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editorial
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη

Αγαπητοί Αναγνώστες,
To 2021 αναμένεται να είναι συναρπαστικό για την αγορά επαγγελματικών οχημάτων, σε διεθνές επίπεδο,
με πολλές, νέες προτάσεις, που θα έχουν κοινό παρονομαστή τις τεχνολογικές – ηλεκτρικές καινοτομίες.
Μοντέλα που θα αλλάξουν τον τρόπο στις μεταφορικές συνήθειες, αποσκοπώντας να αναρριχηθούν στους
τομείς, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην δραστική μείωση των ρύπων. Και όλα αυτά, την στιγμή που
η ΕΕ δεν θέλει να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, παρόλο που λόγω της πανδημίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες
ζητούν την παράταση στην επιβολή αυστηρών μέτρων, για τις εκπομπές των οχημάτων. Οπότε, η ηλεκτροκίνηση μοιάζει με μονόδρομο, ενώ, η Plug – in εκδόσεις, κυρίως στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
είναι γεγονός. Οι κατασκευαστές φορτηγών τρέχουν με ...χίλια την ηλεκτροκίνηση και στα βαρέα φορτηγά,
όπως η VOLVO που θέλει να αλλάξει τον «Χάρτη» της γκάμα της, με εξηλεκτρισμένα μοντέλα από το 2021!
Σαφώς, ο παράγοντας που θα ορίζει τις ταχύτητες με τις οποίες θα κινηθούν όλα τα παραπάνω είναι η πανδημία, που έχει φρενάρει τα πρότζεκτ, όχι, όμως και τον βασικό πυρήνα των κατασκευαστών φορτηγών,
που ξεκινούν σε πολλά σημεία του κόσμου δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες μέσω επιλεγμένων πελατών
τους – ιδιοκτήτες μεταφορικών κ.α. – δοκιμές ηλεκτρικών φορτηγών, ακόμη και για βαρέα χρήση, μεγάλων αποστάσεων.
Καλή σας ανάγνωση.

Με τιμή
Γεώργιος Χρυσοσπάθης

TRUCK BUS & NEWS • ΤΕΥΧΟΣ 187 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
www.truckbusnews.gr
Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές
Οι απόψεις των αρθρογράφων
και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν
απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων
ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη
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“

Μέτρα στήριξης ζητάει το ΠΣΧΕΜ



ενημέρωση

ΠΣΧΕΜ
■ Μείωση σε ασφαλιστικές, τέλη κυκλοφορίας,
άτοκα δάνεια για τους Αυτοκινητιστές
Τι ζητάει το ΠΣΧΕΜ αναλυτικά:
Όπως γνωρίζετε ο κλάδος των ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ .
από την πανδημία του κορωναϊού έχει μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 70% .
Το υπόλοιπο 20 έως 30% του μεταφορικού έργου που απέμεινε, οι μεταφορείς το εκτελούν με πολύ μεγάλο ρίσκο να
προσβληθούν από COVID 19, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό σε χώρες υψηλού κινδύνου για να τροφοδοτή-
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σουν με πλήρη επάρκεια αγαθών τη χώρα μας, γι’ αυτό ο
Ελληνικός λαός εκτός από τους υγειονομικούς επιβραβεύει
για την προσφορά τους και τους Έλληνες μεταφορείς .
Βεβαίως το κράτος αναγνώρισε το πρόβλημα και συμπεριέλαβε τον ΚΑΔ στους πληττώμενους κλάδους, όμως αυτό
χωρίς συγκεκριμένες δράσεις δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα .



“

Μέτρα στήριξης ζητάει το ΠΣΧΕΜ



Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να υπάρξει επιβίωση των μεταφορικών επιχειρήσεων,
επιβάλλεται η κυβέρνηση να αποφασίσει άμεσα μέτρα στήριξης και συγκεκριμένα:

1

Tα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 να μειωθούν σε
ποσοστό τουλάχιστον 50% αφού το 2020 οι αυτοκινητιστές πλήρωσαν για όλο το χρόνο αλλά τελικά λόγω της
πανδημίας και της αναγκαστικής ακινησίας δεν κυκλοφόρησαν όλο το χρόνο. Επίσης, η πληρωμή να γίνει σε
3 δόσεις.

2
3

Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις να
ρυθμιστούν σε εξήντα δόσεις χωρίς πρόσθετα τέλη

.

Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό
50%.
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4

Να δοθούν άτοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
όπως και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς ανάλογα με το μέγεθος της μεταφορικής επιχείρησης .

5

Να επιδοτηθούν όλοι οι αυτοκινητιστές με πέντε χιλιάδες ευρώ ανά αυτοκίνητο για πάγια και ανελαστικά έξοδα .
Εάν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει άμεσα τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης ο ήδη καθημαγμένος κλάδος των
οδικών εμπορευματικών μεταφορών Φ.Δ.Χ . θα οδηγηθεί στη χρεωκοπία.



Έργα για την οδική ασφάλεια από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών





ενημέρωση

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
■ Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του μπήκε πλέον το πρόγραμμα
έργων οδικής ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Υπεγράφη δανειακή σύμβαση 450 εκατ. ευρώ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και την
Εγνατία Οδός ΑΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ) το
οποίο έχει κεντρική θέση στον σχεδιασμό του υπουργού Κώστα Καραμανλή.
Συγκεκριμένα, το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας βασίστηκε στις Μελέτες
Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας, που ολοκληρώθηκαν από την Εγνατία Οδός ΑΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».
Συνολικά:
• Υλοποιήθηκαν 60 Μελέτες που καλύπτουν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
• Μελετήθηκαν οδικά τμήματα μήκους 15.000χλμ., από τα οποία 4.200χλμ εθνικών οδών και 10.800 χλμ περιφερειακών οδών.
• Οι μελέτες είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη περίπου 7.000 επικίνδυνων θέσεων, που εκτείνονται σε 2.500 χλμ. του οδικού δικτύου, σε 80 οδικούς άξονες.
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ενημέρωση

Το ΠΕΒΟΑ περιλαμβάνει εργασίες σε
επικίνδυνες θέσεις σε όλη τη χώρα, που
δεν αποτελούν συντήρηση του οδικού
δικτύου, αλλά μικρής κλίμακας κατασκευαστικές επεμβάσεις χαμηλού κόστους και υψηλής αποτελεσματικότητας.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες
αναβάθμισης και αντικατάστασης του
οδικού εξοπλισμού (διαγράμμιση, σήμανση οδών, στηθαία ασφαλείας, μονάδες απόσβεσης ενέργειας, εγκατάστασης
ηλεκτρομηχανολογικές κ.λπ.), βελτιώσεις υποδομής (διαπλάτυνση οδοστρώματος,
αποκατάσταση
φθορών
οδοστρώματος, ασφαλτοτάπητες, αντιολισθηρή, έργα αποχέτευσης, τάφροι,
ερείσματα, νησίδες πεζοδρομιών κλπ.),
αλλά και διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων.
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Ο υπουργός Κώστας Καραμανλής
δήλωσε σχετικά:
Η οδική ασφάλεια αποτελεί απόλυτη πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι αδιανόητο να θρηνούμε τόσους ανθρώπους στην
άσφαλτο και έχουμε δεσμευθεί στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Προχωράμε, σημείωσε ο κ
Καραμανλής, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επεμβάσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυ όλης της χώρας.
Ακολουθώντας επιστημονικές διαδικασίες εντοπίσαμε
7.000 ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου
και τις συγκεκριμένες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
Τώρα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αρωγό σε αυτή μας
την προσπάθεια. Η υλοποίηση αυτού του Προγράμματος
είναι ένα σημαντικό βήμα για την οδική μας ασφάλεια.
Σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οδικής μας συμπεριφοράς -στόχο για τον οποίον επίσης ετοιμάζουμε κινήσεις – μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε λιγότερα
και λιγότερο σοβαρά οδικά ατυχήματα στη χώρα μας.



Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, σημείωσε:
Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα, γιατί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης επεμβάσεων οδικής
ασφάλειας σε όλη τη χώρα μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Στόχος είναι -πρόσθεσε- να κάνουμε ασφαλέστερη την οδήγηση στους ελληνικούς δρόμους, για αυτό
και προχωράμε σε μια σειρά από στοχευμένες σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους δρόμους της χώρας.
Παρεμβαίνουμε καθοριστικά σε 7000 επικίνδυνα σημεία
σε όλη τη χώρα με σημειακές βελτιώσεις, δημιουργώντας έτσι ένα ποιοτικότερο και ασφαλέστερο οδικό δίκτυο
για όλους τους Έλληνες. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος αυτού, αναμένεται να δοθεί δουλειά σε μικρότερους
ή
μεγαλύτερους
μελετητές
και
κατασκευαστές σε μια περίοδο που το έχουν μεγάλη
ανάγκη τόσο εκείνοι όσο και η χώρα.

“

Έργα για την οδική ασφάλεια από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατία
Οδός ΑΕ, Κωνσταντίνος Κουτσούκος ανέφερε:
Μία πολύ σημαντική προσπάθεια βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας σε όλη την χώρα και ειδικότερα στο οδικό δίκτυο εκτός των αυτοκινητοδρόμων, ξεκινάει και τυπικά σήμερα, με τη σύναψη
δανειακής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και της Εγνατία Οδός
Α.Ε. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τόσο το
Υπουργείο όσο και η ΕΤΕΠ, εμπιστεύτηκαν το
σημαντικό αυτό πρόγραμμα, στην Εγνατία Οδός
ΑΕ, συνεκτιμώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας αλλά και την αποτελεσματικότητά της, γεγονός που αποτελεί, πέρα από επιβράβευση και
προοπτική για το μέλλον της εταιρείας.
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“

Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου των Ελληνικών ΦΔΧ

ενημέρωση

ΟΦΑΕ
■ Η υποκλοπή έργου καίει την Ελληνική μεταφορά
■ SOS για ελέγχους, παροπλισμένα τα Μικτά Κλιμάκια
H ανάγκη για την οργάνωση και τον συντονισμού ενός στιβαρού συστήματος οδικών ελέγχων για τον περιορισμό της
παράνομης μεταφοράς, είναι η πρώτη προτεραιότητα στην
ατζέντα της ΟΦΑΕ προς την ελληνική Πολιτεία την τελευταία
δεκαετία τουλάχιστον.
Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου των Ελληνικών ΦΔΧ
– από αλλοδαπά κυρίως οχήματα – με παράνομες πρακτικές αποτελεί την βασική αιτία για τις συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά, και τελικά οδηγεί στην
στρέβλωσή της.
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Παράλληλα, ο ν.3446/06 που αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς χρειάζεται άμεση τροποποίηση, ενώ τα Μικτά
Κλιμάκια Ελέγχου που έχουν οριστεί ως η αρμόδια ελεγκτική Αρχή, είναι παροπλισμένα εδώ και μια 5ετία!
Η ΟΦΑΕ έχει καταθέσει αλλεπάλληλες καταγγελίες παράμονης διενέργειας μεταφοράς στην χώρα μας, ενώ έχει
υποβάλλει πολλαπλές προτάσεις για την τροποποίηση του
ν.3446/06 και την οργάνωση ενός ικανού συστήματος οδικών ελέγχων και παράλληλα έχει καταθέσει βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από άλλα κράτη της Ε.Ε.



Επιπλέον, εκπρόσωποι της ΟΦΑΕ έχουν
οργανώσει ημερίδες εκπαίδευσης των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων (τροχαία,
αστυνομία, περιφέρειες) προκειμένου να
τους ενημερώσουν για τον τρόπο ολοκληρωμένου ελέγχου ενός φορτηγού οχήματος και των συνοδευτικών εγγράφων της
μεταφοράς. Ενώ αντίστοιχα, έχουν συμμετάσχει σε κλιμάκια οδικών ελέγχων τόσο
στο εθνικό οδικό δίκτυο όσο και στις
πύλες εισόδου/εξόδου της χώρας.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται και οι ενέργειες επαναλαμβάνονται μέχρι την επίτευξη του στόχου για την πάταξη της
παράνομης μεταφοράς και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά των μεταφορών!



τεχνολογία «

Ford Commercial Solutions
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H συνδεσιμότητα
στα επαγγελματικά οχήματα
Η Ford βοηθά τους στόλους επαγγελματικών οχημάτων στην
Ευρώπη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να πραγματοποιήσουν μία
ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Καθώς το E-Transit στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας για τους πελάτες
των επαγγελματικών οχημάτων, η Ford επεκτείνει τη γκάμα εργαλείων διαχείρισης στόλων
ώστε να παρέχει δεδομένα ηλεκτρικών οχημάτων και αναφορές για τη διαδικασία φόρτισης,
καθώς και νέα χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των οχημάτων,
αυξάνοντας συγχρόνως την αποδοτικότητα των οδηγών.
Με τη νέα λειτουργία παρακολούθησης κατανάλωσης της ενέργειας του στόλου και τα εργαλεία
διαχείρισης οχημάτων της Ford Commercial
Solutions, τα οποία διατίθενται μέσω εύχρηστης
εφαρμογής και διαδικτυακών διεπαφών, η Ford
βοηθά τους στόλους επαγγελματικών οχημάτων
στην Ευρώπη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να
πραγματοποιήσουν μία ομαλή μετάβαση στην
ηλεκτροκίνηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα διατίθενται στους αγοραστές του νέου E-Transit
όταν το μοντέλο κυκλοφορήσει στην αγορά την
άνοιξη του 2022.
«Η γνώση είναι δύναμη – και η Ford βοηθά
τους επαγγελματίες δίνοντάς τους τις πληροφο-

ρίες που χρειάζονται ώστε να αξιοποιήσουν στο
μέγιστο βαθμό τα ηλεκτρικά τους οχήματα» δήλωσε ο Julius Marchwicki, chief operating officer, Ford Commercial Solutions. «Οι νέες
συνδεδεμένες υπηρεσίες μας και οι λύσεις τηλεματικής από τη Ford δε βοηθούν απλά τους
στόλους να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα οχημάτων και οδηγών, αλλά υποστηρίζουν
και τις επιχειρήσεις να παρέχουν εξαιρετικές
υπηρεσίες στους πελάτες τους».
Με τα νέα εργαλεία ηλεκτρικών οχημάτων, οι
διαχειριστές στόλων μπορούν να παρακολουθούν την απόδοση κάθε οχήματος, να διαχειρίζονται τη χρήση ενέργειας, αλλά και να
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συλλέγουν σημαντικές πληροφορίες για τις
επιδόσεις τους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα
για ηλεκτρικά οχήματα, όπως η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας (σε kWh), η ταχύτητα
φόρτισης και η αυτονομία, οι διαχειριστές μπορούν να κατανοούν καλύτερα πώς λειτουργούν τα οχήματά τους σε πραγματικό χρόνο
ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη
βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και
χρόνου.
Τα νέα εργαλεία περιλαμβάνουν επίσης λειτουργία pre-conditioning. Αυτό σημαίνει ότι οι

διαχειριστές στόλων θα μπορούν από απόσταση να ρυθμίζουν την θερμοκρασία στην
καμπίνα, όσο το E-Transit είναι συνδεδεμένο
στην πρίζα, ώστε να μην επηρεάζονται τα αποθέματα ενέργειας της μπαταρίας. 1 Οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται εάν ένα όχημα δεν
είναι συνδεδεμένο όταν έχει προγραμματιστεί
κάτι τέτοιο, ενώ άλλα εργαλεία θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται από απόσταση συναλλαγές για δημόσια φόρτιση και να λαμβάνουν
αναφορές για την πληρωμή των εργαζομένων
οι οποίο φορτίζουν το όχημα στο σπίτι τους.

■ Βελτιώνοντας την απόδοση και την ασφάλεια των οχημάτων με την Ford Telematics
Μαζί με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρικών οχημάτων, η Ford Commercial Solutions
επεκτείνει τις υπηρεσίες της για τη διαχείριση στόλων ώστε να βοηθήσει τους Ευρωπαίους κατόχους επαγγελματικών οχημάτων να διαχειριστούν καλύτερα την παραγωγικότητα των στόλων
τους.
Η βελτίωση της παραγωγικότητας και ασφάλειας των οδηγών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
για τους διαχειριστές στόλων, και γι’ αυτό το λόγο, η Ford λανσάρει μια λειτουργία για την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τον οδηγό σε πραγματικό χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο
μέσω του SYNC 4 2. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή ένας οδηγός υπερβαίνει ένα όριο ταχύτητας, επιταχύνει γρήγορα, φρενάρει απότομα, αφήνει έναν βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα να λειτουργεί
ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο ή δεν δένει τη ζώνη ασφαλείας, τότε λαμβάνει ένα ηχητικό μήνυμα
που τον προτρέπει να διορθώσει τη συμπεριφορά του.
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τεχνολογία «
«Έχουμε ακούσει από τους ίδιους τους πελάτες μας πόσο
σημαντικά είναι γι’ αυτούς τα συστήματα καθοδήγησης οδηγού» δήλωσε ο Marchwicki. «Ενσωματώνοντας αυτή την
υπηρεσία στα οχήματά μας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και τη χρήση ενέργειας
στα οχήματά τους και να μειώσουν τη φθορά χωρίς εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού.»
Επιπρόσθετα, η Ford Telematics 3 θα επιτρέπει στους πελάτες να ασφαλίζουν με σιγουριά και να παρακολουθούν
από απόσταση τα οχήματά του μετά από ώρες. Νέες ειδοποιήσεις θα ενημερώνουν τους διαχειριστές στόλων εάν
ένα όχημα έχει κλαπεί, αν χρησιμοποιείται χωρίς έγκριση,
αν ρυμουλκείται ή ακόμα και αν έχει πάθει ζημιά ενώ είναι
σταθμευμένο. Εάν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω, το σύστημα εντοπισμού του GPS επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές να βλέπουν την τοποθεσία του οχήματός τους ακόμα
και με σβηστό τον κινητήρα.
Η Ford προσφέρει επίσης ενσωματωμένο Driver ID, για να
μπορούν οι διαχειριστές εύκολα να συσχετίζουν συγκεκριμένους οδηγούς με οχήματα. Επιτρέποντας στους οδηγούς
να εισάγουν ένα συγκεκριμένο κωδικό οδηγού στην οθόνη
του SYNC, οι διαχειριστές στόλων λαμβάνουν μια ακριβή
καταγραφή για το ποιος οδηγός χρησιμοποιεί ποιο όχημα.
Συσχετίζοντας έναν οδηγό με ένα συγκεκριμένο όχημα, οι
διαχειριστές μπορούν να αναλύουν δείκτες και στατιστικά
απόδοσης που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη καθοδήγηση και κατ’ επέκταση την παραγωγικότητα κάθε
οδηγού.
Όλες αυτές οι λειτουργίες βασίζονται σε υπάρχουσες υπηρεσίες της Ford Telematics, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες
εντοπισμού μέσω GPS και geofencing (γεωγραφικού εντοπισμού θέσης και περιορισμών σε περιοχές), ειδοποιήσεις κατάστασης οχήματος, δεδομένα κατανάλωσης

«
Ford Commercialτεχνολογία
Solutions
καυσίμου και ενέργειας, και άλλα. Οι διαχειριστές στόλων
μπορούν επίσης τώρα να βλέπουν και να παρακολουθούν
βασικά δεδομένα από οχήματα που δεν ανήκουν στην οικογένεια Ford απευθείας μέσω της Ford Telematics μαζί
με δεδομένα από οχήματα της Ford. Γεγονός που τους
βοηθά να μεγιστοποιούν το λειτουργικό χρόνο, να προγραμματίζουν ένα σέρβις και να παρέχουν βελτιωμένη καθοδήγηση χωρίς τη χρήση πολλαπλών λύσεων
λογισμικού.
Επιπλέον, η νέα εφαρμογή υποστήριξης Ford Telematics
Drive μπορεί να βελτιώσει χρονοβόρα καθήκοντα για οδηγούς και διαχειριστές στόλων. Η εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να αναφέρουν ποια οχήματα οδηγούν,
να ψηφιοποιούν καθημερινά τους ελέγχους οχημάτων,
καθώς και να αναφέρουν ζημιές ή μηχανικά προβλήματα
απευθείας στο σύστημα Ford Telematics του διαχειριστή
του στόλου.
Πέραν αυτών των νέων υπηρεσιών τηλεματικής, η Ford
Commercial Solutions προσφέρει την Ford Data Services,
που προωθεί εργοστασιακά δεδομένα οχημάτων μέσω
εξειδικευμένου λογισμικού ή άλλων εξουσιοδοτημένων
παρόχων υπηρεσιών τηλεματικής χωρίς να χρειάζονται
πρόσθετες συσκευές τρίτων.
Η Ford Commercial Solutions υποστηρίζει τους στόλους
επαγγελματικών οχημάτων να βελτιώνουν τη λειτουργική
τους απόδοση προσφέροντας εργοστασιακά δεδομένα
συνδεδεμένων οχημάτων και πληροφορίες πιστοποιημένες από τους μηχανικούς της Ford. Όταν ενεργοποιείται το
μόντεμ FordPass Connect 4 – που τώρα ενσωματώνεται
ως βασικός εξοπλισμός στην πλειοψηφία των νέων επαγγελματικών οχημάτων Ford στην Ευρώπη – αυτές οι συνδεδεμένες λύσεις ξεκλειδώνουν τις διαθέσιμες συνδρομές
σε λογισμικό που βοηθά στη διαχείριση
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Το 2021 μπαίνει στην πρίζα
με μια σειρά ηλεκτρικών φορτηγών

VOLVO TRUCKS
Η ηλεκτροκίνηση μπαίνει στην πρίζα, για τις φίρμες
που έχουν επενδύσει στον τομέα των ηλεκτρικών φορτηγών,
όπως είναι η Volvo, η Mercedes, η Daf και η MAN.

Εταιρείες που ξεκινάνε με φορτηγά που αφορούν την αστική διανομή και με την ηλεκτροκίνηση επιθυμούν να πετύχουν το μηδενικό αποτύπωμα στις συγκεκριμένες μεταφορικές δραστηριότητες, ενώ, πλέον σε λίγα χρόνια, και τα φορτηγά μεγάλων διαδρομών, με την αρωγή
των ισχυρών ηλεκτροκινητήρων και τις εξίσου μεγάλης αυτονομίας μπαταρίες , θα μπουν στην
αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης με ταχύτατους ρυθμούς.
Σε αυτό το στάδιο βρίσκεται και η VOLVO TRUCK, η
οποία ανφέρει ότι το 2021 οι μεταφορείς στην
Ευρώπη θα μπορούν να παραγγέλνουν εξ ολοκλήρου ηλεκτρικές εκδόσεις των βαρέων φορτηγών
της Volvo. Ειδικότερα, η Volvo Trucks θα προσφέρει
στην Ευρώπη μια πλήρη γκάμα βαρέων φορτηγών
με ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης από
το 2021. Η μαζική μετάβαση της Volvo Trucks προς
την ηλεκτροδότηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό
βήμα εμπρός, στο δρόμο προς μεταφορές χωρίς
ορυκτά καύσιμα. "
Το στίγμα της ηλεκτροκίνησης έδωσε και ο Roger
Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks. που αναφέρει ότι,
«με την ταχεία αύξηση του αριθμού των βαρέων
ηλεκτρικών φορτηγών, θέλουμε να βοηθήσουμε
τους πελάτες μας και τους αγοραστές μεταφορικών
υπηρεσιών να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους
τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το
βιώσιμο μέλλον του κλάδου μας",
Σε ποιο στάδιο όμως, βρίσκονται σήμερα τα εξηλεκτρισμένα φορτηγά της; Η Volvo Trucks εκτελεί
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τώρα δοκιμές των ηλεκτρικών βαρέων φορτηγών
Volvo FH, Volvo FM και Volvo FMX, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη για εθνικές μεταφορές και σε αστικά εργοτάξια. Αυτά τα φορτηγά θα
έχουν μικτό συνολικό βάρος έως 44 τόνους.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση της μπαταρίας, η αυτονομία τους μπορεί να φτάσει και τα 300 χλμ. Οι
πωλήσεις θα ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο και η
μαζική παραγωγή τους θα ξεκινήσει το 2022. Αυτό
σημαίνει ότι από το 2021 και μετά, η Volvo Trucks
θα διαθέτει στην αγορά μια πλήρη γκάμα αμιγώς
ηλεκτρικών φορτηγών στην Ευρώπη για δραστηριότητες διανομών, συλλογής απορριμμάτων, εθνικές μεταφορές και σε αστικά εργοτάξια.
Σήμερα, η Volvo Trucks ξεκίνησε τη παραγωγή των
Volvo FL Electric και Volvo FE Electric το 2019.
Πρόκειται για ηλεκτρικά φορτηγά που προορίζονται
για αστικές διανομές και συλλογή απορριμμάτων,
κυρίως στην Ευρώπη. Στη Βόρειο Αμερική, οι πωλήσεις του Volvo VNR Electric, ενός φορτηγού εθνικών μεταφορών, θα ξεκινήσουν στις 3 Δεκεμβρίου
2020.



ηλεκτροκίνηση«
■■ Ερχονται και τα φορτηγά με κυψέλες καυσίμου!
Τα ηλεκτρικά οχήματα για απαιτητικές και βαριές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων θα
ακολουθήσουν μέσα σε αυτήν τη δεκαετία.
Αυτά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά φορτηγά
καθώς και φορτηγά κυψελών καυσίμου με
μεγαλύτερη αυτονομία. Η Volvo Trucks στο-

χεύει να ξεκινήσει τη διάθεση ηλεκτρικών
φορτηγών που τροφοδοτούνται από κυψέλες
καυσίμου υδρογόνου από τα μέσα αυτής της
δεκαετίας. Ο στόχος της Volvo Trucks είναι
ολόκληρη η γκάμα προϊόντων της να κινείται
χωρίς ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2040.



"Για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των μεταφορών στο κλίμα, πρέπει να προχωρήσουμε στην
ταχεία μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός. Αλλά οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτής της μετάβασης, και κατά συνέπεια
ο ρυθμός της μετάβασης, ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τους μεταφορείς και την αγορά και
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως οικονομικά κίνητρα, πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης και είδος μεταφορικής δραστηριότητας", εξηγεί ο Roger Alm.
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Το 2021 μπαίνει στην πρίζα
με μια σειρά ηλεκτρικών φορτηγών

VOLVO TRUCKS

Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες μεταφορικές εταιρείες θα περάσουν σταδιακά στην ηλεκτρική λειτουργία. Στην πράξη, πολλές από αυτές θα
διαθέτουν μικτό στόλο φορτηγών που θα κινούνται
με διαφορετικά καύσιμα κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου."Τα πλαίσιά μας είναι σχεδιασμένα να είναι ανεξάρτητα από το κινητήριο
σύστημα του οχήματος. Οι πελάτες μας μπορούν να
προμηθεύονται αρκετά φορτηγά Volvo του ίδιου
μοντέλου, με τη μόνη διαφορά ότι μερικά θα είναι
ηλεκτρικά και άλλα θα κινούνται με αέριο ή πετρέλαιο. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος,
όπως το περιβάλλον του οδηγού, η αξιοπιστία και
η ασφάλεια, όλα τα οχήματά μας πληρούν τα ίδια
υψηλά πρότυπα. Οι οδηγοί θα πρέπει να αισθάνονται οικεία με τα οχήματά τους και να μπορούν να τα
χρησιμοποιούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα,
ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν",
λέει ο Roger Alm.
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Από την οπτική γωνία της Volvo Trucks, η μετάβαση
σε πιο βιώσιμες μεταφορές έχει να κάνει κυρίως
με την όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση για τους
μεταφορείς, ώστε να μπορούν να αρχίσουν να προσαρμόζονται. Οι προσφερόμενες λύσεις πρέπει να
αφορούν οχήματα μη ορυκτών καυσίμων και να
επιτρέπουν στους μεταφορείς να επιτύχουν τα απαραίτητα επίπεδα κερδοφορίας και παραγωγικότητας.
"Κύριο καθήκον μας είναι να διευκολύνουμε τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό το κάνουμε με
την προσφορά ολιστικών λύσεων που περιλαμβάνουν σχεδιασμό διαδρομών, οχήματα κατάλληλων
προδιαγραφών, εξοπλισμό φόρτισης, χρηματοδότηση και υπηρεσίες. Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια
που παρέχουμε στους πελάτες μας, σε συνεργασία
με το διεθνές δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργείων μας, θα είναι πιο σημαντική από ποτέ", λέει ο
Roger Alm.



Βραβείο καινοτομίας
για δύο φορτηγά της

MERCEDES BENZ


Δύο καινοτόμα φορτηγά της γερμανικής φίρμας,
ένα ηλεκτρικό και ένα μελλοντικό υδρογονοκίνητο φορτηγό,
κέρδισαν ένα σημαντικό βραβείο!

Συγκεκριμένα, η επιτροπή International Truck of the Year (IToY), απένειμε
το διάσημο βραβείο καινοτομίας φορτηγών 2021 σε δύο φορτηγά της Mercedes-Benz:
το πρώτο είναι το ήδη γνωστό ηλεκτροκίνητο eActros και το δεύτερο,
το concept κυψελών καυσίμου Mercedes-Benz GenH2 Truck.
Η κριτική επιτροπή του IToY, που αποτελείται
από 25 συντάκτες επαγγελματικών οχημάτων
και διακεκριμένους δημοσιογράφους, που εκπροσωπούν μεγάλα διεθνή περιοδικά φορτηγών,
υπογράμμισε
ιδιαίτερα
την
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ηλεκτρικής κινητικότητας που προσφέρουν τα δύο φορτηγά,
και είναι βασισμένη σε μια σαφή μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία ήδη εφαρμόζει η
γερμανική φίρμα, και στα επαγγελματικά της
οχήματα – και πολύ περισσότερο στα δύο προαναφερθέντα μοντέλα. Το βραβείο παραδόθηκε
ψηφιακά στον Martin Daum, πρόεδρο του δι-
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οικητικού συμβουλίου της Daimler Truck AG
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
Daimler AG, και στον Sven Ennerst, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου της Daimler Truck AG
για την ανάπτυξη την προμήθεια στην Κίνα.
Η Daimler Trucks ήταν ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που παρουσίασε ένα βαρέως τύπου ηλεκτρικό φορτηγό, όντας μια ιδέα
για την αστική διανομή το 2016. Το 2018, το
πρωτότυπο eActros έκανε πρεμιέρα και ακολούθησαν οι εντατικές δοκιμές σε επιλεγμένους πελάτες, αρχής γενομένης την ίδια
χρονιά.

Η έκδοση παραγωγής του ηλεκτρικού
eActros που έχει προγραμματιστεί για το
2021 θα έχει αυτονομία πάνω από 200
χιλιόμετρα. Επίσης, τον περασμένο
Σεπτέμβριο η Daimler Trucks παρουσίασε το Mercedes-Benz GenH2 Truck,
ένα φορτηγό με κυψέλες καυσίμου –
υδρογόνου, που μέσα στα πλεονεκτήματα του ξεχωρίζει η πολύ μεγάλη αυτονομία του που αγγίζει τα 1.000
χιλιόμετρα!
Ουσιαστικά, είναι ένα φορτηγό για πολύ
απαιτητικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Οι δοκιμές που και πάλι θα γίνουν από επιλεγμένους πελάτες
μεταφορικών επιχειρήσεων, προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το 2023 και η
έναρξη έκδοσης παραγωγής προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό αυτής της
δεκαετίας.





Όπως δήλωσε και το στέλεχος της φίρμας Martin
Daum: «Είμαστε περήφανοι που η διάσημη κριτική επιτροπή International Truck of the Year
αναγνώρισε το eActros και το GenH2 Truck με το
διάσημο βραβείο καινοτομίας 2021. Αυτή είναι
μια εξαιρετική επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στο
σωστό δρόμο με τη στρατηγική μας που εστιάζει
σαφώς σε πραγματικά ουδέτερες τεχνολογίες
που στόχο έχουν να εκμηδενίσουν τις εκπομπές
CO2. Επίσης, ο συνδυασμός χρήσης του υδρογόνου, ως καύσιμο, μας δίνει τη δυνατότητα να
προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες
επιλογές στο μέλλον για την αγορά φορτηγών,
ανάλογα πάντα με την χρήση. Με το eActros,
αποδείξαμε τα τελευταία χρόνια ότι η οι μηδενικές εκπομπές CO2 είναι εφικτές. Αλλά και το
υδρογονοκινητο GenH2 Truck, αφορά την μελλοντική κατηγορία στα βαρέα φορτηγά με κυψέλες καυσίμου που θα εκτελούν ευέλικτες και
απαιτητικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. "
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MAN TGX
Φορτηγό της Χρονιάς 2021
Τα 24 μέλη της επιτροπής, όλοι τους δημοσιογράφοι του Ειδικού Τύπου που
εκπροσωπούν ευρωπαϊκά περιοδικά φορτηγών, εκτίμησαν το γεγονός πως το
νέο MAN TGX αποτελεί ένα προηγμένο φορτηγό σε ό,τι αφορά στην οδηγική
άνεση, στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του οδηγού, στην ασφάλεια,
στην κατανάλωση καυσίμου στη συνδεσιμότητα και στις καινοτόμες υπηρεσίες
που προσφέρει τόσο στον οδηγό όσο και στους διαχειριστές στόλων.
Το νέο MAN TGX απέσπασε συνολικά 155
ψήφους, επικρατώντας μετά από σκληρή
«μάχη» του νέου Volvo FH. Το βραβείο
απονεμήθηκε στον CEO της MAN Truck &
Bus, Andreas Tostmann, από τον Πρόεδρο
της επιτροπής του ITOY, Gianenrico Griffini,
σε μία τελετή που φέτος λόγω πανδημίας
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, ο κος. Andreas
Tostmann δήλωσε περιχαρής: «Ο τίτλος
International Truck of the Year αποτελεί μια
τεράστια αναγνώριση για την εξαιρετική
δουλειά που έκανε η ομάδα μας στη ΜΑΝ.
Για περισσότερα από πέντε χρόνια, η
ομάδα είχε μόνο έναν στόχο κατά νου: να
φτιάξει το καλύτερο φορτηγό για τους οδηγούς και για τους πελάτες μας και να το
βγάλει στον δρόμο. Το βραβείο δείχνει πως
τα καταφέραμε».
Στην ίδια τελετή, ο κος. Gianenrico Griffini,
εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της επιτρο-
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πής του ΙΤΟΥ και συνοψίζοντας την απόφασή τους, δήλωσε: «Το νέο MAN TGX
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε
όρους άνεσης, μειωμένης κατανάλωσης,
συνδεσιμότητας και διεπαφής ανθρώπου
– μηχανής. Οπότε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γιατί ψηφίστηκε ως Truck of the
Year 2021».
Σύμφωνα με τους κανόνες του βραβείου
«International Truck of the Year», το ετήσιο
βραβείο απονέμεται στο φορτηγό που κυκλοφόρησε τους τελευταίους 12 μήνες και
συνέβαλε στη βιώσιμη ανάπτυξη των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι οι τεχνικές
καινοτομίες και βελτιώσεις, αλλά και οι
καινοτομίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της συνολικής σχέσης κόστουςαποτελεσματικότητας, στην προάσπιση της
ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.’
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παρουσίαση «

Νέο Volkswagen Caddy 5:
πιο μεγάλο, πιο πρακτικό,
πιο αποδοτικό, πιο έξυπνο
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Volkswagen Caddy 5
Πλήρως επανασχεδιασμένο
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Volkswagen Caddy 5

“

Για πρώτη φορά, το Caddy βασίζεται στη μεταβλητή πλατφόρμα MQB, που
χρησιμοποιείται και στο Golf 8. Για το λόγο αυτό, προηγμένες
τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο Golf 8 είναι διαθέσιμες και στο
Caddy: ενδεικτικά, το Travel Assist και το αυτόματο φρενάρισμα σε αλλαγή
πορείας με διασταύρωση με αντίθετα ερχόμενο όχημα, κάνουν την οδήγηση
του Caddy πιο εύκολη και ασφαλή.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα infotainment και τα ψηφιακά χειριστήρια καθιστούν το Caddy ένα “smartphone με
τροχούς”, ενώ η παρουσία δύο καταλυτικών μετατροπέων με το σύστημα twin
dosing (διπλός ψεκασμός AdBlue) μετατρέπει τις εκπομπές NOx των αποδοτικών κινητήρων TDI σε νερό και
αβλαβές άζωτο. Το εξωτερικό έχει καινούργιο και χαρισματικό σχεδιασμό, με
προσοχή και στην τελευταία λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, οι χώροι τόσο επιβατών όσο και φόρτωσης έχουν αυξηθεί.
Στην πραγματικότητα, αυτό το Caddy
είναι ο νέος «ελβετικός σουγιάς» των
compact van, MPV και αυτοκινούμενων
– δηλαδή ένα γνήσιο επαγγελματικό
όχημα Volkswagen.
Από το λανσάρισμα θα είναι άμεσα δυ-
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νατή η διαμόρφωση του νέου Caddy ως
people-mover στις νέες εξοπλιστικές
εκδόσεις ή ως αστικό van διανομών, με
το κανονικό ή το μεγάλο μεταξόνιο. Από
το 2021, έγκαιρα πριν το ερχόμενο καλοκαίρι, θα είναι διαθέσιμο πανευρωπαϊκά
το
επίσης
πλήρως
επανασχεδιασμένο Caddy California (ο
διάδοχος του Caddy Beach), που για
πρώτη φορά θα έχει μίνι κουζίνα, πανοραμική ηλιοροφή και νέες επιλογές
σκηνών, που θα διευρύνει και άλλο τη
γκάμα του μοντέλου. Επίσης, από τις
αρχές του 2021, η Volkswagen
Επαγγελματικά Οχήματα θα διαθέτει
πέρα από τις προσθιοκίνητες και κάποιες εκδόσεις του Caddy πέμπτης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της
California, με την τετρακίνηση 4MOTION.



■ Χαρισματικός σχεδιασμός και νέα εξωτερικά χαρακτηριστικά t
Οπτικά, η μετάβαση στην πλατφόρμα MQB είναι ήδη
εμφανέστατη ακόμα και εξωτερικά, από το μακρύτερο
μεταξόνιο. Αυξημένο από τα 2.682 στα 2.755 χιλιοστά,
εξασφαλίζει στο Caddy – χάρη στις νέες αναλογίες –
μία πιο δυναμική εμφάνιση. Οι σχεδιαστές αξιοποίησαν της δυνατότητες που εξασφάλιζε η πλατφόρμα
MQB για να δημιουργήσουν ένα πλήρως επανασχεδιασμένο αμάξωμα, πιο χαρισματικό από ποτέ.
Σε ότι αφορά τη μηχανολογική διάσταση και τις προδιαγραφές, το εξωτερικό του έως και επταθέσιου
Caddy, διαθέτει μια σειρά από καινούργια χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερα μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή 1,4 τ.μ. (διατίθεται και στο Caddy
California), η οποία εκτείνεται πάνω από την πρώτη και
δεύτερη σειρά καθισμάτων καθώς και προαιρετική

ηλεκτρική υποβοήθηση για το κλείσιμο των συρόμενων θυρών καθώς και για την πίσω πόρτα. Επίσης
νέες είναι οι ζάντες αλουμινίου - 16, 17 και για πρώτη
φορά 18 ιντσών - και νέοι προβολείς και πίσω φώτα
LED, στάνταρ σε κάποιες εκδόσεις. Για πρώτη φορά
υπάρχει διαθέσιμο το σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης “Keyless Access”. Με την κορυφαία έκδοσή
του, την “Keyless Access/Advanced”, το μόνο που
χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες του Caddy είναι να το
πλησιάσουν με το κλειδί στην τσέπη, έτσι ώστε εάν επιθυμούν, το σύστημα κεντρικού κλειδώματος να ξεκλειδώσει το Caddy χωρίς καν να αγγίξουν τη λαβή
της πόρτας. Το πρόσφατα εξελιγμένο σύστημα προστατεύεται από πρωτοποριακή τεχνολογία που το καθιστά
εξαιρετικά ασφαλές.
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“


Ένα από τα πιο μεγάλα εσωτερικά της κατηγορίας

Volkswagen Caddy 5

Στο εσωτερικό, η πέμπτη γενιά του all-rounder εντυπωσιάζει με νέες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και
αισθητά πιο αξιοποιήσιμο χώρο. Το Caddy Cargo παρέχει χώρο φόρτωσης 3,1 κ.μ. (όπως ορίζεται
από το πρότυπο SAE V6), ενώ στο Caddy Cargo Maxi η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 3,7 κ.μ.. Ο διαθέσιμος χώρος αυξάνεται από τον πλήρως επανασχεδιασμένο πίσω άξονα. Αυτό γίνεται σαφές λαμβάνοντας ως παράδειγμα το Caddy Cargo: τώρα μια ευρωπαλέτα μπορεί να φορτωθεί στο πίσω
μέρος του. Αυτό συμβαίνει επειδή το μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών είναι πλέον
1.230 χιλιοστά. Χάρη στις συρόμενες πόρτες που έχουν αυξηθεί σε πλάτος πάνω από τα 840 χιλιοστά
(προηγουμένως 701 χιλιοστά), το νέο Caddy Cargo Maxi μπορεί τώρα να πάρει και μια δεύτερη ευρωπαλέτα φορτωμένη από το πλάι - ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι παλέτες μπορούν
να φορτωθούν με διάφορους τρόπους: είτε πλάγια στο κέντρο και στο πίσω μέρος, είτε πλάγια στη
μέση και κατά μήκος πίσω. Το μέγιστο μήκος του χώρου φόρτωσης έως το διαχωριστικό είναι 1.797
χιλιοστά (Cargo) και 2.150 χιλιοστά (Cargo Maxi).

Οι επιβατικές και Kombi εκδόσεις διατίθενται
στάνταρ με πέντε θέσεις. Είτε με μικρό είτε με μεγάλο μεταξόνιο μπορούν επίσης να παραγγελθούν, προαιρετικά όπως συνέβαινε και στο
προηγούμενο μοντέλο, με μια τρίτη σειρά καθισμάτων. Αυτά τα δύο πρόσθετα, μεμονωμένα
καθίσματα στο πίσω μέρος μετατρέπουν γρήγορα το Caddy σε επταθέσιο. Ένα νέο χαρακτηριστικό της πέμπτης γενιάς Caddy είναι ότι τα
καθίσματα της τρίτης σειρά μπορούν να αφαιρεθούν μεμονωμένα. Φυσικά, το νέο Caddy διαθέτει και δοκιμασμένα χαρακτηριστικά: τα
καθίσματα της 2ης και 3ης σειράς στην επιβατική
έκδοση και το Kombi μπορούν, για παράδειγμα,
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να μετακινηθούν προς τα εμπρός και να διπλώσουν. Επίσης, τα καθίσματα της δεύτερης σειράς,
μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. Το Kombi και
το οικογενειακό MPV διαθέτουν χώρο αποσκευών μέχρι και 2.556 λίτρων (φόρτωση ψηλά
μέχρι την οροφή και μέχρι την πρώτη σειρά καθισμάτων και με τη δεύτερη σειρά να έχει απομακρυνθεί). Με πέντε επιβάτες, ο χώρος
αποσκευών μέχρι το ύψος της πλάτης των καθισμάτων, είναι 1.213 λίτρα. Το μήκος του χώρου
φόρτωσης των Kombi και MPV μέχρι την πρώτη
σειρά καθισμάτων είναι 1.913 χιλιοστά και το μέγιστο διαθέσιμο πλάτος μεταξύ των θόλων των
τροχών 1.185 χιλιοστά.



Volkswagen Caddy 5

“

Ψηφιακός high tech πίνακας οργάνων και ψηφιοποιημένα μπουτόν αφής

Τα στοιχεία ένδειξης και ελέγχου έχουν επανασχεδιαστεί: η αρχική διεπαφή εδώ με τον οδηγό
και το συνοδηγό αποτελείται είτε από αναλογικά
όργανα με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών είτε - προαιρετικά, και στάνταρ σε κάποιες εκδόσεις - από το νέο “Digital Cockpit”
(πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων).
Ανάλογα με την έκδοση, είτε στάνταρ είτε προαιρετικά διατίθενται ραδιόφωνο και συστήματα
πλοήγησης με οθόνες αφής 6,5 ιντσών, 8,25 ιντσών ή 10 ιντσών.
Η σύνδεση του Digital Cockpit και του κορυφαίου συστήματος πλοήγησης Discover Pro
των 10 ιντσών, δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό
σύνολο ενδείξεων και στοιχείων ελέγχου, το
“Innovision Cockpit”, γνωστό μας και από το Golf
8. Μέσω μιας ηλεκτρονικής μονάδας διασύνδεσης (OCU) με ενσωματωμένη eSIM, τα συστήματα infotainment του Caddy έχουν επίσης
πρόσβαση σε online υπηρεσίες (MOD). Τα καινοτόμα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού, κάτω από το σύστημα infotainment, είναι
για πρώτη φορά επίσης ψηφιακά, με εύχρηστα
συρόμενα ρυθμιστικά αφής (touch sliders).
Επίσης, νέα στο Caddy είναι τα ψηφιακά μπου-
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τόν για τα φώτα, τον ήχο και τα μενού. Ο περιστροφικός διακόπτης για τα φώτα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του – η ομάδα των μπουτόν
“Light & Sight” αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο
του. Τοποθετημένη στα αριστερά, είναι ενσωματωμένη με τον πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment και βρίσκεται στην ίδια
ευθεία θέασης και χειρισμών. Τα λεγόμενα
μπουτόν άμεσης πρόσβασης, που βρίσκονται
κάτω από το σύστημα infotainment και τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού, επιτρέπουν τη γρήγορη και διαισθητική λειτουργία
των συστημάτων υποβοήθησης και των προηγμένων λειτουργιών των συστημάτων κλιματισμού και στάθμευσης – πρόκειται ουσιαστικά
για έξυπνες συντομεύσεις στο μενού του MIB,
του πιο πρόσφατου “Modular Infotainment
Matrix” του ομίλου. Επιπλέον τα νέα, ισχυρά,
εσωτερικά φώτα LED αφής και η παροχή ρεύματος για εξωτερικές συσκευές 230 V, αναβαθμίζουν το εσωτερικό. Ένα άλλο καινοτόμο
χαρακτηριστικό είναι ο εξαερισμός οροφής για
καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας και ταχύτερο εξαερισμό στο πίσω μέρος του Caddy, όταν
αυτό είναι σταματημένο.

Aπόδοση και ευελιξία!
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παρουσίαση «

Fiat TALENTO
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“

Το νέο αυτόματο κιβώτιο DCT του Talento
διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό
τρόπο τη δύναμη των νέων 2λιτρων κινητήρων EcoJet. Σε επίπεδο απόδοσης διαθέσιμες είναι τρεις εκδόσεις, με 120
ίππους και 320Nm ροπής, με 145 ίππους
και 350Nm ροπής και 170 ίππους και
380Nm ροπής. Με στόχο την παροχή
υψηλής ροπής από τις χαμηλές στροφές,
αλλά και τη μέγιστη οικονομία καυσίμου,

όλες οι εκδόσεις του κινητήρα εφοδιάζονται με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας.
Παράλληλα με τα κινητήρια σύνολα, το
Talento είναι εξίσου «δυνατό» και όσον
αφορά στις δυνατότητες μεταφοράς φορτίου με το ωφέλιμο όγκο να διαμορφώνεται –ανάλογα με την έκδοση- από τα 5,2
έως και τα 8,6 κυβικά μέτρα. Αντίστοιχα
εντυπωσιακό είναι και το ωφέλιμο βάρος
που φτάνει τους 1,3 τόνους.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Fiat TALENTO

Μετά την παρουσίαση του νέου 2λιτρου EcoJet κινητήρα, το μοντέλο αποκτά και
ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) έξι σχέσεων. Το νέο σύστημα
μετάδοσης προσφέρει εξαιρετική άνεση στις αστικές διαδρομές και συμβάλει
στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα το κιβώτιο δίνει την επιλογή στον
οδηγό και για σειριακή λειτουργία για απόλυτη ελευθερία στον τρόπο οδήγησης.

Τέλος, ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, αλλά και η κορυφαία εργονομία συμπληρώνουν την εικόνα
του δημοφιλούς μοντέλου. Το προηγμένο σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 7 ιντσών, το οποίο διαθέτει συμβατότητα με λειτουργία mirroring κάνει εξαιρετικά εύκολη και ασφαλή την επικοινωνία και σε συνδυασμό με το νέο
αυτόματο κιβώτιο μειώνουν σημαντικά το φόρτο εργασίας του οδηγού.
Το Talento με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά από τις αρχές
του 2021.
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Η Ford λανσάρει για πρώτη φορά τη νέα έκδοση Chassis Cap του δημοφιλούς Ranger που επιτρέπει
σε επαγγελματίες πελάτες από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών να παραγγέλνουν μετατροπές βασισμένες στο δημοφιλέστερο ευρωπαϊκό pick-up μοντέλο και κάτοχο του
τίτλου “International Pick-up Award 2020”.
Το σκληροτράχηλο Ranger χρησιμοποιεί πλαίσιο τύπου
σκάλας, το οποίο δημιουργεί μία ανθεκτική βάση για ένα
μεγάλο αριθμό μετατροπών. Η Ford εκτιμά ότι ο συνδυασμός off-road ικανοτήτων βελτιστοποιημένων λόγω τετρακίνησης , αντοχής και του αποδοτικού κινητήρα
EcoBlue diesel θα προσελκύσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του κατασκευαστικού τομέα και των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, έκτακτης ανάγκης και ομάδων διάσωσης.
Διαθέσιμο με μονή καμπίνα και στην επαγγελματική έκδοση XL, το Ranger Chassis Cab είναι η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια Ranger που βρίσκεται από το 2015
και κάθε χρόνο στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων στην κατηγορία των pick-up μοντέλων. Εκτός
από την αξιοπιστία του πλαισίου για μετατροπές, οι αγο-
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ραστές του Ranger Chassis Cab θα μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη ενός δικτύου εξυπηρέτησης της Ford που
περιλαμβάνει περισσότερους από 160 πιστοποιημένους
μετατροπείς (Qualified Vehicle Modifier - QVM) σε 13 αγορές, οι οποίοι προσφέρουν εγγυημένα, κατά παραγγελία
οχήματα για εξειδικευμένες εφαρμογές.
«Έχουμε δημιουργήσει το Ranger Chassis Cab για πελάτες οι οποίοι εργάζονται στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα
και χρειάζονται ένα ανθεκτικό off-road που θα μεταφέρει
τον εξοπλισμό τους» δήλωσε ο Paul Baynes, conversions
manager, Commercial Vehicles, Ford Ευρώπης. «Σε
συνδυασμό με το εκτεταμένο δίκτυο μετατροπέων QVM
της Ford, το Ranger Chassis cCab επιτρέπει στους πελάτες μας να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς
τους, όπου κι αν εργάζονται.»

παρουσίαση«



Ford Ranger

Chassis Cab
Η οικογένεια του Ford Ranger διευρύνεται
με την προσθήκη της έκδοσης Chassis Cab

■ Ένα δοκιμασμένο πλαίσιο ως ισχυρή βάση για μετατροπές
Στιβαρό και αξιόπιστο, το πλαίσιο του Ranger
χρησιμοποιεί μια ανθεκτική στη σκληρή χρήση
ανάρτηση με φύλλα σούστας και μία επίπεδη
καρότσα ως ευέλικτη βάση για μετατροπές μικτού βάρους έως 3.270 kg .
Η σχεδίαση της μονής καμπίνας επιτρέπει μέγιστο μήκος μετατροπής στο πίσω μέρος της
έως 2.518 mm. Οι κακοτράχαλες επιφάνειας
δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για τα τροποποιημένα Ranger Chassis Cab, έχοντας
βάθος βύθισης 800 mm, απόσταση από το έδαφος 237 mm πριν τη μετατροπή και κοντό εμπρός πρόβολο για βελτιστοποιημένες γωνίες
προσέγγισης.
Το Ranger Chassis Cab προσφέρει επίσης μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 kg επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν άνετα
πρόσθετο εξοπλισμό.
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Ford Ranger

Chassis Cab

■ Εξειδικευμένα κέντρα μετατροπών, εργοστασιακή υποστήριξη

■ Ικανό στο δρόμο και εκτός δρόμου

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο μετατροπέων QVM διαθέτει την τεχνογνωσία
και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό για την κατασκευή ασφαλών,
κατά παραγγελία οχημάτων πιστοποιημένων από τη Ford. Η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με μετατροπείς για τη βελτιστοποίηση
των δυνατοτήτων του Ranger Chassis Cab σε μία ευρεία γκάμα
μετατροπών όπως κλειστού τύπου αμαξώματα, ανατρεπόμενα και
ανυψωτικά (γερανοί προσωπικού). Όλες οι μετατροπές συνοδεύονται από μία εγγύηση εφάμιλλη των στάνταρ μοντέλων της
Ford.
Όλες οι λεπτομέρειες του πλαισίου που μπορεί να βρει κανείς στο
Εγχειρίδιο Αμαξώματος, Εξοπλισμού & Τοποθέτησης της Ford
προσφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους μετατροπείς όταν τροποποιούν το Ranger Chassis Cab.
Οι πελάτες μπορούν να αναβαθμίσουν περαιτέρω το όχημά τους
με επιλογές από τη σειρά ευέλικτων λύσεων Special Vehicle
Options της Ford, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ηλεκτρική
φίσα ρυμούλκησης τρέιλερ, υψηλής απόδοσης μπαταρίες για αυξημένα ηλεκτρικά φορτία, αλλά και μία διεπαφή για σύνδεση μετατροπών και σημάτων οχήματος – για παράδειγμα, παρεμπόδιση
της λειτουργίας ανατροπής εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο
με το κιβώτιο στη νεκρά.

και ροπή 420 Nm μπορεί να μεταφέρει
άνετα βαριά φορτία, με την υποστήριξη
ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου
ταχυτήτων με ομαλές αλλαγές.
Ένα κατ’ επιλογή σύστημα τετρακίνησης
περιλαμβάνεται στο στάνταρ εξοπλισμό, με
ένα απλό χειριστήριο στην κεντρική κονσόλα που επιτρέπει στους οδηγούς να επιλέγουν πίσω κίνηση ή τετρακίνηση εν
κινήσει σύμφωνα με τις οδικές συνθήκες.
Η επιλογή low range (κοντό διαφορικό) σε
συνδυασμό με τετρακίνηση βελτιώνει τη
συμπεριφορά σε απότομες ανηφόρες και
επιφάνειες μειωμένης πρόσφυσης.
Οι πελάτες που επιθυμούν ακόμα περισσότερες ικανότητες σε κάθε είδους επιφάνεια, μπορούν να παραγγείλουν ένα
ηλεκτρικό πίσω διαφορικό περιορισμένης
ολίσθησης και ελαστικά παντός εδάφους
με off-road χάραξη πέλματος για βέλτιστη
πρόσφυση.
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99 αστικά λεωφορεία στα Εμιράτα

• Πρόσφατα, η Daimler Buses παρέδωσε στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα 99 αστικά λεωφορεία Mercedes-Benz, τα οποία θα
διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν σημαντικά το αποτελεσματικό
και άρτια ολοκληρωμένο σύστημα συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.
Τα αστικά λεωφορεία είναι μονά λεωφορεία χαμηλού δαπέδου τύπου
Mercedes-Benz Citaro, τα οποία κατασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις
παραγωγής της Daimler Buses στο
Μάνχαϊμ της Γερμανίας και το Λινί
της Γαλλίας και συμμορφώνονται με
το πρότυπο εκπομπών Euro VI. Η
συντήρηση των λεωφορείων θα
πραγματοποιείται βάσει πενταετούς
σύμβασης πλήρους τεχνικής εξυπηρέτησης από την Emirates Motor
Company Commercial Vehicles
(EMC CV), γενικό αντιπροσώπο της
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Mercedes-Benz στο Άμπου Ντάμπι.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγγελία των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων μετά την επιτυχή είσοδο της Daimler Buses στην
αγορά του Άμπου Ντάμπι με 100
οχήματα Mercedes-Benz Citaro το
2009. Η παράδοση των λεωφορείων
υπογραμμίζει τον στρατηγικό στόχο
ανάπτυξης της Daimler Buses, ο
οποίος αφορά στο άνοιγμα νέων
αγορών και την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά.

