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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
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Oι μεταφορές βιώνουν τον τελευταίο χρόνο μια άνευ προηγούμενη κρίση, μιας και είναι ο κλάδος που

εργάζεται κανονικά, για τον εφοδιασμό της αγοράς, αλλά, με κόντρα, όλα τα εμπόδια που έχει να υπερκε-

ράσει και τα οποία μοιάζουν με βουνό. Όπως βουνό είναι και τα οικονομικά χρέη των μεταφορικών, που

έχουν να απορροφήσουν τις δυσκολίες στην πληρωμή από τους συνεργάτες τους , την δυσβάσταχτη συν-

τήρηση των φορτηγών, και τα διαρκή προβλήματα με τις διασυνοριακές διελεύσεις που έχει γίνει ένα

μαρτύριο για την διεθνομεταφορά. Ήδη η κατάσταση σε μία από τις κύριες χερσαίες πύλες εισόδου της

χώρας παραμένει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιρετικά δύσκολη, έχοντας δημιουργήσει μεγάλα

προβλήματα στην ροή των εμπορευμάτων και στις ελληνικές εξαγωγές!Η επιβολή χρονικού περιορισμού

στην είσοδο των φορτηγών οχημάτων από τους Ευζώνους, μεταξύ 7πμ με 7μμ κάθε μέρα, καθώς επίσης

και η παντελής έλλειψη οργάνωσης στην διαδικασία διενέργειας rapid test, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε

όλα τα άτομα που εισέρχονται στην χώρα, έχει προκαλέσει «χάος» και τεράστιες χρονοκαθυστερήσεις, με

τις ουρές αναμονής των φορτηγών να φτάνουν ως και τα 10χλμ!

Με αυτά τα εμπόδια οι μεταφορείς κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, σε ένα επάγγελμα που δεν έχει

χρόνο για χάσιμο, μιας και οι απαιτήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς έχουν αυξηθεί σημαντικά, λόγω της

παρατεταμένης καραντίνας, που ταλανίζει την χώρα μας αλλά και όλη την Ευρώπη εδώ και ένα χρόνο.

Πάντως, στο νέο τεύχος θα πάρετε μια ισχυρή γεύση από τα νέα μοντέλα, κυρίως τα βαν, που από τις αρχές

του έτους έχουν μπει στην πρίζα, και δείχνουν ότι, το μέλλον έχει πατήσει σε στέρεο έδαφος.

Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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■ Δίχως τέλος και καμία λογική η επιβολή περιοριστικών μέτρων 

στα χερσαία σύνορα της χώρας μας, τα οποία ολοένα και επηρρέαζουν αρνητικά

την ομαλή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας! 

“

Παρεμπόδιση ομαλής διενέργειας διεθνών εμπορευματικών μεταφορών

Παρεμπόδιση ομαλής διενέργειας 

διεθνών εμπορευματικών μεταφορών

Νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Φεβρουαρίου,

ορίζει πρόσθετους περιορισμούς στην είσοδο στην

Ελλάδα μέσω των συνόρων Κακαβιάς (Eλλάδα-

Αλβανία) και Ευζώνων (Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία),

χωρίς να εξαιρεί ρητά τους οδηγούς διεθνών μετα-

φορών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 1η Μαρτίου 2021, τα εν

λόγω συνοριακά σημεία διέλευσης θα λειτουργούν

μόνο από τις 7π.μ. έως τις 7μ.μ., ενώ παράλληλα τις

ώρες λειτουργίας θα γίνεται ο έλεγχος με rapid tests

όλων όσων εισέρχονται στην χώρα, και τέλος θέτει

μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων διελεύσεων ανά

ημέρα τα 400 άτομα συνολικά, είτε ταξιδιώτες, είτε
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οδηγοί, από κάθε σύνορο, με αποτέλεσμα την έλλειψη

διαθεσιμότητας των υποχρεωτικών PLF, η οποία ήδη

σήμερα έχει εξαντληθεί ως και μετά τις 20 Μαρτίου!

Ακόμα και οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή

ή/και επικίνδυνα εμπορεύματα, δεν μπορούν σήμερα

να κάνουν άμεση διέλευση του συνόρου λόγω αδυ-

ναμίας έκδοσης PLF! Σημειώνεται δε, ότι ο μέσος

αριθμός των φορτηγών οχημάτων που διέρχονται

ημερησίως μόνο από τους Ευζώνους, ανέρχεται στα

2.000 φορτηγά!

Τα προβλήματα και οι μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις

στα χερσαία σύνορα έχουν ήδη προκληθεί από το

τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όταν ξεκίνησε η

διενέργεια rapid tests σε όλους τους οδηγούς φορτη-

γών οχημάτων που διέρχονται στην Ελλάδα, μέσω

Ευζώνων και Προμαχώνα, δημιουργώντας έτσι

ουρές πολλών χιλιομέτρων στα σύνορα! 

«Οι οδηγοί διεθνών μεταφορών αλλά και κάθε επιχεί-

ρηση που λειτουργεί στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια

και βασίζεται σε διεθνές εμπόριο, έρχονται όλοι αντι-

μέτωποι με τις συνέπειες της αυθαίρετης αυτής επι-

βολής περιοριστικών μέτρων, τα οποία είναι καθολικά

και δεν προβλέπουν την εξαίρεση των φορτηγών οχη-

μάτων για ευνόητους λόγους», αναφέρει ο Πρόεδρος

του ΔΣ της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός

της διασποράς του κορωνοϊού, αποτελεί για όλους

μας πρώτη προτεραιότητα! Αυτό έχει αποδειχθεί εμ-

πράκτως από τους οδηγούς διεθνών μεταφορών, οι

οποίοι καθ’όλη την διάρκεια της πανδημίας εργάζονται

ακούραστα και με αίσθημα ευθύνης και επαγγελμα-

τισμού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αυτο-

“

Παρεμπόδιση ομαλής διενέργειας διεθνών εμπορευματικών μεταφορών
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προστασίας. Τα ποσοστά των επιβεβαιωμένων κρου-

σμάτων σε οδηγούς διεθνών μεταφορών, αλλά και τα

αποτελέσματα των rapid tests που διενεργούνται τους

τελευταίους τρεις μήνες στα λιμάνια της Πάτρας και της

Ηγουμενίτσας, το αποδεικνύουν περίτρανα! 

Eίναι γνωστό εξάλλου, πως οι οδηγοί φορτηγών εργά-

ζονται απομονωμένοι εντός της καμπίνας του οχήματός

τους, χωρίς να συχνάζουν σε χώρους με άλλα άτομα.

Παραδόξως δε, η επιβολή των μέτρων που δημιουρ-

γούν μέγαλες χρονοκαθυστερήσεις και αναμονή στα σύ-

νορα, έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς

εξαναγκάζονται οι οδηγοί να συγκεντρώνονται είτε για

την ανάπαυσή τους, είτε για λόγους προσωπικής υγιει-

νής, σε κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους κατά μήκος

των πολυσύχναστων αυτοκινητοδρόμων της

Βουλγαρίας, ή της Βόρειας Μακεδονίας, θέτοντας σε κίν-

δυνο τόσο την ασφάλειά τους όσο και την προσωπική

τους υγεία!

Η ΟΦΑΕ βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα σε στενή επαφή

με κάθε αρμόδιο φορέα, προσπαθώντας να εξηγήσει τον

κίνδυνο που ελλοχεύει σε κάθε περίπτωση που δεν

προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους οδηγούς διε-

θνών μεταφορών από τους περιορισμούς, λαμβάνοντας

υπόψη τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος αλλά και τις

ανάγκες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πλέον όμως η κα-

τάσταση έχει οδηγηθεί σε απροχώρητο σημείο, και οι ερ-

γαζόμενοι του κλάδου έχοντας αγανακτήσει, δηλώνουν

έτοιμοι για κινητοποιήσεις ξεκινώντας με το κλείσιμο του

συνοριακού σταθμού των Ευζώνων και οπουδήποτε

αλλού χρειαστεί!

“

Παρεμπόδιση ομαλής διενέργειας διεθνών εμπορευματικών μεταφορών
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Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι πιθανό να δει μεγάλες αλλαγές το 2021, εν μέρει εξαιτίας της πανδημίας, η οποία έχει αλλάξει δρα-

στικά τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Ακολουθούν 4 τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο που αξίζει να δούμε φέτος.

 ενημέρωση

■ Oι αλλαγές που έρχονται 

στον κλάδο ασφάλειας οχημάτων
Ο κλάδος της ασφάλειας αυτοκινήτου εξελίσσεται συνεχώς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει όχι μόνο

να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ολοένα και πιο εξελιγμένες ανάγκες των πελατών,

αλλά και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες και τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας

“

Οι αλλαγές που έρχονται στον κλάδο ασφάλειας οχημάτων

Τα ασφάλιστρα ενδέχεται να συμπιεστούν περαιτέρω

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους ο

COVID-19 επηρέασε τον ασφαλιστικό κλάδο: πολύ λιγότερα αυ-

τοκίνητα στο δρόμο, με αποτέλεσμα λιγότερες ζημιές, που σημαί-

νει πιθανή μείωση των ασφαλίστρων για τους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με το Forbes, τα μέσα ποσοστά ασφάλισης αυτοκινή-

των στις ΗΠΑ είναι πιθανό να μειωθούν κατά 1,7% κατά μέσο όρο

το 2021, με πτώσεις έως και 4% σε ορισμένες πολιτείες, λόγω της

πανδημίας καθώς πολλοί δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο τους.

Τα άσχημα νέα είναι, τα ποσοστά πιθανότατα θα ανέβουν ξανά

το 2022 καθώς η πανδημία υποχωρεί και η ζωή (ελπίζουμε) να

επανέλθει στο φυσιολογικό.

■ Τα ασφάλιστρα ενδέχεται να συμπιεστούν περαιτέρω









“

Οι αλλαγές που έρχονται στον κλάδο ασφάλειας οχημάτων

Ευτυχώς, υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους οι ιδιοκτή-

τες αυτοκινήτων μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από την

ασφάλειά τους.

Ψάξτε ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς ασφαλιστικούς φορείς για

να δείτε ποιος έχει τις χαμηλότερες τιμές για την προσωπική σας

κατάσταση και ανάγκες. Τα ασφάλιστρα μπορούν να κυμαίνονται

έντονα μεταξύ των εταιρειών (έως και 200%!). Οπότε σύγκρινε

πάντα πριν αγοράσεις ασφάλεια αυτοκινήτου.

Ορισμένα αυτοκίνητα κοστίζουν πολύ περισσότερο (ή λιγότερο)

για να ασφαλιστούν από το μέσο όρο. Φυσικά, δεν λέμε να αλ-

λάξετε το αυτοκίνητο που οδηγείτε, αλλά αξίζει να εξετάσετε ορι-

σμένες παραμέτρους που επηρεάζουν την τιμή των

ασφαλίστρων.

Το ποσό της απαλλαγής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επιλέγοντας

μεγαλύτερο ποσό απαλλαγής αυξάνει το οικονομικό ρίσκο σε πε-

ρίπτωση ατυχήματος αλλά αν δεν έχεις ατύχημα θα εξοικονομή-

σεις αρκετά χρήματα από επιπλέον ασφάλιστρα

μακροπρόθεσμα. 
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Η πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών δεν αφορά μόνο την ασφάλεια αυτοκινήτου – επεκτείνεται σε κάθε κλάδο. Οι

πελάτες θέλουν περισσότερα από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και οι ασφαλιστικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα

δεδομένα που συλλέγουν από τους πελάτες για να δημιουργήσουν μια πιο προσωπική  και καλύτερη εξυπηρέτηση, αυξάνοντας

την διατήρηση των πελατών.

Η καλή εξυπηρέτηση πελατών στον 21ο αιώνα σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα τηλεφώνημα. Η επικοινωνία με τους πελάτες

γίνεται μέσω πολλών καναλιών: email, μηνύματα, κοινωνικά μέσα και πολλά άλλα. Η τεχνολογία ανταποκρίνεται στην πρόκληση

της δημιουργίας μιας καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών – επίσης, με τη βοήθεια των chatbots τεχνητής νοημοσύνης και των αυ-

τοματοποιημένων μηνυμάτων, οι πελάτες μπορούν να πάρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους αμέσως – κάτι που μπορεί να

κάνει όλη τη διαφορά στον ασφαλιστικό κλάδο.

■ Περισσότερο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών
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“

Οι αλλαγές που έρχονται στον κλάδο ασφάλειας οχημάτων

Αν και η ευρεία κατανόηση της τεχνολογίας Blockchain εξακολουθεί να είναι ασαφής, το Blockchain είναι έτοιμο να γίνει μια από

τις μεγάλες νέες εφαρμογές στην ασφάλιση.

Με απλά λόγια, το Blockchain είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα που μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει ψηφιακές συ-

ναλλαγές (που αποθηκεύονται μέσα σε ένα “μπλοκ”). Επειδή το σύστημα διανέμεται, είναι πολύ πιο ασφαλές, αξιόπιστο και δύσκολο

να δεχθεί κακόβουλες επιθέσεις.

Το Blockchain δημιουργεί μια αλυσίδα πληροφοριών η οποία ενημερώνεται τακτικά με αποτέλεσμα και τα δεδομένα συναλλαγών

να ενημερώνονται και να επικυρώνονται επίσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν online χωρίς την ανταλλαγή φυσικών εγγράφων μεταξύ

πελατών και ασφαλιστικών. Τι σημαίνει αυτό για τον ασφαλιστικό κλάδο; Σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να παρα-

κολουθούν τις ζημιές κοιτάζοντας την αλληλουχία πληροφοριών που υπάρχει διαθέσιμη μέσω της τεχνολογίας Blockchain, διευ-

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των

ασφαλιστικών. Μέσω της επιστήμης δεδομένων και της τεχνη-

τής νοημοσύνης, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να εκμε-

ταλλευτούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Για παράδειγμα, η

τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις

καιρικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές για να εκτιμήσει την

επιλογή κινδύνου και την τιμολόγηση. Ειδικά για την ασφάλιση

αυτοκινήτων, η συλλογή δεδομένων οδήγησης μέσω τηλεματι-

κής αλλάζει ήδη το παιχνίδι. Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξατο-

μικεύσουν τα προφίλ κινδύνου για τους πελάτες και να παρακι-

νήσουν τους πελάτες να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια με

την αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και να ανταμείβουν την

καλή συμπεριφορά οδήγησης ή τιμωρώντας την κακή συμπε-

ριφορά.

■ Η Τεχνητή νοημοσύνη και οι εταιρείες InsurTech 

θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν

■ Περισσότερη τεχνολογία Blockchain και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτων







κολύνοντας την παρακολούθηση του ιστορικού οδή-

γησης ή των συμπεριφορών και διατηρώντας ένα

αδιάψευστο αρχείο. Ακόμα και ανάμεσα σε μέρη που

δεν συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται, οι πληροφορίες

Blockchain είναι διαφανείς και δεν μπορούν να παρα-

βιαστούν.

Επειδή η αλυσίδα των μπλοκ (από τον όρο Blockchain)

ενημερώνεται τακτικά, τα δεδομένα ενημερώνονται

και επικυρώνονται επίσης. 

Αυτό σημαίνει δραστική μείωση της πιθανότητας απά-

της – στο σημείο όπου οι κακόβουλες επιθέσεις του

κυβερνοχώρου είναι ουσιαστικά αδύνατες.

Το Blockchain θα επιταχύνει επίσης δραματικά τη δια-

δικασία γνώσης-πελάτη (KYC), λόγω της ολοκληρω-

μένης και αξιόπιστης φύσης της αποθήκευσης

πληροφοριών μέσω Blockchain. Όταν όλα τα εμπλε-

κόμενα μέρη μπορούν να έχουν την ίδια πρόσβαση

στις ίδιες πληροφορίες (όπως το ιστορικό πελατών), οι

παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες αποτελούν

παρελθόν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ασφαλιστικές

μπορούν να δημιουργούν φθηνότερα συμβόλαια πα-

ρακολουθώντας πληροφορίες πελατών όπως ο αριθ-

μός ωρών που οδηγούν.

Εν ολίγοις, η τεχνολογία Blockchain πρόκειται να κάνει

θαύματα τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τους

οδηγούς, εξοικονομώντας χρόνο, μειώνοντας την

απάτη και κάνοντας την κοινή χρήση πληροφοριών

πολύ πιο ασφαλή. Εν ολίγοις, όλοι κερδίζουν.



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #19020

Electronic 
High Visibility Panels



τεχνολογία «

FORD
Η Ford συμβάλει στην ασφάλεια των εργαζομένων 

στο οδικό δίκτυο με πρωτοποριακά, φωτιζόμενα 
πίσω πάνελ για van οχήματα

Τα ανακλαστικά πάνελ μπορεί να αποδει-

χτούν πολύ χρήσιμα, κυρίως τις μεγάλες

και σκοτεινές νύχτες του χειμώνα. Όμως,

ο φωτισμός τους εξαρτάται από τους προ-

βολείς των άλλων οχημάτων, κάτι που ση-

μαίνει ότι μπορεί να είναι λιγότερο

αποτελεσματικά, εάν βρίσκονται μετά από

μία στροφή. Τώρα, η Ford έχει επινοήσει

μία εξαιρετική ιδέα. 

Τα πρώτα στο είδος τους ηλεκτρονικά

πάνελ υψηλής ορατότητας (Electronic

High Visibility Panels) δεν βασίζονται σε

άλλες πηγές φωτός για να είναι ευδιά-

κριτα, καθώς οι κόκκινες λωρίδες φωτί-

ζονται από ηλεκτρισμό που διαπερνά ένα

λεπτό στρώμα φωσφορικού αερίου – μία

τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται σε

cockpit αεροπλάνων καθώς και σε οθόνες

ιατρικού και στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Η Ford δοκίμασε τα πάνελ σε συνεργασία

με το Northumbrian Water Group, στη Μ.

Βρετανία, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα

στους μηχανικούς να παρακολουθήσουν

την αποτελεσματικότητά τους σε πραγμα-
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Είτε επισκευάζοντας τα αυτοκίνητά μας και επιδιορθώνοντας λακκούβες
στο οδόστρωμα, είτε συντηρώντας τις υποδομές φυσικού αερίου και υδρο-
δότησης, πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ασκούν τα καθήκοντά τους

σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου, προκειμένου να μην διαταράσσεται η ζωή
της κοινότητας. Κάθε χρόνο, κάποιοι από αυτούς τραυματίζονται ή χάνουν

τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στους Ευρωπαϊκούς δρόμους. 



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #19022

τικές συνθήκες και να αξιολογήσουν τα

οφέλη του φωτισμού τους - ακόμα και

όταν οι άλλοι οδηγοί παραμελούν να ανά-

ψουν τους προβολείς τους. 

Διαθέσιμα τώρα για τα μοντέλα Ford

Transit και Transit Custom στο Ηνωμένο

Βασίλειο, τα Electronic High Visibility

Panels ενεργοποιούνται εύκολα από ένα

διακόπτη που βρίσκεται πίσω από το κά-

θισμα του οδηγού. Το Northumbrian

Water Group είναι ο πρώτος εταιρικός πε-

λάτης που προμηθεύτηκε το σύστημα

αυτό. Η Ford αυτή τη στιγμή εξετάζει την

περίπτωση διάθεσης των Electronic High

Visibility Panels και σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες. 

Οι πωλήσεις των Transit και Transit

Custom πέρσι ανήλθαν στις 203.074 μονά-

δες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανά-

δειξη της Ford σε Νο.1 μάρκα στην

ευρωπαϊκή αγορά στην κατηγορία των

επαγγελματικών οχημάτων για έκτη συ-

νεχή χρονιά  . 

Electronic 
High Visibility Panels

τεχνολογία «
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Nissan mobility services
Η Nissan αρχίζει να χτίζει 

μια βιώσιμη μελλοντική κοινότητα στην Ιαπωνία

Η Nissan ξεκίνησε, σε πραγματικές συνθήκες,

μια δοκιμή νέων υπηρεσιών κινητικότητας

στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας  για

την προώθηση της οικοδόμησης της κοινω-

νίας του μέλλοντος, στην Ιαπωνία.

Η συμφωνία συνεργασίας  μεταξύ τριών τοπι-

κών κυβερνήσεων και οκτώ εταιρειών, στο-

χεύει στην ανάπτυξη νέων τρόπων μεταφοράς

και στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, στην περιοχή Hamadori του

Επαρχίας Fukushima. Ο γενικός στόχος είναι

η παροχή υποστήριξης  στην ανάπτυξη μιας

αναζωογονημένης, ανθεκτικής και βιώσιμης

κοινότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η συμμετοχή της Nissan στο έργο αποτελεί

μέρος του οράματος της στην κατεύθυνση

προσφοράς λύσεων ευημερίας για τους αν-

θρώπους και για την επίτευξη ουδετερότητας

στις εκπομπές άνθρακα,  έως το 2050.

Σε συνεργασία με τοπικές κυβερνήσεις και εταιρείες για την προώθηση
νέων υπηρεσιών  κινητικότητας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

τεχνολογία «
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Οι δοκιμές  που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο-

χεύουν στην αξιολόγηση της δεκτικότητας μεταξύ

κατοίκων και επισκεπτών στην κοινότητα. Οι δο-

κιμές περιλαμβάνουν τη λειτουργία μιας υπηρε-

σίας μεταφοράς με λεωφορείο EV που εκτελείται

σε βρόχο γύρω από την κεντρική περιοχή της

πόλης Namie σε υψηλή συχνότητα, χρησιμοποι-

ώντας σταθμούς στον δρόμο ως κόμβους κινητι-

κότητας. Οι κόμβοι συνδέονται με άλλα οχήματα,

συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτήτων οχημά-

των, τα οποία χρησιμεύουν ως «ακτίνες» και χρη-

σιμοποιούνται για ταξίδια σε κοντινές περιοχές.

Η υπηρεσία υποστηρίζει τόσο τη μεταφορά επιβα-

τών όσο και φορτίων. Περιλαμβάνει την παρά-

δοση πακέτων στο σπίτι χρησιμοποιώντας οχή-

ματα “ακτίνας” όπως ταξί EV, αλλά και  χρήση

οχημάτων της Japan Post (Ιαπωνικά

Ταχυδρομεία)  για αποτελεσματική παράδοση,

καθώς και σταθμούς στο δρόμο για την παραλαβή

αγορών από τα σούπερ μάρκετ. Οι δοκιμές περι-

λαμβάνουν επίσης τη λειτουργία ενός αυτόνομου

οχήματος σε μια διαδρομή γύρω από το κεντρικό

Namie.

Το μακροπρόθεσμο όραμα είναι η δημιουργία

βιώσιμων μεταφορικών υπηρεσιών που προσφέ-

ρουν άνεση και συμβάλλουν στην οικονομία.

■■ Υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών

■■ Δημιουργία περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας

Nissan mobility services
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■■ Δημιουργία περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας

τεχνολογία«

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η πρωτο-

βουλία συνεργασίας περιλαμβάνει την κατα-

σκευή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας

που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά οχήματα και σταθε-

ρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Στοχεύει

επίσης στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας σε διάφορες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα χρη-

σιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να υπο-

στηρίξουν έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό

και την αναψυχή, με στόχο τη δημιουργία μιας

πιο ελκυστικής τοπικής κοινότητας. Επιπλέον,

σκοπεύουν να συνεργαστούν για να κάνουν την

κοινότητα πιο ανθεκτική μέσω της χρήσης ηλε-

κτρικών οχημάτων για την τροφοδοσία ηλεκτρι-

κού ρεύματος σε καταστήματα και άλλους

χώρους κατά τη διάρκεια αναπάντεχων κατα-

στροφών.

Ως πρωτοπόρος στα οχήματα μηδενικών εκ-

πομπών ρύπων, η Nissan εργάζεται για τη μεί-

ωση των εκπομπών CO2 και τη δημιουργία

περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας, μέσω

της εμπορικής διάθεσης  ηλεκτρικών λύσεων

και  αυτόνομων τεχνολογιών οδήγησης.

Το πρόγραμμα Blue Switch της εταιρείας προ-

ωθεί τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για την

αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την

πρόληψη καταστροφών, τη διαχείριση ενέρ-

γειας, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του

πληθυσμού στην Ιαπωνία. Στο εξωτερικό, η

Nissan έχει συμμετάσχει στην έρευνα και την

ανάπτυξη υπηρεσιών κινητικότητας χρησιμο-

ποιώντας αυτοματοποιημένη τεχνολογία οδήγη-

σης σε μέρη όπως το Λονδίνο και η Κίνα.

Χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματά της στην

ηλεκτροκίνηση και τις αυτόνομες τεχνολογίες

οδήγησης, η Nissan στοχεύει να βοηθήσει στην

υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, όπου οι

άνθρωποι μπορούν να κυκλοφορούν και να αλ-

ληλεπιδρούν ελεύθερα.

■■ Διαχείριση βιώσιμης ενέργειας
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Η πόλη της Μάλαγα και η Avanza έθεσαν σε λειτουργία 

το πρώτο μάρκας Irizar αυτόνομο υψηλής χωρητικότητας 

λεωφορείο μηδενικών εκπομπών.

Είναι ένα 100% ηλεκτρικό μηδέν εκπομπών μή-

κους 12 μέτρων Irizar ie λεωφορείο και είναι ένα

πρωτοποριακό έργο, διότι περιλαμβάνει την τοπο-

θέτηση ενός οχήματος κανονικού μεγέθους στο

δρόμο σε μια πραγματική κυκλοφοριακή κατά-

σταση στην πόλη.

Αυτό το πρώτο αυτόνομο λεωφορείο είναι το απο-

τέλεσμα του έργου AutoMOST που χρηματοδοτεί-

ται από το CDTI μέσω του προγράμματος CIEN. Η

Avanza συμμετείχε ως χειριστής μαζί με 11 συ-

νεργάτες, οι οποίοι περιελάμβαναν τον Όμιλο Irizar

μέσω της Irizar e-mobility και της Datik.

Συμμετείχαν επίσης το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο

της Μαδρίτης, η Ινδία, το CEIT-IK4 και το

Πανεπιστήμιο του Βίγκο. Πρόκειται για ένα πιλο-

τικό πρόγραμμα R&D που ξεκίνησε πριν από τέσ-

σερα χρόνια και τελείωσε φέτος, το 2021, πληρών-

τας την προβλεπόμενη προθεσμία.

Το πρωτοποριακό έργο έχει δύο χαρακτηριστικά

που το κάνουν μια σημαντική ανακάλυψη, που

είναι η ικανότητά του να μεταφέρει επιβάτες και η

αλληλεπίδρασή του με οχήματα, πεζούς και υπο-

δομές υπό πραγματικές συνθήκες στην πόλη της

Μάλαγα.

Το λεωφορείο θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα

εντοπισμού θέσης και καθοδήγησης υψηλής ακρί-

βειας και θα συνδεθεί με ένα κέντρο ελέγχου από

το οποίο μπορούν να αποστέλλονται συγκεκριμέ-

νες οδηγίες σε κάθε μονάδα και τα λεωφορεία

μπορούν να παρακολουθούνται και τα δρομολόγια

τους να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο.

Το AutoMOST έχει πρόσφατα απονεμηθεί το
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Το πρώτο αυτόνομο λεωφορείο Irizar με μηδενικές 
εκπομπές βρίσκεται στο δρόμο της Μάλαγας

IRIZAR e-mobility

τεχνολογία«







Βραβείο Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο ITS

από το ισπανικό κεφάλαιο της Ευφυούς

Εταιρείας Συστημάτων Μεταφορών (ITSS). Το

AutoMOST θα είναι η εφαρμογή κοινών συστη-

μάτων ελέγχου (Διπλής Λειτουργίας) για μελ-

λοντικά αυτοματοποιημένα οχήματα που

επιτρέπουν τις λειτουργικές υπηρεσίες πιο

αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ευελιξία σε

ένα πλαίσιο ευφυούς και συνδεδεμένης υπο-

δομής.

Η Μάλαγα έτσι έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή

πόλη που έχει αυτόνομο λεωφορείο στους

δρόμους της.

Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη μετα-

φορά του μέλλοντος - βιώσιμες, συνδεδεμένες,

ασφαλείς και αυτόνομες μεταφορές - όπου η

Irizar θα είναι ο βασικός παίκτης στον μετασχη-

ματισμό.



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #19030



Η DHL Freight και η Volvo

Trucks ενώνουν δυνάμεις

Από τον Μάρτιο, το φορτηγό θα λειτουργεί με-

ταξύ δύο τερματικών σταθμών εφοδιαστικής

DHL στη Σουηδία, σε απόσταση περίπου 150

χλμ. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η Volvo

και η DHL θα αποκτήσουν σημαντική εμπει-

ρία και πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση

και τη λειτουργία κατάλληλης υποδομής φόρ-

τισης. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα βοη-

θήσουν στη βελτιστοποίηση της σωστής

ισορροπίας μεταξύ της απόστασης λειτουρ-

γίας, του βάρους φορτίου και των σημείων

φόρτισης στις καθημερινές οδικές εμπορευ-

ματικές μεταφορές.

Η DHL εργάζεται ενεργά, μαζί με τη Volvo

Trucks, για τη μείωση του οικολογικού τους

αποτυπώματος, με τη βιωσιμότητα να αποτε-

λεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της

εταιρείας.

«Στόχος μας είναι να μηδενίσουμε όλες τις

εκπομπές που σχετίζονται με την εφοδια-

στική. Έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά ορό-

σημα για την επίτευξη αυτού: σε σύγκριση με

το 2007, η απόδοση CO2 του Ομίλου μας έχει

βελτιωθεί κατά 35%. Ωστόσο, χρειαζόμαστε

καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και ισχυρές

συνεργασίες σε αυτό το ταξίδι. 

DHL-Volvo Trucks

Η συνεργασία περιλαμβάνει αποκλειστικές, παγκόσμιες
πρώτες πιλοτικές δοκιμές ενός πλήρως ηλεκτρικού φορτηγού

Volvo FH με μικτά συνδυαστικά βάρη έως 60 τόνους.

Μέχρι στιγμής, η κύρια χρήση ηλεκτρικών φορτηγών ήταν 
για μικρότερες αποστάσεις εντός πόλεων και αστικών περιοχών.
Τώρα η DHL Freight και η Volvo Trucks έχουν ξεκινήσει ένα έργο

που εστιάζει σε βαριές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. 

τεχνολογία«
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«Η επιχείρηση των μεταφορών αλλάζει

ταχύτατα και το να είναι βιώσιμη είναι

ένα όλο και σημαντικότερο επιχειρημα-

τικό πλεονέκτημα για πολλούς από τους

πελάτες μας. Προσφέρουμε αποτελε-

σματικές λύσεις μεταφοράς που βοη-

θούν στη γρήγορη μετάβαση σε

καύσιμα χωρίς ορυκτά όπως ο ηλεκτρι-

σμός. Έχουμε μακροχρόνια σχέση με

την DHL. Η ευρεία και παγκόσμια εμ-

πειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της

εφοδιαστικής μας επιτρέπει να μελετή-

σουμε τις συνθήκες για να προχωρή-

σουμε με αυτήν την αλλαγή

τεχνολογίας, προσαρμόζοντάς την στις

ανάγκες των πελατών και στον τύπο της

μεταφοράς τους », λέει ο Roger Alm,

Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Είμαι βέβαιος ότι η ισχυρή συνεργασία

μας με τη Volvo Trucks, μία από τις με-

γαλύτερες μάρκες φορτηγών στον

κόσμο, θα μας υποστηρίξει στην επί-

τευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών

μας στόχων στον τομέα των οδικών εμ-

πορευματικών μεταφορών », λέει ο

Uwe Brinks, Διευθύνων Σύμβουλος της

DHL Freight.

Η Volvo Trucks οδηγεί την απαραίτητη

στροφή προς τις μεταφορές χωρίς

χρήση ορυκτών καυσίμων, κάνοντας τη

μετάβαση στον εξηλεκτρισμό όσο το δυ-

νατόν πιο απρόσκοπτη και αποτελεσμα-

τική. Αυτό επιτυγχάνεται λαμβάνοντας

υπόψη κάθε πτυχή του οικοσυστήματος

εξηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένης

της φόρτισης, του σχεδιασμού διαδρο-

μών,των οχημάτων, της υπηρεσίας και

άλλης υποστήριξης.

“
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Η DHL Freight οδηγεί ενεργά διάφορα έργα τε-

χνολογίας αειφορίας και χωρίς ορυκτά και έχει

εισαγάγει ένα κλιματικό πρόγραμμα θαλάσσιων

στόχων στη Σουηδία. Οι πελάτες που χρησιμο-

ποιούν το πρόγραμμα πληρώνουν μια σταθερή

επιβάρυνση για κάθε δέμα ή παλέτα που απο-

στέλλεται και το εισόδημα που προκύπτει από τις

προσαυξήσεις επενδύεται πλήρως σε καθαρές

τεχνολογίες στο σουηδικό δίκτυο.

«Ο τομέας της εφοδιαστικής αντιμετωπίζει μια

τεράστια πρόκληση, η οποία προσφέρει επίσης

μια εξαιρετική ευκαιρία ταυτόχρονα - την απαλ-

λαγή από τον άνθρακα των εμπορευματικών

μεταφορών. Η συνεργασία με τη Volvo Trucks

βοηθά την DHL Freight να διαδραματίσει ακόμη

μεγαλύτερο ρόλο στη μετάβαση σε βιώσιμες

εναλλακτικές λύσεις και είναι ένα άλλο σημαν-

τικό σημείο απόδειξης της μακροπρόθεσμης

στρατηγικής μας για τις κλιματικά ουδέτερες με-

ταφορές », εξηγεί ο Robert Zander, Διευθύνων

Σύμβουλος της DHL Freight Σουηδίας.

Ήδη σήμερα, τα ηλεκτρικά φορτηγά Volvo FL

και FE για αστικές διανομές βρίσκονται σε σει-

ριακή παραγωγή. Η DHL Supply Chain έβαλε

πρόσφατα σε λειτουργία ένα νέο ηλεκτρικό

Volvo FL στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας έτσι το

πρώτο ειδικά κατασκευασμένο πλήρως ηλε-

κτρικό φορτηγό Volvo για αστικές διανομές στο

Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο τέλος του περασμένου έτους, η Volvo

Trucks στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε τις πωλή-

σεις του VNR Electric και φέτος θα σηματοδοτή-

σει την έναρξη των πωλήσεων στην Ευρώπη

της γκάμας ηλεκτρικών προϊόντων βαρέως

τύπου.

«Η δέσμευσή μας είναι ότι ολόκληρη η γκάμα

πωλήσεων φορτηγών θα είναι χωρίς ορυκτά το

αργότερο έως το 2040», καταλήγει ο Roger Alm.

τεχνολογία«

■■ Γεγονότα έργου:

• Το έργο DHL-Volvo θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2021 και αποτελεί μέρος του REEL, μιας πρωτοβουλίας που
διοικείται από τον οργανισμό καινοτομίας της Σουηδίας Vinnova για την προώθηση της μετάβασης σε ένα εξηλεκτρι-
σμένο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών.
• Η διαδρομή βρίσκεται μεταξύ των πόλεων του Γκέτεμποργκ και του Γιένσεπινγκ στη Σουηδία, η οποία απόσταση είναι
150 χιλιόμετρα.
• Η φόρτιση θα γίνει στο DHL στο Γιένσεπινγκ και στο Volvo Truck Center στο Γκέτεμποργκ.
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Ηλεκτροκίνηση & απόλυτη λειτουργικότητα!
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Opel Combo-e Compact Van



● ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ● #18836



Opel Combo-e Compact Van

Ανάλογα με το στυλ οδήγησης και τις επικρατούσες συνθήκες,

το νέο Combo-e μπορεί να καλύψει έως 275 χιλιόμετρα με μία

φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου 50 kWh (WLTP). 

Οι πελάτες μπορούν να φορτίζουν τη μπαταρία σε περίπου 

30 λεπτά έως το 80% της χωρητικότητάς της σε δημόσιους 

σταθμούς φόρτισης .

Όπως τα ‘αδέλφια’ του με θερμικούς κινητήρες που 

απέσπασαν τον τίτλο 2019 IVOTY (International Van of the

Year), το μηδενικών ρύπων συμπαγές van προσφέρει

λειτουργικότητα, άνεση και ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
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Η ολοκληρωμένη γκάμα κορυφαίων τεχνολογιών και

συστημάτων υποστήριξης οδηγού περιλαμβάνει από λει-

τουργίες όπως αναγνώριση κόπωσης οδηγού (driver

drowsiness alert), αναγνώριση οδικών σημάτων (traffic

sign recognition), αναγνώριση επικείμενης σύγκρουσης

(forward collision alert) με προστασία πεζού και αυτόματο

φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (automatic emergency

braking). Ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφάλεια των άλλων

χρηστών των δρόμων είναι το Surround Rear Vision, το

οποίο βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων με δικυκλιστές

και πεζούς όταν το όχημα κάνει δεξιά στροφή. Δύο κάμε-

ρες διευρύνουν την ορατότητα στο πίσω και πλαϊνό τμήμα

του οχήματος.

Επομένως, το Combo-e van είναι η ιδανική επιλογή ηλε-

κτρικού αυτοκινήτου για όσους υποστηρίζουν την “πρά-

σινη μετακίνηση”, όπως για μικρές επιχειρήσεις και

ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως σε μητροπολιτικές

περιοχές όπου η πρόσβαση σε κέντρα πόλεων επιτρέπε-

ται μόνο σε οχήματα μηδενικών ρύπων.

Το νεότερο μέλος της γκάμας αμιγώς ηλεκτρικών LCV της

Opel διατίθεται σε δύο μήκη. Το Combo-e μήκους 4,40 m,

με μεταξόνιο 2.785mm και ικανότητα μεταφοράς φορτίων

3.090mm, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 800 Kg και

χώρο φόρτωσης από 3,3 έως 3,8m3. Επίσης έχει ικανό-

τητα ρυμούλκησης 750 kg – η καλύτερη τιμή στην κατη-

γορία.

Η μεγάλη XL έκδοση των 4.75 m έχει μεταξόνιο 2.975

mm και χωρητικότητα χώρου φόρτωσης 4.4m3, ενώ

μπορεί να μεταφέρει αντικείμενα μήκους έως 3,440 mm.

Έξι κρίκοι πρόσδεσης φορτίων στο πάτωμα (και τέσσερις

ακόμα προαιρετικοί, τοποθετημένοι σε μεσαίο ύψος)

ασφαλίζουν τα πάντα στη θέση τους.

Κυρίαρχο κριτήριο επιλογής του νέου Combo-e για πολ-

λούς επαγγελματίες μπορεί να είναι η μεγάλη απόσταση

μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών, που επιτρέπει τη

μεταφορά  μιας ευρωπαλέτας (η έκδοση XL μπορεί να

μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες, σε σειρά). Φορτία μεγάλου

μήκους μπορούν να μεταφέρονται σε όρθια θέση με το

προαιρετικό παράθυρο οροφής.

Εκτός από φορτία, το Combo-e μπορεί να μεταφέρει και

προσωπικό. Βασισμένο στην έκδοση XL, το crew van

χωρά άνετα τέσσερις επιβάτες και τον οδηγό, ενώ φορτία

και εξοπλισμός αποθηκεύονται με ασφάλεια πίσω από το

διαχωριστικό. Ένα ‘παράθυρο’ στο διαχωριστικό επιτρέπει

τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους.

Με ισχύ των 100 kW (136 hp) και ροπή 260 Nm από το σύστημα ηλεκτροκίνησης, το Combo-e είναι ιδανικό όχι μόνο

για αστικά περιβάλλοντα, αλλά και για διαδρομές εκτός των ορίων της πόλης. Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου,

το Combo-e μπορεί να επιταχύνει από 0 - 100 km/h σε 11,2 δευτερόλεπτα3, ενώ η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τελική

του ταχύτητα αγγίζει τα 130 km/h. Ένα προηγμένο σύστημα ανατροφοδότησης πέδησης με δύο ρυθμίσεις επιλέξιμες

από τον χρήστη αυξάνει περαιτέρω την απόδοση.

Η μπαταρία με 216 κυψέλες και 18 modules τοποθετείται κάτω από το πάτωμα, μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα,

ώστε να μην περιορίζει τη χρηστικότητα του χώρου φόρτωσης ή της καμπίνας επιβατών. Σε αυτή τη θέση, η μπαταρία

χαμηλώνει και το κέντρο βάρους, το οποίο βελτιώνει την ευστάθεια του οχήματος στις στροφές και στους πλευρικούς

ανέμους, ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτωμένο, ενώ παράλληλα αυξάνει την οδηγική απόλαυση.

Σύστημα ηλεκτροκίνησης: 
Ιδανικό για αστικά περιβάλλοντα και τον ανοιχτό δρόμο

Εκτός από την κορυφαία αποθηκευτική ικανότητα και το καλύτερο ωφέλιμο φορτίο

στην κατηγορία του (έως 4,4 m3 και 800 kg αντίστοιχα), το αμιγώς ηλεκτρικό συμπα-

γές van του Γερμανού κατασκευαστή μπορεί να μεταφέρει μέχρι τέσσερις επιβάτες

πλέον του οδηγού, στην έκδοση crew van. 

παρουσίαση «
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Το Combo-e είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για ποικίλες

ενεργειακές υποδομές και λύσεις φόρτισης, όπως για

επιτοίχιο φορτιστή (wall-box), ταχυφορτιστή αλλά και σύν-

δεση σε οικιακή πρίζα με καλώδιο. Χρησιμοποιώντας ένα

δημόσιο σταθμό φόρτισης DC 100 kW, η φόρτιση της μπα-

ταρίας 50 kWh στο 80% της χωρητικότητάς της διαρκεί

περίπου 30 λεπτά. Ανάλογα με την αγορά και την υπο-

δομή, το Combo-e διαθέτει έναν ισχυρό, τριφασικό εν-

σωματωμένο φορτιστή 11 kW ή ένα μονοφασικό 7.4 kW

στο βασικό εξοπλισμό του.

Και για αναβάθμιση της πρακτικότητας του Combo-e, τα

“OpelConnect”, “myOpel” app και  η εφαρμογή

“Free2Move Services”, (προϊόν του Ομίλου PSA) προσφέ-

ρουν ειδικές λύσεις για ηλεκτρικά οχήματα. Η πρόσβαση

στις υπηρεσίες γίνεται μέσω εφαρμογών.

Η λειτουργία “Charge My Car” της εφαρμογής

“Free2Move” παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από

220.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη και συμπε-

ριλαμβάνει και τη διαχείριση πληρωμής. Το “Free2Move”

app κάνει μία προεπιλογή μεταξύ των διαθέσιμων επι-

λογών δημόσιας φόρτισης, με βάση την απόσταση του

οχήματος από το σημείο φόρτισης, την ταχύτητα φόρτισης

του σταθμού και την τρέχουσα τιμή φόρτισης.

Το portfolio του “OpelConnect” περιλαμβάνει από eCall και

κλήσεις για οδική βοήθεια μέχρι πολυάριθμες ακόμα

υπηρεσίες, όπως κατάσταση και πληροφορίες οχήματος.

Το LIVE Navigation παρέχει online πληροφορίες κυκλο-

φορίας σε πραγματικό χρόνο.

Σε πλήρη ετοιμότητα: Ποικιλία εξοπλισμού και υπηρεσιών για άνετη επαναφόρτιση

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό compact van της Opel συνεχίζει την παράδοση του Combo με κινητήρες εσωτερικής

καύσης που κατέχει τα ηνία της κατηγορίας στα συστήματα υποστήριξης οδηγού επιπέδου επιβατικών αυτοκι-

Ασφάλεια, άνεση και ευκολίες: 
συστήματα υποστήριξης οδηγού επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου

παρουσίαση «
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Opel Combo-e Compact Van

«Το πλήρως ηλεκτρικό Opel Combo-e θα

επιτρέπει σε χρήστες συμπαγών van να

εργάζονται σε αστικές περιοχές επωφελού-

μενοι παράλληλα από το πλεονέκτημα του

υψηλότερου ωφέλιμου φορτίου και της

μεγαλύτερης ικανότητας ρυμούλκησης στην

κατηγορία» δήλωσε ο Michael Lohscheller,

CEO της Opel. «Το Combo-e συνεχίζει την

επέκταση της γκάμας ελαφρών επαγγελματι-

κών οχημάτων μας μηδενικών εκπομπών

ρύπων που ξεκίνησε στα τέλη της 

προηγούμενης χρονιάς με το Vivaro-e.

Μέχρι τα τέλη του 2021 και το λανσάρισμα

του Movano-e, θα έχουμε εξηλεκτρίσει όλη

τη γκάμα των LCV μας.»

νήτων. Μοναδικός στην κατηγορία είναι ένας δείκτης υπερφόρτωσης που λειτουργεί με αισθητήρα και ενημε-

ρώνει τον οδηγό, με το πάτημα ένα μπουτόν, για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου φορτίου. Μέχρι 20 πρόσθετες

τεχνολογίες καθιστούν την οδήγηση, τους ελιγμούς και τις μεταφορές όχι μόνο πιο εύκολες αλλά και πιο άνετες

και ασφαλείς.

Για να αποφεύγονται οι δυσάρεστες και δαπανηρές μικροσυγκρούσεις και γρατζουνιές κατά τη διάρκεια ελιγμών

με χαμηλές ταχύτητες, το νέο Combo-e διατίθεται προαιρετικά με το Flank Guard που λειτουργεί με αισθητήρα.

Οι επαγγελματίες που χρειάζονται πρόσθετη απόσταση

από το έδαφος και ελκτική πρόσφυση στη λάσπη, την

άμμο ή το χιόνι, μπορούν να αναβαθμίσουν το Combo-

e με το worksite pack και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγ-

χου πρόσφυσης IntelliGrip.

Η λίστα συστημάτων υποστήριξης οδηγού του Combo-

e, ήδη γνωστή από την επιβατική έκδοση Combo Life,

περιλαμβάνει επίσης σύστημα ελέγχου καθόδου (hill

descent control), σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλο-

φορίας (lane keep assist) και σύστημα ελέγχου ευστά-

θειας τρέιλερ (trailer stability control).

Τα συστήματα infotainment Multimedia Radio και

Multimedia Navi Pro του Combo-e συνοδεύονται από

μεγάλη οθόνη αφής 8,0”. Και τα δύο προσφέρουν ενσω-

μάτωση τηλεφώνου μέσω Apple CarPlay και Android

Auto.

Το νέο Combo-e αναμένεται στα καταστήματα των δια-

νομέων το φθινόπωρο, και θα πλαισιώσει το νέο Vivaro-

e ως το νεότερο μέλος της οικογένειας αμιγώς

ηλεκτρικών LCV της Opel. Το επόμενο νέο μοντέλο, το

νέο Movano-e, αναμένεται επίσης μέσα στο 2021. Αυτό

σημαίνει ότι ολόκληρη η γκάμα ελαφρών επαγγελματι-

κών οχημάτων της μάρκας θα είναι ηλεκτρική μέχρι το

τέλος της χρονιάς. Η Opel έχει δεσμευθεί να προσφέρει

μία ηλεκτροκίνητη έκδοση με κάθε σειρά επιβατικού και

επαγγελματικού μοντέλου της μέχρι το 2024.

Για δύσκολες συνθήκες: Worksite pack και ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσφυσης
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Η DAF πατάει γκάζι και στα 
ηλεκτρικά, τα διευρύνει με

απώτερο στόχο σε λίγα χρόνια
να έχει και αυτή σε κάθε

μοντέλο της έναν 
εξηλεκτρισμένο φορτηγό. 

παρουσίαση «



DAF LF ELECTRIC
Η DAF πατάει γκάζι και στα ηλεκτρικά

#190 ● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 ●   41



● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #19042

 
DA

F L
F E

LE
CT

RI
C

Το νέο DAF LF Electric εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα της Dana,

απόδοσης 250 kW (340 ίπποι) ισχύος (370 kW ή 503 ίπποι η κορυφαία τιμή)

και 1.200 Nm (3.700 Nm το peak) ροπής. Ο κινητήρας παίρνει ενέργεια

από τελευταίας γενιάς μπαταρίες, τις λεγόμενες λιθίου φωσφορικού σιδή-

ρου (LFP: Lithium Ferro Phosphate) οι οποίες έχουν χωρητικότητα 282

kWh (254 kWh η χρησιμοποιούμενη ισχύς). Οι μπαταρίες αυτές δεν πε-

ριέχουν κοβάλτιο ή μαγνήσιο, εμφανίζουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνό-

τητα, είναι πιο ασφαλείς και συνοδεύονται από 6ετή εγγύηση.

Σύμφωνα με τη DAF η μέγιστη αυτονομία του νέου DAF LF Electric ανέρ-

χεται σε 280 χλμ., με την εταιρεία να κάνει λόγο για ένα «Σύστημα

Συνδυασμένης Φόρτισης», το οποίο επιτρέπει στο φορτηγό να φορτίζεται

μέσω του κανονικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Με αργή φόρτιση

(400V AC, 22 kW, τριφασικό), η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20% έως

80% σε 6,5 ώρες, ενώ η πλήρης φόρτιση (0% - 100%) διαρκεί έως και 12

ώρες. Εάν υπάρχει ειδικός εξοπλισμός, η γρήγορη φόρτιση των μπατα-

ριών (650V DC, 150 kW) διαρκεί 60 λεπτά (20% - 80%) ή 2 ώρες για την

πλήρη φόρτιση.

Πρόκειται για ένα φορτηγό διανομών με μεταξόνιο 5.300 ή 5.850
χλστ., το οποίο έχει απόβαρο 7.300 κιλών και εμφανίζει ωφέλιμο

φορτίο 11.700 κιλών.“
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Η φίρμα δίνει προαιρετικά τη δυνατό-

τητα για έναν ηλεκτρικό δυναμολήπτη

(e-PTO) των 400V για την τροφοδοσία

βοηθητικού εξοπλισμού, ώστε να μην

χρειάζεται γεννήτρια και το DAF LF

Electric να παραμείνει ένα ηλεκτρικό

φορτηγό διανομών μηδενικών εκπομ-

πών. Κλείνοντας, αναφέρουμε πως το

DAF LF Electric εξελίχθηκε σε στενή

συνεργασία με την Dana Inc και ότι η

παραγωγή του θα ξεκινήσει τον Μάιο

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα λάβει χώρα

στο εργοστάσιο της Leyland Trucks, η

οποία όπως και η DAF ανήκει στον

όμιλο PACCAR.

■ Mε ηλεκτρικό δυναμολήπτη 

παρουσίαση«
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Το Ducato καταφέρνει για ακόμα μία φορά να εξελιχθεί ακολουθώντας αυτή τη φορά ένα ξεχωριστό

μονοπάτι. Η κορυφαία απόδοση και η φιλικότητα προς το περιβάλλον σε συνδυασμό με την εστίαση

στο συνολικό κόστος χρήσης τους οχήματος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα επαγγελματικό

μοντέλο που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση.

Με βάση την παραπάνω φιλοσοφία, το E-Ducato, δια-

θέτει τη μεγαλύτερη γκάμα στην κατηγορία του, με εκ-

δόσεις van και chassis σε διάφορα μήκη και ύψη για

κάθε επαγγελματική ανάγκη, ενώ οι μεταφορικές δυ-

νατότητες (ωφέλιμος όγκος και ωφέλιμο βάρος) είναι

αντίστοιχες με τις συμβατικές εκδόσεις του μοντέλου.

Οι εκδόσεις Van με 3,5 τόνους μικτό βάρος, είναι δια-

θέσιμες σε 3 μήκη και 2 ύψη, με τον ωφέλιμο όγκο φόρ-

τωσης να κυμαίνεται από τα 10m3 έως τα 17m3, τιμές

κορυφαίες για την κατηγορία, τόσο για τις ηλεκτρικές,

όσο και τις συμβατικές εκδόσεις.

Παράλληλα το E-Ducato δίνει και τη δυνατότητα ο χρή-

στης να επιλέξει το επίπεδο αυτονομίας που επιθυμεί.

Εφοδιασμένο με τον προηγμένο ηλεκτροκινητήρα με

απόδοση 90 kW και 280 Nm ροπής, το μοντέλο είναι

διαθέσιμο με μπαταρίες 47 ή 79 kWh που του εξασφα-

λίζουν τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του, με

220 και 360 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Παράλληλα το E-

Ducato είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και σε επίπεδο φόρτι-

σης, παρέχοντας μια σειρά επιλογών με φορτιστές

εναλλασσόμενου ρεύματος (AC 6kw, 11kw και 22kw),

καθώς και δυνατότητα φόρτισης μέσω ταχυφορτιστή

συνεχούς ρεύματος, DC 50kw, μέσω του οποίου η πλή-

ρης φόρτισης διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες για την έκ-

δοση με την μπαταρία των 79 kWh.

Το E-Ducato είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στην

Ελληνική αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμέ-

νονται εντός του προσεχούς Απριλίου
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. Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από τις 48.710 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ

οι δημοφιλείς διαμορφώσεις L2H2 και L3H2 διαθέτουν Λ.Τ.Π.Φ. κάτω

των 50.000€ και δικαιούνται επιδότησης από το πρόγραμμα “Κινούμαι

Ηλεκτρικά” που αφορά σε Νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μορφής και

μεγέθους και έως 3 οχήματα (6 στα νησιά).  Όπως και η υπόλοιπη γκάμα

μοντέλων της Fiat Professional, Tο E-Ducato καλύπτεται από 5ετή ερ-

γοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 200.000χλμ., καθώς και αντίστοιχης

διάρκειας υπηρεσία οδικής βοήθειας.

παρουσίαση«

FIAT PROFESSIONAL

e-DUCATO
• Στην  Ελλάδα το ηλεκτρικό E-Ducato





● ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ● #19046

•  Τόσο τα φορτηγά, όσο και τα λεωφορεία εισέρχονται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με

γοργούς ρυθμούς. Σχεδόν, όλοι οι κατασκευαστές φορτηγών, λεωφορείων και βαρέων

οχημάτων διαθέτουν στην γκάμα τους οχήματα που ξεχωρίζουν από την ηλεκτροκίνητη

λειτουργία τους, όντας ένα μεγάλο στοίχημα κυρίως για τις αστικές μεταφορές, τόσο των

εμπορευμάτων όσο και των ανθρώπων με λεωφορεία. 

Τόσο τα φορτηγά, όσο και τα λεωφορεία εισέρχονται

στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με γοργούς ρυθμούς.

Σχεδόν, όλοι οι κατασκευαστές φορτηγών, λεωφο-

ρείων και βαρέων οχημάτων διαθέτουν στην γκάμα

τους οχήματα που ξεχωρίζουν από την ηλεκτροκίνητη

λειτουργία τους, όντας ένα μεγάλο στοίχημα κυρίως

για τις αστικές μεταφορές, τόσο των εμπορευμάτων

όσο και των ανθρώπων με λεωφορεία. 

Η BYD πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο

του 2019 όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του

ηλεκτρικού αστικού λεωφορείου Midi Bus. Πρόκειται

για ένα 100% ηλεκτρικό λεωφορείο, 8,7 μέτρων, με μη-

δενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο κινείται

αθόρυβα και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 58 επιβα-

τών, από τους οποίους οι 22 είναι καθήμενοι. Για τους

ειδικούς των αστικών συγκοινωνιών, πρόκειται για

ένα σπουδαίο τεχνικό πλεονέκτημα, καθώς το λεωφο-

ρείο, μετά από μια πλήρη φόρτιση τη νύχτα στο αμα-

ξοστάσιο, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των

δρομολογίων μιας ολόκληρης βάρδιας, απαλλάσσον-

τας έτσι τον συγκοινωνιακό φορέα από την εγκατά-

σταση έξτρα φορτιστών στις αφετηρίες ή σε άλλα ση-

μεία για την επαναφόρτιση των μπαταριών, μια

υποδομή που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας

του στόλου. Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021

οι επιβάτες είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν

μια διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας, με το Κ9 12μετρο

ηλεκτρικό λεωφορείο της BYD στο πλαίσιο των δοκι-

μαστικών διαδρομών του Υπουργείου Μεταφορών

ενόψει του διαγωνισμού για προμήθεια 1300 λεωφο-

ρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τέλος το Κ9 12μετρο

ηλεκτρικό λεωφορείο της BYD στις ίδιες δοκιμαστικές

διαδρομές κατάφερε να φτάσει τα 320 χιλιόμετρα αυ-

τονομία κατά μέσο όρο την ημέρα.

Στα μελλοντικά σχέδια της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ,

είναι η παρουσίαση ηλεκτρικών βαν και φορτηγών 7,5

τόνων της BYD εντός  του 2021, ενώ στο προσεχές μέλ-

λον θα προωθήσει περισσότερα μοντέλα του οίκου,

ιδανικά για το πρόγραμμα Α.Τρίτσης των Ελληνικών

δήμων.

BYD: 
Το νέο λεωφορείο που μπαίνει 
στην πρίζα πάτησε στην Ελλάδα 






