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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Oι μεταφορές βιώνουν την πιο δύσκολη περίοδο. Οι μετ΄εμποδίων χερσαίες μεταφορές από χώρα σε χώρα,

λόγω των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, έχουν φέρει σε οριακό σημείο τον κλάδο των εθνικών

μεταφορών, με πολλά φορτηγά να αλλάζουν τον τρόπο διανομής.

Σαφώς, το επαγγελματικό όχημα, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα, στον

τομέα των πωλήσεων, με την μεγαλύτερα μερίδα των αυτοκινητιστών να προτιμάει μια προσιτή λύση από

την αγορά των μεταχειρισμένων ,  παρά ένα καινούργιο που ίσως να μην το φθάνει ο ...κουμπαράς του.

Πάντως, τα επόμενα χρόνια η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να μεταλλαχθεί προς τα καλύτερο, μιας

και η δημιουργία μεγάλων μεταφορικών σχημάτων, θα επιφέρει και νέο στόλο πιο σύγχρονο, με καθα-

ρότερους κινητήρες , ηλεκτρικούς ή και υβριδικό Plug – in σύνολα.

Σήμερα, στην χώρα μας, ο στόλος των φορτηγών παραμένει γηρασμένος, όντας μια κατάσταση που «τρα-

βιέται» πολλά χρόνια, και δυστυχώς, λόγω της κρίσης θα παραμείνει παλαιωμένος με ότι αρνητικό συνε-

πάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια αλλά και την χαμηλή ποιοτική παροχή των υπηρεσιών.

Η μόνη λύση είναι η συνεπής συντήρηση, η αλλαγή των ελαστικών στα φορτηγά, η αντικατάσταση με αν-

ταλλακτικά που προέρχονται από εγγυημένους προμηθευτές, που ίσως να «μπαλώσουν» την κακή κατά-

σταση των φορτηγών, όσων κυρίως κυκλοφορούν στο Εθνικό δίκτυο, μιας και στις διεθνείς μεταφορές

τα ελληνικά φορτηγά είναι πιο καινούργια και καλοσυντηρημένα.

Καλή σας ανάγνωση και καλό χειμώνα! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

COVID-19 και προβλήματα στις συνοριακές διελεύσεις

H συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα με

τον Γενικό Γραμματέα να αντιλαμβάνεται απόλυτα την

ανάγκη για την απρόσκοπτη διέλευση των εμπορευμάτων

από τα σύνορα της χώρας, ενώ οι εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ

τόνισαν πως οι Έλληνες αυτοκινητιστές παραμένουν από

την αρχή της πανδημίας πιστοί στην τήρηση των μέτρων

αυτοπροστασίας και την εφαρμογή όλων των περιοριστι-

κών μέτρων για την διασφάλιση της ατομικής και της δη-

μόσιας υγείας! 

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε πως θα συνερ-

γαστεί με κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, προκειμένου να δο-

θούν κατεπειγόντως λύσεις για την απρόσκοπτη συνοριακή

διέλευση των φορτηγών οχημάτων από τα ανοιχτά συνο-

ριακά σημεία σε 24ωρη βάση, καθώς επίσης για την ανα-

βάθμιση της πλατφόρμας υποβολής PLF σύμφωνα με τις

ανάγκες των επαγγελματιών, το μέτρο του κατ´οίκον πε-

ριορισμού για οδηγούς κλπ.

Αναμένοντας θετικές εξελίξεις στα συγκεκριμένα θέματα,

ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Γραμματέα για την αμέριστη

υποστήριξή του.

 ενημέρωση

■ Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Εμπορίου

ΟΦΑΕ 

Από την  συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κου Σταμπουλίδη, όπου τον επισκέφτηκε 

αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΦΑΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στις συνοριακές 

διελεύσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του COVID19.
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Έπειτα από ταλαιπωρία πολλών μηνών για τους Έλληνες

επαγγελματίες οδηγούς, με συνεχείς παρατάσεις κι εμπόδια

στην διαδικασία, φαίνεται πως σύντομα θα ξεκινήσει η απο-

κατάσταση της κανονικότητας.

Η ΟΦΑΕ ήδη από το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά αφού πα-

ρουσιάστηκε το πρόβλημα, έκανε ενέργειες προς το ΥΜΕ

προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελα-

χιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κα-

τάσταση. Κι ενώ ελήφθησαν προσωρινά μέτρα για την

οδηγήση εντός της ελληνικής επικράτειας, το μεγαλύτερο

πρόβλημα τα αντιμετωπίζουν όλους αυτούς του μήνες οι

οδηγοί διεθνών μεταφορών.

 ενημέρωση

■ Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση καρτών 

ψηφιακού ταχογράφου

OΦΑΕ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έναρξη έκδοσης καρτών ευφυούς/ψηφιακού ταχογράφου

από την ελληνική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

“

Έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου
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“

Έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου

Η ΟΦΑΕ, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

των αυτοκινητιστών, όλο αυτό το διάστημα συγκρεν-

τρώνει λίστες με οδηγούς διεθνών μεταφορών που

έχουν υποβάλλει αιτήσεις ανανέωσης/έκδοσης καρτών

προς τις οικείες ΠΥΜΕ, τις οποίες και προωθεί στην κεν-

τρική υπηρεσία στο Υπουργείο Υποδομών &

Μεταφορών, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται με σειρά

υψηλής προτεραιότητας! Η ίδια διαδικασία θα συνεχι-

στεί, μέχρι την πλήρη επαναφορά της διαδικασίας στην

κανονικότητα, καθώς αναμένεται να χρειαστούν αρκε-

τές εβδομάδες μέχρι να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις

που εκκρεμούν (εθνικών και διεθνών)!

Σημειώνεται, πως από τα μέσα Ιουλίου 2020 και μέχρι

σήμερα, έχει διακοπεί ολοκληρωτικά η διαδικασία έκ-

δοσης, λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος με τις συμβά-

σεις προμηθευτών, και δυστυχώς δεν εξυπηρετούνται

ούτε οι αιτήσεις των οδηγών διεθνών μεταφορών. Οι

αιτήσεις που έχουν μπει σε σειρά προτεραιότητας από

τον Ιούλιο 2020 κι έπειτα, και βρίσκονται ακόμα σε εκ-

κρεμότητα, θα είναι οι πρώτες που θα διεκπεραιωθούν

με την έναρξη της διαδικασίας! 

Προτείνεται σε όλους τους οδηγούς διεθνών μεταφο-

ρών που έχουν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης/έκδοσης

κάρτας ταχογράφου, εφόσον το επιθυμούν και χωρίς

καμία απολύτως υποχρέωση, να επικοινωνούν με την

ΟΦΑΕ, στέλνοντας τα στοιχεία της αίτησής τους με e-

mail στο info@ofae.gr, προκειμένου να συμπεριλαμβά-

νονται στις λίστες προτεραιότητας.
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 ενημέρωση

■ ΡΥΠΟΙ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

■ Όχι μόνο στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη τα προβλήματα με τη ρύπανση στον αέρα, μετρήσεις

στο Βόλο επιβεβαιώνουν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα ρύπων μικρών σωματιδίων (PM2.5)

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Green Your Air”,το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κα-

τάστασης, παρουσιάζοντας τις αυξημένες υπερβάσεις που ση-

μειώνονται στα αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου PM2.5, μέσω

12 σταθμών μέτρησης σε διάφορα σημεία της πόλης του Βόλου.

Πρέπει να σημειωθεί πως η επιστημονική κοινότητα έχει ορίσει

τους ρύπους PM2.5, ως πολύ επικίνδυνους, μιας και οι επιπτώ-

σεις στον ανθρώπινο οργανισμό είναι άμεσες (λόγω της μικρής

διαμέτρου, τα μικρό-σωματίδια έχουν την ικανότητα να εισχω-

ρούν κατευθείαν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί εδώ και χρόνια για τα αυξημένα επίπεδα
ρύπανσης σε πολλές περιοχές και πλέον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτά. Η υπόθεση πως

μόνον τα αστικά κέντρα κατέχουν υψηλά επίπεδα ρύπανσης, συνήθως λόγω υπερπληθυσμού και
αυξημένης κίνησης οχημάτων, αποδεικνύεται λάθος.

Αυξημένα επίπεδα ρύπων
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“

Ρύποι - Περιβάλλον

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα και τις μετρήσεις που

διεξήχθησαν από τον Μάρτιο του 2019 έως και τον

Φεβρουάριο του 2020 σημειώθηκαν 178 μέρες υπερβά-

σεων. Οι υπερβάσεις καλύπτουν συνεπώς τη μισή διάρκεια

του χρόνου και δυστυχώς είναι αρκετά υψηλές, με το μέσο

όρο να είναι στα 30,03 μg/m3, όταν ο ΠΟΥ έχει θέσει το όριο

στα 10,00 μg/m3. Υπενθυμίζεται ότι η πανδημία του  COVID

επαλήθευσε πως όταν η ανθρώπινη δραστηριότητα και με-

τακινήσεις περιορίζονται σημαντικά, άμεσα και δραστικά επί-

σης μειώνονται οι αέριοι ρύποι, τονίζοντας για άλλη μια φορά

πόσο πολύ επηρεάζεται η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αυ-

τοκίνητα.

Τα παιδιά παρουσιάζονται ως οι μεγαλύτεροι αποδέκτες της

ρύπανσης, καθώς τα αποτελέσματα της μελέτης συσχετίζουν

της ημερήσιες υπερβάσεις των ρύπων PM2.5 με την αύξηση

περιστατικών στην Παιδιατρική κλινική του Βόλου κατά

+32,43%. Εκτός της αύξησης των περιστατικών της παιδια-

τρικής, σημαντική αύξηση εμφανίστηκε και στην Παθολογική

κλινική κατά +25,83%.

Τέλος, αλλά πλέον σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα ανα-

πνευστικά προβλήματα που προκαλεί η ρύπανση στον αέρα

καθιστούν τον πληθυσμό περισσότερο ευάλωτο στους ιούς

τύπου COVID, καθώς αυτοί προσβάλλουν κυρίως το κάτω

αναπνευστικό σύστημα.
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Volkswagenηλεκτροκίνηση «



O δρόμος προς την εταιρική 
κλιματική ουδετερότητα

Συνολικά, το Volkswagen Group 
θα επενδύσει 33 δισ. ευρώ 

στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2024

Η εστίαση στην ηλεκτροκίνηση συμβάλλει θε-

τικά στις παραπάνω δεσμέυσεις, καθώς το ηλε-

κτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία έχει την

καλύτερη περιβαλλοντική συμπεριφορά ανά-

μεσα σε όλους τους τύπους αυτοκίνησης. Αυτό

είναι αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού επιστημονι-

κών μελετών στη Γερμανία, μεταξύ άλλων του

Ινστιτούτου Fraunhofer, του Ομοσπονδιακού

Υπουργείου Περιβάλλοντος και της «δεξαμενής

σκέψης» Agora Verkehrswende.

Το Volkswagen Group έχει σκοπό να γίνει ο

παγκόσμιος ηγέτης στην ηλεκτροκίνηση τα επό-

μενα χρόνια και επενδύει συνολικά 33 δισεκα-

τομμύρια ευρώ για την επίτευξη αυτού του στό-

χου, έως το τέλος του 2024, με τη Volkswagen

στην πρωτοκαθεδρία. Μέχρι το 2029, το Group

θα κυκλοφορήσει έως 75 καθαρά ηλεκτρικά

μοντέλα και θα έχει διαθέσει στην αγορά συνο-

λικά 26 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η τεχνική και οικονομική ραχοκοκαλιά της ηλε-

κτρικής επίθεσης του Volkswagen Group είναι

η αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση

(MEB – Modularer E-Antriebs Baukasten).

Περίπου 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα

του Group που έχουν προγραμματιστεί έως το

2029, θα βασιστούν σε αυτή. 
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Η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι μία από τις σημαντικότερες 
παγκόσμιες προκλήσεις. Η Volkswagen έχει δεσμευτεί στη Συμφωνία του Παρισιού για την

Κλιματική Αλλαγή και προωθεί τάχιστα τόσο τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες αυ-
τοκίνησης όσο και τις «πράσινες» μεθόδους παραγωγής. Ολόκληρο το Volkswagen Group,

έχει δεσμευτεί για ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά στο CO₂, έως το 2050.
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Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ειδικά σχεδια-

σμένη για ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα,

προσφέρει μεγάλη αυτονομία έως 550 χιλιό-

μετρα, άφθονους εσωτερικούς χώρους και

εξαιρετικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης.

H  Volkswagen επικεντρώνεται σε ολόκληρο

τον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού αυτοκινήτου -

από την εξόρυξη πρώτων υλών έως την πα-

ραγωγή και την ανακύκλωση. Η εταιρεία ακο-

λουθεί μια σαφή αρχή: όπου είναι δυνατόν,

αποφεύγονται οι εκπομπές CO₂. Εάν αυτό δεν

είναι πλήρως εφικτό, οι εκπομπές μειώνονται

όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι εκπομπές που

δεν μπορούν να αποφευχθούν επί του παρόν-

τος, αντισταθμίζονται από επενδύσεις σε έργα

προστασίας του κλίματος.

Για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνει ο πε-

λάτης, η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές όπως η αιολική, η

ηλιακή ή η υδροηλεκτρική ενέργεια, τροφοδο-

τείται πίσω στο δίκτυο. Επί του παρόντος, το με-

γαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας

προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς

στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

Αλλά και σε επίπεδο παραγωγής, η

Volkswagen μειώνει διαρκώς το οικολογικό

της αποτύπωμα. Το εργοστάσιο ηλεκτρικών

οχημάτων του Zwickau, είναι ένας από τους

πρωτοπόρους στον τομέα αυτό: χρησιμοποιεί

αποκλειστικά εξωτερικά πιστοποιημένη ηλε-

κτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Διαθέτει επίσης μία πολύ αποδοτική μονάδα

παραγωγής θερμικής ενέργειας, που είναι σε

θέση να λειτουργεί με αέριο ουδέτερο ως προς
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τεχνολογία «

το CO₂. Τα κτίρια και τα συστήματα βελτιστο-

ποιούνται συνεχώς για ενεργειακή από-

δοση, για παράδειγμα με τη χρήση

ανεμιστήρων και αντλιών ελεγχόμενων

μέσω συχνοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι

απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και

θερμότητας, μειώνονται συνεχώς.

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί-

ται επίσης στην παραγωγή μπαταριών από

τους προμηθευτές, όπου οι απαιτήσεις σε

ενέργεια είναι μεγάλες. Από την 1η Ιουλίου

2019, η Volkswagen ελέγχει τους προμη-

θευτές της σύμφωνα με μια παγκόσμια

βαθμολογία αειφορίας. Το 2019, η έρευνα

συμπεριέλαβε περίπου 12.000 προμηθευτές

και πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1.300 έλεγ-

χοι αειφορίας.

Η μετάβαση σε μια CO₂-ουδέτερη οικονομία,

κρύβει και μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία. «Με

τον στρατηγικό στόχο η Volkswagen να γίνει ο κο-

ρυφαίος πάροχος ηλεκτροκινητικότητας στον

κόσμο, η εστίαση στη συνεπή απανθρακοποίηση

μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα», δήλωσε ο Georg Kell, εκπρόσω-

πος του ανεξάρτητου συμβουλίου της

Volkswagen για την αειφορία. «Σε κάθε περί-

πτωση, προσφέρει τον καλύτερο τρόπο για μία

πορεία προς ένα ασφαλές και οικονομικά επιτυ-

χημένο μέλλον, σε έναν πλανήτη που αξίζει να

ζούμε», συμπλήρωσε.

Volkswagenηλεκτροκίνηση «
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Σε ποια εναλλακτικά καύσιμα 

ποντάρει για το μέλλον 

Οι μεταφορείς και οι πελάτες τους ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να μειώσουν τις εκπομπές
CO2 αλλά και το κόστος τους, χρησιμοποιώντας  υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο. Για το λόγο

αυτό, τα νέα φορτηγά Volvo FH και Volvo FM θα διαθέτουν κινητήρες που λειτουργούν με υγροποιημένο
φυσικό αέριο και βιοαέριο, οι οποίοι προσφέρουν την ίδια υψηλή απόδοση με τους κινητήρες ντίζελ. Η

χρήση βιοαερίου καθιστά δυνατή τη διενέργεια μεταφορών μηδενικής επιβάρυνσης άνθρακα 
και τη μείωση των εκπομπών CO2 έως και 100%. 



τεχνολογία «

VOLVO TRUCKS

Η λεγόμενη Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ δείχνει σαφώς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος των

μεταφορών προς ένα «καθαρότερο» μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ημερομηνία λήξης για τα

ορυκτά καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, οι μεταφορείς και οι αγοραστές μεταφορικών υπηρεσιών αναζητούν ολοένα και

περισσότερο εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του ντίζελ.
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"Σήμερα, τα φορτηγά με καύσιμο LNG είναι η πιο

εμπορικά βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με

το κοινό ντίζελ για βαριές μεταφορές μεγάλων απο-

στάσεων. Αυτό το καύσιμο διατίθεται σε επαρκώς

μεγάλες ποσότητες και σε ανταγωνιστική τιμή. Η

χρήση περισσότερων φορτηγών αερίου δημιουργεί

ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση του ποσοστού

των οχημάτων υγροποιημένου βιοαερίου με την

πάροδο του χρόνου", λέει ο Lars Mårtensson,

Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της

Volvo Trucks.

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης της Volvo Trucks για

λειτουργία με υγροποιημένο βιοαέριο και φυσικό

αέριο έχει ενεργειακή απόδοση αντίστοιχη με αυτή

των πετρελαιοκίνητων, αλλά διαθέτει σημαντικά χα-

μηλότερες εκπομπές CO2. Η χρήση υγροποιημένου

βιοαερίου, γνωστού και ως Bio-LNG, μειώνει τις

καθαρές εκπομπές ρύπων έως και 100 τοις εκατό

κατά τη χρήση του οχήματος (κύκλος TTW), ενώ η

χρήση φυσικού αερίου μειώνει τις εκπομπές κατά

περίπου 20 τοις εκατό (TTW) σε σύγκριση με το

κοινό ντίζελ ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 
■Η μείωση της εξάρτησης από το ντίζελ απαιτεί σοβαρές επενδύσεις

Η παραγωγή βιοαερίου από μη ορυκτές πηγές απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων παραγωγής

για την αναερόβια χώνευση αποβλήτων με δυνατότητα ψύξης του αερίου σε υγρή μορφή. Διάφορες με-

λέτες έχουν υπολογίσει ότι περίπου το 20% του ντίζελ στην Ευρώπη θα μπορούσε να αντικατασταθεί από

ανανεώσιμο αέριο στη μορφή του Bio-LNG έως το 2030. Ο αριθμός των σταθμών ανεφοδιασμού με

υγροποιημένο αέριο αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί ήδη εναλλακτική λύση του ντίζελ σε πολλές δια-

δρομές. Ωστόσο, ο αριθμός των πρατηρίων καυσίμων πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό αν-

τίστοιχο της αύξησης του αριθμού των φορτηγών που κινούνται με αέριο.
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Επειδή κανένας μεμονωμένος φορέας ενέργειας

δεν είναι ικανός να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλή-

σεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, θα συ-

νεχίσουν να συνυπάρχουν διάφοροι τύποι καυσίμων

και συστημάτων μετάδοσης κίνησης στο άμεσο μέλ-

λον.

"Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας θα είναι το κλειδί

για την επίτευξη μηδενικής επιβάρυνσης του κλίμα-

τος. Το μερίδιο των φορτηγών LNG θα αυξηθεί στα-

διακά στην Ευρώπη. Όμως τα φορτηγά αερίου δεν θα

είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις μεταφο-

ρικές προκλήσεις. Η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματί-

σει σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε

περιφερειακό επίπεδο σε μεταγενέστερη φάση. Η

ανάπτυξη των μπαταριών και της υποδομής φόρτισης

θα είναι σημαντικοί παράγοντες για την επέκτασή

της", εξηγεί ο Lars Mårtensson.

Η ηλεκτροκίνηση με χρήση κυψελών καυσίμου

υδρογόνου έχει τη δυνατότητα να μειώσει μακροπρό-

θεσμα την ανάγκη για μπαταρίες στις μεταφορές με-

γάλων αποστάσεων.

"Παρόλο που σημειώνονται πολλά υποσχόμενες εξε-

λίξεις στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογό-

νου, υπάρχουν πρακτικά και οικονομικά εμπόδια που

πρέπει να ξεπεραστούν προτού μπορέσει να προσφέ-

ρει σημαντικά κλιματικά οφέλη στις βαριές μεταφο-

ρές", λέει ο Lars Mårtensson.

Παρά τις τεχνικές εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση, η

συνεχής βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων

καύσης θα συνεχίσει να παίζει βασικό ρόλο στη μεί-

ωση του κλιματικού αντίκτυπου για πολλά ακόμη

χρόνια.

"Μπορούν ήδη να γίνουν πολλά για τη μείωση των

κλιματικών επιπτώσεων με τους σημερινούς κινη-

τήρες. Για παράδειγμα, τόσο τα νέα όσο και τα παλαι-

ότερα πετρελαιοκίνητα φορτηγά της Volvo μπορούν

να λειτουργούν με HVO, ένα βιοκαύσιμο που παράγει

πολύ χαμηλές εκπομπές CO2. Η πρόκληση είναι ότι

η διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων εξακολουθεί να

είναι περιορισμένη", καταλήγει ο Lars Mårtensson.

VOLVO TRUCKS

■Χρειάζεται ένας συνδυασμός διαφορετικών καυσίμων
για το προσεχές μέλλον

"Επενδύοντας σε φορτηγά LNG, επιδεικνύουμε ότι το Bio-LNG είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για

τη μείωση της εξάρτησης από το ορυκτό ντίζελ. Ωστόσο, για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε κλιματικά ου-

δέτερες μεταφορές, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε σταθμούς ανεφοδιασμού υγρο-

ποιημένου αερίου και να λαμβάνουμε μέτρα ώστε να διευκολύνουμε τους μεταφορείς να κάνουν σοβαρές

επενδύσεις σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα αερίου", επισημαίνει ο Lars Mårtensson.
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Οι νέες τεχνολογικές καινοτομίες

στα φορτηγά της από το 2021

Οι υπηρεσίες που προστέθηκαν πρόσφατα περι-

λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία MAN

Live Traffic, καθώς και νέες εφαρμογές εντός οχή-

ματος, οι οποίες παρέχουν γρήγορα στον οδηγό

σημαντικές πληροφορίες. Οι πρώτες εφαρμογές

εντός του οχήματος, όπως αυτές για στάθμευση

και ανεφοδιασμό, είναι ενσωματωμένες μέσα από

την πλοήγηση και, επειδή είναι διαδικτυακές και

εύχρηστες, παρέχουν στον χρήστη τις τελευταίες

πληροφορίες σχετικά με τις τιμές καυσίμων ή τα

τέλη στάθμευσης. Θα ακολουθήσουν σύντομα

άλλες εφαρμογές εντός του οχήματος, όπως ειδή-

σεις ή ο καιρός αλλά και προσφορές της MAN

DigitalServices. 

MAN TRUCKS

Το MAN TGE κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον. Συγκεκριμένα, ανοίγονται νέες 
δυνατότητες στον τομέα του δικτύου και της συνδεσιμότητας, με τους πελάτες 
των μεταφορέων να μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα MAN Telematics, 

το οποίο ενσωματώνεται σχεδόν σε όλα τα μοντέλα TGE.
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Το TGE αποκτά επίσης μια εντε-

λώς νέα γενιά συστημάτων ψυ-

χαγωγίας με δυνατότητα online

σύνδεσης που, μαζί με το νέο

κουτί MAN Telematics, θα κά-

νουν την καθημερινή εργασία

σημαντικά ευκολότερη για τους

πελάτες των συγκεκριμένων

φορτηγών. Τα νέα συστήματα

ψυχαγωγίας είναι διαθέσιμα για

όλα τα μοντέλα MAN TGE με κι-

νητήρες ντίζελ από το 2021. Η

παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει. 

Η πιο εμφανής καινοτομία στο μοντέλο 2021 της καμπίνας

MAN TGE - μαζί με το νέο σύστημα ψυχαγωγίας - είναι η

αναβάθμιση , ποιοτική και εργονομική που κάνει τη διάφορά

σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η MAN προωθεί την ψηφιοποίηση στον τομέα των ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων με αυτές τις νέες διαδικτυακές

λειτουργίεςόπως το μπουτόν σε περίπτωση έκτακτης ανάγ-

κης.  

Μία βασική λειτουργία του TGE είναι η μονάδα, η οποία έχει

δύο γκρίζα κουμπιά και ένα κόκκινο κουμπί σήματος, και

καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης

ανάγκης (κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ) και την κλήση

της υπηρεσίας της MAN και της υπηρεσίας πληροφοριών

χωρίς σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Όταν πατηθεί το κόκκινο

κουμπί SOS ή απελευθερωθεί ο αερόσακος, δημιουργείται

αυτόματα σύνδεση στο κέντρο κλήσης έκτακτης ανάγκης

μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Η μονάδα μεταδί-

δει ταυτόχρονα τη θέση του οχήματος και άλλες πληροφορίες

που ορίζονται από το νόμο για να επιταχυνθεί η λειτουργία

διάσωσης .

Το κουμπί πληροφοριών καλεί επίσης το MAN Mobile24 Call

Center. Η νέα μονάδα τριών κουμπιών είναι διαθέσιμη για

όλα τα νέα μοντέλα ραδιοφώνου για το MAN TGE - με επι-

πλέον χρέωση στη βασική έκδοση "MAN Radio Van" και ως

στάνταρ για όλα τα άλλα μοντέλα.

τεχνολογία «
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Έρχεται το ηλεκτρικό, επαγγελματικό HUMMER

Το ηλεκτρικό Hummer μπορεί να διασχίσει νερό

βάθους 81,3 εκατοστών και στο εσωτερικό υπάρ-

χει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3″ και σύ-

στημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με οθόνη

αφής 13,4″.

Έχει μήκος 5,507 μέτρα, πλάτος 2,201 μέτρα και

μεταξόνιο 3,445 μέτρα, με την απόσταση από το

έδαφος να κυμαίνεται από τα 25,7 έως τα 40,4

εκατοστά. Έχει γωνίες προσέγγισης από 41,5 έως

49,7 μοίρες, γωνία διαφυγής από 31,6 έως 38,4

μοίρες και γωνία ράμπας από 22,3 έως 32,2 μοί-

ρες.

Φέρει το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης

Super Cruise και θα προσφέρεται σε διάφορες

εκδόσεις με δύο και τρεις ηλεκτροκινητήρες, με

την δυνατότερη να φέρει τρεις ηλεκτροκινητήρες

απόδοσης 1.014 ίππων με 15.592 Nm ροπής και

μπορεί να κάνει τα 0-100 χλμ/ώρα σε περίπου 3

δευτερόλεπτα.

Οι ηλεκτροκινητήρες αντλούν ενέργεια από τις

Ultium μπαταρίες που χαρίζουν αυτονομία μεγα-

λύτερη των 563 χλμ. Οι μπαταρίες μπορούν να

φορτίσουν και σε ταχυφορτιστή 350 kW, που

προσθέτει 160 χλμ αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρ-

τισης.

Το αυτοκίνητο φέρει την “Crab Mode” λειτουργία,

>> ηλεκτροκίνηση

GMC 
Hummer 

EV

Η GM παρουσίασε επίσημα το GMC Hummer EV, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που

μεταξύ άλλων έχει LED φωτιστικά σώματα, ζάντες 18″ με Goodyear Wrangler All

Territory MT ελαστικά 35″, ενώ στον πρόσθετο εξοπλισμό υπάρχουν και ελαστικά 37″. 





την ενεργητική τετραδιεύθυνση που επιτρέ-

πει να κινείται σε διαγώνια κατεύθυνση,

κάτι που θα εκτιμήσουν οι εκτός δρόμου

πελάτες της εταιρίας.

Στον πρόσθετο εξοπλισμό υπάρχει ενεργή

αερανάρτηση με Extract λειτουργία που

μπορεί να ανυψώσει την απόσταση από το

έδαφος κατά 15 εκατοστά. Αρχικά θα προ-

σφέρεται στην έκδοση Edition 1 με τιμή τα

112.595 δολάρια, με την παραγωγή του

πρώτου έτους να γίνεται sold out μέσα στη

πρώτη ώρα που το μοντέλο έγινε διαθέσιμο

στο site της GMC.

Η παραγωγή του GMC Hummer EV θα γί-

νεται στο Factory Zero και η κυκλοφορία

του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του

2021, με την έκδοση Hummer EV 3X να

είναι διαθέσιμη από το φθινόπωρο του

2020. Θα διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες

απόδοσης 811 ίππων με 12.880 Nm ροπής.

Η τιμή του ανέρχεται στα 99.995 δολάρια και

έχει αυτονομία μεγαλύτερη των 483 χιλιο-

μέτρων. 
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Actros Edition 2

Yψηλή Αναβάθμιση!

παρουσίαση «
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Οδήγηση και διαμονή 
σε ένα πολυτελές περιβάλλον



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ● #18632





Ac
tro

s E
di

tio
n 2 Το νέο Actros Edition 2, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τον

Ιανουάριο του 2021, απευθύνεται σε μια εντελώς διαφορετική κα-

τηγορία πελατών: σε επαγγελματίες οδηγούς που είναι οπαδοί της

καινοτομίας, και σε ελεύθερους επαγγελματίες από τον κλάδο των

μεταφορών, για τους οποίους το φορτηγό είναι το σπίτι τους και

το εξατομικευμένο στυλ και τα υψηλά επίπεδα άνεσης, έχουν με-

γάλη σημασία. Το Actros Edition 2 θα είναι πολλά περισσότερα από

ένα απλό επαγγελματικό εργαλείο ή μεταφορικό μέσο. Θα κυκλο-

φορήσουν μόλις 400 οχήματα και θα διατίθεται με έως και 40 επι-

λογές πρόσθετου εξοπλισμού για το εσωτερικό και το εξωτερικό,

καθώς και με τα σχεδιαστικά στοιχεία από το Edition 1. Το αποτέ-

λεσμα είναι μια premium έκδοση Actros με εντυπωσιακή εμφά-

νιση και χαρακτηριστικά, που τη διαφοροποιούν ξεκάθαρα από τα

βασικά μοντέλα της διεθνώς επιτυχημένης σειράς.

Καινοτομίες, όπως το Multimedia Cockpit, το MirrorCam, τα υπερ-

σύγχρονά συστήματα ασφάλειας και οι εξελιγμένες λειτουργίες

οδήγησης φροντίζουν, ώστε το Actros να ικανοποιεί απόλυτα τις

ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις στους κλάδους μεταφορών με-

γάλων αποστάσεων και βαρέων διανομέων και, παράλληλα, να υπο-

στηρίζει την εργασία του οδηγού με βιώσιμο τρόπο. Άλλωστε, το

γεγονός ότι η νέα ναυαρχίδα της Mercedes-Benz Trucks ανεβάζει

τον πήχη από πολλές απόψεις, έχει επικυρωθεί με πολυάριθμες δια-

κρίσεις, όπως το βραβείο «International Truck of the Year 2020».

“





#186 ● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020 ●   33

Η αίσθηση πολυτέλειας του Edition 2 υπογραμμίζεται από διάφορα χαρακτηριστικά εξοπλισμού.

Για παράδειγμα, το κομψό εσωτερικό διαθέτει ταμπλό οργάνων και λαβές θυρών με επένδυση

από δέρμα νάπα, πολλά στοιχεία σε εμφάνιση ανθρακονημάτων, καθώς και φινιστρίνι οροφής

με ατμοσφαιρικό φωτισμό. Άλλες εντυπωσιακές λεπτομέρειες είναι η νέα αρχική οθόνη στην

κύρια οθόνη του Multimedia Cockpit, καθώς και το λογότυπο Edition από στιλβωμένο, βουρ-

τσισμένο αλουμίνιο στην πλευρά του συνοδηγού. Το επάνω κρεβάτι παραδίδεται με κλινοσκε-

πάσματα και έχει πλάτος 900 χιλιοστών. Μια περιμετρική κουρτίνα – με εσωτερική πλευρά σε

μπεζ και εξωτερική πλευρά σε μαύρο – προστατεύει από τα αδιάκριτα βλέμματα, προσθέτοντας

συγχρόνως μια πινελιά κομψότητας. Το ίδιο ισχύει και για την κουρτίνα με το αστέρι της

Mercedes-Benz μπροστά από το κρεβάτι.

■ Το Multimedia Cockpit
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Στο εξωτερικό εντυπωσιάζουν, μεταξύ άλλων,

τα αυτοκόλλητα πλευρικού τοιχώματος με σχέ-

διο αστέρια, η επιγραφή «Edition 2» στο βαμ-

μένο αλεξήλιο, το έμβλημα Actros στο

μπροστινό τμήμα, η επιγραφή Actros στην

επάνω πλευρά του πίσω τοιχώματος καμπίνας,

οι τέσσερις πρόσθετοι προβολείς LED στο αλε-

ξήλιο, καθώς και οι τρεις προβολείς εργασίας

LED πίσω από την καμπίνα. Στο προφίλ, εξέ-

χουσες λεπτομέρειες είναι τα σκαλοπάτια επι-

βίβασης από ανοξείδωτο χάλυβα. Από

ανοξείδωτο χάλυβα είναι επίσης τα καπάκια του

πίσω άξονα, με προστατευτικά καπάκια παξιμα-

διών τροχών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμ-

βάνονται επιπλέον ένα φωτιζόμενοαστέρι

Mercedes-Benz με μαύρο άνοιγμα και διάφο-

ρες διακοσμητικές γρίλιες σε σκούρο χρώμιο,

ενώ σκούρο είναι και το πλαίσιο των προβο-

λέων.

Η έκδοση Edition 2 διατίθεται σε όλα τα διαξο-

νικά και τριαξονικά, μοντέλα της τωρινής γενιάς

του Actros με καμπίνες GigaSpace και

BigSpace. Το χρώμα της καμπίνας μπορεί να

επιλεγεί ελεύθερα και να προσαρμοστεί στα

χρώματα της εταιρείας του πελάτη, ενώ το

μπροστινό τμήμα του οχήματος βάφεται πάντα

σε γκρι μεταλλικό της φεγγαρόπετρας, για

υψηλή αναγνωρισιμότητα.

“

Ac
tro

s E
di

tio
n 2

■ Safety Package με διάφορα ενεργά συστήματα υποβοήθησης οδηγού

■ Comfort Package με ατμοσφαιρικό φωτισμό LED, καθρέφτη ξυρίσματος, ψυγείο και πολλά

άλλα χαρακτηριστικά για άνετη διαμονή

■ Driving Package με δερμάτινο τιμόνι, ηλεκτρικό αλεξήλιο και άλλα

■ Sight Package μεταξύ άλλων με προβολείς bi-xenon, αισθητήρα βροχής και πίσω φώτα LED 

■ Media Package με ηχοσύστημα, βάση για notebook, πρόσθετη πρίζα 12/15 V

■ Extra Line με φώτα θέσης LED στο MirrorCam, φλας LED και Welcome Light

Ο βασικός εξοπλισμός του Edition 2 περιλαμβάνει τα εξής έξι πακέτα:
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Έρχεται στην Έλλαδα!
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TOYOTA HILUX



● ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ● #18638



Οι αλλαγές που φέρει είναι πολλές, μεταξύ

αυτών και ο νέος και πιο δυνατός από

ποτέ κινητήρας. 

Στη βάση της γκάμας υπάρχει ο βελτιωμέ-

νος 2.4 D-4D των 150 ίππων στις 3.400

σ.α.λ. και 400 Nm ροπής στις 1.600-2.000

σ.α.λ., με 0-100 χλμ./ώρα σε 13,2 δλ., τε-

λική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα, κατανάλωση

από 8,8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 από

233 γρ./χλμ. (WLTP). Ο νέος ντίζελ 2.8 D-

4D με 204 ίππους στις 3.400 σ.α.λ. και 500

Nm ροπής στις 1.600-2.800 σ.α.λ. με το

αυτόματο 6άρι κιβώτιο (420 Nm στις

1.400-3.500 σ.α.λ. με το 6τάχυτο μηχανικό),

διατίθεται στα μοντέλα Tornado Invincible

Double Cab και Tornado Cruiser Double

Cab.

Ο 2.8 D-4D με το 6ΜΤ κιβώτιο εξασφαλίζει

επιτάχυνση στο 0-100 χλμ./ώρα σε 10,1

δλ. (10,7 δλ. το 6AT), έναντι 13,3 δλ. το προ-

γενέστερο Hilux 2.4 D-4D των 142 ίππων

και 12,1 δλ. το 3.0 D-4D των 169 ίππων.

Επίσης, η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 175

χλμ./ώρα. O κινητήρας των 2.8 λτ. συν-

δυάζεται στάνταρ με 4κίνηση, η μεικτή κα-

τανάλωση ξεκινά από τα 7,8 λτ./100 χλμ.

και οι εκπομπές CO2 από 207 γρ./χλμ.

(WLTP). 

“Το νέο μοντέλο αναβαθμίστηκε σε αρκετά σημεία, όπως τον κινητήρα, τον εξο-
πλισμό, την άνεση ακόμη και την πολυτέλεια, που παρέχεται απλόχερα στον ιδιο-

κτήτη - επαγγελματία. Σήμερα, η ελληνική αντιπροσωπεία λανσάρει το νέο
μοντέλο σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις και μάλιστα, ανακοίνωσε τις τιμές του

νέου Hilux για την ελληνική αγορά,και προσφέρεται με μονή, επιμηκυμένη ή
διπλή καμπίνα και με κίνηση στους δύο τροχούς ή στους τέσσερις. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TO
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Εξωτερικά, το μήκους 5.235 χλστ., πλάτους 1.855 χλστ.,

ύψους έως 1.815 χλστ. και με μεταξόνιο 3.085 χλστ. αμά-

ξωμα του νέου Hilux εμφανίζει πιο μυώδη εμφάνιση.

Υπάρχουν νέοι προφυλακτήρες, μάσκα, φωτιστικά σώ-

ματα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθώς και τρία νέα

εξωτερικά χρώματα (Emotional Red II, Dark Blue και με-

ταλλικό Oxide Bronze). Στον εξοπλισμό του θα προσφέ-

ρονται αξεσουάρ όπως μπάρα ρητίνης, κάλυμμα

αλουμινίου στην καρότσα, κλείδωμα της πίσω πόρτας,

hardtop και πρίζα 12v στην καρότσα.

Στην κορυφαία εικονιζόμενη έκδοση Invincible (Double

Cab και Extra Cab) η σκληροτράχηλη εικόνα του τονίζεται

από την αποκλειστικού σχεδιασμού μάσκα και προφυλα-

κτήρα, την ποδιά εμπρός, τις προσθήκες στα φτερά, τις

διαφορετικές ζάντες και τον επίσης διαφορετικό σχεδια-

σμό της πόρτας του χώρου φόρτωσης.

Αλλαγές υπάρχουν και στο εκσυγχρονισμένο εσωτερικό

με το νέο σχεδιασμό, τη βελτιωμένη ποιότητα και τον

πλούσιο εξοπλισμό. Στο κέντρο του ταμπλό ξεχωρίζει η

νέα οθόνη των 8 ιντσών του συστήματος πολυμέσων με

τα φυσικά κουμπιά για περισσότερη ευκολία στη χρήση,

όπως και στα επιβατικά Toyota.  

TO
YO

TA
 H

IL
UX
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Το Intouro είναι κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Εκτός από τα κλασικά υπεραστικά δρομολόγια,

μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ως λεωφορείο κλειστής διαδρομής, ως λεωφορείο με-

ταφοράς προσωπικού σε μονάδες παραγωγής και εργοστάσια και, ανάλογα με τη χώρα, ως σχολικό.

Επιπλέον, χάρη στην πλούσια γκάμα χαρακτηριστικών του, το νέο Intouro είναι κατάλληλο για εκ-

δρομές και κοντινά ταξίδια.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν διπλή χρήση του λε-

ωφορείου: μπορούν να το χρησιμοποιούν στη διάρκεια

της εβδομάδας για τα προγραμματισμένα και εταιρικά

δρομολόγια και τα σαββατοκύριακα για εκδρομές και

ημερήσια ταξίδια με έμφαση στην άνεση. Επομένως, το

Intouro απευθύνεται σε μια ευρεία ομάδα στόχου, η οποία

περιλαμβάνει επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λεωφορείων

που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του κλάδου υπερα-

στικών λεωφορείων, σχολικών λεωφορείων και λεωφο-

ρείων μεταφοράς προσωπικού, εκτός των λεωφορείων

χαμηλού δαπέδου, καθώς και τις λιανικές πωλήσεις.

Συνεπώς, το Intouro απευθύνεται τόσο σε δημόσιους φο-

ρείς όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες και κατ’ επέκταση είναι

ο ιδανικός υποψήφιος για πολλές και διάφορες χρήσεις.

■ Από υπεραστικά δρομολόγια μέχρι εκδρομές





Ο οδηγός μπορεί να απενεργοποιήσει το

Active Brake Assist 5 οποιαδήποτε στιγμή,

όμως η πέμπτη όπως κι η τέταρτη γενιά του

συστήματος διαθέτει τόσο εξεζητημένη τε-

χνολογία και έχει σχεδιαστεί με τέτοιον

τρόπο ώστε η απενεργοποίηση να είναι

σκόπιμη μόνο σε σπάνιες, εξαιρετικές πε-

ριστάσεις. Χάρη στα διευρυμένα όρια του

συστήματος, το Active Brake Assist 5 είναι

ακόμη πιο αξιόπιστο στην πρόληψη ατυχη-

μάτων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα από

άποψη ασφάλειας, ειδικά για την κυκλοφο-

ρία μέσα στην πόλη, είναι η λειτουργία αυ-

τόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης για

κινούμενους πεζούς.
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Mercedes Benz

INTOURO
Συνδυασμός πολλών στοιχείων!



■ Παγκόσμια πρεμιέρα στο νέο Intouro: Active Brake Assist 5
Προτεραιότητα η ασφάλεια.
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Mercedes Benz INTOURO

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθη-

σης πέδησης αντιλαμβάνεται αμέσως

ότι η ταχύτητα με την οποία πατιέται το

πεντάλ φρένου είναι ξαφνικά μεγαλύ-

τερη από τη συνηθισμένη, συγκρίνον-

τας διαρκώς τα δεδομένα, και σε

αυτές τις περιπτώσεις ενισχύει αυτό-

ματα τη μέγιστη ισχύ πέδησης μέσα

σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Έτσι, μειώνεται σημαντικά η από-

σταση πέδησης του λεωφορείου.

■ Σύστημα υποβοήθησης πέδησης
(BAS).

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA) αντιλαμβάνεται

πότε το όχημα βγαίνει ακούσια από τη λωρίδα του. Εάν το όχημα «πατή-

σει» τη διαγράμμιση, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με μια αισθητή

δόνηση του καθίσματος οδηγού.

■ Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA).

Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο

ολίσθησης, αντισταθμίζοντας, για παράδειγμα, τυχόν εκτροπή του οχήμα-

τος από την πορεία με στοχευμένη πέδηση μεμονωμένων τροχών.

■ Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP®)





Ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού 
συγκροτήματος  της Nissan Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε στον Ασπρόπυργο
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• Καλύπτοντας ένα μεγάλο κομμάτι της επένδυσης της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε στην πράσινη

ανάπτυξη, το φωτοβολταϊκό συγκρότημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, αναμένεται

να συμβάλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της 

Η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, πιστή στη δέσμευσή της για
την προστασία του περιβάλλοντος, έχει προχωρήσει σε μια με-
γάλη επένδυση φωτοβολταϊκών συγκροτημάτων στις εγκατα-
στάσεις της σε Αθήνα, Ασπρόπυργο και Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, προωθώντας και ενισχύοντας την περιβαλλον-
τική συνείδηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της. 
Σε ότι αφορά την επένδυση στον Ασπρόπυργο, τα φωτοβολταϊκά
στην συγκεκριμένη εγκατάσταση έχουν ονομαστική ισχύ 226kW
και εκτιμάται ότι θα καλύψουν το 100% της συνολικής ανάγκης
των αντίστοιχων εγκαταστάσεων  της εταιρείας σε ενέργεια, ενώ
η εκτιμώμενη ετήσια  αποφυγή εκπομπών CO₂ (σε σχέση με
ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα) θα ανέλθει σε 213
τόνους!
Ως προς το σύνολο της επένδυσης της Nissan Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε, αυτή έχει ονομαστική  ισχύς 700kW, ενώ
πέραν της εκτίμησης για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγ-
κών κατά 50%, η εκτιμώμενη ετήσια  αποφυγή εκπομπών CO₂
(σε σχέση με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα) θα
ανέλθει αθροιστικά σε 678 τόνους! 
Με την σύνδεση των Φ/Β συγκροτημάτων  στο εγχώριο δίκτυο
ηλεκτροδότησης με τη διαδικασία net metering, η Nissan Νικ.
Ι. Θεοχαράκης Α.Ε θα συμψηφίζει την παραγόμενη από το Φ/Β
σύστημα ενέργεια με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις
της, συμβάλλοντας στην σταθεροποίηση του δικτύου, προς όφε-
λος και του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης
Α.Ε στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, θα είναι εφικτή η φόρτιση

των πρωτοποριακών ηλεκτρικών μοντέλων της εταιρείας, με
ηλεκτρικό ρεύμα προερχόμενο από τα φωτοβολταϊκά συγκρο-
τήματα, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο  τόσο τον ιδιόκτητο
στόλο ηλεκτρικών οχημάτων της, όσο και τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα των πελατών / επισκεπτών της! 
Μέσα από αυτή την επένδυση,  η Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε
στοχεύει στην ενίσχυση των  πρωτοβουλιών και των δραστη-
ριοτήτων που προάγουν τις φιλικές προς το περιβάλλον επεν-
δύσεις. Στο πνεύμα αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει βέλτιστες
πρακτικές ανακύκλωσης σε όλα τα παραπροϊόντα (λιπαντικά,
μπαταριές κ.α.), ενώ  από τις αρχές του 2020  έχει υιοθετήσει στις
συναλλαγές με το κοινό τις χάρτινες σακούλες από ανακυκλώ-
σιμα υλικά. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι, εδώ και δεκαε-
τίες, σε επίπεδο Ομίλου, δραστηριοποιείται στα φωτοβολταϊκά
πάρκα, με εγκαταστάσεις που παράγουν ήδη 9.000.000 KWh σε
ετήσια βάση!
Η Nissan, ως πρωτοπόρος αυτοκινητοβιομηχανία στην κατα-
σκευή ηλεκτρικών οχημάτων, με το LEAF να πρωτοστατεί στις
παγκόσμιες πωλήσεις, αλλά και με το e-NV200 να αποτελεί την
ιδανική επιλογή επαγγελματικού οχήματος μηδενικών εκπομ-
πών ρύπων για μια πλειάδα μεγάλων επιχειρήσεων αστικού
εφοδιασμού και διανομών σε όλη την Ευρώπη, εργάζεται συ-
στηματικά για ένα μέλλον βιώσιμης κινητικότητας χωρίς εκπομ-
πές C0₂. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Nissan αναμένεται να
λανσάρει στα τέλη του 2021 και το ARIYA, ένα πρωτοποριακό
αμιγώς ηλεκτρικό crossover, με τεχνολογίες και επιδόσεις που
επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη της βιώσιμης κινητικότητας ! 
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Πρώτη στα επαγγελματικά!

•  Η Ford είναι για μία ακόμα φορά ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην κατηγορία των

ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων - και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο  

Η Ford ενισχύει διαρκώς την εμπορική της παρου-

σία και επιρροή στην ελληνική αγορά στην κατηγο-

ρία των επαγγελματικών οχημάτων

επιβεβαιώνοντας περίτρανα τη διαχρονική εμπιστο-

σύνη του κοινού της χώρας μας στα καταξιωμένα

LCV μοντέλα της. ‘Όπως τα Transit Van, Ranger και

Transit Custom.

Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος 2020, η Ford διατηρεί τον πρώτο λόγο

και βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην

κατηγορία των LCV οχημάτων με μερίδιο αγοράς

20,1% 

Ειδικά τον Σεπτέμβριο, η Ford κατέκτησε την πρώτη

θέση στα ελαφρά επαγγελματικά - και μάλιστα με

διαφορά - ταξινομώντας σχεδόν τα διπλά αυτοκίνητα

από τον δεύτερο. Τα επαγγελματικά μοντέλα της εται-

ρείας βελτίωσαν τον εμπορικό τους διασκελισμό

αποσπώντας μερίδιο στο σύνολο της εν λόγω αγο-

ράς που έφτασε στο εντυπωσιακό 29,5%. Με άλλα

λόγια, 1 στα 3 επαγγελματικά οχήματα που πωλήθη-

καν στη χώρα μας το μήνα που πέρασε ανήκαν στην

πολυσυλλεκτική οικογένεια των LCV μοντέλων της

Ford!

«Με κορυφαίες προτάσεις που απευθύνονται τόσο

στην καρδιά όσο και στο νου κάθε επαγγελματία,

αλλά και με μία εκτεταμένη γκάμα που έρχεται να

ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις και ανάγκες, η Ford

παραμένει σταθερά και με πείσμα στο πλευρό των

πελατών της», δήλωσε ο Νίκος Νοταράς, πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Motor Ελλάς. 

«Σηκώνοντας» έως και 2,1 τόνους, το ακούραστο

Transit Van πρωτοστατεί στη γκάμα των επαγγελμα-

τικών μοντέλων Ford παρέχοντας εντυπωσιακό

χώρο φόρτωσης που μπορεί να φτάσει στα 15,1 κυ-

βικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, το Ranger, τα κορυφαίο pick-up

μοντέλο στην Ευρώπη, διαθέτει ό,τι μπορεί να ζητή-

σει κανείς σήμερα από ένα αυτοκίνητο της συγκε-

κριμένης κατηγορίας: απαράμιλλες δυνατότητες

κίνησης σε όλες τις συνθήκες, κορυφαία αξιοπιστία

και πρακτικότητα, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες.

Στις κορυφαίες εμπορικές επιδόσεις της Ford στην

κατηγορία των επαγγελματικών μοντέλων σημαν-

τική είναι επίσης η συνεισφορά του Transit Custom,

ενός μοντέλου που σάρωσε τα φετινά βραβεία στην

κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

αποσπώντας τον τιμητικό τίτλο “International Van of

the Year”.






