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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Η διάκριση τριών Ελλήνων μεταφορέων σε διαγωνισμό και το γεγονός ότι, ξεχώρισαν στους καλύτερους

του κόσμου φανερώνει μια άλλη πτυχή, αυτήν ότι, τελικά  δεν είναι όλα στραβά και ότι η ελπίδα για τον

κλάδο της χερσαίας μεταφοράς δεν βρίσκεται στην τύχη της.

Αντιθέτως, βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια, ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, να επενδύσουν

στον κλάδο που αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονομικούς πνεύμονες της χώρα μας. Τρεις, λοιπόν,

αυτοκινητιστές – ιδιοκτήτες μεγάλων μεταφορικών (όπως θα διαβάσετε και στις παρακάτω σελίδες) δια-

κρίθηκαν για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών τους, την συνέπεια τους, τον εκσυγχρονισμένο στόλο τους.

Σε αυτό το πεδίο θα ήθελαν να κινηθούν οι Έλληνες αυτοκινητιστές, που έχουν την εγχώρια μεταφορά σε

υψηλό επίπεδο, παρόλο που τα εφόδια της Ελληνικής πολιτείας είναι πενιχρά και η στήριξη ελάχιστη.

Σήμερα, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι, το Ελληνικό φορτηγό έχει τα ...κότσια να διακριθεί, να μπει σε πιο δυ-

ναμικά «λιμάνια», να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διεθνή μεταφορά, εκμεταλλευόμενη την στρατηγική

θέση της χώρα μας, όντας ένα διαμετακομιστικό κέντρο, μια «γέφυρα» ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη.

Στις παρακάτω σελίδες, το μεγαλύτερο τμήμα το καταλαμβάνουν τα νέα μοντέλα, αυτά που διακρίνονται

σε επίπεδο τεχνολογίας, ηλεκτροκίνησης και νέων εφαρμογών, που σε λίγα χρόνια θα κυριαρχήσουν σε

όλα τα επαγγελματικά οχήματα. Αλλά και καινοτομίες, όπως της Mercedes, που επιθυμεί σε λιγότερο από

20 χρόνια η παραγωγή των μοντέλων της να γίνεται από εργοστάσιο με μηδενικό αποτύπωμα.

Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ Με πρωτοβουλία της επαγγελματικής Ένωσης Οδικών Μεταφορών της Βορείου Μακεδονίας,

AMERIT, και με την υποστήριξη των αντίστοιχων οργανώσεων από την Σερβία, την Αλβανία,

καθώς και της ΟΦΑΕ ζητάνε την  άρση των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η ελληνική

Κυβέρνηση στην διέλευση των φορτηγών οχημάτων από τα χερσαία σύνορα της χώρας

“

Άρση των περιοριστικών μέτρων ζητάει η ΟΦΑΕ

Άρση των περιοριστικών μέτρων 

ζητάει η ΟΦΑΕ

Τα περιοριστικά μέτρα  προκαλούν προβλήματα στην

ροή των εμπορευμάτων κάθε κατηγορίας, με αποτέ-

λεσμα την παρεμπόδιση του ομαλού εφοδιασμού

ακόμα και κρίσιμων αλυσίδων όπως είναι τα νοσο-

κομεία τα οποία προμηθεύονται οξυγόνο από χώρες

των Βαλκανίων, ενώ αντίστοιχα οι χώρες αυτές

έχουν πρόβλημα στην τροφοδοσία  πετρελαίου που

προμηθεύονται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,

καθώς επίσης και στην μεταφορά πρώτων υλών που

εισάγουν μέσω του ΟΛΘ.
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 ενημέρωση

Τις τελευταίες εβδομάδες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-

ρείς των διεθνών μεταφορών, όπως είναι οι εξαγω-

γείς και οι μεταφορείς, αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, απευθύνουν αίτημα προς την ελληνική

Κυβέρνηση για την άρση των μέτρων και την αποκα-

τάσταση της ομαλής ροής των εμπορευμάτων.

Δυστυχώς όμως δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση

από πλευράς της Πολιτείας και μια από τις πιο βασικές

πύλες εισόδου της χώρας μας, όπως είναι αυτή των

Ευζώνων που συνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη

Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Οδικού Άξονα «10»,

υπολειτουργεί για 12 ώρες την ημέρα, παρεμποδίζον-

τας την ομαλή διέλευση των εμπορευμάτων.

Πρόσφατα, η ΟΦΑΕ με δική της πρωτοβουλία είχε

πραγματοποιήσει ανάλογες κινητοποιήσεις στο σύ-

νορο, έχοντας επίσης την υποστήριξη της AMERIT

αλλά και πολλών επαγγελματικών φορέων από την

χώρα μας. Αύριο, αντιπροσωπεία της ΟΦΑΕ θα μετα-

βεί στο σύνορο ως ένδειξη συμπαράστασης στην δια-

μαρτυρία όλων των συναδέλφων μας από την

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενώ θα πραγμα-

τοποιηθεί και συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων

της Διοίκησης και των δύο Ενώσεων, με σκοπό τον

συντονισμό ενδεχόμενης κλιμάκωσης των κινητοποι-

ήσεων, σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει και πάλι

καμία ανταπόκριση από πλευράς της Πολιτείας μας.

“

Παρεμπόδιση ομαλής διενέργειας διεθνών εμπορευματικών μεταφορών
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 ενημέρωση

“

Bράβευση  τριών ελλήνων επαγγελματιών των μεταφορών

■ Τρεις Έλληνες ανάμεσα στους καλύτερους 

επαγγελματίες των μεταφορών στον κόσμο για το 2020
Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών, ΙRU, απονέμει τιμητική διάκριση με τίτλο «IRU Award for Top Road

Transport Managers», στα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη

του κλάδου, μέσα από την ευρεία επαγγελματική τους εμπειρία και τα ιδιαίτερα διοικητικά τους επιτεύγματα. 

Αυτά τα ιδιαίτερα διοικητικά επιτεύγματα περιλαμβάνουν

την εφαρμογή, εντός της εταιρείας οδικών μεταφορών,

μιας δέσμης αξιών στους τομείς των ηθικών ποιοτήτων,

εργασιακών προτύπων, καθώς επίσης και καινοτόμων

λύσεων για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλον-

τος, της οδικής ασφάλειας και της παραγωγικότητας.

Η ΟΦΑΕ - εκπροσωπώντας την IRU στην χώρα μας -  για

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έδωσε την ευκαιρία σε κο-

ρυφαία στελέχη της εγχώριας αγοράς των οδικών μετα-

φορών, να δηλώσουν υποψηφιότητα σε αυτόν τον διεθνή

διαγωνισμό με σκοπό να επιβραβευθούν για την προ-

σφορά τους στον κλάδο καθώς επίσης να αναδειχτεί η

Ελλάδα παγκοσμίως ως μία χώρα που παρέχει υπηρε-

σίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των οδικών μεταφο-

ρών.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η ΟΦΑΕ είχε απευθύνει ανοι-

χτή πρόσκληση στην οποία ανταποκρίθηκαν στελέχη από

17 ελληνικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, εκ των

οποίων 11 πληρούσαν τα κριτήρια του θεσμού και προ-

ωθήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της IRU στην Γενεύη.
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 ενημέρωση

“

Bράβευση  τριών ελλήνων επαγγελματιών των μεταφορών

Οι 3  Έλληνες επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιλέχθηκαν

ανάμεσα σε συνολικά 233 υποψηφιότητες από όλον τον κόσμο,

για να τους απονεμηθεί το βραβείο του “IRU Top Road

Transport Manager”, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι οι

εξής:

• Ηλιάδης Χριστόδουλος - Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας

ILIADIS CARGO SA, 

• Παπαγεωργίου Kωνσταντίνος - Co-Owner & Managing

Director της PTL Ltd., 

• Τζούδα Χριστιάνα - Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Tzoudas

Transport SA 

Σημειώνεται, πως η τελική παγκόσμια κατάταξη ανέδειξε 59

βραβευθέντες από 10 συνολικά χώρες παγκοσμίως.

Το 2020 υπήρξε μια ιδιαίτερη χρονιά, η οποία ανέδειξε τον ρόλο

των οδικών μεταφορών τόσο για την οικονομία όσο και για την

εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, η απονομή του βραβείου

είχε ιδιαίτερη αξία, παρόλο που δεν μπόρεσε να πραγματοποι-

ηθεί στα πλαίσια μια κοινωνικής εκδήλωσης, λόγω των περιο-

ριστικών μέτρων που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας

υγείας. Τα βραβεία παραδόθηκαν ξεχωριστά στον κάθε βρα-

βευθέντα μέσω εκπροσώπων της ΟΦΑΕ.

Ο Χριστόδουλος Ηλιάδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της

εταιρίας ILIADIS CARGO SA, που δραστηριοποιείται στον κλάδο

των οδικών μεταφορών από το 1953. Γεννήθηκε το 1985 στην

Θεσσαλονίκη που αποτελεί και έδρα της οικογενειακής επιχεί-

ρησης.  Εισήχθη πρώτος στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

του ΑΠΘ, επέλεξε όμως για τις σπουδές του το αντίστοιχο τμήμα

του IMPERIAL COLLEGE of London. Η Αμερική αποτέλεσε τον

επόμενο σταθμό στην σταδιοδρομία του, όπου ολοκλήρωσε με

άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές με εξειδίκευση στις με-

ταφορές  στην σχολή των Πολιτικών Μηχανικών του MIT της

Βοστώνης.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2008 για να εκπληρώσει τις στρα-

τιωτικές του υποχρεώσεις  και στη συνέχεια να αναλάβει την

οικογενειακή επιχείρηση ακολουθώντας την παράδοση της οι-

κογένειας του. Η εταιρία έχει κατορθώσει την τελευταία πεντα-

ετία να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της ακολουθώντας

ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα. Φέτος εγκαινίασε τους

νέους  της αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι

Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα διατηρεί υποκατάστημα στην

Μαγούλα Αττικής. Πέραν των προσωπικών του φιλοδοξιών,

παραμένει ενεργός στα τεκταινόμενα του κλάδου σε μια προ-

σπάθεια να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του

στη χώρα μας. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.
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 ενημέρωση

“

Bράβευση  τριών ελλήνων επαγγελματιών των μεταφορών

O Κωνταντίνος Παπαγεωργίου είναι συνιδιοκτήτης και

Managing Director της εταιρείας PAPAGEORGIOY TRANS-

PORT η οποία ιδρύθηκε το 1954 και έχει έδρα την Άρτα

Ηπείρου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των

εθνικών μεταφορών και των Logistics διαθέτοντας 25

ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα και χώρους αποθήκευσης εμ-

πορευμάτων για την εξυπηρέτηση του εκτεταμένου δι-

κτύου συνεργατών της. Το 2020, παρά τις ιδιαίτερες

συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά, η PTL συνέχισε

να επενδύει σε τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες

προτεραιοτήτων για το επιχειρησιακό της πλάνο, όπως

είναι το περιβάλλον, η καινοτομία, η οδική ασφάλεια, και

το ανθρώπινο δυναμικό της.

Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου MSc Finance and

Management από το Birmingham City University της

Αγγλίας, ενώ εντός του 2020 απέκτησε εξειδίκευση στην

Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την

απόκτηση του πιστοποιητικού Sustainable Supply Chain

Management από το διεθνούς κύρους Πανεπιστημίου

του Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας. Ο ίδιος δηλώνει

πως πέρα από την ανάπτυξη της PTL, επιθυμεί να συμ-

βάλλει στον εκσυγχρονισμό των Logistics στην Ελλάδα

μέσα από την ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ των

φορέων του κλάδου, ενώ από τον Μάρτιο του 2020 συμ-

μετέχει ο ενεργό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής

Αλυσίδας.

Η Χριστιάνα Τζούδα είναι συνιδιοκτήτρια και Γενική

Διευθύντρια στην εταιρεία Tzoudas Transport S.A., η

οποία ιδρύθηκε το 1968 και έχει έδρα τον Ασπρόπυργο

Αττικής. Η εταιρεία αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες και

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες μεταφοράς containers,

η οποία ακολουθώντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτή-

σεις της αγοράς έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε

περισσότερους από έναν τομείς της εφοδιαστικής αλυσί-

δας. Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από 20 ιδιόκτητα φορ-

τηγά δημόσιας χρήσης και 60 ρυμουλκούμενα. Η εταιρεία

τα τελευταία έτη επενδύει σε οχήματα αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας με σκοπό την μείωση του ανθρακικού της απο-

τυπώματος.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MSc στα Ναυτιλιακά από το

World Maritime University της Σουηδίας, όπου και έζησε

για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

της. Η ίδια εκτός από δραστήρια επιχειρηματίας είναι επί-

σης υποστηρικτής της συλλογικότητας και της ομαδικής

προσπάθειας και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να συμ-

βάλλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της για τον εκ-

συγχρονισμό και την ανάπτυξη του κλάδου.   

O Κωνταντίνος Παπαγεωργίου είναι συνιδιοκτήτης και

Managing Director της εταιρείας PAPAGEORGIOY TRANS-







PORT η οποία ιδρύθηκε το 1954 και έχει έδρα την Άρτα

Ηπείρου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των

εθνικών μεταφορών και των Logistics διαθέτοντας 25

ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα και χώρους αποθήκευσης

εμπορευμάτων για την εξυπηρέτηση του εκτεταμένου

δικτύου συνεργατών της. Το 2020, παρά τις ιδιαίτερες

συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά, η PTL συνέ-

χισε να επενδύει σε τομείς που αποτελούν βασικούς

άξονες προτεραιοτήτων για το επιχειρησιακό της

πλάνο, όπως είναι το περιβάλλον, η καινοτομία, η οδική

ασφάλεια, και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου MSc Finance

and Management από το Birmingham City University

της Αγγλίας, ενώ εντός του 2020 απέκτησε εξειδίκευση

στην Βιώσιμη Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

με την απόκτηση του πιστοποιητικού Sustainable

Supply Chain Management από το διεθνούς κύρους

Πανεπιστημίου του Cambridge της Μεγάλης

Βρετανίας. Ο ίδιος δηλώνει πως πέρα από την ανά-

πτυξη της PTL, επιθυμεί να συμβάλλει στον εκσυγχρο-

νισμό των Logistics στην Ελλάδα μέσα από την

ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ των φορέων

του κλάδου, ενώ από τον Μάρτιο του 2020 συμμετέχει

ο ενεργό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
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Η VW Commercial Vehicles

συμμετέχει σε project 

για ταχύτερες παραδόσεις

Το ερώτημα πλέον είναι πώς μπορεί η παρά-

δοση πακέτων σε πελάτες να βελτιστοποιηθεί

περαιτέρω και η Volkswagen Επαγγελματικά

Οχήματα (Volkswagen Commercial Vehicles –

VWCV) έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην επί-

λυσή του. Η εταιρεία συνεργάζεται με ένα με-

γάλο πάροχο logistics στη Γερμανία, την

Hermes και από κοινού υλοποιούν ένα πανευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται

“Future Logistics Challenge”. Στο πρόγραμμα

συμμετέχουν περισσότεροι από 180 εταίροι, με

στόχο να δημιουργηθούν οι πιο καινοτόμες και

αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα των ταχυ-

μεταφορών, προκειμένου να υποστηριχθεί το

προσωπικό παράδοσης δεμάτων με προηγ-

μένα συστήματα, που βρίσκουν εφαρμογή στα

Volkswagen Transporter και Crafter.         

Μια από τις πιο ελπιδοφόρες προτάσεις, είναι

αυτή της Viscopic, μίας start-up με έδρα στο

Μόναχο. H εταιρεία έχει αναπτύξει ένα λογι-

σμικό, το οποίο αρχικά καθορίζει τις βέλτιστες

διαδρομές για τις διανομές και στη συνέχεια τα-

ξινομεί τα δέματα σε συγκεκριμένη σειρά για

φόρτωση, προκειμένου να εξοικονομήσει

χρόνο αναζήτησης και παράδοσης κατά τη δια-

δρομή.

VOLKSWAGEN

Ένας από τους κλάδους που γνώρισαν τεράστια άνθηση μέσα στην πανδημία 
είναι και αυτός των ταχυμεταφορών. Υπολογίζεται ότι στη Γερμανία, μέσα στο 2020, 

οι εταιρείες courier παρέδωσαν περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια 
πακέτα σε εθνικό επίπεδο. 

Η εταιρεία συνεργάζεται με ένα μεγάλο πάροχο logistics στη
Γερμανία, την Hermes και από κοινού υλοποιούν ένα πανευρωπαϊκό

πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται “Future Logistics Challenge”. 
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Αυτή η ψηφιακή βοήθεια έκανε την εμ-

φάνισή της την κατάλληλη στιγμή, καθώς

σύμφωνα με τον «Δείκτη Αποστολών

Πακέτων 2021» (“Parcel Shipping Index

2021”, της Pitney Bowes), η ανάπτυξη του

τομέα ταχυμεταφορών πρόκειται να συ-

νεχιστεί: προβλέπεται ετήσιος ρυθμός

αύξησης τουλάχιστον 6%, για την περίοδο

έως το 2026. Είναι χαρακτηριστικό ότι

μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2020, η

Hermes παρέδωσε στη Γερμανία τον

αριθμό-ρεκόρ των 126 εκατομμυρίων

πακέτων – που αντιπροσωπεύει μία αύ-

ξηση 25% έναντι του προηγούμενου

έτους.

Η εφαρμογή της Viscopic βρίσκεται σε πι-

λοτικό στάδιο δοκιμών στη Βαυαρία και

τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ εν-

θαρρυντικά. Αναμένεται να υλοποιηθεί

σε πιο ευρεία κλίμακα μέσα στην άνοιξη.

Για να αντιληφθεί κάποιος τη χρησιμό-

τητα του λογισμικού, αρκεί η αναφορά

και μόνο των μεγεθών: τριψήφιος αριθ-

μός πακέτων, φορτωμένα σε περίπου

18 τετραγωνικά μέτρα στο πίσω μέρος

ενός Volkswagen Crafter. Τα πακέτα

χωρίζονται σε ομάδες και τοποθετούν-

ται σε μεγάλα καλάθια στο όχημα, σε

συγκεκριμένη σειρά, ανάλογα με τη

χρονική στιγμή παράδοσης στη διάρκεια

της διαδρομής. Το πλεονέκτημα για τον

οδηγό είναι ότι με τη χρήση ψηφιακής

εφαρμογής που λαμβάνει δεδομένα και

από GPS, μπορεί να γνωρίζει άμεσα

πού θα βρει το πακέτο του επόμενου

πελάτη. Ο στόχος είναι να εξοικονομήσει

ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, εντο-

πίζοντας σχεδόν αυτόματα το προς πα-

ράδοση αντικείμενο σε κάθε στάση.

ενημέρωση «



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ● #19120

Μercedes-Benz

Η Mercedes-Benz επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο 
«πράσινης» ενέργειάς της σε συνεργασία 

με τον προμηθευτή ενέργειας Enovos και τη
Νορβηγική εταιρεία παραγωγής ενέργειας Statkraft

Η ηλεκτρική ενέργεια χωρίς CO2 από ηλιακές,

αιολικές και υδροηλεκτρικές πηγές παράγεται

σε διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας,

οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται

στη Γερμανία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μέρος

ενός ηλιακού πάρκου με μέγεθος 60 γηπέδων

ποδοσφαίρου κοντά στην πόλη Ingolstadt και 24

αιολικά πάρκα με συνολικά πάνω από 200 ανε-

μογεννήτριες. Η ηλεκτρική ενέργεια που παρά-

γεται από αυτούς τους σταθμούς παραγωγής

είναι περίπου ισοδύναμη με την ποσότητα που

καταναλώνουν 65.000 νοικοκυριά ετησίως. Το

έξυπνο μείγμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

συμπληρώνεται από ηλεκτρική ενέργεια που

παράγεται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η παραγωγή «πράσινου» ηλεκτρικού ρεύματος

συγχρονίζεται με την πραγματική ζήτηση έτσι

ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε τέταρτο της

ώρας υπάρχει επαρκής παροχή «πράσινου»

ηλεκτρισμού από το δίκτυο ανανεώσιμων

πηγών. Σε πολλές προηγούμενες συμβάσεις για

παροχή «πράσινης» ενέργειας, αυτή η διασφά-

λιση γινόταν σε ετήσια βάση, ενώ τέτοιου είδους

εγγύηση σε αυτήν την κλίμακα είναι μέχρι στιγ-

μής μοναδική στη Γερμανία.

Το 2018, η Mercedes-Benz ήταν ο πρώτος με-

Αυτό σημαίνει ότι από το 2022 και μετά, η εταιρεία θα αγοράζει ηλεκτρισμό
στη Γερμανία, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές.
Ένα «πράσινο» συμβόλαιο παροχής τροφοδοσίας εξασφαλίζει την αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανά πάσα στιγμή.

Ηλεκτρισμός από ηλιακή, αιολική

και υδροηλεκτρική ενέργεια από το 2022
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γάλος βιομηχανικός πελάτης στη Γερμανία που

εξασφάλισε τη μακροπρόθεσμη συνεχή λειτουρ-

γία έξι αιολικών πάρκων στη βόρεια Γερμανία

μετά το τέλος της επιδότησης EEG (του νόμου για

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) μέσω ενός πα-

ρόμοιου σχεδίου. Οι πρώτες εγκαταστάσεις της

Mercedes-Benz τροφοδοτούνται ήδη με αυτού

του είδους την ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς CO2.

"Η παγκόσμια παραγωγή της Mercedes-Benz θα

είναι ανθρακικά ουδέτερη στα δικά της εργοστά-

σια από το 2022. Από το επόμενο έτος, η ηλεκτρική

ενέργεια που θα αγοράζεται για τα εργοστάσιά μας

θα προέρχεται επίσης αποκλειστικά από ανανεώ-

σιμες πηγές - με άλλα λόγια, 100% πράσινη ηλε-

κτρική ενέργεια παγκοσμίως. Η επέκταση του

χαρτοφυλακίου «πράσινης» ενέργειας στη

Γερμανία αποτελεί το θεμέλιο λίθο γι αυτό», λέει ο

Jörg Burzer, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Mercedes-Benz AG για τη διαχείριση της πα-

ραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στη Γερμανία, η προμήθεια «πράσινης» ηλεκτρι-

κής ενέργειας εξασφαλίζεται όχι μόνο για τις μο-

νάδες παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, αλλά

και για όλες τις εγκαταστάσεις της Daimler. Αυτό

περιλαμβάνει επίσης τις γερμανικές μονάδες πα-

ραγωγής ελαφρών επαγγελματικών, φορτηγών

και λεωφορείων, καθώς και τα Κεντρικά και τις

υπόλοιπες διοικητικές εγκαταστάσεις  - δηλαδή

περισσότερες από 100 τοποθεσίες συνολικά. Με

αυτόν τον τρόπο η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά

στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας στη Γερμανία και στην ενεργειακή μετάβαση. 

ενημέρωση «



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ● #19122

Η Mercedes-Benz ακολουθεί μια βιώσιμη,

ολοκληρωμένη επιχειρηματική στρατηγική.

Η εταιρεία εξετάζει ολόκληρη την εφοδια-

στική αλυσίδα - από την ανάπτυξη, το δίκτυο

προμηθευτών, την παραγωγή έως την ηλε-

κτροδότηση προϊόντων και πέρα από αυτήν,

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ανανε-

ώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται από τα

ηλεκτρικά οχήματα. Με τον στρατηγικό

στόχο Ambition 2039, η Mercedes-Benz

επιδιώκει έναν πλήρως διασυνδεδεμένο

και ενεργειακά ουδέτερο στόλο οχημάτων

το 2039, έντεκα χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι

απαιτείται από τη νομοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία προβλέ-

πει ότι πάνω από το 50 τοις εκατό των πω-

λήσεων επιβατικών αυτοκινήτων θα

αντισταθμιστούν από plug-in υβριδικά ή

ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030. 

Ένα σημαντικό ορόσημο είναι η ανθρακικά

ουδέτερη παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια

της Mercedes-Benz AG παγκοσμίως από το

2022. Για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετε-

ρότητα, η Mercedes-Benz θα επιδιώξει να

μειώσει ή να αποφύγει εντελώς τις εκπομ-

πές που προκύπτουν κατά την παραγωγή

■■ Ambition 2039 και ενεργειακά ουδέτερη παραγωγή

Μercedes-Benz



οχημάτων της Mercedes-Benz ή για την

παροχή ενέργειας στα εργοστάσιά της και

η αγορά «πράσινου» ηλεκτρισμού αποτελεί

σημαντικό παράγοντα σε αυτήν την κατεύ-

θυνση. Από το 2022 και έπειτα, όλες οι μο-

νάδες παραγωγής της Mercedes-Benz AG

σε ολόκληρο τον κόσμο θα προμηθεύονται

αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανα-

νεώσιμες πηγές. Για την υλοποίηση παρα-

γωγής ουδέτερου CO2, η εταιρεία

βασίζεται όχι μόνο στη χρήση πράσινης

ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στη συνεχή

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και

στην εφαρμογή μιας βιώσιμης παροχής

θερμότητας.

Αντίστοιχα, η Daimler Trucks & Buses

προετοιμάζει και αυτή την πορεία της για

«πράσινη» παραγωγή: Όλα τα ευρωπαϊκά

εργοστάσιά της στοχεύουν να έχουν ουδέ-

τερη παραγωγή CO2 και ανθρακικά ουδέ-

τερη παροχή ενέργειας από το 2022. 

Η Daimler Trucks North America (DTNA)

σχεδιάζει να επιτύχει ουδέτερο ανθρακικό

ισοζύγιο σε όλα της τα εργοστάσια στη Β.

Αμερική έως το 2025, με το Portland Truck

Manufacturing Plant να έχει ήδη επιτύχει

τον στόχο αυτό από το 2020. Την πορεία

αυτή θα ακολουθήσουν και όλα τα άλλα

εργοστάσια της Daimler Trucks & Buses

παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι οι υπάρ-

χουσες εγκαταστάσεις παραγωγής φορτη-

γών και λεωφορείων θα προμηθεύονται

την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται

μόνο από ανανεώσιμες πηγές.
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ενημέρωση «

Ηλεκτρισμός από ηλιακή, αιολική

και υδροηλεκτρική ενέργεια από το 2022



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ● #19124

Τα μελλοντικά σχέδια της Nissan 
για μικρά φορτηγά στην Ευρώπη


Αξιοποιώντας περαιτέρω τις συνέργειες της Συμμαχίας, 

η μελλοντική σειρά μικρών φορτηγών της Nissan 

θα κατασκευάζεται στο Maubeuge της Γαλλίας

Παρόλο που  οι αναλυτικές πληροφορίες  θα είναι

διαθέσιμες όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία κυ-

κλοφορίας των νέων προϊόντων, η Nissan επιβε-

βαίωσε ότι η γκάμα θα περιλαμβάνει επιλογές

τόσο αμιγώς ηλεκτρικών μικρών φορτηγών, όσο

και με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς και

εκδόσεις επαγγελματικών μεταφοράς  φορτίων

και προσώπων, με διάφορους συνδυασμούς με-

γεθών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, Ashwani

Gupta, δήλωσε: "Αυτή η ανακοίνωση για τα μελ-

λοντικά σχέδιά μας στα van είναι περισσότερο

απόδειξη της ισχυρής ανάπτυξης της Nissan στην

Ευρώπη,  καθώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε το

επιχειρηματικό μας σχέδιο Nissan NEXT.

"Η κατασκευή των μελλοντικών μας προϊόντων,

στο πλαίσιο της Συμμαχίας, μας προσφέρει αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήματα και είναι ένα άλλο πα-

ράδειγμα της win-win στρατηγικής μας.

"Ενώ είναι πολύ νωρίς για να δώσουμε λεπτομε-

ρείς πληροφορίες για τα προϊόντα μας, οι πελάτες

μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουν

να απολαμβάνουν την ισχυρή ταυτότητα της

Nissan και θα συνεχίσουμε  την αποστολή μας να

κάνουμε την ηλεκτροκίνητη εμπειρία οδήγησης

μια βιώσιμη επιλογή για όλους."

Η κατασκευή της επόμενης γενιάς μικρών φορτη-

γών Nissan στο εργοστάσιο του Maubeuge σημαί-

νει ότι στο μέλλον, όλα τα φορτηγά της Nissan για

την Ευρώπη, θα κατασκευάζονται στη Γαλλία.

Το νέας γενιάς ηλεκτρικό φορτηγό  θα συνεχίσει

την επιτυχία του Nissan e-NV200, το οποίο ήταν το

πρώτο ηλεκτρικό εμπορικό όχημα μαζικής παρα-

γωγής, όταν κυκλοφόρησε το 2014. Όχι μόνο προ-
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Τα μελλοντικά σχέδια της Nissan 
για μικρά φορτηγά στην Ευρώπη

Nissan NEXT
ενημέρωση «







σφέρει κινητικότητα μηδενικών εκπομπών

για αστικές διανομές,, αλλά μπορεί να εξοι-

κονομήσει σημαντικούς πόρους σε μια επι-

χείρηση ως προς το κόστος χρήσης

(καύσιμα, συντήρηση κ.α.), αλλά και μέσω

των πλεονεκτημάτων της κυκλοφορίας του

σε ελεγχόμενες ζώνες κυκλοφορίας στις

πόλεις.

Στην Ελλάδα, το e-NV200, εξοπλισμένο με

την αναβαθμισμένη μπαταρία των  40kWh,

είναι διαθέσιμο με το επιδοτούμενο πρό-

γραμμα “Κινούμαι ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ” με λιανική

τιμή που ξεκινά από τις 31.076 ευρώ (έναντι

αρχικής τιμής 36.490 ευρώ). Αντίστοιχα,

στην επταθέσια επιβατική έκδοση του e-

Evalia, διατίθεται, μέσω της σχετικής επιδό-

τησης, με λιανική τιμή εκκίνησης στις 31.682

ευρώ (έναντι αρχικής τιμής 37.180 ευρώ).



● ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ● #19126

τεχνολογία «

Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη ποικιλία
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πριζών και 

επιλογών φόρτισης, χωρίς όμως αυτό να λειτουργεί 
ανασταλτικά για την ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της Opel, με αυτονομία έως 337 km στον κύκλο WLTP (όπως το δημοφι-
λές Corsa-e) είναι πρακτικά για καθημερινή χρήση. Το ίδιο ισχύει και για τις επιλογές φόρτισης

που προσφέρει η Opel, κυρίως για το Universal Charger, τον ‘ελβετικό σουγιά’ των φορτιστών που
δημιουργεί την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση, όπως παρουσιάζεται στο βίντεο του YouTube. Το

Universal Charger  διατίθεται μόνο για τα ηλεκτρικά BEV  Zafira-e Life ή το Vivaro-e. 

OPEL 
Universal Charger





● ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ● #19128

OPEL 
Universal Charger
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τεχνολογία «

Δεν έχει σημασία τι είδους μοντέλα Opel

οδηγούν οι πελάτες. Εάν χρειαστεί να επα-

ναφορτίσουν τη μπαταρία τους σε ένα μα-

κρινό ταξίδι, έχουν πλέον αρκετές επιλογές.

Εάν βιάζονται, η μπαταρία 50 kWh του

Corsa-e, για παράδειγμα, μπορεί να ανακτή-

σει το 80% της φόρτισής της σε 30 λεπτά σε

ένα σταθμό φόρτισης συνεχούς ρεύματος

100 kW (DC). Εναλλακτικά μπορούν να φορ-

τίσουν μέσω επιτοίχιου φορτιστή (wallbax),

ταχείας φόρτισης, ή μέσω σύνδεσης με κα-

λώδιο σε οικιακή πρίζα. Όλα τα ηλεκτροκί-

νητα μοντέλα της Opel διαθέτουν την

υποδομή για όλες τις λύσεις φόρτισης, από

μονοφασικό μέχρι τριφασικό φορτιστή με

εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) στα 11 kW.

OPEL 
Universal Charger

Το Universal Charger (καλώδιο φόρτισης

πολλαπλών επιλογών σύνδεσης) συνδυάζει

τις λειτουργίες των καλωδίων “Mode 2” και

“Mode 3” με διάφορους αντάπτορες σε μία

συσκευή. Οι πελάτες μπορούν να συνδέουν

το φορτιστή σε όλες σχεδόν τις οικιακές πρί-

ζες που υποστηρίζει κάθε χώρα – κάτι που

ισχύει για την φίσα Τύπου 2. Οι πελάτες χρει-

άζονται μία πρίζα 400V AC για φόρτιση στο

σπίτι με έως 11 kW. Η απαιτούμενη φίσα

CEE-16, μαζί με τον αντάπτορα που προανα-

φέραμε, αποτελεί τμήμα του Universal

Charger pack, σε μία πρακτική θήκη για την

αποθήκευση των καλωδίων και των φισών

στο χώρο αποσκευών.

Επομένως, το Universal Charger είναι ιδα-

νικό για πελάτες που συνήθως φορτίζουν το

αυτοκίνητό τους όλη τη νύχτα στο σπίτι, αλλά

και για όσους κάνουν πότε-πότε μεγαλύτερα

ταξίδια και χρειάζονται επαναφόρτιση κατά

τη διάρκεια της διαδρομής σε ταχυφορτι-

στές.

Στην Ελλάδα, οι πελάτες που επιθυμούν να

εγκαταστήσουν μία οικιακή υποδομή φόρτι-

σης, μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση

500 Ευρώ.

■■Επαναφόρτιση χωρίς περιορισμούς

■■ Πλήρως εξοπλισμένα: Με τα μοντέλα της Opel η
επαναφόρτιση είναι εύκολη υπόθεση
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O νέος έξυπνος καθρέφτης

για τα βαν της Ford

Τώρα, η Ford παρουσιάζει τον έξυπνο καθρέπτη “Smart Mirror. 

Το νέο σύστημα μοιάζει με ένα συνηθισμένο καθρέπτη – αλλά στην

πραγματικότητα πρόκειται για μία οθόνη υψηλής ανάλυσης που

προβάλλει μία πανοραμική εικόνα την περιοχής πίσω από το van. 

Τώρα, η Ford παρουσιάζει τον έξυπνο καθρέ-

πτη “Smart Mirror. Το νέο σύστημα μοιάζει με

ένα συνηθισμένο καθρέπτη – αλλά στην πραγ-

ματικότητα πρόκειται για μία οθόνη υψηλής

ανάλυσης που προβάλλει μία πανοραμική ει-

κόνα την περιοχής πίσω από το van. Έτσι, οι

οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν δικυκλιστές,

πεζούς και άλλα οχήματα που πιθανόν να βρί-

σκονται πίσω τους, ακόμα και στις περιπτώ-

σεις που το όχημα εξοπλίζεται με πίσω πόρτες

χωρίς παράθυρο ή διαχωριστικά.

Το Full Display Interior Mirror προβάλει ζων-

τανή εικόνα από μία κάμερα στο πίσω τμήμα

του van και περιλαμβάνει αυτόματο έλεγχο

φωτεινότητας για βέλτιστη ορατότητα την

ημέρα και τη νύχτα. Το σύστημα προσφέρει

ένα οπτικό πεδίο με διπλάσιο πλάτος από ένα

συμβατικό μεσαίο καθρέπτη. Αυτό βοηθά τους

οδηγούς να αντιλαμβάνονται καλύτερα τι

υπάρχει γύρω τους, για παράδειγμα, όταν πλη-

σιάζουν σε πλατείες, αλλάζουν λωρίδες ή

ελέγχουν πριν εισέλθουν/εξέλθουν σε/από

παράδρομο.

Ο νέος καθρέπτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμους

στους οδηγούς διανομών που κάνουν συχνές

στάσεις για παραδόσεις αγαθών στις πόλεις,

στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να συναντή-

σουν ποδηλάτες, δικυκλιστές, αναβάτες ηλε-

κτρικών πατινιών ή πεζούς. Οι ευάλωτοι

χρήστες των δρόμων είχαν ποσοστό θανατη-

φόρων ατυχημάτων 70% στις ευρωπαϊκές

αστικές περιοχές το 2019. 

Ford Smart Mirror

Πολλοί οδηγοί van οχημάτων βασίζονται στους πλαϊνούς καθρέπτες, καθώς οι εσωτερικοί δεν
βοηθάνε πάντα στην περίπτωση παρουσίας διαχωριστικού ή φορτίου, το οποίο εμποδίζει την ορα-
τότητα. Αυτό δηλώνουν άλλωστε και τα αυτοκόλλητα που βρίσκονται στον προφυλακτήρα, τα οποία
αναγράφουν το εξής: «Αν δεν μπορείς να δεις τους καθρέπτες μου – τότε δεν μπορώ να σε δω!»

■■ Πλεονέκτημα για τον επαγγελματία 
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■■ Πλεονέκτημα για τον επαγγελματία 

Ο νέος καθρέπτης της Ford μπορεί να αποδειχτεί

επωφελής για τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνει

την ανάγκη για δαπανηρές επισκευές από ατύ-

χημα, ενώ συγχρόνως μπορεί να συνεισφέρει

στα χαμηλότερα ασφάλιστρα. Η τοποθέτηση του

συστήματος μπορεί επίσης να βελτιώσει τον πα-

ραγωγικό χρόνο – δηλαδή το χρόνο που τα

επαγγελματικά αυτοκίνητα βρίσκονται στο

δρόμο. Η Ford την περασμένη εβδομάδα ανα-

κοίνωσε, ένα νέο, συνδεδεμένο σύστημα μεγι-

στοποίησης του χρόνου λειτουργίας, το οποίο

σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αύξηση της

παραγωγικότητας.

Ο καθρέπτης διατίθεται τώρα για τα Ford Transit

και Transit Custom vans με πίσω πόρτες χωρίς

παράθυρα. Οποιοσδήποτε έμπορος της Ford

μπορεί να παραγγείλει και να τοποθετήσει το σύ-

στημα που είναι συμβατό με τα Transit van τα

οποία κατασκευάστηκαν μετά το 2014 και μον-

τέλα Transit Custom κατασκευής από το 2012.




«Προσφέροντας στους οδηγούς μας μέγιστη ορατότητα 

– κυρίως σε αστικές περιοχές όπου απαιτείται αυξημένο
επίπεδο προσοχής – ο καθρέπτης αυτός αυξάνει την 
αυτοπεποίθησή τους και αποτελεί βασική παράμετρο 

για ασφαλέστερα ταξίδια, τόσο για τους ίδιους όσο 
και για τους άλλους χρήστες των δρόμων.»

“

τεχνολογία «
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Η τεχνολογία μετάδοσης I-Shift 

της Volvo Trucks εξακολουθεί 

να αποτελεί πρωτοποριακή 

καινοτομία μετά από 20 χρόνια

Όταν το I-Shift κυκλοφόρησε για πρώτη φορά

το 2001, η Volvo Trucks επιβεβαίωσε την πε-

ποίθησή της για ένα σύστημα μετάδοσης με

βάση το συμπλέκτη ως τον πιο αποτελεσμα-

τικό σχεδιασμό για αυτόματη αλλαγή ταχύτη-

τας. Έκτοτε, περισσότερα από ένα

εκατομμύριο φορτηγά έχουν πωληθεί παγ-

κοσμίως με την τεχνολογία I-Shift. Σήμερα,

όλα τα φορτηγά Volvo FH, FH16, FM και FMX

διαθέτουν στάνταρ I-Shift. Όντας ένα αυτομα-

τοποιημένο σύστημα, το I-Shift συμβάλλει στη

μείωση της κατανάλωσης καυσίμου - και

συνεπώς στη μείωση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων - καθώς και στα βελτιωμένα

οφέλη ασφάλειας και οδήγησης σχετικά με τη

μείωση του θορύβου, των δονήσεων και της

σωματικής πίεσης στον οδηγό.

«Το I-Shift ήταν και εξακολουθεί να είναι μια

game-changer τεχνολογία. Σήμερα πουλάμε

το I-shift σε όλο τον κόσμο. Στη Βόρεια

Αμερική, αυξήσαμε από μονοψήφιο αριθμό

το 2007 σε τώρα περισσότερο από το 90%

VOLVO TRUCKS

i-Shift

Η καινοτομία της αυτoματοποιημένης χειροκίνητης μετάδοσης (AMT) I-Shift της Volvo Trucks 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη βιομηχανία, χάρη στη θετική επίδρασή της στην κατα-

νάλωση καυσίμου, στην απόδοση του οχήματος, στην ασφάλεια και στην άνεση του οδηγού.
Μέχρι το τέλος του 2020, περισσότερα από ένα εκατομμύριο φορτηγά Volvo σε όλο τον κόσμο 

έχουν πωληθεί με το I-Shift. Και καθώς γιορτάζουμε 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, 
αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία κινητήρα συνεχίζει να αναπτύσσεται για μελλοντικά κέρδη.

τεχνολογία«
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όλων των φορτηγών Volvo εκεί, που είναι

εξοπλισμένα με το I-shift. Αυτή η εντυπω-

σιακή εξέλιξη αντικατοπτρίζει σαφώς τόσο

την αυξημένη αποδοτικότητα όσο και την ελ-

κυστικότητα του οδηγού », λέει ο Pär

Bergstrand, διευθυντής Heavy Duty

Transmission της Volvo Trucks.

Αναπτυγμένο από τη Volvo, το I-Shift είναι

πλήρως συγχρονισμένο με το υπόλοιπο φορ-

τηγό, καθώς το κιβώτιο χρησιμοποιεί πληρο-

φορίες που είναι διαθέσιμες τόσο από τον

κινητήρα όσο και από το όχημα για να συνερ-

γαστεί με τον βέλτιστο τρόπο για διαφορετικές

χρήσεις και συνδυασμούς φορτηγών.

«Αυτός ο συγχρονισμός είναι αυτό που ξεχω-

ρίζει το I-Shift και το καθιστά τόσο ευέλικτο.

Το I-Shift είναι το θετικό αποτέλεσμα πολλών

ετών σκληρής δουλειάς από τους εξειδικευ-

μένους μηχανικούς μας, τα σχόλια από τους

πελάτες στις επιτόπιες δοκιμές για τη διαδι-

κασία ανάπτυξης και την πρόσβαση της Volvo

Trucks σε τεχνολογικές εξελίξεις σε ολό-

κληρο τον Όμιλο Volvo », εξηγεί ο Pär

Bergstrand.

Η επιτυχία του I-Shift έγκειται στην ικανότητά

του να λειτουργεί με ολόκληρο το σύστημα

μετάδοσης κίνησης, καθώς αυτό το σύστημα

μετάδοσης είναι προσαρμοσμένο στα εξαρ-

τήματα του κινητήρα και του οχήματος ήδη

από τη φάση ανάπτυξης. Με συνεχείς βελ-

τιώσεις με την πάροδο των ετών, το I-Shift

μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

ενός μεγάλου εύρους εφαρμογών μεταφο-

ράς, όχι μόνο για υψηλή απόδοση και απο-

δοτικότητα, αλλά και για βέλτιστη οδηγική

ικανότητα και άνεση.

Με τα χρόνια, η Volvo Trucks εξακολούθησε

να πρωτοπορεί σε πολλές νέες έξυπνες λει-

τουργίες που έχουν εκτιμήσει τόσο οι οδηγοί

όσο και οι μεταφορείς. 
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■■ Το I-See χρησιμοποιεί δεδομένα χάρτη με βάση το Cloud

Το I-See είναι ένα ξεχωριστό σύστημα που μπορεί να προστεθεί στο I-Shift, έχοντας σχεδιαστεί για

να αναλύει την τοπογραφία διαδρομής και να χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις για να διατηρεί το

φορτηγό στην πιο αποδοτική σχέση καυσίμου. Ενημερωμένο το 2017, το I-See υποστηρίζει το φορ-

τηγό στη διατήρηση μιας σταθερής μέσης ταχύτητας αναλύοντας δεδομένα χάρτη που βασίζονται

σε cloud σχετικά με την τοπογραφία του δρόμου μπροστά, λέγοντας στο I-Shift πότε είναι ο βέλτιστος

χρόνος για αλλαγή ταχύτητας για εξοικονόμηση ενέργειας και έτσι καύσιμα.

■■ I-Shift με Διπλό συμπλέκτη
Όταν το 2014 η Volvo Trucks παρου-

σίασε το I-Shift με Dual Clutch, ήταν

ένας διπλός συμπλέκτης βαρέως

τύπου, εμπνευσμένος από τα κιβώ-

τια ταχυτήτων που χρησιμοποιούνται

σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, που προ-

σέφερε μιαάμεση αίσθηση απρόσκο-

πτης παράδοσης ισχύος κατά τις

αλλαγές ταχυτήτων.

■■ I-Shift με Crawler γρανάζια
Ένα άλλο σημαντικό βήμα ήρθε το 2016, αντιμετωπίζον-

τας τις βαριές εργασίες που απαιτούν επιπλέον ροπή και

δυνατότητα εκκίνησης. Το I-Shift με γρανάζια Crawler

επιτρέπει σε ένα φορτηγό να μεταφέρει μεικτό βάρος

έως 325 τόνους για να ξεκινήσει από το σταμάτημα σε

έναν επίπεδο δρόμο. Η σχέση μετάδοσης επιτρέπει στο

όχημα να σέρνεται σε ταχύτητες τόσο χαμηλές όσο 0,5

χλμ/ώρα, κάτι που είναι ευεργετικό όταν εκτελείτε ελιγ-

μούς ακριβείας, για παράδειγμα σε εργοτάξια, όταν ανοί-

γετε δρόμους ή όταν μεταφέρετε ξύλο.
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■■ I-Shift με Λειτουργία Αλλαγής Κατεύθυνσης

Η κυκλοφορία της νέας σειράς βαρέων καθηκόντων της Volvo Trucks το 2020 έφερε την εισαγωγή μιας

άλλης καινοτόμου λειτουργίας: I-Shift with Change Direction. Αυτή η νέα λειτουργία επιτρέπει στο όχημα να

αλλάζει κατεύθυνση χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να χρησιμοποιεί το πεντάλ φρένου, ένα χαρακτηριστικό

ιδιαίτερα χρήσιμο για εργασίες κατασκευής, δασοκομίας και εξόρυξης, όπου είναι πιο παραγωγικό να πραγ-

ματοποιείτε επαναλαμβανόμενους ελιγμούς εμπρός και πίσω με χαμηλότερη ταχύτητα.

Η τελευταία γενιά φορτηγών Volvo μειώνει

περαιτέρω την κατανάλωση καυσίμου. Για

παράδειγμα, το νέο Volvo FH με τεχνολο-

γία I-Save - το πιο αποδοτικό φορτηγό με-

γάλων αποστάσεων της Volvo Trucks

μέχρι σήμερα - μειώνει την κατανάλωση

καυσίμου έως και 10 τοις εκατό.* 

Και, κοιτάζοντας μπροστά, οι καινοτόμες

εξελίξεις σίγουρα δεν σταματούν εδώ.

«Το I-Shift θα συνεχίσει να βελτιώνεται για

τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά και θα δια-

δραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στο τα-

ξίδι μας στην ηλεκτροκίνηση. Ως

προηγμένη τεχνολογία αυτοματισμού, το I-

Shift προσφέρει μοναδικές ικανότητες για

να συμβάλει στις πλήρως αυτόνομες λύ-

σεις μεταφοράς της Volvo για το μέλλον »,

καταλήγει ο Pär Bergstrand.

τεχνολογία«
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Σαλόνι σε τροχούς για ...ταξίδια!
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OPEL ZAFIRA LIFE
παρουσίαση «
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Ενώ το Crosscamp Flex (από 45.999€) με εντοιχι-

σμένη κουζινούλα, ντουλάπια, φουρνάκι και νι-

πτήρα είναι ιδανικό για πολυήμερες διακοπές, το

πιο οικονομικό, νέο Crosscamp Lite είναι ένα

όχημα για κάθε χρήση. Με ύψος  μόλις 1,99 m, το

νέο μοντέλο έχει πρόσβαση ακόμα και στα περισ-

σότερα δημόσια πάρκινγκ. Το camper μήκους 4,95

m – διαθέτει επίσης άφθονους χώρους για ψώνια,

μετακομίσεις ή απλά για οικογενειακά ταξίδια –

προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς έως

επτά ατόμων. Επειδή ο εντοιχισμένος εξοπλισμός

είναι ελάχιστος, το Crosscamp Lite προσφέρει

άφθονες προσαρμοζόμενες λύσεις αποθήκευσης.

Μεταξύ αυτών είναι: μία κουζινούλα υγραερίου

που μπορεί να μεταφερθεί στο πίσω τμήμα, απο-

θηκευτικός χώρος για τη μπαταρία του καθιστικού

και θάλαμος για μία φιάλη αερίου 1.8 kg. Δίπλα

στη δεύτερη συρόμενη πόρτα (στάνταρ εξοπλι-

σμός) στην πλευρά του οδηγού βρίσκεται ένα

αφαιρούμενο δοχείο που μπορεί να προσαρτηθεί

στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το νέο Crosscamp Lite είναι ιδανικά εξοπλισμένο

για ταξίδια στην ύπαιθρο – για ημέρα και νύχτα. Η

κουζινούλα χρησιμοποιείται και σε εξωτερικό

χώρο, ενώ ένα ψυγείο 13 λίτρων για νερό και χυ-

μούς μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα εμπρός

καθίσματα.

Τις νυχτερινές ώρες, ο πάγκος καθισμάτων πίσω

από τα εμπρός καθίσματα μετατρέπεται εύκολα σε

διπλό κρεβάτι, με πλάτος όσο όλο το εσωτερικό

και διαστάσεις 140 x 200 cm. Δύο ακόμα κρεβάτια

(120 x 200 cm) μπορούν να τοποθετούνται κάτω

από την ανυψούμενη/πτυσσόμενη οροφή (στάν-

ταρ εξοπλισμός). Μπορείς να κοιμάσαι και να ξυ-

πνάς βλέποντας όμορφες εικόνες χάρη στα τρία

πανοραμικά παράθυρα της οροφής.

Οι ειδικοί της Crosscamp 

(μιας μάρκας του Erwin Hymer

Group) έχουν μετατρέψει το λεγόμενο

‘σαλόνι σε τροχούς’ της Opel σε

πρακτικό σύντροφο για ταξίδια.

Καθώς η θερινή σεζόν πλησιάζει, 

η  Crosscamp επεκτείνει τη γκάμα

οχημάτων της που βασίζονται σε

μοντέλα Opel: το νέο Crosscamp Lite

διατίθεται από επίλεκτους

διανομείς Opel  

Crosscamp  & Crosscamp  Flex

παρουσίαση «

παρουσίαση «
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Opel Zafira Life

Το νέο Crosscamp Lite είναι όχι μόνο πρακτικό αλλά και

ασφαλές. Ο στάνταρ εξοπλισμός (που βασίζεται σε αυτόν

του Zafira Life) περιλαμβάνει Σύστημα Διατήρησης

Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), Σύστημα

Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων (Traffic Sign

Recognition), Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε

Ανηφόρα (Hill Start Assist), ημι-προσαρμοζόμενο Cruise

Control, Σύστημα αναγνώρισης Επικείμενης

Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (Front Collision Alert),

Υποβοήθηση Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency

Brake Assist) και Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης

Οδηγού (Drowsiness Alert). Το Multimedia radio, συμ-

βατό με Android Auto και Apple CarPlay, προσφέρει κο-

ρυφαία συνδεσιμότητα για όλους τους επιβάτες.

Διζωνικό σύστημα κλιματισμού και θερμαινόμενα κα-

θίσματα για τον οδηγό και το συνοδηγό αυξάνουν πε-

ραιτέρω το επίπεδο άνεσης.

Το νέο Crosscamp Lite και το Crosscamp Flex διατίθεν-

ται επίσης με προαιρετικό εξοπλισμό Opel, όπως

OpelConnect, Head-Up display, Πανοραμική Κάμερα

Οπισθοπορείας 180 μοιρών και Park Pilot με αισθητήρες

μπροστά και πίσω – με Side Blind Zone Alert. Βέλτιστη

ελκτική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες διασφαλίζει το

σύστημα IntelliGrip. Οι αγοραστές του Crosscamp μπο-

ρούν να επιλέξουν όλες τις εκδόσεις κινητήρων από τη

γκάμα του Opel Zafira Life.

Κλασικό Opel: Πολυάριθμες κορυφαίες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης
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Σε συνέχεια της παρουσίασης της ανανεωμένης έκδοσης του Panda, η Fiat Professional παρου-

σιάζει τη νέα έκδοση Van του δημοφιλούς μοντέλου, με σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων, τη με-

γαλύτερη γκάμα επιλογών στην κατηγορία, αλλά και ακόμα πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση.

Εκμεταλλευόμενη πλήρως την προηγμένη τεχνολογία

κινητηρίων συνόλων που έχει αναπτύξει η μάρκα, το

νέο Panda Van είναι διαθέσιμο –για πρώτη φορά- σε

υβριδική έκδοση, σε έκδοση με κινητήρα φυσικού αε-

ρίου (CNG), αλλά και έκδοση 4x4. Το νέο υβριδικό σύ-

νολο της Fiat απόδοσης 70 ίππων που παρουσιάστηκε

για πρώτη φορά στο 500 και το επιβατικό Panda, εφο-

διάζει πλέον και την επαγγελματική έκδοση προσφέ-

ροντας εξαιρετική οικονομία καυσίμου, αλλά και δυνατό

τράβηγμα χάρη στην υποβοήθηση που προσφέρει ο

ηλεκτροκινητήρας στις χαμηλές και μεσαίες στροφές

λειτουργίας. Διαθέσιμη στο μοντέλο παραμένει και η

επιλογή του κινητήρα που έχει τη δυνατότητα λειτουρ-

γίας με βενζίνη ή CNG, προσδίδοντας αξεπέραστη οι-

κονομίας καυσίμου, αλλά και εξαιρετική αυτονομία,

αφού τα 12kg των δεξαμενών CNG σε συνδυασμό με

τα 35 λίτρα του ρεζερβουάρ εξασφαλίζουν σχεδόν

1.000χλμ. χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού. Τέλος, μο-

ναδική για την κατηγορία είναι και η επιλογή της έκδο-

σης 4x4 που εφοδιάζεται με τον κινητήρα TwinAir

απόδοσης 85 ίππων, καθιστώντας το Panda Van ικανό

να κινηθεί στις πλέον δύσβατες διαδρομές.      

■ Η πιο πλήρης γκάμα επιλογών κινητήρων στην κατηγορία
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Fiat Professional
Panda Van

• Προηγμένο, πρακτικό και πλέον υβριδικό!
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παρουσίαση «



■ Κορυφαία πρακτικότητα και αναβαθμισμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας

Αντίστοιχα με τις επιλογές των κινητηρίων συνόλων, το νέο Panda Van προσφέρει επίσης ισχυρά

πλεονεκτήματα και όσον αφορά στις μεταφορικές δυνατότητες, την άνεση, αλλά και τη συνδεσι-

μότητα. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και την κορυφαία ευελιξία, το Panda Van δια-

θέτει χώρο φόρτωσης όγκου 1m3, αλλά και ωφέλιμο βάρος έως 435kg, τιμές αντίστοιχες με

εκείνες που συναντά κανείς σε μοντέλα της μεγαλύτερης κατηγορίας. Αντίστοιχα το ανανεωμένο

εσωτερικό διαθέτει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων

4 αερόσακους και το προηγμένο σύστημα πολυμέσων UConnect με την οθόνη αφής των 7’’ και

χειριστήρια στο τιμόνι. Ο πλούσιος εξοπλισμός συνδυάζεται και με την αναβαθμισμένη εξωτερική

εμφάνιση, η οποία χάρη στους βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος προφυλακτήρες και τα

φιμέ πίσω παράθυρα προσφέρει μια ακόμα πιο σύγχρονη εικόνα στο Panda Van.

■ Επιλογές σχεδιασμένες για τους επαγγελματίες

Παράλληλα με τα ισχυρά προϊοντικά χαρακτηριστικά, η Fiat Professional έχει δημιουργήσει όλες

εκείνες τις συνθήκες, έτσι ώστε ο κάτοχος του Panda Van να απολαμβάνει προνόμια που καθι-

στούν την αγορά και χρήση του επαγγελματικού του αυτοκινήτου εξαιρετικά συμφέρουσα.

Συνοπτικά το νέο Panda Van προσφέρεται με:

• Άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης

• Πλούσια γκάμα χρωμάτων και επιλογών αξεσουάρ

• 5ετης εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 200.000χλμ.

• 5ετης υπηρεσία οδικής βοήθειας με ισχύ έως 200.000χλμ.

Fiat Professional Panda Van
παρουσίαση«
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Είναι η τρίτη φορά που η Grupo Editec (ο εκδότης των περιοδικών Viajeros και Transporte 3)

και η κριτική επιτροπή, που εκπροσωπούν τους φορείς αστικών μεταφορών, έχουν απονείμει

αυτό το βραβείο στα οχήματα e-mobility της Irizar. Το 2015, το i2e, όπως ήταν γνωστό εκείνη

την εποχή, κέρδισε αυτήν την αναγνώριση και τρία χρόνια αργότερα, το 2018, το Irizar ie τραμ

κέρδισε το βραβείο.

Είναι η τρίτη φορά που η Grupo Editec (ο εκδότης των

περιοδικών Viajeros και Transporte 3) και η κριτική

επιτροπή, που εκπροσωπούν τους φορείς αστικών

μεταφορών, έχουν απονείμει αυτό το βραβείο στα

οχήματα e-mobility της Irizar. Το 2015, το i2e, όπως

ήταν γνωστό εκείνη την εποχή, κέρδισε αυτήν την

αναγνώριση και τρία χρόνια αργότερα, το 2018, το

Irizar ie τραμ κέρδισε το βραβείο.

«Το να ξεκινήσουμε τη χρονιά κερδίζοντας αυτά τα

δύο βραβεία μας γεμίζει με υπερηφάνεια και ικανο-

ποίηση», λέει ο Imanol Rego, Γενικός Διευθυντής της

Irizar e-mobility. «Αυτή η αναγνώριση είναι το απο-

τέλεσμα της δέσμευσης που έχουμε κάνει τα τελευ-

ταία χρόνια στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη

βιωσιμότητα σε όλα τα είδη εφαρμογών.»

«Αυτό το μοντέλο λεωφορείου λειτουργεί από το 2014

σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Μαδρίτη, το

Λονδίνο, η Μασσαλία, η Γένοβα και το

Λουξεμβούργο, μεταξύ άλλων. Η εμπειρία και τα δε-

δομένα που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεί-

χνουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια αυτού του

οχήματος.»
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Irizar ie bus
• Το Λεωφορείο Irizar ie 

κερδίζει το βραβείο 
Λεωφορείο της Χρονιάς 2021
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•  Ένα νέο « κόνσεπτ » του ομίλου ZF ξεκινά στην Ελλάδα

• Με μία μόνο εφάπαξ χρέωση 50 ευρώ μόνο τα συνεργεία θα έχουν πρόσβαση στο ZF pro

[Tech] start : προσωπική πλατφόρμα τεχνικής υποστήριξης & πληροφοριών

• Ένα πακέτο με εύκολη πρόσβαση και εγγραφή του ομίλου ZF είναι πλέον διαθέσιμο στους

επίσημους αντιπροσώπους του

Το ZF pro[Tech] workshop ξεκινά στην Ελληνική αγορά

και προσφέρει στα συνεργαζόμενα συνεργεία πλήρης

πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες των προϊόντων

της ZF : Sachs , Lemförder, TRW & BOGE. Η συγκε-

κριμένη πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις τεχνικές

πληροφορίες σε έναν κόμβο all-in-one στην διεύ-

θυνση protech.zf.com/start. Περιλαμβάνονται οδηγίες

συναρμολόγησης, τεχνικές πληροφορίες των κατα-

σκευαστών ,πληροφορίες για διαθέσιμα εκπαιδευτικά

σεμινάρια (στα Αγγλικά), καθώς επίσης και εικονογρα-

φημένες οδηγίες τοποθέτησης και επιπλέον υλικό

μάρκετινγκ.

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να

αποκτήσετε ένα πακέτο ZF pro[Tech] start pack το

οποίο περιέχει έναν κωδικό που απαιτείται για να προ-

χωρήσετε στη εγγραφή. Μια εφάπαξ χρέωση 50 ευρώ

επιτρέπει την πρόσβαση σε οδηγίες τοποθέτησης ανά-

λογα με τις παραμέτρους του οχήματος , τεχνικές συμ-

βουλές από τιςκατασκευάστριες εταιρίες , on-line

καταλόγους ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη.

Μία διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες

της άμεση και εύκολη πρόσβαση σε μία εκτενή βάση

δεδομένων του κορυφαίου προμηθευτή ανταλλακτι-

κών.

“Το ZF pro[Tech] φέρνει στα συνεργεία την προοδευ-

τική τεχνολογία αλλά και την γνώση των κατασκευα-

στών. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και η

ψηφιοποίηση του μας επιτρέπουν να παρέχουμε το

υψηλότερο δυνατό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, ώστε

να κάνουμε τα συνεργεία ακόμα πιο ανταγωνιστικά”

δηλώνει ο Markus Schmitt, επικεφαλής του τμήματος

Workshop Concepts του ομίλου ZF, “ Πετύχαμε πολλά

μέσα σε πέντε χρόνια και δεν θα σταματήσουμε τώρα,

η αποστολή μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους πελά-

τες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τους

προετοιμάσουμε για το μέλλον της αυτοκινητοβιομη-

χανίας ως αξιόπιστος συνεργάτης. Είμαστε στην ευχά-

ριστη θέση να ανακοινώσουμε πως έχουμε ήδη

ξεκινήσει το ZF pro[Tech] start και στην Ελλάδα”

Ευρύτερο φάσμα. Προηγμένο περιεχόμενο.

Περισσότερα προϊόντα.

Το ZF pro[Tech] ξεκίνησε το 2012 στην Γερμανία ,την

Αυστρία και την Ελβετία και στην συνέχεια το project

ξεκίνησε στην Ισπανία και το 2018 στην Πολωνία , την

Βραζιλία , την Πορτογαλία και την Ιταλία και έναν χρόνο

αργότερα στην Μεγάλη Βρετανία. Δημιούργησε την

βάση για την περαιτέρω εξέλιξη των πρακτικών εκπαί-

δευσης (ZF pro[Tech] pro) , εξειδικευμένης τεχνικής

υποστήριξης και του υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέ-

τησης πελατών.

Η ZF Aftermarket προσφέρει στους πελάτες της εξει-

δικευμένες λύσεις συμπεριλαμβανομένων και των

προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών της και το ZF

pro[Tech] concept είναι τρανταχτό παράδειγμα αυτού.

Tο ZF pro[Tech] workshop concept 
ξεκινά στην Ελλάδα.






