην έκθεση στα σω-

ματίδια (ΡΜ2.5) στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά

καταγραφής να αφορούν στους πληθυσμούς της Αθήνας (58%, 3.788 θά-

νατοι) και της Θεσσαλονίκης (13%). Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, οι μα-

κροχρόνιες επιπτώσεις του ρύπου διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2)

αντιστοιχούν σε 160 θανάτους. Στο παρακάτω γράφημα είναι εμφανής η

διαφορά ποιότητας αέρα μεταξύ του αστικού και αγροτικού περιβάλλον-

τος.

ι συνεχόμενες υπερβάσεις στις ανώτατες τιμές ορίων που έχει θέσει ο ΠΟΥ

είναι από τις αιτίες που αυξάνουν τα νούμερα των πρόωρων θανάτων στη

χώρα μας. 

Δημοσιεύσεις ερευνητικών κέντρων καταλήγουν πως η μείωση ρύπων

κατά 50% θα είχε ως αποτέλεσμα περίπου 8.000 λιγότερους θανάτους στην

Ελλάδα και συγχρόνως πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος ως προς τους πό-

ρους που διατίθενται ετησίως στον τομέα της δημόσιας υγείας.



• Μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων στα
αστικά κέντρα που θα ενθαρρύνουν τη
χρήση νεότερων, πιο καθαρών οχημά-
των.
• Αυστηρότερος και πιο ακριβής έλεγχος
ρύπων στα ΚΤΕΟ και άμεση εγκατά-
σταση σε αυτά ειδικών μετρητών εκπομ-
πών σωματιδίων.
• Μηχανογράφηση της κάρτας καυσαε-
ρίων.
• Καλή εφαρμογή του ωραρίου φόρτω-
σης και εκφόρτωσης φορτηγών προμη-
θειών στα αστικά κέντρα.
• Αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του
δακτυλίου, με βάση και τα σύγχρονα
ηλεκτρονικά μέσα.
• Ισχυρά κίνητρα κυκλοφορίας και στάθ-
μευσης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
• Πυκνές, σύγχρονες αστικές δημόσιες
μεταφορές.

■ Μία σειρά αυστηρότερων μέτρων 

κρίνεται πλέον αναγκαία για την 

καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής

ρύπανσης στην χώρα μας:
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Volvo Connect τεχνολογία «



Νέες υπηρεσίες & εφαρμογές
για την παρακολούθηση φορτηγών

Το νέο ψηφιακό χωροδικτύωμα δίνει τη δυνατότητα 
στο μεταφοριό έργο να γίνει πιο αποδοτικό, 

λειτουργικό και εύκολο! 

Σε αυτό το πεδίο, η λέξη – κλειδί είναι η τηλεμα-

τική. Ουσιαστικά, οι ιδιοκτήτες φορτηγών και

εταιρείες μεταφορών κάνουν όλο και συχνότερη

χρήση τηλεματικής και ψηφιακών υπηρεσιών

για βελτίωση της παραγωγικότητας και απόδο-

σης των εργασιών τους, ωστόσο αυτό σημαίνει

παράλληλα αύξηση διαφορετικών συστημάτων

και διεπαφών. 

Σαφώς, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες

φορτηγών επιθυμούν να ελέγχουν την κίνηση

των φορτηγών, με απώτερο στόχο να λαμβά-

νουν δεδομένα, ώστε να υπολογίζουν και να

επαναπροσδιορίζουν προς όφελος τους το με-

ταφορικό κόστος ανά φορτηγό, δρομολόγιο κ.α.

Σε αυτό το πεδίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες και

οι κατασκευαστές φορτηγών δίνουν εξαιρετικές

λύσεις, με ακρίβεια υπολογισμού. 

Ουσιαστικά, στο μεγαλύτερο πεδίο στην βιομη-

χανία μεταφορών σήμερα, εξακολουθούν να

υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της

διαφάνειας, της απόδοσης και της παραγωγικό-

τητας. Ο συνδυασμός συνδεσιμότητας και ανά-

λυσης δεδομένων ανοίγει νέες ευκαιρίες για

υποστήριξη των ιδιοκτητών φορτηγών. 
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Kαι τι δεν προσφέρουν οι νέες υπηρεσίες στους οδηγούς φορτηγών 
αλλά και τους ιδιοκτήτες μεγάλων στόλων επαγγελματικών οχημάτων. 

Οι εφαρμογές (apps) προσφέρουν και μια σειρά πολλαπλών δυνατοτήτων,, 
ώστε ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα 

απευθείας στην οθόνη πολυμέσων φορτηγού του, σαν να βρίσκεται στο γραφείο! 
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Μια από αυτές είναι η Volvo Connect, με ποι-

κίλες ψηφιακές και συνδεδεμένες υπηρεσίες

μπορούν να συνδυάζονται σε ένα φιλικό

προς το χρήστη portal. Το Volvo Connect , που

ήδη εφαρμόζεται στα περισσότερα φορτηγά,

επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις σημαντικές

υπηρεσίες και πληροφορίες που είναι απα-

ραίτητες για τη λειτουργία και εξέλιξη της κα-

θημερινής σας επαγγελματικής

δραστηριότητας, από ένα και μόνο σημείο

‘επαφής'. 

Εκτός από τη διαχείριση στόλου και τον προ-

γραμματισμό συντήρησης, πολλές νέες

εφαρμογές υποστηρίζουν πολλά ακόμα λει-

τουργικά θέματα, όπως βοήθεια στη διαχεί-

ριση και τη νομική συμμόρφωση. 

Το Volvo Connect  προσφέρει επίσης μια

‘δευτερογενή αγορά' όπου παρέχεται η δυ-

νατότητα εγγραφής σε πρόσθετες υπηρεσίες. 

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τη

διεπαφή ώστε να έχουν ταχεία και εύκολη

πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και

υπηρεσίες.

Με γνώμονα αυτή την ταχεία μεταμόρφωση,

το Volvo Connect έχει εξελιχθεί σαν μία μα-

κροπρόθεσμη λύση. Καθώς εμφανίζονται

νέες λειτουργίες και πληροφορίες ενώ εξε-

λίσσονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες, τόσο

από τη Volvo Trucks, από εταίρους της βιο-

μηχανίας και εξωτερικούς παρόχους λογι-

σμικού, το Volvo Connect θα επιτρέψει στους

πελάτες την πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες

και τη πλήρη αξιοποίησή τους. Επίσης, θα

βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση των επαγ-

γελματιών σε ένα συναρπαστικό, νέο ψη-

φιακό μέλλον.
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τεχνολογία «

Πρόσβαση σε Δεδομένα (Data Access) 
- νέα υπηρεσία βασισμένη σε cloud για μικτούς στόλους 

Σε συνδυασμό με το Volvo Connect, η Volvo Trucks παρουσιάζει επίσης

το Data Access, μία νέα υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση δεδο-

μένων και την πρόσβαση μέσω cloud σύμφωνα με το πρότυπο Remote

FMS (rFMS). Αυτό παρέχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στα υπάρχοντα συ-

στήματα των πελατών και αξιοποίηση δεδομένων από οχήματα από μι-

κτούς στόλους, ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τη μάρκα, προς όφελος του

τομέα μεταφορών.

Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που παρουσιάζονται είναι η Dynafleet Safety

Service σχεδιασμένη για να βοηθά τους πελάτες να παρακολουθούν

ασφαλείς οδηγικές συμπεριφορές και τα πλεονεκτήματα των ενεργητικών

συστημάτων ασφάλειας του οχήματος. Η υπηρεσία Vehicle Status παρα-

κολουθεί βασικά συστήματα του οχήματος και βοηθά να αναγνωρίζονται

πιθανές δυσλειτουργίες, είτε για άμεση επισκευή ή για το επόμενο σέρ-

βις.

Portal πελατών 
Volvo Connect 

Το Volvo Connect συνδυάζει

ψηφιακές και συνδεδεμένες

υπηρεσίες σε μία και μονα-

δική διεπαφή, διευκολύνον-

τας την πρόσβαση σε

πληροφορίες, ειδήσεις και

λειτουργίες που είναι απα-

ραίτητες για μία αποδοτική,

καθημερινή επαγγελματική

δραστηριότητα. 
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Ευρεία τεχνογνωσία στην ηλεκτροκίνηση

Η πρώτη πρακτική λειτουργία του φορτηγού χαμηλού δαπέδου Mercedes-Benz eEconic, το οποίο είναι
βασισμένο στο eActros και ανακοινώθηκε φέτος από τη Daimler Trucks, έχει προγραμματιστεί για το

2021, ενώ η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2022. 



Το eEconic θα χρησιμοποιείται κυρίως ως όχημα

συλλογής απορριμμάτων σε εφαρμογές διαχείρισης

των αστικών αποβλήτων. Τα φορτηγά με μπαταρία

αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για τον συγκεκρι-

μένο τομέα, στον οποίο τα δρομολόγια είναι σχετικά

σύντομα και αυστηρά προγραμματισμένα, οι αποστά-

σεις δεν ξεπερνούν τα 100 περίπου χιλιόμετρα και η

αναλογία συχνών στάσεων είναι πολύ μεγάλη. Στις

Ηνωμένες Πολιτείες, το Freightliner eM2 μεσαίας κα-

τηγορίας και το Freightliner eCascadia βαριάς κατη-

γορίας υποβάλλονται αυτήν τη στιγμή σε πρακτικές

δοκιμές με τη συμμετοχή πελατών. Η αυτονομία-στό-

χος των οχημάτων για τη μαζική παραγωγή ανέρχεται

σε 370 km (eM2) και 400 km (eCascadia). Η έναρξη

τεχνολογία «

Daimler Trucks & Buses
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της μαζικής παραγωγής του eCascadia έχει προ-

γραμματιστεί για τα μέσα του 2022 και του

Freightliner eM2 για τα τέλη του 2022. Μια μικρή

σειρά 170 και πλέον ελαφρών φορτηγών FUSO

eCanter χρησιμοποιούνται από πολλούς πελάτες σε

Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη - τα

πρώτα παραδόθηκαν στους πελάτες το 2017. Το

eCanter προσφέρει αυτονομία 100 km. Στη Daimler

Buses, το Mercedes-Benz eCitaro παράγεται μαζικά

από το φθινόπωρο του 2018. Το 2022 θα ακολουθή-

σει η έκδοση με κυψέλες καυσίμου, για επέκταση

της αυτονομίας. Με σχεδόν 400 οχήματα να χρησι-

μοποιούνται από πελάτες σε όλο τον κόσμο, η

Daimler Trucks & Buses έχει αποκτήσει μεγάλη

πρακτική εμπειρία στα ηλεκτρικά οχήματα και έχει

καταγράψει συνολικά πάνω από επτά εκατομμύρια

διανυθέντα χιλιόμετρα από ηλεκτρικά φορτηγά και

λεωφορεία με μπαταρία, τα οποία βρίσκονται σε

φάση είτε δοκιμής είτε μαζικής παραγωγής.

Δομοστοιχειωτή αρχιτεκτονική 

ePowertrain
Στο πλαίσιο της στρατηγικής παγκόσμιας
πλατφόρμας που ακολουθεί, η Daimler
Trucks χρησιμοποιεί μια παγκοσμίως ομοι-
όμορφη βασική αρχιτεκτονική για όλα τα
ηλεκτρικά φορτηγά, το ePowertrain. Στην
καρδιά της τεχνολογίας του ePowertrain
βρίσκεται, ως πρώτο βήμα, η ενσωματω-
μένη ηλεκτροκίνηση, το eDrive. Αυτό έχει
τη μορφή ενός ηλεκτρικού φορέα, δηλαδή,
ενός ηλεκτρικού άξονα με έναν ή δύο εν-
σωματωμένους ηλεκτροκινητήρες και κι-
βώτιο ταχυτήτων. Το eDrive αναπτύχθηκε
εσωτερικά από τους ειδικούς της Daimler
και προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα σε
σχέση με τα συστήματα που χρησιμοποιούν
έναν κεντρικό κινητήρα. 
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Για παράδειγμα, η πιο συμπαγής σχεδίαση αυξάνει τον
διαθέσιμο χώρο για την τοποθέτηση μιας μεγαλύτερης
μπαταρίας υψηλότερης χωρητικότητας, γεγονός που
επιδρά θετικά στην αυτονομία. Επιπλέον, η υψηλή χω-
ρητικότητα της μπαταρίας διασφαλίζει τη μετάδοση με-
γάλης ποσότητας ισχύος στον ηλεκτρικό άξονα,
επιτρέποντας συνεχή τροφοδοσία ισχύος. Οι δυνατότη-
τες ανάκτησης ενέργειας αυξάνονται επίσης μέσω του
συνδυασμού μιας μεγάλης μπαταρίας με ηλεκτροκινη-
τήρες μεγάλης ισχύος.Το eDrive πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθεί σε διάφορα οχήματα της Daimler Trucks για τη
μεσαία και βαριά κατηγορία παγκοσμίως – είτε κινούν-
ται αμιγώς με μπαταρία είτε με κυψέλη καυσίμου
υδρογόνου. Το eDrive έχει σχεδιαστεί ως οικογένεια
συστημάτων κίνησης με διάφορες εκδόσεις, από τις

οποίες η πρώτη θα κάνει πρεμιέρα στο Mercedes-
Benz eActros μαζικής παραγωγής. Το eDrive, το οποίο
εντάσσεται σε ένα αρθρωτό σύστημα, θα μπορεί να
προσαρμόζεται ανάλογα με την αγορά, την κατηγορία
και τον τύπο οχήματος. 
Έτσι, η παγκόσμια φιλοσοφία του δομοστοιχειωτού
ePowertrain δημιουργεί συνέργειες όσον αφορά στις
τεχνολογικές εξελίξεις στις διάφορες αγορές και κατη-
γορίες, καθώς και οικονομίες κλίμακας, αφού αυξά-
νεται ο αριθμός όμοιων εξαρτημάτων. Επομένως,
προκύπτουν ανταγωνιστικά κόστη, που μπορούν να
μεταβιβαστούν στους πελάτες. Επιπλέον, το γεγονός ότι
πολλά από τα εξαρτήματα θα προέρχονται από τα συμ-
βατικά συστήματα μετάδοσης κίνησης θα συμβάλλει
σε ανταγωνιστικά κόστη ανάπτυξης και παραγωγής.

Daimler Trucks & Buses
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τεχνολογία «

Η συμβουλευτική προσέγγιση της Daimler Trucks

Τα επόμενα χρόνια, οι πελάτες φορτηγών θα κληθούν να επι-
λέξουν την τεχνολογία κίνησης που τους ταιριάζει περισσό-
τερο – ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και τη
συγκεκριμένη χρήση. Στόχος των συμβούλων της Daimler
Trucks είναι να ανταποκριθούν σε αυτήν την σταδιακά αυξα-
νόμενη πολυπλοκότητα, προσφέροντας προσαρμοσμένες λύ-
σεις την κατάλληλη στιγμή. Θα βρίσκονται δίπλα στον πελάτη
σε κάθε βήμα της διαδικασίας και θα συνεργάζονται μαζί του,
αναπτύσσοντας κατάλληλες λύσεις για την ένταξή του στην
ηλεκτροκίνηση. Κεντρική ιδέα της συμβουλευτικής προσέγ-
γισης της Daimler Trucks για τον εξηλεκτρισμό των στόλων
φορτηγών είναι ότι η αυτονομία οχήματος και οι υποδομές
φόρτισης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία πτυχή. Γι’
αυτό, οι ειδικοί της Daimler Trucks εξετάζουν ενδελεχώς
τους πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης των υποδομών και
διαδικασιών φόρτισης αυτών καθαυτών.

Με αυτήν την προσέγγιση για το οικοσύστημα της ηλεκτροκί-
νησης, η Daimler Trucks επιδιώκει μια ολιστική, παγκόσμια
μέθοδο, που εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Ο
κατασκευαστής συνεργάζεται με εξειδικευμένους εταίρους
από όλους τους συναφείς κλάδους, προκειμένου να προσφέ-
ρει στους πελάτες πρόσβαση στα απαραίτητα εξαρτήματα. Στις
αρχές του έτους, η Daimler Trucks έκανε ακόμη ένα βήμα,
παρουσιάζοντας μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη δημι-
ουργία υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά με μπα-
ταρία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eTruck Charging
Initiative, η Daimler Trucks συνενώνει τους βασικούς φορείς
– πελάτες ηλεκτρικών φορτηγών, διαχειριστές δικτύων ηλε-
κτρικής ενέργειας και προμηθευτές ενέργειας, καθώς και κα-
τασκευαστές υλικού φόρτισης και προμηθευτές λογισμικών
φόρτισης – προάγοντας λύσεις κοινών υποδομών για πελά-
τες ηλεκτρικών φορτηγών εντός του δικτύου.

Ευρεία τεχνογνωσία στην ηλεκτροκίνηση
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Είναι το 3o αμιγώς ηλεκτρικό Επαγγελματικό Όχημα και το 6ο συνολικά ηλεκτρικό μοντέλο 

που παρουσιάστηκε το 2020 από τη Γαλλική Mάρκα, ύστερα από τα Ami, C5 Aircross SUV Plug-in

Hybrid, νέο ë-C4, ë-Jumpy και ë-SpaceTourer. Από το 2021, ολόκληρη η γκάμα των ελαφρών 

επαγγελματικών οχημάτων της Citroën, θα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρική έκδοση, 

καθώς αναμένεται ακόμα το ë-Berlingo τον επόμενο χρόνο. 

Τονέο  ë-Jumper - 100% ËLECTRIC VAN, είναι ειδικά σχε-
διασμένο για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επαγγελμα-

τιών - χρηστών που θα επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει
καλύτερα στις ανάγκες τους, καθώς το μοντέλο θα προσφέρεται
με 2 επίπεδα αυτονομίας (έως 340 χλμ. στον κύκλο πιστοποίησης
WLTP) για να ταιριάζει απόλυτα σε κάθε ανάγκη, 4 εκδόσεις μή-
κους και 3 ύψους, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.890 kg και μέγιστο
διαθέσιμο όγκο φόρτωσης έως 17 κυβικά μέτρα. Το μέγιστο
μικτό βάρος του οχήματος, επιτρέπει τη μεταφορά έως και 4
τόνων, ενώ διαθέτει μέχρι και 9 χρήσιμες τεχνολογίες για να δι-
ευκολύνει την καθημερινή ζωή των επαγγελματιών οδηγών.
Αυτή η ηλεκτροκίνητη έκδοση, "Inspirëd by Pro" θα ενισχύσει τη
γκάμα του Jumper από το πρώτο τρίμηνο του 2021 όταν και θα
είναι διαθέσιμο για παραγγελία μέσω του Επίσημου Δικτύου
Αντιπροσώπων της Citroën.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι έχει να κάνει με την

αυτονομία και τη φόρτιση της μπαταρίας του νέου

CITROEN e-JUMPER 100%  ELECTRIC VAN, οι

επιλογές είναι δύο:

• 200 km (WLTP) με 37 kWh μπαταρίες Ιόντων-
Λιθίου, που είναι διαθέσιμο στις επιλογές διαμόρ-
φωσης αμαξώματος L1 και L2
• 340 km (WLTP) με 70 kWh μπαταρίες, έκδοση
διαθέσιμη στις επιλογές διαμόρφωσης L2S, L3 και
L4.

Οι μπαταρίες του CITROËN Ë-JUMPER 100%
ËLECTRIC VAN κατασκευάζονται από την BEDEO
και καλύπτονται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000
km για το 70% της χωρητικότητάς τους. 
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ηλεκτροκίνηση«

CITROEN
e-Jumper

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο ηλεκτρικό βαν! 



Σε ότι έχει να κάνει με τη φόρτιση, οι

επιλογές που προσφέρει το CITROEN

e-JUMPER 100%  ELECTRIC VAN,

είναι: 

o   οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι σταθμοί φόρ-
τισης με παροχή από 3,7 έως και 22 kW
με το καλώδιο που περιλαμβάνεται στο
βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου
o   οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης με πα-
ροχή 50kW, με τη χρήση των οποίων οι
μπαταρίες φτάνουν στο 80% της χωρη-
τικότητάς τους, μέσα σε μια ώρα. 

Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα είναι 120 ίπποι, με μέγιστη τιμή ροπής τα 260 Nm. Η τελική ταχύτητα του CITROËN Ë-
JUMPER 100% ËLECTRIC VAN είναι τα 110 km/h (για τις εκδόσεις με ωφέλιμο φορτίο 3,5 τόνων) και 90 km/h (για τις
εκδόσεις με ωφέλιμο φορτίο 4 τόνων). 
Φυσικά, όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία του αυτοκινήτου σε κάθε περιοχή περιορισμέ-
νης κυκλοφορίας λόγω μηδενικών εκπομπών ρύπων, καθώς και με το ιδιαίτερα περιορισμένο λειτουργικό κόστος,
όπως κάθε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

Μονοφασικό 

Wallbox

Ηλεκτρική

Ενέργεια

37 kWh 

μπαταρία

70 kWh 

μπαταρία

Τριφασικό

Wallbox
Ταχυφόρτιση

7 kW 22 kW 50 kW

6 ώρες 5 ώρες 1ώρα/0-80%

12ώρες 9 ώρες 1ώρα/0-80%
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Η διαφορά στην εικόνα του e-JUMPER

Στο αμάξωμα, αυτό που κάνει το Ë-JUMPER να ξεχωρίζει,
είναι η θυρίδα φόρτισης που βρίσκεται τοποθετημένη εμ-
πρός και αριστερά για να έχει εύκολη πρόσβαση ο οδηγός,
όπως και στις συμβατικές εκδόσεις του μοντέλου με τους
κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το μονόγραμμα “ë” εμφα-
νίζεται στο εμπρός μέρος, στη μάσκα και στα φτερά, καθώς
και στην πίσω δεξιά πόρτα. 
Στην καμπίνα, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ηλε-
κτρική λειτουργία, αλλά και την αυτονομία, προβάλλονται
στον εσωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου, έτσι ώστε με
μια ματιά να μπορεί να δει:
•  Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
•  Την επιλεγμένη ταχύτητα (D, N, R)
•  Τα επίπεδα Ampere (A) και Volt (V) της μπαταρίας σε
πραγματικό χρόνο
•  Την ένδειξη “Go Green” που μένει αναμμένη όσο ο κι-
νητήρας είναι σε λειτουργία. 
Με 4 μήκη αμαξώματος (L1: 4.963mm, L2: 5.413mm, L3:
5.998mm, L4: 6.363mm), το  Ë-JUMPER 100% ËLECTRIC
VAN προσφέρει τις καλύτερες επιλογές που μπορεί να ζη-

τήσει κανείς σε αυτοκίνητο της κατηγορίας, διαθέτοντας
εκδόσεις με κλειστή και ανοιχτή καρότσα. Το πλάτος ανά-
μεσα στους θόλους των τροχών πίσω, είναι 1,42m στις εκ-
δόσεις Van που δίνει μεγάλα περιθώρια εκμετάλλευσης
για τον επαγγελματία που θέλει πολύ χώρο για μεταφορές. 
Οι επιλογές μεταξονίου είναι τρεις (L1: 3,0m, L2: 3,45m,

L3 και L4: 4,04m), ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν να επιλέ-
ξουν ανάμεσα σε τρία διαφορετικά ύψη στην κατηγορία
Van στους κλειστούς χώρους φόρτωσης (Η1: 2.254mm,
H2: 2.524mm, H3: 2.764mm). Ο ωφέλιμος χώρος φόρτω-
σης κυμαίνεται ανάλογα την έκδοση, από 8 έως 17 κυβικά
μέτρα.
Σε επίπεδο εξοπλισμού το ë-Jumper διαθέτει 9 πολύ χρή-
σιμα συστήματα υποβοήθησης για τον οδηγό, προκειμένου
οι διαδρομές του να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ξεκούρα-
στες και απαλλαγμένες από το άγχος: 
➢ Active Safety Brake, φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο
σε περίπτωση που εντοπιστεί εμπόδιο στην πορεία του
➢ Hill Start Assist, σύστημα εκκίνησης σε ανωφέρεια, για
να ξεκινά εύκολα σε ανηφόρα χωρίς να κινείται προς τα

ηλεκτροκίνηση«

CITROEN
e-Jumper




πίσω
➢ Lane Departure Warning System, για να ει-
δοποιεί τον οδηγό κάθε φορά που αλλάζει ακού-
σια λωρίδα κατεύθυνσης
➢ Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρ-
καρίσματος, για να γίνονται οι στάσεις και οι ελιγ-
μοί πολύ πιο εύκολοι
➢ Έξυπνα φώτα, για να ανάβουν αυτόματα όταν
το εξωτερικό φως δεν είναι αρκετό
➢ Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας
➢ Cruise Control και περιοριστής ταχύτητας
➢ Σύστημα ανίχνευσης οχήματος στο “τυφλό” ση-
μείο των καθρεπτών
➢ Σύστημα ελέγχου της πορείας σε έντονη κα-
τωφέρεια και προηγμένο σύστημα ελέγχου της
πρόσφυσης
Όλα τα παραπάνω, συνδυάζονται με μοναδικές

δυνατότητες διαμόρφωσης της καμπίνας για τους
επιβάτες, εκεί που υπάρχουν 13 θήκες αποθή-
κευσης αντικειμένων, στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνεται το ράφι αποθήκευσης πάνω από το
εμπρός παρμπρίζ, που έχει χωρητικότητα 22 λί-
τρων και αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλι-
σμού όλων των εκδόσεων.  
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To e-JUMPER με μια ματιά

o   Best in Class - Μια ευρεία επιλογή για όλους τους
τύπους αμαξώματος, ιδίως με μετατροπές καμπίνας
πλαισίου και πλατφόρμας
o   Best in Class - Η μεγαλύτερη αυτονομία στην κατη-
γορία έως και 340 km χάρη στην μπαταρία 70 kWh
o   Best in Class - Εκμεταλλεύσιμο πλάτος 1,422 m με-
ταξύ των θόλων και 1,870 m μεταξύ των χωρισμάτων
o   Best in Class στην έκδοση 4 τόνων
o   Ωφέλιμο φορτίο έως 1.265 kg
o   Χώρος φόρτωσης/όγκος, ίδιος με αυτόν της έκδο-
σης εσωτερικής καύσης, έως 17 m3 (L4H) - είναι ο κα-
λύτερος στην αγορά. Oι πίσω πόρτες ανοίγουν σε 90° ή
180°. Προαιρετικά διαθέσιμο είναι 270° άνοιγμα
o   Μεγάλες συρόμενες πλευρικές πόρτες με πλάτος
έως 1,25 m
o   Διαμορφώσιμο κατώφλι φόρτωσης: χάρη στη ρυθ-
μιζόμενη πίσω ανάρτηση, μειώνεται ή αυξάνεται κατά 7
cm
o   Οθόνη αφής 5" που παρέχει πρόσβαση στο ηχοσύ-
στημα με συμβατότητα MP3 και Bluetooth και στην
πλοήγηση
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Νέο Transit με μικτό βάρος 5 τόνων
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παρουσίαση «

FORD TRANSIT
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Το ισχυρότερο Transit που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ford

φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στα μηχανικά του μέρη

προκειμένου να προσφέρει το καλύτερο ωφέλιμο φορτίο

και περισσότερες δυνατότητες, διατηρώντας παράλληλα την

αντοχή, την πολιτισμένη λειτουργία και το χαρακτήρα επι-

βατικού αυτοκινήτου - στοιχεία που έχουν καταστήσει το

Transit ένα πολύ δημοφιλές επαγγελματικό όχημα. 

Το Transit 5 τόνων αναβαθμίζει τη γκάμα της Ford στην κα-

τηγορία υψηλού μικτού βάρους στην κατηγορία των van

οχημάτων της Ευρώπης με στόχο να διευρύνει την πρω-

τοκαθεδρία της εταιρείας στις πωλήσεις των επαγγελματι-

κών οχημάτων. 1 Προσφέροντας επιπλέον 300 kg

συγκριτικά με την προηγούμενη ισχυρότερη έκδοση, το

Transit 5 τόνων θα προσελκύσει αγοραστές που επιθυμούν

ένα όχημα μεγαλύτερου tonnage για εξειδικευμένες μετα-

τροπές, όπως ανατρεπόμενα (tippers), ασθενοφόρα, αστυ-

νομικά van και μικρά λεωφορεία 19 θέσεων ή μεγαλύτερα. 

«Ξέρουμε ότι το ωφέλιμο φορτίο είναι ζωτικό κριτήριο για

την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, γι’ αυτό, η νέα

ναυαρχίδα της σειράς Ford Transit είναι το ικανότερο, με-

γαλύτερου tonnage van που έχουμε κατασκευάσει ποτέ»

δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Commercial

Vehicles, Ford Ευρώπης. «Ακούσαμε προσεκτικά τους

εταίρους μας από το χώρο των μετατροπών και τους επαγ-

γελματίες πελάτες τους οι οποίοι χρειάζονται αυτό το κάτι

παραπάνω για τις δραστηριότητές τους, είτε πρόκειται για

ανατρεπόμενο όχημα, είτε για ασθενοφόρο ή μεγαλύτερο

λεωφορείο. Η ανθεκτική σχεδίαση και η ευελιξία του

Transit 5 τόνων το καθιστούν ιδανική επιλογή ανεξαρτήτως

πεδίου εφαρμογής.»

“Η Ford παρουσίασε την έκδοση 5 τόνων του Transit
που θα διατίθεται από τα τέλη Νοεμβρίου σε εκδό-

σεις van ή chassis cab. 

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

Η δυνατότητα για μετατροπές, που θα

υποστηρίξουν τις λειτουργικές ανάγκες

των επαγγελματιών, είναι συχνά κρίσι-

μος παράγοντας για τους αγοραστές στην

κατηγορία μικτού βάρους που φτάνει

τους 5 τόνους. Η Ford διαθέτει το Transit

5 τόνων σε μία ποικιλία εκδόσεων chas-

sis cab, προσφέροντας στους πελάτες τη

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία

μεταξόνια και τέσσερα μήκη αμαξώμα-

τος, με μονή ή διπλή καμπίνα και ικανό-

τητα μεταφοράς μέχρι επτά ατόμων

(συμπεριλαμβανομένου του

οδηγού),ώστε να καλύπτει άριστα τις

επαγγελματικές απαιτήσεις. Η μέγιστη

ικανότητα φορτίου του chassis cab είναι

2.886 kg 2 για μετατροπή αμαξώματος

και ωφέλιμο φορτίο έως 2.558 kg 2 με

την εργοστασιακή καρότσα. 

Το Transit στην έκδοση chassis cab

είναι ιδανικό για βαρύτερες μετατροπές

Ένα στυλ αμαξώματος για κάθε πελάτη
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ανοικτού αμαξώματος, όπως ανατρεπόμενα (tippers) ή

οχήματα με ανοιγόμενα πλαϊνά τμήματα (dropsides), ανοι-

κτές πλατφόρμες και οχήματα μεταφορών. Το υψηλότερο

μικτό φορτίο και το προαιρετικό, 10-τάχυτο αυτόματο κι-

βώτιο καθιστούν το Transit 5 τόνων στην έκδοση με μονή

καμπίνα ένα πολύ ικανό όχημα για χρήση ως ασθενο-

φόρο, ως όχημα μεταφοράς αστυνομικών ή περιπολικό.

Η γκάμα της έκδοσης chassis cab είναι επίσης κατάλληλη

για μετατροπές σε μίνι λεωφορεία και οχήματα μεταφο-

ράς ατόμων με ειδικές ανάγκες με ειδική πρόσβαση για

αμαξίδια, όπου το αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και οι ενι-

σχυμένοι άξονες μειώνουν τον κίνδυνο υπερφόρτωσης.

Το νέο Transit 5 τόνων διατίθεται επίσης στη δημοφιλή έκ-

δοση L4 “Jumbo” van με ψηλή οροφή, με ωφέλιμο φορτίο

έως 2.383 kg, 2 χώρο φόρτωσης με όγκο 15,1 m3 και δυ-

νατότητα μεταφοράς μέχρι 5 ευρωπαλετών. Τα νέα, ενι-

σχυμένα πλαϊνά τμήματα υποστηρίζουν τη μεταφορά

βαρύτερων φορτίων. Η υπάρχουσα καρότσα, τα σημεία

πρόσδεσης, το ενσωματωμένο σκαλοπάτι στον πίσω προ-

φυλακτήρα και το μήκος της επιφάνειας φόρτωσης (4.217

mm) παραμένουν προκειμένου να διευκολύνουν τη φόρ-

τωση και τη μεταφορά φορτίων τυποποιημένων διαστά-

σεων, όπως σωλήνες ή σανίδες. Το Transit στην έκδοση

panel van είναι επίσης κατάλληλο για βαρύτερες μετατρο-

πές, όπως van της αστυνομίας, van υπηρεσιών κοινής

ωφέλειας και οχήματα οικοδομικών εργασιών.

Οι πελάτες που χρειάζονται εξειδικευμένες μηχανολογι-

κές λύσεις θα επωφεληθούν από το εκτενές δίκτυο

Qualified Vehicle Modifier (QVM) της Ford, που περιλαμ-

βάνει 165 εταιρείες μετατροπών σε 13 χώρες και πληροί

τα πρότυπα κατασκευής, ελέγχου ποιότητας και υποστή-

ριξης πελατών της Ford. Όλοι οι μετατροπείς του δικτύου

QVM εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εργασιών,

εφάμιλλο των υψηλών προτύπων της Ford, προστατεύον-

τας έτσι την επένδυση των πελατών.

Οι πελάτες που αναζητούν εξειδικευμένες μετατροπές

απολαμβάνουν επίσης την υποστήριξη της ομάδας

Special Vehicle Engineering της Ford, η οποία παρέχει τις

υπηρεσίες της επί τόπου και από απόσταση, σε θέματα

λειτουργίας και συντήρησης, μεγιστοποιώντας τον παρα-

γωγικό χρόνο και μειώνοντας το φόρτο εργασίας για τους

χρήστες. 

Ένα στυλ αμαξώματος για κάθε πελάτη
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Όλες οι εκδόσεις του νέου Transit 5 τόνων δια-

θέτουν σύστημα μετάδοσης της κίνησης στους

πίσω τροχούς για βέλτιστη ελκτική πρόσφυση

με πλήρες φορτίο, καθώς και έναν heavy-duty

κινητήρα της Ford, για βέλτιστη αντοχή, επιδό-

σεις και οικονομία καυσίμου. Ο 2.0L EcoBlue

ντίζελ κινητήρας αποδίδει 170 ίππους και ροπή

390 Nm και συνδυάζεται με ένα 6-τάχυτο χειρο-

κίνητο κιβώτιο με ομαλές αλλαγές σχέσεων ή

με το κορυφαίο 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της

Ford.

Χάρη στο μεγαλύτερο αριθμό σχέσεων του 10-

τάχυτου αυτόματου κιβωτίου, ο κινητήρας

EcoBlue λειτουργεί συνεχώς κοντά στη ωφέ-

λιμη περιοχή στροφών εξασφαλίζοντας άμεση

απόκριση. Το κιβώτιο έχει τη δυνατότητα να

προσαρμόζει τα σημεία αλλαγή των σχέσεων

ανάλογα με τις συνθήκες, με αποτέλεσμα να επι-

λέγει την κατάλληλη σχέσης που θα προσφέρει

βέλτιστες επιδόσεις, οικονομία ή άνεση, σε οποι-

οδήποτε οδηγικό σενάριο.

Το αυξημένο ωφέλιμο φορτίο του Transit 5

τόνων απαιτεί την υιοθέτηση αναβαθμισμένων

μηχανικών μερών, ώστε να υποστηρίζονται οι

πρόσθετες δυνατότητες της κατασκευής χωρίς

να διακυβεύεται η ευκολία χρήσης και συντή-

ρησης. Έτσι, το πλαίσιο φέρει αναβαθμισμένα

ακραξόνια, τροχούς και φαρδύτερα πίσω ελα-

στικά 205 mm, καθώς και νέα, αναβαθμισμένα

φρένα στον πίσω άξονα, προκειμένου να υπο-

στηρίζεται η μεταφορά βαρύτερων φορτίων. Το

άνω τμήμα της δομής του πλαισίου των εκδό-

σεων panel van έχει ενισχυθεί και με τη συν-

δρομή βοηθητικών εξαρτημάτων συμβάλει στη

μεταφορά βαρύτερων φορτίων. 

Επιπρόσθετα, το Transit 5 τόνων λανσάρει στην

Ευρώπη, για πρώτη φορά, έναν αναβαθμισμένο

πίσω άξονα 3.500 kg που έχει  ήδη αποδείξει την

αντοχή και αξιοπιστία του σε μοντέλα της οικο-

γένειας Transit στη Β. Αμερική. Σε συνδυασμό

με το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, προσφέρεται

ένας νέος εμπρόσθιος άξονας 2.100 kg που

προσφέρει πρόσθετη ικανότητα φόρτωσης 225

kg έναντι της βασικής έκδοσης.

Αναβαθμισμένα μηχανικά εξαρτήματα 
για εργασίες βαρέως τύπου
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Το νέο Transit 5 τόνων διαθέτει πολλά από τα
κυριότερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, συ-
στήματα υποστήριξης οδηγού και στοιχεία
συνδεσιμότητας που λανσαρίστηκαν στην οι-
κογένεια Transit το 2019.
Οι πελάτες επωφελούνται από την τελευταία

έκδοση του συστήματος επικοινωνίας και ψυ-
χαγωγίας SYNC 3 της Ford, 3 ενώ προαιρετικά
διατίθεται το σύστημα Upfitter Interface Module
που αυξάνει τις δυνατότητες των τροποποι-
ημένων οχημάτων. Το Upfitter Interface
Module συνδέει τα στοιχεία που έχουν υποστεί
μετατροπές με τα δεδομένα του οχήματος για
βέλτιστη ασφάλεια και παραγωγικότητα – για
παράδειγμα, δεν επιτρέπει τη λειτουργία ενός
ανατρεπόμενου εάν το όχημα δεν είναι σταθ-
μευμένο και το χειρόφρενο τραβηγμένο. 
Τα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμότητας της

Ford βοηθούν επίσης τους χρήστες να προ-
γραμματίζουν τη συντήρηση και να επιβλέ-
πουν την ασφάλεια του οχήματος, για βέλτιστη
αξιοποίηση του παραγωγικού χρόνου. Ένα
modem FordPass Connect 4 περιλαμβάνεται
στο βασικό εξοπλισμό, παρέχοντας over-the-
air (ΟΤΑ) ενημερώσεις λογισμικού ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι επισκέψεις στο συνερ-
γείο προβάλλοντας βασικές πληροφορίες,
όπως η θέση του οχήματος, η στάθμη λαδιού
και οι πιέσεις των ελαστικών, μέσω της εφαρ-
μογής FordPass Pro5. Σε μεγαλύτερους στό-
λους, το FordPass Connect προσφέρει στους
πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιούν εργοστα-
σιακά δεδομένα του οχήματος όταν γίνεται
χρήση του συστήματος Ford Telematics, για
πιο αποτελεσματική διαχείριση και βελτιστο-
ποίηση του στόλου.

Εύκολο στην οδήγηση και συντήρηση
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Mercedes-Benz GenH2 
Mε κυψέλη καυσίμου!

παρουσίαση «
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Παγκόσμια πρεμιέρα 
του πρωτότυπου φορτηγού της

Mercedes-Benz 
με κυψέλη καυσίμου
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Η κατασκευάστρια εταιρία φορτηγών Daimler Trucks παρουσίασε τη στρατηγική της για
την τεχνολογία εξηλεκτρισμού των οχημάτων της, τα οποία καλύπτουν μια γκάμα που πε-
ριλαμβάνει από τις αστικές διανομές μέχρι τις διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστά-
σεων, επικυρώνοντας έτσι τη δέσμευσή της ως προς τους στόχους της συμφωνίας του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

Σε ό,τι αφορά την ελκτική ισχύ, την αυτονομία και τις επιδόσεις του GenH2 Truck, οι μηχανικοί ανάπτυξης

της Daimler Trucks χρησιμοποίησαν ως βάση τις δυνατότητες του συμβατικού φορτηγού μεγάλων απο-

στάσεων Mercedes-Benz Actros. Για παράδειγμα, η έκδοση μαζικής παραγωγής του GenH2 Truck ανα-

μένεται να έχει μικτό βάρος 40 τόνων και ωφέλιμο φορτίο 25 τόνων. Το υψηλό ωφέλιμο φορτίο και η

μεγάλη αυτονομία επιτυγχάνονται χάρη σε δύο ειδικά ρεζερβουάρ υγρού υδρογόνου και ένα ιδιαίτερα

ισχυρό σύστημα κυψέλης καυσίμου, που κατ’ επέκταση αποτελούν τον πυρήνα της ιδέας του GenH2 Truck.

Για την ανάπτυξη των ρεζερβουάρ υγρού υδρογόνου, οι ειδικοί της Daimler βασίζονται στην υφιστάμενη

τεχνογνωσία και ταυτόχρονα συνεργάζονται στενά με μια εταιρεία. Όσον αφορά στις κυψέλες καυσίμου,

ο κατασκευαστής επωφελείται από τις δεκαετίες εμπειρίας των ειδικών του  στην τεχνολογία, καθώς και

στις μεθόδους και τις διαδικασίες παραγωγής, που συνιστά ένα τεράστιο πλεονέκτημα. 

■ Διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών του GenH2 Truck σύμφωνα με τα συμβατικά
φορτηγά μεγάλων αποστάσεων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Daimler

Trucks, οι δοκιμές του GenH2 Truck από πελάτες

θα ξεκινήσουν το 2023 και η μαζική παραγωγή

κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας. Χάρη στη

χρήση υγρού αντί αέριου υδρογόνου, με υψηλό-

τερη ενεργειακή πυκνότητα, οι επιδόσεις του οχή-

ματος αναμένεται να είναι αντίστοιχες εκείνων

ενός συγκρίσιμου, συμβατικού πετρελαιοκίνητου

φορτηγού.

“
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Η Daimler Trucks προτιμά τη χρήση υγρού υδρο-

γόνου (LH2), διότι σε αυτήν την κατάσταση, η ενερ-

γειακή πυκνότητα του φορέα ενέργειας σε σχέση με

τον όγκο είναι πολύ υψηλότερη συγκριτικά με το

αέριο υδρογόνο. Ως αποτέλεσμα, τα ρεζερβουάρ

ενός φορτηγού με κυψέλη καυσίμου που χρησιμο-

ποιεί υγρό υδρογόνο είναι πολύ μικρότερα και,

λόγω της χαμηλότερης πίεσης, σημαντικά ελαφρύ-

τερα. Έτσι, αυξάνεται η χωρητικότητα φορτίου και το

ωφέλιμο φορτίο. Συγχρόνως, είναι δυνατή η μετα-

φορά μεγαλύτερης ποσότητας υδρογόνου, γεγονός

που αυξάνει σημαντικά την αυτονομία των φορτη-

γών. Χάρη σε όλα αυτά, το GenH2 Truck μαζικής

παραγωγής είναι εξίσου κατάλληλο με ένα συμβα-

τικό, πετρελαιοκίνητο φορτηγό για πολυήμερες, δύ-

σκολα προγραμματιζόμενες μεταφορές μεγάλων

αποστάσεων, αλλά και για περιπτώσεις όπου η ημε-

ρήσια κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλή.

Σήμερα, η Daimler Trucks προωθεί την ανάπτυξη

των απαραίτητων τεχνολογιών των συστημάτων

ρεζερβουάρ, προκειμένου το υγρό υδρογόνο να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κινητές εφαρμο-

γές, ως πηγή ενέργειας για φορτηγά μαζικής παρα-

γωγής με κυψέλη καυσίμου. Ήδη, η αποθήκευση

κρυογονικού υγρού υδρογόνου στους -253 βαθ-

μούς Κελσίου αποτελεί κοινή πρακτική σε στατικές

εφαρμογές, για παράδειγμα, στη βιομηχανία ή

στους σταθμούς πλήρωσης υδρογόνου. Το ίδιο

ισχύει για τη μεταφορά του υγρού υδρογόνου ως

φορτίο.

Τα δύο ρεζερβουάρ υγρού υδρογόνου από ανοξείδωτο

χάλυβα που θα χρησιμοποιηθούν στην έκδοση σειράς

του GenH2 Truck θα διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή χωρητι-

κότητα 80 κιλών (40 κιλών το καθένα), ώστε να καλύ-

πτουν μεγάλες αποστάσεις. Το σύστημα ρεζερβουάρ από

ανοξείδωτο χάλυβα αποτελείται από δύο σωλήνες, που

είναι τοποθετημένοι ο ένας μέσα στον άλλον, συνδεδεμέ-

νοι μεταξύ τους και διαθέτουν μόνωση κενού. Στην έκ-

δοση σειράς του GenH2 Truck, το σύστημα κυψέλης

καυσίμου θα παρέχει 2 x150 κιλοβάτ και περιστασιακά η

μπαταρία επιπλέον 400 kW. Η χωρητικότητα αποθήκευ-

σης της μπαταρίας, στις 70 kWh, είναι σχετικά χαμηλή,

καθώς δεν προορίζεται για την κάλυψη των ενεργειακών

αναγκών, αλλά κυρίως για την υποστήριξη της ισχύος της

κυψέλης καυσίμου σε συγκεκριμένες συνθήκες, για πα-

ράδειγμα, κατά την επιτάχυνση ή κατά την οδήγηση σε

ανηφόρα με πλήρες φορτίο. 

■ Το υγρό υδρογόνο επιτρέπει εφαρμογές με υψηλή απόδοση ενέργειας

■ Συνεργασία ανάμεσα στα συστήματα κίνησης 
με μπαταρία και κυψέλη καυσίμου
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Ταυτόχρονα, η σχετικά ελαφριά μπαταρία συνεπάγεται αυ-

ξημένο ωφέλιμο φορτίο. Στα οχήματα μαζικής παραγωγής,

θα επαναφορτίζεται με την ενέργεια από την πέδηση και το

πλεόνασμα ενέργειας της κυψέλης καυσίμου. Βασικό στοι-

χείο της εξεζητημένης στρατηγικής λειτουργίας του συστή-

ματος κυψέλης καυσίμου και μπαταρίας αποτελεί ένα

σύστημα ψύξης και θέρμανσης, χάρη στο οποίο όλα τα

εξαρτήματα διατηρούνται στην ιδανική θερμοκρασία λει-

τουργίας και έτσι διασφαλίζεται μέγιστη αντοχή. Σε μια έκ-

δοση προ-παραγωγής, οι δύο ηλεκτροκινητήρες είναι

σχεδιασμένοι για συνολική συνεχή ισχύ 2 x 230 kW και μέ-

γιστη ισχύ 2 x 330 kW. Η ροπή ανέρχεται σε 2 x 1577 Nm

και 2 x 2071 Nm αντίστοιχα.

Την τεχνολογική βάση όλων των πλήρως ηλεκτρικών
φορτηγών μαζικής παραγωγής της Daimler Trucks για τη

μεσαία και βαριά κατηγορία με ουδέτερο ισοζύγιο άν-
θρακα  – είτε αυτά κινούνται αμιγώς με μπαταρία είτε με
κυψέλες καυσίμου υδρογόνου - θα αποτελέσει η νέα αρ-

χιτεκτονική παγκόσμιας δομοστοιχειωτής  πλατφόρμας
ePowertrain. Χαρακτηριστικά της θα είναι οι υψηλές επι-

δόσεις, η αποδοτικότητα και η αντοχή. Σκοπός της
Daimler Trucks με το ePowertrain είναι να δημιουργήσει
συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για όλα τα συναφή

οχήματα και τις συναφείς αγορές.

“
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Στην ίδια κατηγορία με το GenH2, η εταιρεία θα παρουσιάσει και το Mercedes-Benz eActros

LongHaul, ένα φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που κινείται με μπαταρία. Τα χαρακτηριστικά

του θα είναι ως επί το πλείστον όμοια με εκείνα του GenH2 Truck μαζικής παραγωγής ή ενός

συμβατικού πετρελαιοκίνητου φορτηγού. Τη σχετικά μικρή αυτονομία του eActros LongHaul

με μία φόρτιση της μπαταρίας αντισταθμίζει η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς η ηλε-

κτροκίνηση με μπαταρία είναι το πιο αποδοτικό εναλλακτικό σύστημα κίνησης. Έτσι, οι μεταφο-

ρικές επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν το eActros LongHaul στις εφαρμογές για τις οποίες

προβλέπεται θα εξασφαλίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω του χαμηλού ενεργειακού κό-

στους. Πολλές από τις πρακτικές εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων των μεταφορικών επιχει-

ρήσεων δεν απαιτούν μεγαλύτερη αυτονομία από τα 500 περίπου χιλιόμετρα που θα μπορεί να

καλύπτει το eActros LongHaul με μία φόρτιση. 

■ Το Mercedes-Benz eActros LongHaul προσφέρει πλεονεκτήματα
ανάλογα με τη χρήση



Η Nissan παραδίδει 10 αμιγώς 
ηλεκτρικά φορτηγά e-NV200 
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• Η Nissan παρέδωσε πρόσφατα  10 e-NV200 αμιγώς ηλεκτρικά φορτηγά στον ισπανικό κολοσσό

τηλεπικοινωνιών Telefónica, προκειμένου οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης της τελευταίας, να

πραγματοποιούν δρομολόγια με μηδενικές εκπομπές ρύπων. 

Στην τελετή απονομής των βραβείων  παρευρέθηκαν, μεταξύ
άλλων,  ο Alberto Viñas, επικεφαλής του στόλου οχημάτων  της
Telefónica, ο Leandro Rivas από τη Nissan και  ο Rafael Vidal
Εμπορικός Διευθυντής της Arval. Η Telefónica,  με την ενσω-
μάτωση των αμιγώς ηλεκτρικών e-NV200 στον στόλο των οχη-
μάτων της, σκοπεύει να ενισχύσει το θετικό περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα,  στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την μετάβαση
στη βιώσιμη κινητικότητα. Εξάλλου, ολοένα και περισσότερες
επιχειρήσεις στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, αντιλαμβά-
νονται τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και τα πλεονεκτήματα της
γκάμας των ηλεκτρικών μοντέλων της Nissan. 
Το αμιγώς ηλεκτρικό e-NV200 της Nissan, αποτελεί την ιδανική
επιλογή στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Το δημοφιλές μοντέλο έχει ήδη επιλεχθεί ως το ιδανικό όχημα
μηδενικών εκπομπών ρύπων, από  τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις αστικού εφοδιασμού και διανομών, σε όλη την Ευρώπη.
Το e-NV200 ενισχύει τη φήμη του ως το ιδανικό όχημα για αστι-
κές παραδόσεις, καθώς όλο και περισσότεροι διανομείς  και  κά-
τοικοι πόλεων, εκτιμούν τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία του και
τις μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Αντικατοπτρίζοντας με μεγάλη ακρίβεια τις  πραγματικές συνθή-
κες οδήγησης,  το αναβαθμισμένο Nissan e-NV200 με την μπα-
ταρία των 40 KWh υποβλήθηκε σε δοκιμές WLTP, επιτρέποντας
στους οδηγούς του  να διανύσουν από 200 χλμ σε συνδυασμένο
κύκλο οδήγησης, έως και 301 χλμ. σε συνθήκες πόλης, με μία
μόνο φόρτιση.  Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση της ακτίνας οδή-
γησης άνω του 60%,  σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά και
επιτρέπει στους οδηγούς να οδηγούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, έχοντας τη δυνατότητα να συνδεθούν με το εκτεταμένο

Ευρωπαϊκό δίκτυο Ταχείας Φόρτισης CHAdeMO.
Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία μπαταριών με το νέο
Nissan LEAF και χωρίς να έχει αυξηθεί το μέγεθος της μπατα-
ρίας, οι πελάτες του e-NV200 δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν
κανένα συμβιβασμό στο χώρο ή τη χωρητικότητα του φορτίου. 
Το Nissan e-NV200 προσφέρει σχεδόν αθόρυβη οδήγηση, γε-
γονός  που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί, μηχανικοί θό-
ρυβοι και αλλαγές ταχύτητας. Χάρη στην μετάδοση ισχύος που
χαρακτηρίζει ένα EV, επιτυγχάνεται στιγμιαία ροπή στρέψης και
ομαλή επιτάχυνση,  εξασφαλίζοντας  ήρεμες διαδρομές  για τους
οδηγούς, αλλά και χωρίς θόρυβο για τους κατοίκους των αστι-
κών περιοχών. Η μετάδοση ισχύος με μια σχέση ταχυτήτων και
η παρουσία του Hill Start Assist,  καθιστούν την οδήγηση ευκο-
λότερη και ασφαλέστερη.
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους για
να επιλέξουν δύο εκδόσεις : το e-NV200 van και το e-NV200
Evalia. Και οι δύο διαθέτουν ένα ευπροσάρμοστο εσωτερικό που
επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν τον χώρο και τα κα-
θίσματα, με βάση τις ανάγκες τους. Το ηλεκτροκίνητο  φορτηγό
e-NV200 είναι εύκολο να φορτωθεί, καθώς το δάπεδο της κα-
ρότσας απέχει  μόλις 52 εκατοστά από το έδαφος.
Το 100% ηλεκτροκίνητο φορτηγό  Nissan e-NV200 έχει χώρο

φορτίου 4,2m³, αρκετό για να χωρέσει δύο παλέτες ή φορτίο
μέχρι 701kg. Με το ευρύ άνοιγμα στις πίσω πόρτες, όπως και
με τις συρόμενες πλευρικές, η φόρτωση είναι γρήγορη και εύ-
κολη. Το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί επίσης να αναδιπλωθεί
για τη δημιουργία ενός πρακτικού γραφείου, ενώ οι εύχρηστοι
αποθηκευτικοί χώροι είναι άφθονοι και σε κοντινή απόσταση
από το κάθισμα του οδηγού.
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Νέες εκδόσεις για το
Fiat Ducato

• Η Fiat Professional, με το Ducato δημιούργησε το πλέον πετυχημένο όχημα στην κατηγορία

του, έχοντας κατακτήσει στην 40χρονη πορεία του μοντέλου εκατομμύρια επαγγελματιών χάρη

στην απόδοση, την αντοχή και την προσαρμοστικότητα που επιδεικνύει σε κάθε ανάγκη. 

Διαθέσιμο σε διαμόρφωση Van, Pick-up, Chassis, αλλά
και οχήματος μεταφοράς προσωπικού, το Ducato διαθέτει
χιλιάδες εκδόσεις ώστε ο κάθε ένας να μπορεί να βρει την
ιδανική επιλογή για τις ανάγκες του. Χαρακτηριστικό της
προσαρμοστικότητας και της αντοχής της πλατφόρμας του
Ducato είναι ότι το μοντέλο έχει  επιλεχθεί ως το ιδανικό
όχημα για μετασκευή σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Τα τε-
λευταία 10 χρόνια περισσότερες από 500.000 οικογένειες
στην Ευρώπη έχουν επιλέξει το Ducato για τις αποδράσεις
τους, ενώ η Fiat Professional είναι η μοναδική μάρκα που
διαθέτει ειδική ομάδα που είναι αφιερωμένη σε αυτή την
κατηγορία οχημάτων.
Στις εκθέσεις Caravan Salon στο Düsseldorf και Salone del
Camper στη Parma, η Fiat Professional παρουσιάζει στο
κοινό τη σειρά του νέου Ducato, με έμφαση στις εκδόσεις
motorhome, αλλά και στις αναρίθμητες επιλογές που μπο-
ρούν να έχουν οι αγοραστές. Το πρωτότυπο “cab-to-cab”
όπου οι καμπίνες δύο Ducato Chassis 2.3 180hp έχουν
ενωθεί σε ένα όχημα, παρουσιάζει την αντοχή του πλαισίου
με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ενώ στα μοντέλα παραγωγής
η διάθεση όλων των εκδόσεων του βραβευμένου κινη-
τήρα 2.3 Multijet 2 απόδοσης 120, 140, 160 και 180 ίππων,
αλλά και το νέο αυτόματο κιβώτιο των 9 σχέσεων δημι-
ουργούν ένα πολύ μεγάλος εύρος επιλογών. Τα παραπάνω
συνδυάζονται με την πλέον πλήρη γκάμα προηγμένων συ-
στημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS), αλλά και
με έξυπνες λύσεις συνδεσιμότητας. Παράλληλα με τις επι-
λογές σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, η Fiat Professional

παρουσιάζει και μια σειρά νέων λύσεων που αυξάνουν
ακόμα περισσότερο τη χρηστικότητα του Ducato.
Σημαντικότερη αποτελεί η δυνατότητα περιστροφής των
μπροστινών καθισμάτων κατά τον κατακόρυφο άξονα
(όταν το όχημα είναι σταθμευμένο), έτσι ώστε η καμπίνα να
διαμορφώνεται σε ένα καθιστικό-γραφείο.
«Είμαστε περήφανοι που έχουμε τη δυνατότητα να βρισκό-

μαστε σε τόσο σημαντικές εκθέσεις και να δείχνουμε στο

κοινό τις μοναδικές δυνατότητες του best seller μας, του

Ducato. Μόνο η έκδοση motorhome έχει επιλεχθεί από πε-

ρισσότερες από 500.000 οικογένειες στην Ευρώπη, ενώ οι

διαθέσιμες διαμορφώσεις του μοντέλου είναι χιλιάδες. Οι εκ-

θέσεις μας δίνουν επιπλέον την ευκαιρία να ακούσουμε τις

ανάγκες των πελατών μας και να δημιουργήσουμε νέες

πρωτοποριακές ιδέες.»

Eric Laforge, Επικεφαλής για την περιοχή ΕMEA της μάρ-
κας Fiat Professional

Οι κάτοχοι μοντέλων της Fiat Professional μπορούν να
εξυπηρετηθούν από ένα δίκτυο τεχνικής υποστήριξης σε
6.500 στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 1.800 διαθέτουν
εξειδίκευση και στις εκδόσεις motorhome. Το Ducato,
όπως και όλα τα μοντέλα της Fiat Professional καλύπτονται
από 5ετη εργοστασιακή εγγύηση ισχύος έως 200.000χλμ.,
ενώ αντίστοιχης διάρκειας είναι και η οδική βοήθεια που
βρίσκεται σε 24ωρη βάση στη διάθεση των οδηγών των
μοντέλων της μάρκας






