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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
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Αγαπητοί Αναγνώστες,

 Αν ξεφυλίστε το νέο τεύχος θα διαπιστώσετε, ότι, εκτός τα προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία τους

τελευταίους 11 μήνες στην Ελλάδα, η επικαιρότητα έχει ...ηλεκτριστεί. Το μεγαλύτερο τμήμα της επικαι-

ρότητας αφορά τις προθέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών να στραφούν, ολοταχώς και χωρίς πατημένο

το φρένο, στις ηλεκτρικές προτάσεις, στα βαν, τα φορτηγά, τα λεωφορεία.

Και όλα με μηδενικό ισοζύγιο, κοινώς, με εργοστάσια που ότι παράγουν, θα το παράγουν από πηγές ενέρ-

γειας, ανανεώσιμων καναλιών, χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Αισιόδοξα λοιπόν, τα μηνύματα, όμως, όλα αυτά σε μια χώρα που οι υποτυπώδεις ακόμη υποδομές σε

φορτιστές, και με τα φορτηγά και τα λεωφορεία να είναι από τα πιο γηρασμένα στην Ευρώπη – μαζί και

κανά δύο ακόμη χώρες του «Ανατολικού μπλοκ», όντας ένα πεδίο προβληματισμού, για τις κυβερνήσεις

που έχουν φέρει σε αυτήν την ξεχειλωμένη κατάσταση την Ελληνική μεταφορά.

Στα νέα μοντέλα, πρωταγωνιστής σε αυτό το τεύχος το νέο Mercedes-Benz  Actros F, ο πρεσβευτής της

πιο σύγχρονης γενιάς φορτηγών, που είναι σχεδιασμένο για λειτουργικότητα και αποδοτικότητα: Προσφέρει

νέα καμπίνα οδηγού, νέα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και σχεδίασης.

Και πολλές άλλες ειδήσεις από τον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων, με το βλέμμα στο μέλλον, που

μάλλον δεν είναι και πολύ μακριά.

Καλή σας ανάγνωση και καλές επιτυχίες στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε μια χρονιά που μάλ-

λον δεν θα είναι εύκολη λόγω της πανδημίας! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ Τι αναφέρει η IRU,  ο Διεθνής Οργανισμός Οδικών Μεταφορών 

Οι μεταφορές καταναλώνουν το ένα τρίτο της συνολικής τελικής ενέργειας στην ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής

της ενέργειας προέρχεται από το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές ευθύνονται για μεγάλο μέρος των εκ-

πομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. 

“

Πράσινες μεταφορές έως το 2025

Οι μεταφορές πρέπει να γίνουν ...πράσινες έως το 2025  

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Διεθνής Οργανισμός Οδικών

Μεταφορών (IRU) επαναφέρει το θέμα της χρήσης των λεγόμε-

νων «Eco-Trucks» στις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές

της ΕΕ, ως μια λύση που θα μπορούσε να συμβάλλει από μόνη

της στην εξοικονόμηση 13 δις τόνων CO2, έως το 2050.

Με συνολικό μήκος συρμού της τάξης των 25 μέτρων και μεικτό

βάρος έως και 60t., τα εν λόγω φορτηγά είναι μακρύτερα και

βαρύτερα από τα συμβατικά που κυκλοφορούν και στους ελ-

ληνικούς δρόμους, γεγονός που τους επιτρέπει να καλύψουν

με μόλις δύο οχήματα το μεταφορικό έργο τριών συμβατικών

οχημάτων, γεγονός που επιφέρει μείωση του κυκλοφοριακού

φόρτου και των δρομολογίων που απαιτούνται.
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 ενημέρωση

Σύμφωνα με την IRU, η κατανάλωση καυσίμου ανά τονοχι-

λιόμετρο μειώνεται κατά 35%, γεγονός που συμβάλλει στην

ευρύτερη προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπαν-

σης.

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο γ.γ. του IRU, κ. Umberto de

Pretto, αναφέρει πως:  Τα Eco-trucks είναι οικολογικά και οι-

κονομικά. Αν χρησιμοποιούνταν για την αντικατάσταση του

30% του υφιστάμενου παγκόσμιου στόλου φορτηγών στις

εθνικές και διεθνείς μεταφορές θα συνέβαλλαν στην μείωση

των εκπομπών ρύπων κατά 237 εκ. τόνους CO2 ετησίως. Με

το μεταφορικό έργο να αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το

2050, αυτό συνεπάγεται μείωση των εκπομπών ρύπων κατά

700 εκ. τόνους ετησίως έως το 2050.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η χρήση των Eco-trucks θα μπο-

ρούσε να επιφέρει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα από τον κλάδο των οδικών μεταφοράς κατά 13,5 δις

τόνους μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως η χρήση τέ-

τοιου τύπου οχημάτων επιτρέπεται στην Αυστραλία, την

Αργεντινή, την Κίνα, το Μεξικό, τη Ν. Αφρική, τις ΗΠΑ και σε

ορισμένες –σκανδιναβικές- χώρες της ΕΕ.

οι εκπομπές που προέρχονται από τις μεταφορές έχουν αυ-

ξηθεί. Αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το ένα τέταρτο

των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Η τάση αυτή δεν φαίνεται να αντιστρέφεται προς το παρόν.

Αυτό καθιστά τον τομέα των μεταφορών σημαντικό εμπόδιο

στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για την προστασία του

κλίματος. Τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά, τα φορτηγά και τα

λεωφορεία παράγουν πάνω από το 70 % των συνολικών εκ-

πομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τις με-

ταφορές. Οι υπόλοιπες εκπομπές προέρχονται κυρίως από

τη ναυτιλία και τις αεροπορικές μεταφορές.

“

Πράσινες μεταφορές έως το 2025
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Από τις αρχές του έτους, με τις προηγούμενες δύο αποφάσεις

υπήρξε παρανόηση στην ερμηνεία των περιοριστικών μέτρων,

και οι ελεγκτικές αρχές στα χερσαία σύνορα της χώρας έθεταν

σε κατ'οίκον περιορισμό και τους επαγγελματίες οδηγούς, γε-

γονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διενέργεια των

εμπορευματικών ροών. Η ΟΦΑΕ έκανε τις απαραίτητες παρεμ-

βάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία και τελικά στην νέα αυτή

απόφαση που έχει ισχύ από 22 Ιανουαρίου έως 8

Φεβρουαρίου, έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην δια-

τύπωση.

 ενημέρωση

■ Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην νέα ΚΥΑ 

για την εξαίρεση των οδηγών από τον προληπτικό 7ήμερο κατ΄οίκον 

περιορισμό, όταν αυτοί εισέρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό

OΦΑΕ 

Δημοσιεύτηκε εχθές η νέα ΚΥΑ στην οποία έχουν συμπεριληφθεί οι απαραίτητες διευκρινήσεις στις ειδικές διατά-

ξεις που αφορούν τον 7ημερο κατ'οίκον περιορισμό (καραντίνα) για τα πρόσωπα που εισέρχονται στην χώρα μας

από το εξωτερικό, καθιστώντας σαφές πως οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων εξαιρούνται του περιορισμού αυτού.

“

Διευκρινήσεις για την ΚΥΑ  7ήμερης καραντίνας οδηγών από το εξωτερικό
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“

Διευκρινήσεις για την ΚΥΑ  7ήμερης καραντίνας οδηγών από το εξωτερικό

Συγκεκριμένα, στην παρ.5 του άρθου 7 της

προαναφερθείσας κυα (επισυνάπτεται στην

παρούσα), προστέθηκε η εξής φράση "...ο

προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το

χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη των ει-

δικότερων μέτρων του προσωρινού κατ’

οίκον περιορισμού της παρ. 4 του παρόντος,

των ειδικότερων μέτρων της παρ. 5 του άρ-

θρου πρώτου, καθώς και άλλων ειδικών

διατάξεων.", όπου η παρ.5 του άρθρου 1 ανα-

φέρεται στις ειδικές διατάξεις που αφορούν

τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και τους

περιορισμούς από τους οποίους αυτοί εξαι-

ρούνται.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Γενικό

Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου

Ανάπτυξης, κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη,

καθώς και τους συνεργάτες του, που είναι

πάντα πρόθυμοι να συζητήσουν και να βρουν

λύσεις για την ομαλή λειτουργία της εφοδια-

στικής αλυσίδας εν μέσω της πανδημίας,

καθώς επίσης και το Υπουργείο Υποδομών &

Μεταφορών για την πάντα καλή συνεργασία

τους και την ενισχυση των θέσεων της ΟΦΑΕ

για τις οδικές μεταφορές.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τις χερσαίες συνοριακές

διελεύσεις των φορτηγών οχημάτων με τις προηγούμενες κυα, και

συγκεκριμένα:

• Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων

είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα,

Κακαβιάς, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής.

• Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Νυμφαίας, Ορμένιου και

Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέ-

λευση ενός (1) μόνο επιβάτη ανά όχημα.

• Οι συνοριακές διελεύσεις των φορτηγών γίνονται επί 24ωρου βά-

σεως, εκτός της περίπτωσης της Κακαβιάς όπου το τελωνείο λειτουργεί

από τις 7πμ έως τις 11μμ.

• Οι οδηγοί εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης αρ-

νητικού PCR τεστ κατά την είσοδο στην Ελλάδα

• Όλοι όσοι οδηγοί εισέρχονται στην χώρα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας,

θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα PFL

(travel.gov.gr) και να φέρουν έγκυρο QR code κατά την είσοδό τους στην

χώρα

• Ειδικά για τους οδηγούς με ελληνική υπηκοότητα η υποχρέωση υπο-

βολής PLF ισχύει και στην περίπτωση εξόδου από την χώρα.

• Για το σύνορο της Κακαβιάς ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, οι οποίες

αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνημμένης κυα, και συνοπτικά ορίζουν

τα εξής:

-διέλευση από τις 7πμ έως τις 11μμ

-7ημερος κατ'οίκον περιορισμός και για τους οδηγούς που εισέρχονται

στην Ελλάδα μέσω Αλβανίας (βλ.παρ.4-5, άρθρο 2)













“

Διευκρινήσεις για την ΚΥΑ  7ήμερης καραντίνας οδηγών από το εξωτερικό

Κι ενώ περιγράψαμε παραπάνω την κατάσταση με τα ισχύοντα

περιοριστικά μέτρα στις χερσαίες διελεύσεις συνόρων της

Ελλάδας, η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ανησυχη-

τική καθώς πολλά Κράτη Μέλη υιοθετούν νέα αυστηρά μέτρα

στις συνοριακές διελεύσεις και καθίσταται αναγκαία η διασφά-

λιση της λειτουργίας των «πράσινων λωρίδων», εν όψει του

νέου κύματος περιορισμών στις συνοριακές διελεύσεις που

έχει προκαλέσει το νέο στέλεχος του Covid-19.

Eπιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε

ο Γενικός Γραμματέας της IRU, ζητώντας την έγκαιρη παρέμ-

βαση της Επιτροπής για την διασφάλιση της ομαλής διεθνούς

εμπορευματικής διακίνησης.

Τα μέτρα στις διασυνοριακές διελεύσεις γίνονται όλο και πιο

αυστηρά, ενώ η Γερμανία εξετάζει την εφαρμογή καθολικών

περιοριστικών μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν στην δημιουρ-

γία μεγάλων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα όλης της

Ευρώπης.

"Ζητούμε την προσωπική σας ισχυρή υποστήριξη για να δια-

σφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ σέβονται τις αρχές των

«πράσινων λωρίδων» που έχουν συμφωνηθεί, στο πλαίσιο της

πανδημίας COVID-19 και εξαιρούν τους οδηγούς εμπορευμα-

τικών μεταφορών από τα υποχρεωτικά τεστ κατά του COVID-

19», καταλήγει ο Umberto de Pretto στην επιστολή "έκκληση"

προς την Επίτροπο.
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■ H κατάσταση των συνοριακών διελέυσενων στην Ευρώπη
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Βασικό θέμα συζήτησης υπήρξε οι επιπτώσεις της πανδημίας

στις οδικές μεταφορές και η ανάγκη για την λήψη ενός ικανού

πακέτου μέτρων στήριξης στοχευμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες

του κλάδου, καθώς επίσης και η αξιοποίηση μέρους του

Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυσή του.

Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε πως έχει υπόψη του τις

ανάγκες και τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν και ζήτησε

την αρωγή της ΟΦΑΕ για τον καλύτερο σχεδιασμό προτάσεων

που θα έχουν ως βασικό γνώμονα την καλύτερη και αποτελε-

σματικότερη οργάνωση της εγχώριας αγοράς των μεταφορών,

την προώθηση της συνεργατικότητας και το περιβάλλον (ανα-

νέωση στόλου ΦΔΧ).

 ενημέρωση

■ Τι συζήτησε ο Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος της ΟΦΑΕ

με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

OΦΑΕ 

Tηλεδιάσκεψη με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, και εκπροσώπους του ΔΣ και της Γεν.

Δ/νσης του γραφείου της ΟΦΑΕ πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Τηλεδιάσκεψη προέδρου ΟΦΑΕ με τον  αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών







“

Τηλεδιάσκεψη προέδρου ΟΦΑΕ με τον  αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Από πλευράς ΟΦΑΕ δόθηκαν πληροφορίες για ση-

μεία που χρήζουν άμεσης κρατικής παρέμβασης,

ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις τεράστιες απώ-

λειες που προκύπτουν από την παράνομη δραστη-

ριότητα αλλοδαπών οχημάτων στην Ελλάδα, τόσο

για τους Έλληνες αυτοκινητιστές, όσο και για την

δημόσια οικονομία! Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως

είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του η επέμβαση

για την καλύτερη οργάνωση οποιουδήποτε ελεγ-

κτικού μηχανισμού προκειμένου να μειωθεί η

απώλεια εσόδων και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί

με την ΟΦΑΕ για τον περιορισμό της παράνομης

μεταφοράς και την αποκατάσταση του υγιούς αν-

ταγωνισμού.

Τέλος, οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού για

μια επαναληπτική συζήτηση στις προσεχείς εβδο-

μάδες, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα

οποία πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης

με σκοπό την εύρεση λύσεων.
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Blockchain 
Dynamic Geofencing



τεχνολογία «

Έρευνα FORD
Oι τεχνολογίες 

Blockchain και Dynamic Geofencing 
συμβάλλουν στη βελτίωση

της ποιότητας του αέρα

Τα ευρήματα είναι αποτέλεσμα μιας εκτε-

νούς τριετούς μελέτης πάνω στη δυνατό-

τητα των επαγγελματικών PHEV να

βοηθήσουν στην επίλυση της ατμοσφαιρι-

κής μόλυνσης. Περισσότερα από 400.000

χιλιόμετρα δεδομένων συλλέχθηκαν κατά

τη διάρκεια του προγράμματος με τη

χρήση δεκάδων Ford Transit και Tourneo

PHEV σε ποικίλους δημοτικούς και επαγ-

γελματικούς στόλους στο Λονδίνο, την

Κολωνία και τη Βαλένθια.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν ο τρόπος με

τον οποίο οι τεχνολογίες geofencing και

blockchain μπορούν να βοηθήσουν τα

PHEV να βελτιώσουν περαιτέρω την ποι-

ότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις,

ενεργοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης

μηδενικών ρύπων, με βάση την ατμο-

σφαιρική μόλυνση της κάθε περιοχής. Στη

δοκιμή συμμετείχε και ένα καινοτόμο

PHEV van εφοδιασμένο με ηλεκτρική μο-

νάδα ψύξης με τροφοδοσία απευθείας

από τις μπαταρίες του οχήματος, αποδει-

κνύοντας τη λειτουργική ευελιξία και πολ-

λαπλή ευχρηστία που προσφέρει η

πλατφόρμα.
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Πρωτοποριακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ford
ανέδειξε πως αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως οι blockchain και dynamic

geofencing μπορούν σε συνδυασμό με plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) να
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε

αστικά κέντρα, προσφέροντας πλεονεκτήματα για τις πόλεις, τους πολίτες
και τους διαχειριστές στόλων.



● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #18922

«Η έρευνά μας έχει δείξει με ποιο τρόπο

τα plug-in υβριδικά οχήματα, και αναδυό-

μενες συνδεδεμένες τεχνολογίες όπως οι

dynamic geofencing και blockchain, μπο-

ρούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο

στη μεταμόρφωση των πόλεων» δήλωσε

ο Mark Harvey, director, enterprise con-

nectivity, Ford Ευρώπης. «Έχοντας τη δυ-

νατότητα λειτουργίας σε πρόγραμμα

μηδενικών εκπομπών ρύπων, και χωρίς

το άγχος της αυτονομίας, τα PHEV αποτε-

λούν μία πρακτική, ευέλικτη εναλλακτική

λύση έναντι των πετρελαιοκίνητων μοντέ-

λων, που τα καθιστά ιδανικά ως επαγγελ-

ματικά οχήματα γενικής χρήσης σε αστικές

περιοχές.»

Το Ford Transit Custom PHEV αναδείχτηκε

International Van of the Year 2020 και, μαζί

με το Tourneo Custom PHEV, αποτελεί

τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής εξηλε-

κτρισμού της Ford. Η εκτενής γκάμα ηλε-

κτροκίνητων επαγγελματικών οχημάτων

για την Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης τα

48-volt mild-hybrid Transit, Transit

Custom και τις εκδόσεις Tourneo Custom

EcoBlue Hybrid, το Fiesta Van EcoBoost

Hybrid και το πλήρως ηλεκτρικό E-Transit

που αναμένεται την άνοιξη του 2022.

Οι ζώνες μηδενικών εκπομπών ρύπων συναντώνται όλο και περισσότερο σε αστικά

κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Η λειτουργία γεωγραφικού περιορισμού (geofencing), της

Ford που προσφέρεται στάνταρ με το Ford Transit Custom PHEV, μπορεί να βοηθήσει

τις πόλεις να βελτιώσουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα εκεί όπου είναι περισ-

σότερο απαραίτητο. Με το geofencing, το πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης μηδενικών ρύπων

του οχήματος μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα, όποτε αυτό εισέρχεται σε μία ζώνη

χαμηλών εκπομπών ρύπων, χωρίς παρέμβαση από τον οδηγό.

Η δοκιμή του δημοτικού στόλου της Κολωνίας προχώρησε κατά ένα επιπλέον βήμα,

δείχνοντας με ποιο τρόπο η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμπληρώσει την τεχνο-

λογία geofencing στην ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της ποιότητας του

ατμοσφαιρικού αέρα. Η ώρα εισόδου ή εξόδου ενός οχήματος της δοκιμής από μία γε-

ωγραφικά περιορισμένη ζώνη καταγραφόταν σε ένα blockchain – ένα ασφαλές και δια-

φανές ψηφιακό ημερολόγιο που δημιουργεί μόνιμα αρχεία (σφραγισμένα ως προς το

χρόνο) τα οποία και αποθηκεύονται σε πολλαπλούς υπολογιστές – διασφαλίζοντας ότι

τα «πράσινα χιλιόμετρα» που διανύονται μπορούν να αποθηκεύονται με ασφάλεια και

να διαμοιράζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων όπως οι Αρχές της πόλης και οι ιδιο-

κτήτες στόλων.

Blockchain 
Dynamic Geofencing

Dynamic Geofencing



Επίσης δοκιμάστηκε το dynamic geofencing: αντί

μία σταθερή ζώνη χαμηλών εκπομπών ρύπων να

ενεργοποιεί τα προγράμματα ηλεκτροκίνησης μη-

δενικών ρύπων των οχημάτων, το πιλοτικό πρό-

γραμμα dynamic geofencing της Ford προσάρμοζε

συνεχώς τα όρια με βάση τα δεδομένα ποιότητας

του ατμοσφαιρικού αέρα που συλλέγει η Climacell

και ο Δήμος της Κολωνίας.

Καθώς τα συνδεδεμένα PHEV της Ford εισέρχον-

ταν σε αυτές τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ζώνες,

αυτόματα άλλαζαν σε πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης

– χωρίς να χρειάζεται επέμβαση του οδηγού, βελ-

τιώνοντας τη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για

τους πολίτες και βοηθώντας τα οχήματα να συμ-

μορφώνονται με τους τοπικούς περιορισμούς.

Τόσο η έρευνα της Κολωνίας όσο και της Βαλένθια

απέδειξαν την αξία των συνδεδεμένων οχημάτων

και πόλεων στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης, αλλά και στη συμμόρφωση με τους όρους

κυκλοφορίας στις σχετικές ζώνες χαμηλών

ρύπων. Από τα 218.300 χιλιόμετρα που κάλυψαν

τα 20 οχήματα  στην Κολωνία και τη Βαλένθια, σχε-

δόν τα μισά (105.600 χιλιόμετρα) καλύφθηκαν στο

αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα, με το ποσοστό αυτό

να ξεπερνά το 70% στις γεωγραφικά περιορισμένες

ζώνες στην Κολωνία.
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Blockchain 
Dynamic Geofencing



● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #18924

Nissan e-Power
Η Nissan θέτει στόχους για την επίτευξη μηδενικού

ισοζυγίου του άνθρακα για το 2050

Η Nissan Motor Co. Ltd. έχει θέσει ως  στόχο

την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου του άν-

θρακα (carbon neutral) στις επιχειρηματικές

της δραστηριότητες, όπως και στον κύκλο

ζωής των προϊόντων της, έως το 2050*. Στο

πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στις αρχές της

δεκαετίας του 2030, κάθε νέο όχημα Nissan

που θα διατίθεται στις βασικές αγορές, θα είναι

“εξηλεκτρισμένο”.

Η Nissan θα επιδιώξει περαιτέρω καινοτομίες

στις λύσεις ηλεκτροκίνησης και την τεχνολογία

κατασκευής οχημάτων, προκειμένου να ση-

μειώσει πρόοδο στον στόχο μηδενικού ισοζυ-

γίου του άνθρακα της εταιρείας,  στους

ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

Καινοτομίες στις μπαταρίες, συμπεριλαμβανο-

μένων αυτών των στερεών καταστάσεων και

των  σχετικών τεχνολογιών,  για την ανάπτυξη

ανταγωνιστικών (ως προς το κόστος) και πιο

αποδοτικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Με το 100% όλων των νέων διαθέσιμων  οχημάτων της στις  βασικές αγορές,
να έχουν “εξηλεκτριστεί”  έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030

τεχνολογία «
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Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος μπαταριών για την

υποστήριξη αποκεντρωμένης, επιτόπιας παραγω-

γής ενέργειας, για κτίρια με ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας. Η Nissan προσβλέπει σε μεγαλύτερη

συνεργασία με στρατηγικούς παίκτες στον ενεργει-

ακό τομέα,  για να υποστηρίξει την απανθρακοποί-

ηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Καινοτομίες στην κατασκευαστική διαδικασία,  για

την υποστήριξη υψηλότερης παραγωγικότητας στη

συναρμολόγηση οχημάτων, ξεκινώντας με την

πρωτοβουλία του Nissan Intelligent Factory. Η εται-

ρεία θα προσπαθήσει επίσης για μεγαλύτερη απο-

δοτικότητα στους τομείς της ενέργειας και των πρώ-

των υλών, για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες φι-

λοδοξίες της στην κατεύθυνση επίτευξης μηδενικού

ισοζυγίου του άνθρακα.

O στόχος της Nissan βασίζεται σε δεκαετή προγράμ-

ματα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την

παροχή τεχνολογιών ηλεκτρικών οχημάτων που

ωφελούν το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι προ-

σπάθειες της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και

την μείωση των εκπομπών ρύπων, υποστηρίζουν

τους  στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την

κλιματική αλλαγή  και την παγκόσμια πρόοδο προς

■■ Περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρικών κινητήριων συνόλων  e-POWER
της Nissan, για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
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Nissan e-Power
Η Nissan θέτει στόχους για την
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου

του άνθρακα για το 2050

την ουδετερότητα του ισοζυγίου του άνθρακα, έως το

2050.

Παράλληλα, η φιλοδοξία της Nissan επεκτείνεται στην

βάση προηγούμενων πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του

προγράμματος Nissan Green και της συνεχιζόμενης

δράσης  της εταιρείας για την ελαχιστοποίηση του απο-

τυπώματος άνθρακα στα προϊόντα και τις δραστηριό-

τητές της. Η Nissan έχει λανσάρει, εδώ και σχεδόν μια

δεκαετία,  το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής πα-

ραγωγής  στον κόσμο, το Nissan LEAF, έχοντας ξεπε-

ράσει τις 500.000 πωλήσεις, μέχρι σήμερα. Ακόμη, η

Nissan συνεχίζει να συνεργάζεται με βιομηχανικούς

συνασπισμούς και λοιπούς φορείς για την ανάπτυξη

υποδομών φόρτισης και στην κατεύθυνση ευαισθητο-

ποίησης του κοινού, σχετικά με τα οφέλη των ηλεκτρι-

κών οχημάτων.

Με  το 100% των ολοκαίνουργιων διαθέσιμων οχημά-

των της στις βασικές αγορές της Ιαπωνίας, της Κίνας,

των ΗΠΑ και της Ευρώπης να έχουν “εξηλεκτριστεί”

έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, η Nissan θα είναι

ηγέτιδα δύναμη στην κατεύθυνση της υιοθέτησης της

τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Nissan πιστεύει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί

να είναι η κινητήρια δύναμη στην κάλυψη των παγκό-

σμιων περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών,

μέσω μιας δέσμευσης για καινοτομία και μείωση των

σχετικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας

συνεργασίας με λοιπούς εταίρους και κρατικούς φο-

ρείς. Η ηλεκτροκίνηση, όταν συνδυάζεται με την επέ-

κταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των

υποδομών φόρτισης, μπορεί να συμβάλλει καθορι-

στικά  στην επιτάχυνση της άφιξης ενός μέλλοντος με

ουδέτερο ισοζύγιο του άνθρακα.

τεχνολογία«
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Φορτηγό πόλης υψηλών επιδόσεων!
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παρουσίαση «

PIAGGIO PORTER NP6



● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ● #18830



Σχεδόν είκοσι χρόνια από τη γέννησή του το 1992, ο «μεγάλος ερ-

γάτης μικρών διαστάσεων» ανανεώνεται πλήρως: παρουσιάζουμε

το Piaggio Porter NP6, μια σειρά νέων οχημάτων που σχεδιά-

στηκε με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση των τυπικών χαρα-

κτηριστικών του Porter, ενός οχήματος που συνδυάζει μικρές

διαστάσεις με ασυνήθιστα υψηλή ικανότητα φόρτωσης.

Με το Piaggio Porter NP6, γεννιέται το πρώτο «φορτηγό πόλης»:

ένα μικρό, ελαφρύ, ευέλικτο, άνετο, βολικό και φιλικό προς το πε-

ριβάλλον επαγγελματικό όχημα υψηλών επιδόσεων. Το Porter

NP6 έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνει εξαιρετικές επι-

δόσεις στη μεταφορά φορτίων σε μικρή απόσταση και είναι ο ιδα-

νικός συνεργάτης που καλύπτει τις περισσότερες επαγγελματικές

ανάγκες στο περιβάλλον της πόλης, όπου επικρατεί μόνιμο μπο-

τιλιάρισμα και ισχύουν αυστηροί περιορισμοί για τις εκπομπές.
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Συνεχίζοντας τη διαδρομή που ξεκίνησε ο Όμιλος

Piaggio και το Τμήμα Επαγγελματικών Οχημάτων

Piaggio πριν από πολλά χρόνια, με στόχο τη μείωση της

κατανάλωσης πηγών ενέργειας, την προστασία του πε-

ριβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η νέα

σειρά Piaggio Porter NP6 εγκαταλείπει την έκδοση που

λειτουργεί μόνο με βενζίνη και προτείνει δύο κινητήρες,

που ονομάζονται CombiFuel και είναι πλήρως οικολο-

γικοί: τετρακύλινδροι σε σειρά, 1,5 λίτρου, Euro 6 με συν-

δυασμένο σύστημα βενζίνης/υγραερίου ή βενζίνης/

μεθανίου.

Οι κινητήρες CombiFuel διατίθενται σε δύο διαφορετικές

εκδόσεις, ανάλογα με την αυτονομία που εξασφαλίζει το

σύστημα υγραερίου ή μεθανίου: Short Range που προ-

ορίζεται κυρίως για αστική χρήση και Long Range για

μεγαλύτερη αυτονομία και ικανότητα φόρτωσης.

Ο κινητήρας είναι τετρακύλινδρος 1498 κ.εκ., διαθέτει

μπλοκ και κεφαλή από κράμα αλουμινίου και πληροί τις

προδιαγραφές Euro 6D Final. Διαθέτει 16-βαλβίδες, σύ-

στημα χρονισμού με καδένα και δυο εκκεντροφόρους

επικεφαλής με διπλό μεταβλητό χρονισμό τόσο στην ει-

σαγωγή όσο και την εξαγωγή. Κινητήρας μικρού κυβι-

σμού με μειωμένο λειτουργικό κόστος, αλλά σημαντικές

επιδόσεις: στην πραγματικότητα, η μέγιστη ισχύς αυξά-

νεται κατά 30% και ισούται με 78 kW στις 6.000 σ.α.λ., ενώ

η μέγιστη ροπή είναι 136 Nm στις 4.500 σ.α.λ. (+27% σε

σύγκριση με την προηγούμενη μονάδα MultiTech).

Ανάλογα με την έκδοση, το σύστημα καυσίμου χρησι-

μοποιεί ένα ή περισσότερα ρεζερβουάρ υψηλής πίεσης,

τα οποία βρίσκονται κάτω από την καρότσα, οπότε δεν

επηρεάζουν την ικανότητα φόρτωσης του Porter NP6.

Τα ρεζερβουάρ κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής

χάλυβα που έχει υποστεί επιφανειακή σκλήρυνση και

στερεώνονται με ασφάλεια στο πλαίσιο. Το όχημα έχει

σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αέριο από προεπιλογή,

εκτός από τη φάση εκκίνησης του κινητήρα όπου λει-

τουργεί με βενζίνη και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα

μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Ωστόσο, σε

κάθε περίπτωση, υπάρχει διακόπτης στη δεξιά πλευρά

του τιμονιού που επιτρέπει τη χειροκίνητη αλλαγή του

τρόπου λειτουργίας. Ο διακόπτης διαθέτει και τέσσερα

ενδεικτικά LED που δείχνουν την ποσότητα αερίου στο

ρεζερβουάρ, ενώ η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το

όχημα λειτουργεί με αέριο.

PIAGGIO PORTER NP6

Νέοι κινητήρες CombiFuel

Το Piaggio Porter NP6 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του ωφέλιμου φορτίου χωρίς να στερείται το

μικρό μέγεθος και την ευελιξία, χαρακτηριστικά που είναι πάντα απαραίτητα στο περιβάλλον της πόλης με το έντονο

κυκλοφοριακό πρόβλημα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την άνεση επί του οχήματος.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά, το μήκος της καμπίνας αυξάνεται κατά μόνο 245 mm, φτάνοντας τα 1640

mm: η τιμή αυτή παραμένει μικρότερη από τη μέση τιμή των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά 500 mm.

Η χρήση μιας μικρής, ημι-προωθημένης καμπίνας επιτρέπει επίσης τη βελτιστοποίηση των χώρων προς όφελος

της μεγιστοποίησης του ωφέλιμου φορτίου. Όλα αυτά μεταφράζονται σε καταπληκτική αναλογία μεγέθους/ικανό-

τητας φόρτωσης: στην πιο μικρή έκδοση, το Piaggio Porter NP6 καταλαμβάνει μόλις 6,9 m², επιτυγχάνοντας ικανό-

τητα φόρτωσης 200 kg/m².

Σε σύγκριση με το προηγούμενο Porter, το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται κατά σχεδόν 30% με τη χωρητικότητα να

φτάνει τα 1275 kg στην έκδοση με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα και τα 1610 kg στην έκδοση με διπλούς τροχούς,

με μεικτό βάρος οχήματος που δεν υπερβαίνει τα 2800 kg. Επομένως, το Porter NP6 είναι ικανό να μεταφέρει φορτίο

βαρύτερο από το ίδιο του το βάρος.

Καταπληκτική αναλογία μεγέθους/ ικανότητας φόρτωσης

Το 2021 σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου και σημαντικού κεφαλαίου 

στην ιστορία του Piaggio Porter. 
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Αυτές οι υψηλές επιδόσεις όσον αφορά το ωφέλιμο

φορτίο, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγο-

ρίας, είναι εφικτές χάρη στην αυθεντική διαμόρφωση

του φορτηγού: το πλαίσιο, το οποίο κατασκευάζεται με

δοκούς τετραγωνικής διατομής από χάλυβα υψηλής

αντοχής, συγκολλάται και ενσωματώνεται στη δομή της

καμπίνας, εγγυάται ανθεκτικότητα και μικρό βάρος.

Χάρη στην μπροστινή ανάρτηση MacPherson και τον

άκαμπτο πίσω άξονα με παραβολικά ελατήρια διπλού

φύλλου, επιτυγχάνεται ικανότητα φόρτωσης 1000 kg

στον μπροστινό άξονα και 2020 kg στον πίσω άξονα.

Χάρη στο σύστημα κίνησης στους πίσω τροχούς, το

βάρος του φορτίου παράγει πρόσφυση στους κινητή-

ριους τροχούς, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό κράτημα σε

οποιεσδήποτε συνθήκες οδοστρώματος. Επίσης, σε

αυτό συμβάλλουν και τα σύγχρονα συστήματα υπο-

βοήθησης της οδήγησης, όπως ESC, ASR, ABS και

EBD, τα οποία βοηθούν τον οδηγό όταν πραγματοποιεί

ελιγμούς και βελτιστοποιούν την απόδοση του οχήμα-

τος, βελτιώνοντας έτσι την ενεργητική ασφάλεια..

Υψηλές επιδόσεις από ένα πραγματικά μικρό φορτηγό

Με τη δυνατότητα συνδυασμού κοντού (L1) ή μακρού (L2) μεταξονίου με μονούς (SW) ή διπλούς (TW) τροχούς

στον πίσω άξονα και τη διαθεσιμότητα δύο έτοιμων προς χρήση εκδόσεων με σταθερή ή ανατρεπόμενη καρότσα,

ολοκληρώνεται η σειρά Porter ΝΡ6.

Επιπλέον, οι δύο διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης στον πίσω άξονα - κανονική και κοντή - βελτιστοποιούν την

κατανάλωση στους διάφορους τύπους χρήσης και διευκολύνουν την εργασία με βαριά φορτία σε απότομες κλί-

σεις, αυξάνοντας τη δυνατότητα εκκίνησης σε ανηφόρα.Συνδυάζοντας τις διάφορες διαθέσιμες εκδόσεις, το Porter

NP6 προσφέρει έως και 1400 διαφορετικές δυνατότητες επιλογής, καθώς μπορεί να διαμορφωθεί κατά παραγ-

γελία για κάθε επαγγελματική ανάγκη ή προτίμηση που μπορεί να έχει ο τελικός χρήστης. 

Ευέλικτη σειρά και μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής με πρόσθετο εξοπλισμό
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παρουσίαση

PIAGGIO PORTER NP6

Το Porter NP6 Fixed Deck είναι η ιδανική

έκδοση για όσους αναζητούν μια επίπεδη

καρότσα, πλήρως αξιοποιήσιμη και εύκολα

προσβάσιμη. Στην πραγματικότητα, η καρό-

τσα απέχει 800 mm από το έδαφος και

ανοίγει στις τρεις πλευρές καθώς πέφτουν

τα πλαϊνά παραπέτα και η πίσω πόρτα από

κράμα αλουμινίου. Η καρότσα διατίθεται σε

δύο διαφορετικά μήκη - standard (βασικό)

ή extra (προσαυξημένο) - και σε κάθε περί-

πτωση, δημιουργείται αρκετός χώρος για

να χωρέσουν 4 ευρωπαλέτες.

Η βελτιστοποίηση του όγκου και του χώρου μας επιτρέ-

πει επίσης να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την άνεση

επί του οχήματος: η καμπίνα του Porter NP6 είναι ένα

ασφαλές και άνετο περιβάλλον, με εργονομική θέση

οδήγησης σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει ευρεία και

άμεση ορατότητα, διευκολύνοντας έτσι την οδήγηση και

τη στάθμευση, χάρη στα καθίσματα που είναι τοποθετη-

μένα στο σωστό ύψος και το μικρό τιμόνι.

Το Porter NP6 διατίθεται με πέντε διαφορετικά πακέτα

εξοπλισμού: Start, Plus, Top, HD και HD Top που περι-

λαμβάνουν, εκτός από τον βασικό σύγχρονο εξοπλισμό,

μια μεγάλη γκάμα συστημάτων για τη βελτίωση της άνε-

σης του οδηγού πάνω στο όχημα καθώς και της λει-

τουργίας του οχήματος.

Μόλις βρεθείτε στη θέση οδήγησης, αισθάνεστε αμέ-

σως ότι έχετε τα πάντα υπό έλεγχο, με έναν εύχρηστο

πίνακα οργάνων που διαβάζεται γρήγορα και εύκολα,

καθώς και τα χειριστήρια - συμπεριλαμβανομένου του

μοχλού ανατροπής της καρότσας στην έκδοση με ανα-

τρεπόμενη καρότσα - που είναι εύκολα προσβάσιμα

στην αριστερή πλευρά του τιμονιού. Στο ταμπλό, υπάρχει

μια νέα κεντρική κονσόλα που περιλαμβάνει το ραδιό-

φωνο DAB+Bluetooth και τα χειριστήρια του συστήμα-

τος κλιματισμού (και τα δύο περιλαμβάνονται στον

βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Plus και Top). Στο

πάνω μέρος, υπάρχει μια πρακτική αντιολισθητική ελα-

στική υποδοχή για smartphone, με θύρα φόρτισης USB.

Στην πλευρά του συνοδηγού, υπάρχει ένα ευρύχωρο

ντουλαπάκι, εκτός από την πρακτική θήκη γυαλιών στην

πλαφονιέρα οροφής.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τον πλευ-

ρικό αερόσακο οδηγού, το αυτόματο σύστημα κλήσης

έκτακτης ανάγκης eCall και τους ηλεκτρικά ρυθμιζόμε-

νους πλαϊνούς αναδιπλούμενους καθρέπτες, οι οποίοι

διαθέτουν λειτουργία αποθάμβωσης (δεν διατίθεται στην

έκδοση Start). Προαιρετικά, διατίθενται ο πλευρικός αε-

ρόσακος συνοδηγού και οι προβολείς ομίχλης (βασικός

εξοπλισμός στην έκδοση Top). 

Περισσότερη ασφάλεια και άνεση επί του οχήματος
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Η CITROEN,  παρουσιάζει το
e-Berlingo Van, την ηλεκτρική

έκδοση του ελαφρού 
επαγγελματικού της 

παρουσίαση «



Citroen e-Berlingo 
Το νέο ηλεκτρικό βαν, έρχεται! 
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«Το Citroën Berlingo Van, η δημοφιλέστερη επιλογή στην αγορά μικρών επαγ-

γελματικών φημίζεται για την πρακτικότητά του, η οποία εξελίχθηκε με την ανά-

πτυξη πολλών καινοτομιών. Με την υιοθέτηση των καλύτερων τεχνολογιών

των ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέρει στους επαγγελματίες ακόμη και την πιο

αθόρυβη λειτουργία για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Με το ë-

Berlingo Van, οι επαγγελματίες θα βρουν τον ιδανικό συνεργάτη για να ολοκλη-

ρώσουν τις καθημερινές τους αποστολές με απαράμιλλη άνεση, με μεγάλη

ελευθερία κινήσεων και υποδειγματικό έλεγχο των εξαιρετικά χαμηλών λει-

τουργικών δαπανών, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά το φορτίο και τον όγκο.

Μετά το ë–Jumpy, που ανακηρύχτηκε Van of The Year και το ë-Jumper, το ë-

Berlingo Van είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των μοντέλων με τα

οποία έχουμε εκδηλώσει την ηλεκτρική μας στρατηγική και μια απτή απάντηση

στις νέες προκλήσεις κινητικότητας για όλους τους επαγγελματίες».

Η ηρεμία στο βασικό εξοπλισμό του, 

με την τεχνολογία αιχμής των ηλεκτροκίνητων μοντέλων

• Με αυτονομία για να φέρνει σε πέρας τις καθημέρινές αποστολές

Ανάλογα με το προφίλ οδήγησης, το ë-Berlingo Van με τη μπαταρία ιόντων-

λιθίου των 50kWh επιτρέπει στους επαγγελματίες να κάνουν διαδρομές έως

και 275 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση. Οι δύο εκδόσεις ë-Berlingo Van

χρησιμοποιούν για άλλη μια φορά την πλατφόρμα e-CMP του Group PSA και

έχουν την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας, παρέχοντας αυτονομία που επαρκεί

για την καθημερινή διαδρομή της συντριπτικής πλειονότητας των χρηστών

σε αυτή την κατηγορία. Για μεγιστοποίηση της αυτονομίας η κινητήρια μονάδα

του ë-Berlingo Van ανακτά ενέργεια κατά τη διάρκεια της πέδησης ή της επι-

βράδυνσης όταν οδηγός δεν πατάει το γκάζι. Για βελτιωμένη ανάκτηση ενέρ-

γειας, ο οδηγός του ë-Berlingo Van μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουμπί "B"

στην κεντρική κονσόλα και να οδηγεί με τη χρήση ενός μόνο πεντάλ. 

Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από τα καθίσματα και το δάπεδο φόρτωσης του

οχήματος. Επομένως, δεν επηρεάζει τον ωφέλιμο χώρο φόρτωσης. Έχει εγ-

γύηση καλής λειτουργίας για 8 χρόνια ή 160.000km (με εγγυημένη τη διατή-

ρηση του 70% της  χωρητικότητάς της στο τέλος της εγγύησης). Ο κάτοχος έχει

στη διάθεσή του ένα πιστοποιητικό χωρητικότητας μπαταρίας, που εκδίδεται

μετά από επιθεώρηση μετά το πρώτο έτος ή 20.000 χλμ., ενώ στη συνέχεια

μετά από κάθε service, το οποίο πραγματοποιείται μετά από κάθε 2 χρόνια ή

40.000 χλμ. 

Vincent Cobée, Διευθύνων Σύμβουλος της Citroën

“

■ Ήρεμη οδήγηση με τρόπο ηλεκτρικό
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Με το ë-Berlingo Van, κάθε διαδρομή γίνεται περίοδος χα-

λάρωσης για τους επιβάτες. Το αυτοκίνητο κινείται με υπο-

δειγματική ηρεμία και άνεση, λόγω του γεγονότος ότι η

ροπή του είναι άμεσα διαθέσιμη και χάρη στην γραμμικό-

τητα της επιτάχυνσης που οφείλεται και στην έλλειψη των

πολλών σχέσεων του κιβωτίου των ταχυτήτων. Ο ηλεκτρο-

κινητήρας δεν παράγει θόρυβο ή κραδασμούς, κάνοντας

την κάθε διαδρομή ιδιαίτερα άνετη. Αυτές οι ιδιότητες είναι

επιπλέον της άνεσης που παρέχεται από τα καθίσματα που

έχουν πλούσιο αφρώδες υλικό και είναι τοποθετημένα

ψηλά, την ανάρτηση που δίνει μαθήματα απόσβεσης στις

προβληματικές επιφάνειες, αλλά και στην ευκολία κίνησης

σε αστικό περιβάλλον με την αυξημένη ευελιξία και τον

κύκλο στροφής διαμέτρου 10,8 μέτρων. Το ë-Berlingo Van

τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που διαχειρίζεται

την πρόσφυση ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία οδή-

γησης και τις εκάστοτε συνθήκες. Η απόδοση των 100kW

(136hp) /260Nm σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να φτάσει τη

μέγιστη ταχύτητα 130 χλμ/ώρα, ανεξάρτητα από το πρό-

γραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται. Οι διάφορες αυτές

λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν μέσω ενός διακόπτη

στην κονσόλα:

- Normal- 80kW / 180Nm: προσφέρει τον ιδανικό συνδυα-

σμό μεταξύ αυτονομίας και δυναμικών επιδόσεων, 

- Eco– 60kW / 190Nm: επιτρέπει τη βελτιστοποίηση στην

κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας την απόδοση των συ-

στημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, χωρίς ωστόσο να

τα απενεργοποιεί τελείως, ενώ παράλληλα μειώνεται και

η απόδοση του κινητήρα σε ότι έχει να κάνει με την ισχύ

και τη ροπή του, 

- Power- 100kW / 260Nm: επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλ-

λευση της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα για μεγαλύτερη

άνεση και απόδοση σε συνθήκες μεταφοράς φορτίου στα

όρια του ωφέλιμου.

■ Ήρεμη οδήγηση με τρόπο ηλεκτρικό
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Το ë-Berlingo Van προσφέρει δυνατότητα προγραμματισμού της φόρτισης έτσι ώστε η ηλεκτρική

ενέργεια να φορτίζει τις μπαταρίες του, στο ωράριο που διατίθεται με καλύτερο κοστολόγιο για τον

καταναλωτή. Επιπλέον, μπορεί να προγραμματιστεί και η επιθυμητή θερμοκρασία της καμπίνας για

να λειτουργήσει ο κλιματισμός κατά τη διάρκεια της και λίγο πριν το τέλος της φόρτισης, για να μην

επιβαρυνθεί η κατανάλωση στη διάρκεια της διαδρομής. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyCitroën,

η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως, το επίπεδο φόρτισης του οχήματος

και η αυτονομία μπορούν να ελέγχονται από απόσταση, όπως και η θερμική προετοιμασία της καμ-

πίνας. Ο προγραμματισμός της φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί από ένα smartphone ή tablet ή απευ-

θείας χρησιμοποιώντας στην οθόνη αφής του οχήματος, χρησιμοποιώντας το μενού που αφορά στην

ενέργεια του συστήματος κίνησης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη τόσο για οικιακή φόρτιση (Mode

2), όσο και για γρήγορη φόρτιση (Mode 3). Επίσης, διευκολύνει τη φόρτιση και τη στάθμευση σε όλη

την Ευρώπη, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 220.000 σταθμούς φόρτισης και επιτρέ-

ποντας τον καλύτερο προγραμματισμό ταξιδιού υπό το πρίσμα της αυτονομίας του. 

Υπάρχουν τρεις επιλογές φόρτισης, από απλή

φόρτιση σε τυπική οικιακή πρίζα έως εξαιρετικά

γρήγορη φόρτιση, η οποία επιτρέπει σε 30 λεπτά

της ώρας η μπαταρία να ανακτήσει το 80% της

ενέργειάς της. Η απλή πρίζα επιτρέπει τη φόρ-

τιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας,

προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση το αυτο-

κίνητο την επόμενη ημέρα. 

- Η οικιακή φόρτιση, που απαιτεί καλώδιο

τύπου 2 για χρήση στο σπίτι, σε χώρο εργασίας

ή χώρο στάθμευσης οχημάτων. Η λειτουργία

φόρτισης αυτή, είναι συμβατή με μια τυπική

υποδοχή 8Α ή μια ενισχυμένη υποδοχή 16Α η

οποία μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο επανα-

φόρτισης και επιτρέπει τη φόρτιση στο 100% της

μπαταρίας σε λιγότερο από 15 ώρες. Τα 100 χι-

λιόμετρα αυτονομίας, εδώ εξασφαλίζονται σε 5

ώρες 30 λεπτά. 

- Ιδιωτική ή δημόσια φόρτιση σε ταχυφορτιστή,

με μονάδα ταχυφόρτισης 3,7 έως 22 kW με

Wallbox και καλώδιο Mode 3 (προαιρετικός εξο-

πλισμός). Ο χρόνος φόρτισης από 0 έως 100%

είναι 7 ώρες 30 λεπτά (μονοφασικό 7,4 kW Wall

Box) ή 5 ώρες (τριφασικό 11kW Wall Box). 

- Ταχεία φόρτιση σε δημόσιο σταθμό, έως

100kW με καλώδιο Mode 4 (ενσωματωμένο στο

φορτιστή). Επιτρέπει τη φόρτιση του 80% της

μπαταρίας των 50kWh μόλις σε 30 λεπτά της

ώρας. To ë-Berlingo Van είναι μεταξύ των κο-

ρυφαίων της κατηγορίας σε ότι έχει να κάνει με

τις δυνατότητες φόρτισης και τη γρήγορη επανά-

κτηση της ενέργειας. 
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■ Χρόνος φόρτισης στα μέτρα του επαγγελματία

■ Η τεχνολογία στην υπηρεσία της οικονομίας και του περιβάλλοντος
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Τα νέα μοντέλα του Actros
είναι διαθέσιμα για παραγγελία

και στην Ελλάδα
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παρουσίαση «

MERCEDES BENZ

Actros F & Edition 2
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Με το Actros F, προστίθεται μια νέα έκ-

δοση καμπίνας στο χαρτοφυλάκιο των

φορτηγών Mercedes-Benz. Η νέα

καμπίνα οδηγού στις εκδόσεις

StreamSpace ή BigSpace με πλάτος

2,5 μέτρα και ύψος τούνελ κινητήρα

120 χλστ. προσφέρει σε αυτήν την κα-

τηγορία εξαιρετική ευρυχωρία και χα-

μηλότερο ύψος επιβίβασης και

αποβίβασης για τον οδηγό με μόνο τρία

σκαλοπάτια. Το Actros F, το οποίο δια-

τίθεται σε 17 διαφορετικά μοντέλα,

είναι ιδανικό για χρήση σε κλασσικές

και τοπικές μεταφορές, ειδικότερα ως

όχημα με εναλλασσόμενη υπερκατα-

σκευή, ανατρεπόμενη καρότσα  ή

όχημα μεταφοράς χύδην φορτίου.

Το νέο Actros F διατίθεται με Classic

Cockpit και συμβατικούς εξωτερικούς

καθρέφτες από κρύσταλλο στον βα-

σικό εξοπλισμό. Σε συνδυασμό με το

σύστημα πλοήγησης, το αυτόματο σύ-

στημα κλιματισμού και αρκετά χαρα-

κτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού,

για το Actros νέας γενιάς διατίθεται επί-

σης το νέο, φιλικό προς τον χρήστη

Multimedia Cockpit 10 ιντσών με τιμόνι

πολλαπλών λειτουργιών. Άλλο ένα χα-

ρακτηριστικό προαιρετικού εξοπλι-

σμού είναι το νέο Predictive

Powertrain Control, που ρυθμίζει τον

αυτόματο μηχανισμό αλλαγής ταχυτή-

των για στιλ οδήγησης προσαρμο-

σμένο στην τοπογραφία επιτρέποντας

έτσι επιπλέον εξοικονόμηση καυσίμου

χάρη στην υψηλής ακρίβειας στρατη-

γική αλλαγής ταχυτήτων. Το νέο Actros

F διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του,

την υποβοήθηση πέδησης έκτακτης

ανάγκης Active Brake Assist πέμπτης

γενιάς (ABA 5) και το σύστημα υπο-

βοήθησης διατήρησης λωρίδας.

Προαιρετικά, το νέο Actros F μπορεί να

παραγγελθεί και με Sideguard Assist.

“

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

■ Συνδυασμός άνεσης και λειτουργικότητας
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Το νέο Actros F ανοίγει το δρόμο για την είσοδο στον κόσμο 
των φορτηγών Mercedes-Benz και απευθύνεται κυρίως στους πελάτες 

που αναζητούν ένα λειτουργικό φορτηγό, αλλά δεν χρειάζονται οπωσδήποτε
όλες τις νέες καινοτομίες της τελευταίας γενιάς του Actros. Θέλουν ένα 
φορτηγό με ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης και τα γνήσια γονίδια των

φορτηγών Mercedes-Benz. Τώρα, το νέο Actros F, το οποίο προσφέρει 
πλήρη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, είναι διαθέσιμο προς παραγγελία 

και στην Ελλάδα. Η παραγωγή ξεκινά τον Απρίλιο.



#189 ● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021 ●   43

Καμπίνα Καμπίνα οδηγού L StreamSpace (προαιρετικά διατίθεται και η BigSpace)   

Πλάτος εξωτερικού 2,50 m Τούνελ κινητήρα 120 mm   

Χώρος για το κεφάλι 1,85 m Εκδόσεις μοντέλου 963 LHD (17 διαφορετικές επιλογές)   

Διαμόρφωση αξόνων 4x2, 6x2, 6x4   

Απόδοση κινητήρα OM 470: 240 kW (326 hp), 265 kW (360 hp), 290 kW (394 hp), 315 kW (428 hp), 335 kW (455 hp)

OM 471: 310 kW (421 hp), 330 kW (449 hp), 350 kW (476 hp), 375 kW (510 hp), 390 kW (530 hp)   

Επιτρ. μεικτό βάρος οχήματος 18 t, 20 t, 25 t, 26 t Βαφή Κατόπιν επιλογής του πελάτη 
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Απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς

που είναι λάτρεις των καινοτομιών,

καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες

από τον κλάδο των μεταφορών, οι οποίοι

θεωρούν ότι το φορτηγό είναι σπίτι τους,

δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο εξατο-

μικευμένο στιλ και την υψηλή άνεση και

αναπτύσσουν στενή συναισθηματική

σχέση με το όχημά τους. Έως 40 επι-

πλέον στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού

για το εσωτερικό και το εξωτερικό,

καθώς και σχεδιαστικές λεπτομέρειες

από το μοντέλο Edition 1, χαρίζουν στο

Edition 2 έναν μοναδικό χαρακτήρα. Το

αποτέλεσμα είναι ένα υπερπολυτελές

Actros που εντυπωσιάζει και προσφέρει

στις επιχειρήσεις του κλάδου μεταφο-

ρών ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέ-

κτημα, με εντυπωσιακή εμφάνιση και

χαρακτηριστικά, που τo διαφοροποιούν

ξεκάθαρα από τα βασικά μοντέλα της

διεθνώς επιτυχημένης σειράς. Η παρα-

γωγή του Edition 2 θα ξεκινήσει τον

Απρίλιο.

Μια ολοκληρωμένη σειρά χαρακτηριστι-

κών εξοπλισμού υπογραμμίζουν την πο-

λυτέλεια του Edition 2. Σε αυτά

περιλαμβάνεται το ταμπλό οργάνων και

οι λαβές στις πόρτες από δέρμα νάπα,

διάφορα στοιχεία του εσωτερικού σε εμ-

φάνιση ανθρακονημάτων και το φινι-

στρίνι οροφής με ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Το νέο βασικό μενού στην κύρια οθόνη

του Multimedia Cockpit και το λογότυπο

Edition από στιλβωμένο και βουρτσι-

σμένο αλουμίνιο στην πλευρά του συνο-

δηγού δεν περνούν απαρατήρητα. Το

επάνω κρεβάτι διατίθεται με κλινοσκεπά-

σματα και έχει πλάτος 900 χλστ. Μια πε-

ριμετρική κουρτίνα – εσωτερικά σε Μπεζ

και εξωτερικά σε Μαύρο – προσφέρει

ιδιωτικότητα με πολύ κομψό τρόπο. Το

ίδιο ισχύει και για την κουρτίνα με το τριά-

κτινο αστέρι Mercedes-Benz μπροστά

από το κρεβάτι.

Στο εξωτερικό, εντυπωσιάζουν, μεταξύ

άλλων, τα αποκλειστικά αυτοκόλλητα

πλευρικού τοιχώματος με σχέδιο με

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 προβο-

λείς LED στο αλεξήλιο, καθώς και οι τρεις

προβολείς εργασίας LED πίσω από την

καμπίνα. Στο πλάι ξεχωρίζουν τα σκαλο-

πάτια επιβίβασης από ανοξείδωτο χά-

λυβα. Ακόμη και τα καλύμματα του πίσω

άξονα είναι κατασκευασμένα από ανοξεί-

δωτο χάλυβα με προστατευτικά καπάκια

για τα παξιμάδια τροχών. Επιπλέον, στον

βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα

φωτιζόμενο αστέρι Mercedes-Benz με

μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο, τα διακο-

σμητικά στοιχεία σε σκούρο χρώμιο και

η σκουρόχρωμη στεφάνη προβολέων.

Το Edition 2 διατίθεται για όλα τα διαξονικά

και τριαξονικά μοντέλα της τελευταίας γε-

νιάς Actros με καμπίνα GigaSpace και

BigSpace. Η βαφή της καμπίνας μπορεί

να επιλεγεί ελεύθερα και να προσαρμο-

στεί απόλυτα στα χρώματα της επιχείρη-

σης του πελάτη, ενώ το μπροστινό τμήμα

του οχήματος βάφεται πάντα σε Γκρι με-

ταλλικό, που διασφαλίζει υψηλή αναγνω-

ρισιμότητα.

“

■ Eιδικό μοντέλο περιορισμένης έκδοσης, που εντυπωσιάζει

■ Οδήγηση, εργασία και διαμονή σε πολυτελές περιβάλλον

■ Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και εξατομικευμένη συνδεσιμότητα

Ac
tro

s E
dit

ion
 2

Τώρα είναι διαθέσιμο και το ειδικό μοντέλο Actros Edition 2,
που κυκλοφορεί σε μόλις 400 οχήματα. 
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■ Ο βασικός εξοπλισμός του Edition 2 περιλαμβάνει τα παρακάτω έξι πακέτα:

■ Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και εξατομικευμένη συνδεσιμότητα

Πακέτο Ασφάλειας με πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενεργητικής ασφάλειας

Πακέτο Άνεσης με ατμοσφαιρικό φωτισμό LED, οδήγηση και διαμονή, καθρέφτη για ξύρισμα, ψυγείο, κ. λπ.

Πακέτο Οδήγησης με δερμάτινο τιμόνι, ηλεκτρικό ρολό σκίασης κ.α.

Πακέτο Ορατότητας με προβολείς bi-xenon, αισθητήρας βροχής και πίσω φώτα LED

Πακέτο Media με ηχοσύστημα, βάση notebook, επιπλέον πρίζα 12/15 V

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

Ο στόχος της Mercedes Benz Trucks με το Edition 2 είναι ο ίδιος με αυτόν της

τελευταίας γενιάς του Actros: να συμβάλλει στην κυκλοφορία χωρίς ατυχή-

ματα και να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το όραμά της για οδήγηση χωρίς κα-

θόλου ατυχήματα με τη χρήση ενεργών συστημάτων υποβοήθησης

ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, το Edition 2 είναι εξοπλισμένο με την υποβοή-

θηση πέδησης έκτακτης ανάγκης Active Brake Assist πέμπτης γενιάς (ABA

5), το προαιρετικό Active Drive Assist (ADA) για μερικώς αυτοματοποιημένη

οδήγηση (SAE επιπέδου 2), το MirrorCam βασικού εξοπλισμού που αντικα-

θιστά τους κύριους και ευρυγώνιους καθρέφτες και το Sideguard Assist με

λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών, που τοποθετείται από το ερ-

γοστάσιο. Σε συνδυασμό με αυτά τα συστήματα υποβοήθησης, εντύπωση

προκαλεί το ακόμη πιο εξελιγμένο σύστημα Predictive Powertrain Control

(PPC), το οποίο όχι μόνο εξοικονομεί πολύ καύσιμο, αλλά ξεκουράζει και τον

οδηγό σε επαρχιακούς δρόμους.

Οι ενέργειες και λειτουργίες των συστημάτων υποβοήθησης, όπως το ABA 5,

το ADA ή το PPC, εμφανίζονται στον οδηγό στο - φιλικό προς τον χρήστη -

Multimedia Cockpit με δύο έγχρωμες οθόνες, που αποτελούν την «καρδιά»

του Human Machine Interface (HMI). Επιπλέον, περιλαμβάνονται περαιτέρω

καινοτομίες HMI, όπως η προβολή του επόμενου συμβάντος πλοήγησης στην

κύρια οθόνη ή του συνολικού βάρους του τράκτορα και του ρυμουλκούμενου. 
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Mercedes-Benz SLT
Συμπλήρωσε 500 οχήματα 

• Οι τράκτορες βαρέως τύπου, όπως της Mercedes-Benz Actros SLT, εμπλέκονται

συχνά με τη μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου μεγέθους, βαρέων εξαρτημάτων

ή και μηχανημάτων με τεράστιο όγκο. 

Το Actros SLT γιορτάζει τώρα ένα ορόσημο: το

500ο όχημα ρυμούλκησης Mercedes-Benz SLT

που βασίζεται στο τρέχον Actros και το οποίο έχει

παραδοθεί στην  μεταφορική επιχείρηση TSB

Transport-Service Beitinger στο Gundelfingen

της Swabia. Το συγκεκριμένο όχημα με βάσει τις

προδιαγραφές του ταιριάζει απόλυτα με τις ειδι-

κές μεταφορές, όντας ένα φορτηγό που δείχνει

να κάνει εύκολη την ζωή των ιδιοκτητών που εμ-

πλέκονται με τις βαριές και ογκώδης μεταφορές. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSB, Edwin

Beitinger, δήλωσε στην εκδήλωση παράδοσης:

« Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των βαρέων

μεταφορών για περισσότερα από 30 χρόνια και

η απόλυτη ευελιξία ήταν πάντα η πρώτη προτε-

ραιότητα τηρώντας τα απόλυτα πρότυπα ποιότη-

τας. Γι 'αυτό , όταν πρόκειται για φορτηγά ρυ-

μούλκησης τεσσάρων αξόνων, βασιζόμαστε στο

Actros SLT που πληροί όλες τις απαιτήσεις που

έχουμε από ένα τέτοιο φορτηγό. " Ο επικεφαλής

του τμήματος πωλήσεων Mercedes-Benz

Trucks South, Andreas Schmid εξήγησε τα εξής:

«Όσοι εργάζονται στον τομέα των βαρέων μετα-

φορών απαιτούν τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού

επιπέδου, και αξιοπιστία χωρίς συμβιβασμούς.

Ακριβώς αυτό προσφέρει το κορυφαίο όχημα

Actros . Το 500ο SLT ενισχύει τη μακροπρόθεσμη

σχέση μεταξύ του συνεργάτη μας της Beitinger

και της αντιπροσωπείας της Mercedes-Benz. "






