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Ενημέρωση: 

Μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα στην απαγόρευση

χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου από

φορτηγά

Ενημέρωση: 

Self Test και στις μεταφορές

Ενημέρωση:

Autonomous Driving

Η αυτόνομη οδήγηση που θα δούμε 

και στα φορτηγά

Τεχνολογία 
Mercedes Benz

Πόσο έτοιμοι είστε για την 
μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;

Ενημέρωση: 
Γκαζώνει το ηλεκτρικό project 

σε επιβατικά και βαν της Nissan

Παρουσίαση: 
Volvo Electric

Βάζει στην πρίζα τις μεταφορές!

Παρουσίαση: 
Volkswagen Caddy Van 5

Στην Ελλάδα το πολυσχιδές βαν

Παρουσίαση: 
Mercedes-Benz VITO

Αξιόπιστος συνεργάτης 25 χρόνια
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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,

 

Το χαρτοφυλάκιο των νέων επαγγελματικών οχημάτων αλλάζει ταχύτατα, με τις νέες ηλεκτρικές προτάσεις

να κερδίζουν έδαφος. Ποιο είναι το νέο που θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες; Τα ηλεκτρικά φορτηγά

της Volvo, που μοιάζει με κίνηση ματ, μιας και η σουηδική φίρμα «τρέχει» με χίλια την ηλεκτροκίνηση σε

βασικά της μοντέλα. Όπως το νέο FH, το πιο εμπορικό της φορτηγό, που υπόσχεται καθαρές, ηλεκτρικές

μεταφορές, ιδανικό για τις υπεραστικές διαδρομές που καλύπτονται από έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα,

για ένα φορτηγό 44 τόνων μικτό, και αυτονομία 300 χιλιόμετρα!

Αυτό θα συμπαρασύρει και άλλες φίρμες, που θα τρέξουν την ηλεκτροκίνηση στα φορτηγά των αστικών

,υπεραστικών μεταφορών, μιας και στα βαν, σχεδόν όλες οι φίρμες έχουν λανσάρει στην αγορά τα νέα

τους μοντέλα.

Μια αγορά, που αναμένεται να βρει τον ρυθμό της , μετά το σταδιακό «ξεκλείδωμα» του πιο κουραστικού

λοκντάουν, με την χερσαία μεταφορά να έχει μια μεγάλη πρόκληση: Να καλύψει το κενό των τόσων μηνών,

αλλά και την τουριστική σεζόν, που αναμένεται να δώσει ώθηση σε όλους τους κλάδους, όπως και στον

τομέα της χερσαίας μεταφοράς στην οποία ανήκουν ως παρακλάδια, οι επιχειρήσεις συντήρησης φορτη-

γών, ανταλλακτικών, λεωφορείων κ.α.

Καλή σεζόν, λοιπόν, και καλή ανάγνωση στο νέο μας τεύχος, που είμαστε σίγουροι ότι θα το βρειτε ιδιαίτερα

ενδιαφέρον με πολλά νέα, από τον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ Ανατροπή δεδομένων στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου από τα φορτηγά.

“

Ανατροπή στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου

Μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα στην απαγόρευση

χρήσης του παράπλευρου και εναλλακτικού 

οδικού δικτύου από τα φορτηγά

Μελέτη που επιμελήθηκε ο συγκοινωνιολόγος Πέτρος

Παπαθανασόπουλος για λογαριασμό του Πανελλήνιου

Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών

(ΠΣΧΕΜ) καταδεικνύει τα σημαντικά προβλήματα που δη-

μιουργεί στην εύρυθμη λειτουργία των εμπορευματικών

μεταφορών η απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδι-

κού δικτύου από τα φορτηγά .

Η μελέτη, η οποία περιέχει δεκάδες παραδείγματα, αναδει-

κνύει την ανάγκη άρσης της απαγόρευσης, με τεκμηριω-

μένα τεχνικό-οικονομικά επιχειρήματα και αναλύσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματά της, ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ,

Πέτρος Σκουλικίδης δήλωσε ότι «η αδικία πρέπει να αρθεί

. Η μελέτη, η οποία παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών, παραθέτει με κάθε λεπτομέρεια τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο οι μεταφορικές

εταιρείες, αλλά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας από

την απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου και εναλλακτι-

κού οδικού δικτύου». 
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Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη διερεύνηση και

στην κατάθεση προτάσεων για την άρση της απαγόρευ-

σης διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων

σε συγκεκριμένα τμήματα από αυτά που ορίζονται με το

ΦΕΚ 3769/Β/26-10-2017.

Η παρούσα αφορά μόνο στους οδικούς άξονες για τους

οποίους λήφθηκαν αναλυτικά στοιχεία, εκτός από το πα-

ράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού .

Στόχος είναι να αναδειχθούν τμήματα του οδικού δι-

κτύου της χώρας, στα οποία πρέπει να αρθεί η απαγό-

ρευση κυκλοφορίας, που επιβλήθηκε με το ΦΕΚ

3769/Β/26-10-2017 και η οποία δυσχεραίνει σημαντικά

την εύρυθμη λειτουργία του μεταφορικού έργου που πα-

ρέχεται από τα φορτηγά οχήματα.

Προτού παρατεθούν τα αποτελέσματα της μελέτης, αξίζει

να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση υιοθετήθηκαν παρά-

μετροι, όπως τα αναφερόμενα στο νόμο 4439/2016 που

αφορούν το αυξημένο παρεχόμενο επίπεδο οδικής

ασφάλειας, την αποτροπή της επιβάρυνσης και υποβάθ-

μισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος και την απο-

φυγή έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του

οδοστρώματος του οδικού δικτύου .

“

Ανατροπή στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου

■ Το αντικείμενο της μελέτης
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“

Ανατροπή στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αξιοποιήθηκαν στοι-

χεία που συζητήθηκαν με εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ.

Από τους μεταφορείς σημειώνεται ότι η μερική εφαρμογή

των απαγορεύσεων του ΦΕΚ 3769 ΤΕΥΧΟΣ Β 26/10/2017,

που εκδόθηκε βάσει του Νόμου 4318/2016, από διάφορες

Περιφέρειες και Δήμους της Χώρας, οδήγησε σε ανυπέρ-

βλητα προβλήματα στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου

των επιχειρήσεων, αφού σε όλο το οδικό δίκτυο, εκτός

των αυτοκινητοδρόμων, τόσο στην Αττική όσο και στο σύ-

νολο της επικράτειας, απαγορεύεται η διέλευση για το σύ-

νολο των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων .

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα φορτηγά άνω

των 3,5 τόνων που αξιοποιούνται στο μεταφορικό έργο

αριθμούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Π.Σ.Χ.Ε.Μ., περί-

που 850.000 οχήματα.

Σημειώνεται ότι στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής

Υπηρεσίας, ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων που βρί-

σκονταν σε κυκλοφορία, το 2019, ήταν 1.360.000 οχήματα,

αριθμός ο οποίος αφορά περίπου στο 16% του συνόλου

των οχημάτων, που κυκλοφορούν στη χώρα (Ι.Χ., φορ-

τηγά/λεωφορεία και δίκυκλα) .

Η εφαρμογή του προαναφερόμενου ΦΕΚ, όπως αναφέ-

ρεται στη μελέτη, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σο-

βαρότατων δυσχερειών στην εκτέλεση του μεταφορικού

έργου, δεδομένου ότι ο αποκλεισμός αυτός σε όλο το πα-

ράπλευρο / εναλλακτικό οδικό δίκτυο της χώρας επιβα-

ρύνει με επιπλέον κόστη που αδυνατούν να καλύψουν οι

32.000 δημόσιοι μεταφορείς, αλλά και το σύνολο των επι-

χειρήσεων που διαθέτουν πάνω από 800.000 φορτηγά

Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 3,5 τόνων.

Πιο συγκεκριμένα, ζητήματα που έχουν επισημανθεί ανα-

φορικά με το μεταφορικό έργο έχουν να κάνουν με τις

ακόλουθες παραμέτρους:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε κεν-

τρικά οδικά δίκτυα, που αποδεδειγμένα διαθέτουν τα λει-

τουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αλλά και το

απαιτούμενο παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας και

εξυπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια τις ανάγκες του

μεταφορικού έργου όλης της χώρας, όπως είναι τμήματα

της Π.Ε.Ο . Αθηνών – Θεσσαλονίκης, η εθνική οδός

Ελευσίνα – Θήβα, η Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου κ.α.

■ Τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που εντοπίστηκαν
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“

Ανατροπή στην απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου

Απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε κεντρικά

οδικά δίκτυα που εξυπηρετούν χιλιάδες μικρές, μεσαίες και

μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες

σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ . κλπ., δυσχεραίνοντας κατά πολύ το με-

ταφορικό έργο.Συγκεκριμένα, η μετακίνηση από το Θριάσιο

δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Αττικής Οδού,

καθώς όλες οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες έχουν σε τμήματα

τους απαγόρευση στη διέλευση βαρέων οχημάτων.

Ειδικά για την προσέγγιση του λιμένα Πειραιώς, η μόνη δια-

δρομή που επιτρέπεται είναι μέσω της Αττικής Οδού και της

μονίμως υπερκορεσμένης Αθηνών – Λαμίας (Λεωφ .

Κηφισού), γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το

συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και θα οδηγήσει σε ακόμα με-

γαλύτερες καθυστερήσεις, ατυχήματα και κατ’ επέκταση με-

γαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε οδικά δίκτυα (ή τμήματα του

οδικού δικτύου που διακόπτουν την κυκλοφοριακή συνέ-

χεια) η χρήση των οποίων εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και

σημαντική κατανάλωση καυσίμων . Τέτοια οδικά δίκτυα

είναι:

-Η εθνική οδός Ελευσίνα – Θήβα, όπου η εναλλακτική που

επιβάλλεται μέσω αυτοκινητοδρόμων απαιτεί τη διάνυση δι-

πλάσιου αριθμού χιλιομέτρων (110 έναντι 55).

-Η εθνική οδός Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα, όπου η εναλλα-

κτική, που επιβάλλεται μέσω αυτοκινητοδρόμων, απαιτεί να

διανυθούν 155 χιλιόμετρα έναντι 82.

-Η εθνική οδός Λιβαδειά – Λαμία, όπου η εναλλακτική, που

επιβάλλεται μέσω αυτοκινητοδρόμων, απαιτεί να διανυθούν

150 χιλιόμετρα έναντι 95.

Καταλήγοντας και με βάση όσα αναφέρονται στη μελέτη

υπάρχουν πάρα πολλά οδικά τμήματα για τα οποία η απαγό-

ρευση διέλευσης δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα

στο μεταφορικό έργο και την εύρυθμη κυκλοφοριακή λει-

τουργία, ενώ συναντώνται πάρα πολλές οδοί στις οποίες

απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων, παρόλο που

αποτελούν τους μόνους οδικούς άξονες πρόσβασης σε

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) και άλλες εκτεταμένες πε-

ριοχές με πολύ μεγάλη πυκνότητα εμπορικών εγκαταστά-

σεων.

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει απαγόρευση

διέλευσης σε Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (τμήμα Ν.Ε.Ο.

Αγία Μαρίνα – Ράχες) ή σε εν δυνάμει οδούς ταχείας κυκλο-

φορίας, όπως θα είναι σε λίγα χρόνια ο οδικός άξονας

Καρδίτσα – Τρίκαλα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κα-

τεύθυνση και εφαρμογή στηθαίου κεντρικής νησίδας για το

διαχωρισμό των δύο ρευμάτων.
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Οι εργαζόμενοι θα προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το

φαρμακείο με επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής

τους ταυτότητας.

Για την διαδικασία προμήθειας – διενέργειας τη δήλωση

αποτελέσματος, τις κυρώσεις και την έναρξη ισχύος

των(self test) μελετήστε τα άρθρα 4-5-6 της κοινής υπουρ-

γικής απόφασης .

Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνω-

στικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 – Δήλωση του αποτελέσματος

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γί-

νεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του

Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του

προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του

Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής

Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής

ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποί-

ησης .

Μαζί με το δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) πα-

ραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.. Σε κάθε πε-

ρίπτωση αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι

εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνω-

στικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία

υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική

δομή με επιβάρυνσή δική τους ή του εργοδότη τους, εφό-

σον αυτός συναινεί, με υποχρέωση δήλωσης του αποτε-

λέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

(παραρτήματα Α και Β κατά περίπτωση). .Ο δωρεάν αυ-

τοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον

σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

3.Εξαγωγή και δήλωση αποτελέσματος του αυτοδιαγνω-

στικού ελέγχου (self test): α. Οι εργαζόμενοι του άρθρου

1 επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-

■ Self Test  και στις μεταφορές!
Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που επιβάλλει την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού

(self test) μία φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.







testing.gov.gr, επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος self test

για εργαζόμενους, εισέρχονται στην πλατφόρμα support-

employees.services.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν

με τη χρήση των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

(taxisnet), εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης

Αποτελεσμάτων Covid-19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ακο-

λουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμ-

πλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση

Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID -19 Test

(Self/Rapid/PCR)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self

test) είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ως

ανωτέρω, ο εργαζόμενος προσέρχεται στον τόπο παροχής

της εργασίας του .

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)

είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ως ανω-

τέρω, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την

οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική

μορφή.

Μόνο στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι ανωτέρω

εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών

σε δημόσια δομή μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην

πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό

έλεγχο ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση

είτε του εργοδότη είτε δική τους.
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Η Αυτόνομη οδήγηση που 

θα δούμε και στα φορτηγά

Σε ρεαλιστική ανάλυση και επαλήθευση των

ακριβών απαιτήσεων για την προσαρμοσμένη

στις ανάγκες των πελατών χρήση και την εν-

σωμάτωση αυτόνομα κινούμενων φορτηγών

στην πλήρως αυτόματη διαδικασία διαχείρισης

εμπορευματοκιβωτίων οι εταιρείες έχουν έτοι-

μες λύσεις. Για παράδειγμα, στο πρώτο στάδιο

ο οδηγός έχει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, Ο

οδηγός πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς το

σύστημα και να μπορεί να έχει τον έλεγχο σε

όλες τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, η Daimler θέλει μέσα στην τρέ-

χουσα δεκαετία να εξοπλίζει τα μελλοντικά της

μεγάλα επαγγελματικά οχήματα με την υψηλού

επιπέδου τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης.

Για αυτό το λόγο και η  Daimler Trucks ιδρύει

τον όμιλο Autonomous Technology Group

όντας έναν ξεχωριστός παγκόσμιος οργανι-

σμός που θα έχει ως βασικό του στόχο την ανά-

πτυξη της αυτόνομης οδήγησης στα μεγάλα

επαγγελματικά της οχήματα.

Μάλιστα, για αυτό το σκοπό, η Daimler Trucks

είχε ανακοινώσει πως προχωράει στην επέν-

δυση των 500 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της

Autonomous
Driving

Ήδη πολλές εταιρείες, όπως η Volvo, η Mercedes κ.α. κάνουν τις πρώτες δοκιμές, 
ενώ, το πρώτο και το δεύτερο στάδιο είναι μέσω των συστημάτων υποβοήθησης 

στον εξοπλισμό των νέων φορτηγών. 

Δύο μεγάλοι Όμιλοι η Mercedes και η Volvo τρέχουν την αυτόνομη
οδήγηση με ...χίλια! Για αυτό και μπορούμε πλέον να λέμε, ότι, η  αυτόνομη

οδήγηση χτυπάει την πόρτα και των επαγγελματικών οχημάτων!  
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Η Volvo ετοιμάζεται να συνεργαστεί με

μια αμερικάνικη εταιρεία τεχνολογίας,

την Aurora, η οποία ειδικεύεται στα συ-

στήματα αυτόνομης οδήγησης.

Μάλιστα, για αυτό το σκοπό έχει συνά-

ψει συμφωνία μέσω της Volvo

Autonomous Solutions, η οποία αποτε-

λεί μέρος του ομίλου της Volvo.

Πρόκειται για μια μακροχρόνια εταιρική

σχέση και έχει ως αρχικό στόχο τις λε-

γόμενες εφαρμογές «hub-to-hub» -δη-

λαδή τις μεταφορές από κέντρο προς

κέντρο- που θα πραγματοποιηθούν στη

Βόρεια Αμερική. Το ζητούμενο είναι οι

αυτοματισμοί να επιφέρουν απτά οφέλη

τόσο στους πελάτες όσο και στην κοι-

νωνία όσον αφορά την παραγωγικό-

τητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και

την ενεργειακή απόδοση.

αυτόνομης οδήγησης στα φορτηγά.  Η

γερμανική φίρμα θέλει να περάσει στην

αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4 στα

επαγγελματικά οχήματα, από το επίπεδο

2, που είναι σήμερα και ουσιαστικά το

τελευταίο αποτελείται από τα επιμέρους

συστήματα υποβοήθησης που εξοπλί-

ζουν τα περισσότερα φορτηγά της.

ενημέρωση «
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Μercedes-Benz

Οι δωρεάν εφαρμογές της Mercedes-Benz Vans 
δίνουν την απάντηση μέσω ενός εικονικού test-drive

στα eSprinter, eVito και EQV.

Πολλές είναι οι ερωτήσεις που τίθενται κατά τη

μετάβαση σε ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Έτσι η Mercedes-Benz προσφέρει δωρεάν

στους πελάτες της μια σειρά εφαρμογών που

μπορούν να τους βοηθήσουν στην απόφασή

τους.

Η εφαρμογή EQ Ready και το eCost Calculator

μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα περισσό-

τερα από τα ερωτήματα που προκύπτουν.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που αφορούν τον

εκάστοτε χρήστη ή εταιρεία, παρέχουν ακριβείς

πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδο-

τικότητα και την απόδοση των eSprinter, eVito,

eVito Tourer και EQV

Οι δωρεάν εφαρμογές της Mercedes-Benz για την ηλεκτροκίνηση σας βοηθούν
να πάρετε τη σωστή απόφαση. Η νέα εφαρμογή EQ Ready καταγράφει πραγματικές
διαδρομές και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να υπολογίσει την

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  Με λίγες καταχωρήσεις στο eCost Calculator,
συγκρίνετε το ετήσιο λειτουργικό κόστος του οχήματός σας με εκείνο ενός καινούργιου,

ηλεκτροκίνητου ελαφρού επαγγελματικού της Mercedes-Benz.  Η Mercedes-Benz παρέχει
ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων & υπηρεσιών για την ηλεκτροκίνηση. 

Πόσο έτοιμοι είστε 

για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;
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Η εφαρμογή EQ Ready δείχνει αν ένα ηλεκτρικό Van της Mercedes-Benz ταιριάζει στις ανάγκες χρήσης

του εκάστοτε επαγγελματία. Για το σκοπό αυτό, καταγράφει τις πραγματικές διαδρομές του χρήστη όποτε

αυτό ζητηθεί, ενσωματώνοντας πολλές παραμέτρους, όπως ταχύτητα και επιτάχυνση, μικρές ή μεγα-

λύτερες στάσεις. Ακόμη και το βάρος του φορτίου μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα, το οποίο ενσωμα-

τώνεται στην ανάλυση ακριβώς όπως τα δεδομένα που αφορούν το ύψος και την τοποθεσία του

οχήματος.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια λεπτομερής αξιολόγηση και μια πρόγνωση της κατάστασης φόρτισης

της μπαταρίας - σαν να είχε γίνει πραγματικά η διαδρομή με ένα ηλεκτρικό Van.

■■ Εικονικό test-drive με την εφαρμογή EQ Ready

τεχνολογία «
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Τα μεγάλα ταξίδια μπορούν να προγραμματιστούν

χωρίς άγχος πριν την αναχώρηση: απλώς εισά-

γετε το σημείο αναχώρησης και προορισμού πριν

ξεκινήσετε και η εφαρμογή θα υπολογίσει την

αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας, λαμβάνον-

τας υπόψη τα όρια ταχύτητας, τα ιστορικά δεδο-

μένα κίνησης, τις ανηφόρες και τις κατηφόρες.

Επιπλέον, η εφαρμογή EQ Ready δείχνει στο χάρτη

μια επισκόπηση των σταθμών φόρτισης που βρί-

σκονται κοντά. Εάν χρειάζεται, η εφαρμογή φιλ-

τράρει τα αποτελέσματα βάσει σταθμών με

διαφορετικές εξόδους φόρτισης ή τύπους βύσμα-

τος. Η αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό φόρτι-

σης είναι εξίσου απλή.

Η εφαρμογή EQ Ready είναι διαθέσιμη για iOS και

Android.

Ποιο είναι φθηνότερο: ένα αμιγώς ηλεκτρικό Van ή ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης; Το

eCost Calculator δίνει την απάντηση. Σε λίγα μόνο βήματα, συγκρίνει το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός

οχήματος που χρησιμοποιείται επί του παρόντος με εκείνο ενός ηλεκτρικού Van Mercedes-Benz.

Λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά κόστη, από τις δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και την κατανάλωση

έως το κόστος καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη συντήρηση, την ασφάλιση και τη φο-

ρολογία. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τέσσερα χρόνια δωρεάν συντήρηση που προσφέρει η

Mercedes-Benz.

■■ Άσφαλή ταξίδια χάρη στον σωστό προγραμματισμό

■■ Κινητήρας εσωτερικής καύσης ή μπαταρία;
Μια γρήγορη σύγκριση κόστους με το eCost Calculator

Μercedes-Benz
τεχνολογία «
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τεχνολογία «

Πόσο έτοιμοι είστε 

για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;

Η ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης που

προσφέρει η Mercedes-Benz Ελλάς περιλαμβάνει

μία πλήρη γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών καλύ-

πτοντας όλες τις ανάγκες των ηλεκτρικών οχημά-

των. Οι λύσεις υποδομής και φόρτισης που

προσφέρει η Mercedes-Benz Ελλάς περιλαμβά-

νουν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως

ενεργειακή επιθεώρηση, έλεγχο επάρκειας

ισχύος, παροχή εξοπλισμού (wallbox) και εγκατά-

σταση. Επίσης, η αγορά ενός eVito, eSprinter ή EQV

περιλαμβάνει πακέτο συντήρησης με το οποίο κα-

λύπτονται τα έξοδα των τεσσάρων πρώτων προ-

γραμματισμένων συντηρήσεων και πιστοποιητικό

μπαταρίας, όπου η Mercedes-Benz Ελλάς ανα-

λαμβάνει να αντικαταστήσει την μπαταρία χωρίς

καμμία επιβάρυνση στην περίπτωση που η χωρη-

τικότητά της μειωθεί σημαντικά τα πρώτα 8 χρόνια

μετά την πρώτη ταξινόμηση.

Η προϊοντική παλέτα των ηλεκτρικών Vans της Mercedes-Benz στην Ελλάδα περιλαμβάνει οχήματα

τόσο επαγγελματικών όσο και επιβατικών εκδόσεων. Το ευρύχωρο και λειτουργικό eVito Van στην

μεσαία κατηγορία και το πρωτοποριακό eSprinter Van στην μεγάλη κατηγορία αποτελούν τις δύο

προτάσεις για τον εξηλεκτρισμό της μεταφοράς φορτίου. Παράλληλα, το εννιαθέσιο eVito Tourer και

η πολυτελής EQV είναι οι ιδανικές προτάσεις για μηδενική εκπομπή ρύπων στον τομέα της μεταφοράς

επιβατών. 

■■ Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα Mercedes-Benz eVans.

■■ Mercedes-Benz eVans στην Ελλάδα
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Γκαζώνει το ηλεκτρικό πρότζεκτ 
σε επιβατικά και βαν της Nissan! 



Η Nissan ανακοίνωσε  ότι οι αθροιστικές πωλήσεις οχημάτων με τον

ηλεκτροκινητήρα e-POWER, ξεπέρασαν τις 500.000 στα τέλη Μαρτίου

Το e-POWER της Nissan διαφέρει από τα τυπικά

υβριδικά συστήματα, καθώς απλοποιεί τη λει-

τουργία του κινητήριου συνόλου, με τον ηλε-

κτροκινητήρα υψηλής απόδοσης να παρέχει

αποκλειστικά ισχύ στους τροχούς. Η μπαταρία

ιόντων λιθίου που τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό κι-

νητήρα, επαναφορτίζεται από έναν εξαιρετικά

αποδοτικό, ενσωματωμένο κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης που λειτουργεί ως γεννήτρια

ισχύος. Για τους οδηγούς, το e-POWER προσφέ-

ρει μια απρόσκοπτη εμπειρία ισχυρής επιτάχυν-

σης, παρόμοια με αυτή ενός EV, χωρίς την

ανησυχία της φόρτισης. Αυτός ο τρόπος λειτουρ-

γίας,  καθιστά την ηλεκτρική κινητικότητα διαθέ-

σιμη σε πολλούς περισσότερους οδηγούς από

ποτέ.

Η αποδοτικότητα της κατανάλωσης καυσίμου

βρίσκεται επίσης στον πυρήνα του συστήματος

e-POWER της Nissan, με τον κινητήρα να λει-

τουργεί με βελτιστοποιημένη ταχύτητα για την

επαναφόρτιση της μπαταρίας. Ο κινητήρας ενερ-

γοποιείται κυρίως σε υψηλές ταχύτητες κύλισης

ή σε ανώμαλο δρόμο, όταν ο ήχος του κινητήρα

μπορεί να καλυφθεί από τον θόρυβο του δρό-

μου. Αυτό διασφαλίζει ότι η οδηγική εμπειρία

είναι, στα περισσότερα σενάρια οδήγησης,

ήσυχη σαν ένα EV, όπως μια βόλτα στην πόλη.

Το e-POWER έκανε το ντεμπούτο του στην

Ιαπωνία με το compact μοντέλο του Note τον

Νοέμβριο του 2016. Έκτοτε, το Note e-POWER

έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη του αγοραστι-

κού κοινού. Το Note κέρδισε τον τίτλο του αυτο-

κινήτου με τις περισσότερες πωλήσεις στην

Ιαπωνία το 2018.



Γκαζώνει το ηλεκτρικό πρότζεκτ 
σε επιβατικά και βαν της Nissan! 
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Nissan e-power

ενημέρωση «





Τον Μάρτιο του 2018 κυκλοφόρησε μια

έκδοση e-POWER του δημοφιλούς

minivan Serena, την οποία ακολούθησε

το ολοκαίνουργιο Kicks SUV e-POWER

τον Ιούνιο του 2020. Το Kicks e-POWER

κυκλοφόρησε επίσης σε ορισμένες

ασιατικές αγορές, επεκτείνοντας τη δια-

θεσιμότητα της τεχνολογίας του e –

POWER. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους,

το ολοκαίνουργιο Note κυκλοφόρησε

αποκλειστικά με το εξελιγμένο σύστημα

δεύτερης γενιάς του e-POWER.

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, το

ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai έκανε το

ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά

με την έκδοση  e-POWER να ακολουθεί

την υβριδική,  σηματοδοτώντας την

πρώτη εμπορική διάθεση του e-POWER

στην Γηραιά Ήπειρο.

Εκτός από την ισχυρή και άμεση από-

κριση κατά την επιτάχυνση, τα μοντέλα

e-POWER χαρακτηρίζονται για τις επιδό-

σεις τους, όπως και για την δυνατότητα

επιτάχυνσης και επιβράδυνσης μόνο με

το πεντάλ γκαζιού.

Η Nissan έχει θέσει ως στόχο να επιτύ-

χει την ουδετερότητα του άνθρακα στις

δραστηριότητές της και στον κύκλο ζωής

των προϊόντων της, έως το 2050. Ως

μέρος αυτής της προσπάθειας, στις

αρχές της δεκαετίας του 2030, κάθε νέο

όχημα Nissan που θα διατίθεται στις βα-

σικές αγορές θα είναι εξηλεκτρισμένο.

Παράλληλα με τα ηλεκτρικά της οχήματα,

η Nissan έχει τοποθετήσει το e-POWER

ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξη-

λεκτρισμού των μοντέλων της και θα συ-

νεχίσει να επεκτείνει την γκάμα της, για

να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών

των υποψήφιων αγοραστών. 
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Και όμως, η ηλεκτροκίνηση
παίρνει σάρκα και οστά 

και στα φορτηγά. Με τις 
εταιρείες να μπαίνουν 

σε έναν μονόδρομο, αυτόν του
εξηλεκτρισμού των φορτηγών. 
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VOLVO ELECTRIC
Βάζει στην πρίζα τις μεταφορές!
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Αυτή η θετική προοπτική βασίζεται στην ικανότητα των

ηλεκτρικών φορτηγών της Volvo να καλύπτουν μια ευρεία

ποικιλία μεταφορικών αναγκών. Στην ΕΕ για παράδειγμα,

σχεδόν οι μισές από όλες τις μεταφορές με φορτηγά μπο-

ρούν να γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα, ακόμα και σή-

μερα.

Ποιο είναι όμως το μακρινο όνειρο της; Ότι ακόμη οι βα-

ριές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων θα μπορούν να γί-

νονται με ηλεκτρικά οχήματα. Για να ανταποκριθεί σε

αυτές τις απαιτήσεις, τόσο για υψηλή ικανότητα μεταφοράς

φορτίων όσο και για πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, η Volvo

Trucks σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει κυψέλες καυσίμου

υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας.

Οι μεγάλοι εθνικοί και διεθνείς αγοραστές μεταφορών δεί-

χνουν έντονο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η

τάση αυτή προάγεται από τους δικούς τους φιλόδοξους

κλιματικούς στόχους, καθώς και από τη ζήτηση των κα-

ταναλωτών για απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και κα-

θαρότερες μεταφορές.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες μεταφορών συνειδη-

τοποιούν ότι πρέπει να ξεκινήσουν τώρα το ταξίδι τους

στην ηλεκτροκίνηση, τόσο με γνώμονα το περιβάλλον όσο

και για ανταγωνιστικούς λόγους, για να ικανοποιήσουν τις

απαιτήσεις των πελατών για βιώσιμες μεταφορές. Με την

ευρεία και βαθιά σειρά προϊόντων της Volvo Trucks, είναι

απολύτως εφικτό για πολύ περισσότερες εταιρείες μετα-

φορών να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση", λέει ο Roger

Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

“
Mετάβαση στον εξηλεκτρισμό 

των βαρέων οδικών μεταφορών. 





#192 ● ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021 ●   31



Με την έναρξη των πωλήσεων των νέων ηλεκτρικών

μοντέλων Volvo FH και Volvo FM, οι ηλεκτροκίνητες με-

ταφορές είναι πλέον εφικτές, όχι μόνο για αστικές περιο-

χές αλλά και για περιφερειακές μεταφορές μεταξύ

πόλεων. Επιπλέον, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο Volvo FMX

δημιουργεί νέους τρόπους να γίνονται οι εργοταξιακές

μεταφορές τόσο πιο αθόρυβες όσο και πιο καθαρές.

Η παραγωγή των νέων ηλεκτρικών μοντέλων για την

Ευρώπη θα ξεκινήσει το επόμενο έτος. Προσφέρονται

δίπλα στα Volvo FL Electric και Volvo FE Electric για αστι-

κές μεταφορές που βρίσκονται στη μαζική παραγωγή

από το 2019 για την ίδια αγορά. Στη Βόρεια Αμερική, οι

πωλήσεις του VNR Electric ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο

του περασμένου έτους. Με τα νέα μοντέλα φορτηγών, η

Volvo Trucks διαθέτει σήμερα μια σειρά έξι ηλεκτρικών

φορτηγών μεσαίου και βαρέως τύπου, γεγονός που την

καθιστά την πληρέστερη σειρά ηλεκτρικών φορτηγών

στον κλάδο.

Προσθήκη τριών ακόμα βαρέων φορτηγών στη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων

Καλύπτει σχεδόν τις μισές από τις μεταφορικές ανάγκες της ΕΕ

Με την προσθήκη των νέων προϊόντων με υψηλότερη ικανότητα φόρτωσης, πιο ισχυρά συστήματα μετάδοσης κίνησης

και αυτονομία έως και 300 χλμ., η γκάμα ηλεκτρικών φορτηγών της Volvo Trucks μπορεί να καλύψει περίπου το 45% όλων

των εμπορευμάτων που μεταφέρονται στην Ευρώπη σήμερα, όπως προκύπτει από μελέτες. Αυτό επιτρέπει την αποφα-

σιστική συμβολή τους στη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες,

σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 6% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

"Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξηλεκτρισμού των μεταφορών με φορτηγά στην Ευρώπη, καθώς και σε άλλα μέρη

του κόσμου, στο εγγύς μέλλον", λέει ο Roger Alm. "Για να το αποδείξουμε αυτό, θέσαμε τον φιλόδοξο στόχο τα ηλεκτρικά

φορτηγά να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τις μισές από τις πωλήσεις μας στην Ευρώπη έως το 2030. Και αυτά τα τρία

νέα βαρέα φορτηγά που παρουσιάζουμε σήμερα, σηματοδοτούν ένα τεράστιο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου."
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Εκτός από τα ηλεκτρικά οχήματα, το πρόγραμμα

ηλεκτροκίνησης της Volvo Trucks περιλαμβάνει

ένα πλήρες οικοσύστημα με πολλές λύσεις σέρ-

βις, συντήρησης και χρηματοδότησης, καθώς και

άλλες επιλογές που μπορούν να συμβάλλουν στη

διευκόλυνση της εύκολης και ταχείας μετάβασης

στην ηλεκτροκίνηση. Η ολιστική παρουσία μας

βοηθά τους πελάτες να παραμείνουν παραγωγικοί

και να διαθέτουν τον έλεγχο του νέου τους στόλου

ηλεκτρικών οχημάτων μεταφορών.

"Αυτές οι πλήρεις ηλεκτροκίνητες λύσεις μεταφο-

ράς που μπορούμε να προσφέρουμε, μαζί με το

παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργείων

μας, θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη διασφά-

λιση της επιτυχίας των πελατών μας", πιστεύει ο

Roger Alm.

Κοιτώντας λίγο μακρύτερα, ακόμη οι βαριές με-

ταφορές μεγάλων αποστάσεων θα μπορούν να γί-

νονται με ηλεκτρικά οχήματα. Για να ανταποκριθεί

σε αυτές τις απαιτήσεις, τόσο για υψηλή ικανότητα

μεταφοράς φορτίων όσο και για πολύ μεγαλύτερη

εμβέλεια, η Volvo Trucks σχεδιάζει να χρησιμο-

ποιήσει κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για την πα-

ραγωγή ενέργειας.

"Αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και η φι-

λοδοξία μας είναι επίσης να φέρουμε την ηλε-

κτροκίνηση και στις μεγάλες αποστάσεις,

χρησιμοποιώντας μπαταρίες και κυψέλες καυσί-

μου", δηλώνει ο Roger Alm. "Στόχος μας είναι να

ξεκινήσουμε την πώληση ηλεκτρικών φορτηγών

κυψελών καυσίμου στο δεύτερο μέρος αυτής της

δεκαετίας και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να

το πετύχουμε αυτό."

Ευρεία προσφορά ηλεκτρικών λύσεων

Ηλεκτρικά φορτηγά κυψελών καυσίμου υδρογόνου
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• Volvo FH Electric

για περιφερειακές και υπεραστικές 

μεταφορές.

• Volvo FH Electric

ένα ευέλικτο φορτηγό για βαριές τοπικές 

μεταφορές και περιφερειακές διανομές.

• Volvo FH Electric

για καθαρότερες και πιο αθόρυβες 

εργοταξιακές μεταφορές.

• Volvo FH Electric

για τοπικές και αστικές διανομές 

καθώς και μεταφορά αποβλήτων.

• Volvo FH Electric

για τοπικές και αστικές διανομές.

Μοντέλα
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Στην Ελλάδα το πολυσχιδές βαν!

Volkswagen Caddy Van 5
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Το νέο Caddy βασίζεται στη μεταβλητή πλατφόρμα

MQB, που χρησιμοποιείται και στο Golf 8, υιοθετών-

τας πολλές προηγμένες τεχνολογίες του τελευταίου,

κάνοντας την οδήγηση του Caddy πιο εύκολη, πιο

άνετη και ασφαλή.

Η μετάβαση στην πλατφόρμα MQB είναι εμφανέ-

στατη ακόμα και εξωτερικά, από το μακρύτερο με-

ταξόνιο. Αυξημένο από τα 2.682 στα 2.755 χιλιοστά,

εξασφαλίζει στο Caddy – χάρη στις νέες αναλογίες

– μία πιο δυναμική εμφάνιση. Οι σχεδιαστές δημι-

ούργησαν ένα πολύ φρέσκο design, με το επαγγελ-

ματικό όχημα να έχει έντονη προσωπικότητα και

κορυφαία αεροδυναμική. Χαρακτηριστικά, ο συν-

τελεστής οπισθέλκουσας Cd έχει μειωθεί στο 0,30

(από 0,33 στο προηγούμενο μοντέλο), νέο σημείο

αναφοράς της κατηγορίας.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του νέου Caddy, πε-

ριλαμβάνεται η προαιρετική ηλεκτρική υποβοή-

θηση για το κλείσιμο των συρόμενων θυρών

καθώς και για την πίσω πόρτα. Νέες είναι οι ζάντες

αλουμινίου - για πρώτη φορά και 18 ιντσών - ενώ

νέοι και οι προβολείς και τα πίσω φώτα LED. Για

πρώτη φορά υπάρχει διαθέσιμο σύστημα κλειδώ-

ματος και εκκίνησης “Keyless Access”. Με την κο-

ρυφαία έκδοσή του, την “Keyless

Access/Advanced”, το μόνο που χρειάζεται να κά-

νουν οι χρήστες του Caddy είναι να το πλησιάσουν

με το κλειδί στην τσέπη, έτσι ώστε εάν επιθυμούν,

το σύστημα κεντρικού κλειδώματος να ξεκλειδώσει

το Caddy χωρίς καν να αγγίξουν τη λαβή της πόρ-

τας. Το πρόσφατα εξελιγμένο σύστημα προστατεύε-

ται από πρωτοποριακή τεχνολογία που το καθιστά

NEO Volkswagen Caddy Van 5

Η πέμπτη γενιά του εξαιρετικά 

επιτυχημένου μοντέλου της

Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

(Volkswagen Commercial Vehicles –

VWCV), είναι διαθέσιμη σε δύο 

παραλλαγές αμαξωμάτων, ευρύχωρη

και τεχνολογικά προηγμένη, έτοιμη να

υπηρετήσει πιστά κάθε επαγγελματία

στη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων,

υποστηρίζοντάς τον τόσο στην εργασία

όσο και εκτός αυτής ή στην αναψυχή. 

παρουσίαση «

παρουσίαση «
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εξαιρετικά ασφαλές.

Επιπλέον, τα νέα ισχυρά εσωτερικά φώτα LED στον

χώρο φόρτωσης, το Backpanel (η αναδιπλούμενη προς

τα εμπρός πλάτη καθίσματος που μετατρέπεται σε επι-

φάνεια γραφείου) τα AGR ergoComfort καθίσματα και η

παροχή ρεύματος για εξωτερικές συσκευές 230 V, ανα-

βαθμίζουν σημαντικά το νέο Caddy.

Στο εσωτερικό, η πέμπτη γενιά του 100% νέου Caddy εν-

τυπωσιάζει με λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητά

μεγαλύτερους χώρους. Το Caddy Van παρέχει χώρο

φόρτωσης 3,1 κ.μ. (όπως ορίζεται από το πρότυπο SAE

V6), ενώ στο Caddy Van Maxi η χωρητικότητα ανεβαίνει

στα 3,7 κ.μ.. Ο διαθέσιμος χώρος αυξάνεται από τον πλή-

ρως επανασχεδιασμένο πίσω άξονα. Πλέον, το Caddy

Van μπορεί να φιλοξενήσει μια ευρωπαλέτα στο πίσω

μέρος, καθώς το μέγιστο πλάτος μεταξύ των θόλων των

τροχών έχει αυξηθεί στα 1.230 χιλιοστά. Χάρη στις συ-

ρόμενες πόρτες που έχουν αυξηθεί σε πλάτος πάνω από

τα 840 χιλιοστά (προηγουμένως 701 χιλιοστά), το νέο

Caddy Van Maxi φιλοξενεί και μια δεύτερη ευρωπαλέτα,

φορτωμένη από το πλάι - ένα σημαντικό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα.

Οι παλέτες μπορούν να φορτωθούν με διάφορους τρό-

πους: είτε πλάγια τόσο στο κέντρο όσο και στο πίσω

μέρος, είτε πλάγια στο κέντρο και κατά μήκος πίσω. Το

μέγιστο μήκος του χώρου φόρτωσης έως το διαχωρι-

στικό είναι 1.797 χιλιοστά (Van) και 2.150 χιλιοστά (Van

Maxi).

Οι επιβατικές (MPV) και Kombi εκδόσεις, οι οποίες ανα-

μένονται στην Ελλάδα από τα τέλη Ιουλίου, θα διατίθενται

στάνταρ με πέντε θέσεις. Είτε με μικρό είτε με μεγάλο

μεταξόνιο, μπορούν επίσης να παραγγελθούν προαιρε-

τικά, όπως συνέβαινε και στο προηγούμενο μοντέλο, με

μια τρίτη σειρά καθισμάτων, με τα μεμονωμένα και ανε-

ξάρτητα αφαιρούμενα καθίσματα στο πίσω μέρος να με-

τατρέπουν γρήγορα το Caddy σε επταθέσιο. Φυσικά, τα

καθίσματα της 2ης και 3ης σειράς στην επιβατική έκδοση

και το Kombi μετακινούνται στο διαμήκη άξονα και ανα-

διπλώνονται ή – της δεύτερης σειράς  – εύκολα αφαι-

ρούνται. 
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Για τον έλεγχο και τον χειρισμό του νέου Caddy, ο

οδηγός απολαμβάνει ευκολίες αντίστοιχες του νέου

Golf. Διαθέσιμα αναλογικά όργανα με ψηφιακή οθόνη

πολλαπλών λειτουργιών είτε - προαιρετικά, και στάν-

ταρ σε κάποιες εκδόσεις - το νέο “Digital Cockpit”

(πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων). Ανάλογα με

την έκδοση, είτε στάνταρ είτε προαιρετικά διατίθενται

ραδιόφωνο και συστήματα πλοήγησης με οθόνες

αφής 6,5, 8,25 ή 10 ιντσών. 

Η σύνδεση του Digital Cockpit και του κορυφαίου συ-

στήματος πλοήγησης Discover Pro των 10 ιντσών σε

μία ενιαία μονάδα, δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό σύ-

νολο ενδείξεων και στοιχείων ελέγχου, το “Innovision

Cockpit”, γνωστό μας και από το Golf 8. Υπάρχει πρό-

σβαση σε online υπηρεσίες ενώ τα καινοτόμα χειρι-

στήρια του συστήματος κλιματισμού, κάτω από το

σύστημα infotainment, είναι για πρώτη φορά επίσης

ψηφιακά, με εύχρηστα συρόμενα ρυθμιστικά αφής

(touch sliders).

Το νέο Caddy διατίθεται με συνολικά 19 συστήματα

υποβοήθησης, με 5 από αυτά να είναι εντελώς νέα

ενώ τα άλλα έχουν αναβαθμιστεί εκτενώς: τα νέα

στοιχεία περιλαμβάνουν το Travel Assist, το οποίο,

για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό όχημα της

Volkswagen, διευκολύνει την υποβοηθούμενη οδή-

γηση σε όλο το φάσμα ταχύτητας κίνησης, συνδυαζό-

μενο με το επανασχεδιασμένο πολυλειτουργικό

τιμόνι του Caddy που είναι εξοπλισμένο με ειδικούς

αισθητήρες. Επίσης νέο είναι το αυτόματο φρενάρι-

σμα σε περίπτωση αλλαγής πορείας με διασταύρωση

με αντίθετα ερχόμενο όχημα, στάνταρ σε κάθε Caddy,

ως μέρος του συστήματος Front Assist. Παράλληλα,

το νέο Caddy για πρώτη φορά είναι διαθέσιμο στη

συγκεκριμένη κατηγορία αστικών van διανομών, με

υποβοήθηση ελιγμών τρέιλερ, το Trailer Assist (σύ-

στημα γνωστό από το Crafter το οποίο κάνει την οπι-

σθοπορεία με ένα ρυμουλκούμενο πιο εύκολη).

Οι νέοι τετρακύλινδροι κινητήρες του Caddy είναι επί-

NEO Volkswagen Caddy Van 5
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Το Kombi και το οικογενειακό MPV 

διαθέτουν χώρο αποσκευών

έως 2.556 λίτρων. Με πέντε επιβάτες, 

ο χώρος αποσκευών μέχρι το ύψος

της πλάτης των καθισμάτων, 

είναι 1.213 λίτρα. Το μήκος του χώρου 

φόρτωσης των Kombi και MPV 

μέχρι την πρώτη σειρά καθισμάτων 

είναι 1.913 χιλιοστά και το μέγιστο 

διαθέσιμο πλάτος μεταξύ των θόλων 

των τροχών 1.185 χιλιοστά.

σης καινοτόμοι και τεχνολογικά προηγμένοι, όλοι

εξοπλισμένοι με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων.

Για παράδειγμα, οι κινητήρες turbo diesel (TDI),

όπου για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό όχημα

της Volkswagen, το σύστημα διπλής δόσης (twin

dosing) χρησιμοποιείται στις εκδόσεις των 75 PS (55

kW), 102 PS (75 kW) και 122 PS (90 kW) των κινητή-

ρων TDI με χειροκίνητο κιβώτιο 6-σχέσεων ή με

αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7-σχέσεων. Μέσω των

δύο καταλυτικών μετατροπέων SCR - ένας τοποθε-

τημένος κοντά στον κινητήρα, ένας πιο μακριά - και

της διπλής έγχυσης AdBlue, το σύστημα μειώνει ση-

μαντικά τα επίπεδα εκπομπών οξειδίων του αζώτου

(NOx) σε σύγκριση με αυτά του προηγούμενου μον-

τέλου. Στο νέο Caddy πέμπτης γενιάς, οι κινητήρες

TDI της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα συγ-

καταλέγονται μεταξύ των πιο καθαρών κινητήρων

diesel στον κόσμο.  

Αντίστοιχα αποδοτικός και «πράσινος» και ο turbo

TSI βενζινοκινητήρας με ισχύ 114 PS (84 kW), ενώ

από το επόμενο έτος θα είναι διαθέσιμος και ένας

turbo κινητήρας φυσικού αερίου, ο οποίος θα βασί-

ζεται στον TGI και θα αποδίδει 130 PS (96 kW),

καθώς και ένα plug-in υβριδικό σύστημα (eHybrid). 

Οι νέες τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων έχουν

θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και

στο κόστος κίνησης. Για παράδειγμα, η συνδυα-

σμένη κατανάλωση καυσίμου κατά NEDC του

Caddy 2.0 TDI πέμπτης γενιάς, 102 PS με χειροκίνητο

κιβώτιο 6-σχέσεων, είναι 4,5 λίτρα/100 χιλιόμετρα,

δηλαδή 1,4 λίτρα μικρότερη σε σχέση με τον αντί-

στοιχο κινητήρα στον προκάτοχό του! Σε σύγκριση

με τους ανταγωνιστές του, το νέο Caddy TDI έχει

κατά μέσο όρο 10% καλύτερη οικονομία καυσίμου

και επίσης εκπέμπει 10% λιγότερο CO2, ενώ αντί-

στοιχη είναι η οικονομία που προσφέρει και στους

βενζινοκινητήρες, όντας πάλι το καλύτερο στην κα-

τηγορία του.

παρουσίαση «
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Γιορτάζοντας την 25η επέτειο από την πρώτη κυκλοφορία του στην αγορά, το ανανεωμένο Vito έχει

εμπλουτίσει τον εξοπλισμό του με περισσότερα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού,

όπως το DISTRONIC, το σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Rear Cross

Traffic Alert) σε συνδυασμό με το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας, την ενεργή

υποβοήθηση πέδησης και τον ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη. Από την κυκλοφορία της πρώτης γε-

νιάς το 1996 έχουν πωληθεί περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια οχήματα της επιτυχημένης σειράς

μοντέλων.

Μετά την σχεδιαστική και τεχνολογική ανανέωση το

2020, το Vito έγινε πιο ελκυστικό από ποτέ, χάρη στους

νέους τετρακύλινδρους πετρελαιοκινητήρες και την

άριστα ισορροπημένη σχέση τιμής/απόδοσης. Το ελα-

φρύ επαγγελματικό εξοπλίζεται με μία γκάμα πέντε

αποδοτικών τετρακύλινδρων πετρελαιοκινητήρων από

τις οικογένειες OM654 και OM622 με απόδοση ισχύος

έως 174 kW (237 hp). Το κορυφαίο μοντέλο Vito 124 CDI

με ισχύ 174 kW (237 hp) και ροπή στρέψης 500 Nm

διατίθεται μόνο στην έκδοση Tourer με άδεια επιβατι-

κού. Στις καινοτομίες της νέας γενιάς Vito συγκαταλέ-

γονται τα αναβαθμισμένα συστήματα infotainment, το

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-Tronic, η αερανάρ-

τηση AIRMATIC για μεγαλύτερη οδηγική άνεση και πε-

ραιτέρω συστήματα ασφάλειας. Ολοκαίνουργια

σχεδιαστικά στοιχεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο

εξωτερικό του οχήματος ολοκληρώνουν την ανανέωση

του μοντέλου.

παρουσίαση«

Mercedes Benz 

VITO
• Αξιόπιστος συνεργάτης εδώ και 25 χρόνια







#192 ● ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021 ●   41

■ Η πρώτη γενιά: με εγκάρσια τοποθετημένους τετρακύλινδρους 
πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες

Το 1996 η Mercedes-Benz παρουσίασε το μικρών διαστάσεων Vito, ένα ελαφρύ επαγγελματικό στην κατηγορία

2,6 έως 2,8 τόνων, το οποίο είχε εντελώς νέα σχεδίαση και προανήγγειλε ουσιαστικά την αρχή μιας νέας επο-

χής για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το ίδιο του το όνομα υποδήλωνε αυτή τη νέα εποχή: αντί για συν-

δυασμό γραμμάτων και αριθμών, απέκτησε το όνομα Vito που παραπέμπει άμεσα στη «γενέτηρά» του, τη

βασκική πρωτεύουσα Vitoria-Gasteiz, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής του.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία ήδη από τα τέλη του 1995 και συνδύαζε την όμορφη

σχεδίαση με τις κόμπακτ διαστάσεις. Με ύψος οχήματος 1,89 μέτρα, το μεσαίου μεγέθους Van χωρούσε σε

όλα τα γκαράζ. Ωστόσο, ο χώρος φορτίου 3,6 m2 προσέφερε χωρητικότητα που έφτανε σχεδόν τα 5 m3 κι έτσι

το Vito μπορούσε να μεταφέρει ακόμη και ογκώδη φορτία χωρίς κανένα πρόβλημα. Με ωφέλιμο φορτίο ενός

τόνου, το εμπροσθοκίνητο όχημα ήταν άριστα εξοπλισμένο και για βαριά φορτία. Οι εγκάρσια τοποθετημένοι

τετρακύλινδροι πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες καταλάμβαναν ελάχιστο χώρο, ενώ ταυτόχρονα προ-

σέφεραν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και ενδιαφέρουσες οδηγικές επιδόσεις. Οι ειδικοί του κλάδου και οι

επαγγελματίες υποδέχθηκαν αμέσως θερμά το ελαφρύ επαγγελματικό ανακηρύσσοντάς το «Van of the Year

1996». Χάρη στην ανανέωση του μοντέλου το 1999, η ζήτηση για το Vito παρέμεινε υψηλή. Μέχρι το 2003 η

Mercedes-Benz είχε πωλήσει σχεδόν 473.000 οχήματα της πρώτης γενιάς.
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παρουσίαση «



Mercedes Benz  VITO
παρουσίαση«

■ Η δεύτερη γενιά:  κίνηση στους πίσω τροχούς, μεγαλύτερη άνεση & μεγαλύτερη γκάμα

Τον Ιούλιο του 2003 κυκλοφόρησε μια νέα γενιά. Με εντελώς νέα σχεδίαση, όλες οι εκδόσεις του Vito είχαν πλέον την

κίνηση στους πίσω αντί στους μπροστινούς τροχούς. Επιπλέον, στη γκάμα μοντέλων προστέθηκε και μία τετρακίνητη

έκδοση, επιτρέποντας στο στιβαρό Van να κινείται άνετα και εκτός δρόμου. Υπήρχε επίσης μια σειρά από πιο ισχυρούς

κινητήρες: ο κορυφαίος πετρελαιοκινητήρας απέδιδε 165 kW/224 hp στις 3800 σ.α.λ., ενώ ο πανίσχυρος βενζινοκινη-

τήρας V6 ανέπτυσσε πλέον 190 kW (258 hp) στις 5900 σ.α.λ. 

Ανάλογα με την έκδοση μοντέλου, το μήκος του οχήματος αυξήθηκε κατά έως 58 εκατοστά σε 5,24 μέτρα, ενώ το με-

ταξόνιο μεγάλωσε κατά έως 43 εκατοστά φτάνοντας τα 3,43 μέτρα. Για πρώτη φορά το νέο Vito ήταν διαθέσιμο σε τρία

διαφορετικά μήκη αμαξώματος, δύο ύψη οροφής και με πέντε διαφορετικούς κινητήρες, ενώ ήταν καλύτερα εξοπλι-

σμένο από ποτέ, για να καλύπτει το μεγάλο φάσμα απαιτήσεων σε ένα πλήθος κλάδων. Αυτό το τεράστιο άλμα εξέλιξης

απέδωσε: το 2005 η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή ψήφισε το Vito «Van of the Year».

Η δεύτερη γενιά Vito Van ήρθε να θέσει ένα πρότυπο και στον εξηλεκτρισμό: πολύ έγκαιρα η Mercedes-Benz εντατι-

κοποίησε την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης, και ήδη από το 2010 ξεκίνησε την παραγωγή

μιας μικρής σειράς 100 οχημάτων Vito E-CELL. Το ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό εξοπλιζόταν με ηλεκτρικό κινητήρα

70 kW (95 hp) και μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 32 kWh. Μετά τη φάση δοκιμών, τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά

ελαφρά επαγγελματικά παραδόθηκαν από το εργοστάσιο τον Απρίλιο του 2011.

Το Vito δεύτερης γενιάς ξεπέρασε τον εξαιρετικό προκάτοχό του με 80.000 πωλήσεις σε μία μόνο χρονιά. Συνολικά, η

Mercedes-Benz πώλησε σχεδόν 750.000 Vito δεύτερης γενιάς.

■ Η τρίτη γενιά: ακόμη πιο πολυχρηστική και ελκυστική

Τον Μάιο του 2014, έκανε την πρεμιέρα της η τρίτη γενιά του Vito. Χάρη στη νέα σχεδίαση, το ανανεωμένο μοντέλο απέ-

κτησε 13 εκατοστά μεγαλύτερο μήκος φτάνοντας τα 5,37 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο παρέμεινε αμετάβλητο, και έτσι προ-

σέφερε περισσότερο χώρο τόσο για το φορτίο όσο και για τους επιβάτες. Επιπλέον, οι πελάτες είχαν πλέον περισσότερες

επιλογές όσον αφορά το σύστημα κίνησης: εκτός από την κίνηση στους πίσω τροχούς και την τετρακίνηση, η κίνηση

στους μπροστινούς τροχούς ήταν και πάλι διαθέσιμη σε συνδυασμό με τον πετρελαιοκινητήρα σε δύο βαθμίδες ισχύος.

Δεν διευρύνθηκε μόνο η γκάμα εκδόσεών του με συμβατικούς κινητήρες, αλλά και η προσφορά ηλεκτρικών οχημάτων:

το αμιγώς ηλεκτρικό eVito διατίθεται στην αγορά από το 2018. Από το 2014 έχουν πωληθεί περισσότερες από 600.000

μοντέλα του σημερινού Vito. 
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Nissens Automotive

Ο ειδικός και στον κλιματισμό

των επαγγελματικών 

Για την άνεση και την ασφάλεια των οδηγών των επαγγελματικών και

των δημόσιων οχημάτων, η βέλτιστη απόδοση των συστημάτων κλι-

ματισμού είναι απαραίτητη ενώ γίνεται και πιο απαιτητική με την αλ-

λαγή των κλιματικών συνθηκών, που τείνει να κάνει την χρήση του

κλιματισμού ακόμη πιο επιβεβλημένη. Αυτό βασίζεται στην τακτική

συντήρηση, από εξειδικευμένους τεχνικούς, χρησιμοποιώντας ανταλ-

λακτικά υψηλής ποιότητας.

Δύο από τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται συχνότερα είναι οι συμπιεστές

και οι συμπυκνωτές, για τους οποίους η εταιρεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη

γκάμα που καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών βαρέως

τύπου, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα AC που περιλαμβάνει επίσης φυσητή-

ρες εσωτερικού χώρου,  βαλβίδες θερμικής διαστολής (TXV) κ.α.

Η ασφαλής επιλογή για το σέρβις του AC

Ενώ οι διανομείς επικεντρώνονται στη σωστή γκάμα και διαθεσιμότητα των αν-

ταλλακτικών, οι τεχνικοί θέλουν να είναι σίγουροι ότι η διαδικασία σέρβις που

ακολουθούν εκτελείται με επιτυχία, χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία με απώτερο

στόχο τον τελικό πελάτη, που θα μένει πάντα ευχαριστημένος. 

Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη από-

δοση του συστήματος AC, με την απρόσκοπτη λειτουργία των εξαρτημάτων του,

ένα αποτέλεσμα που γίνεται πολύ πιο εύκολο επιλέγοντας προϊόντα Nissens

κατά τη συντήρηση του συστήματος.
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Όλα τα προϊόντα της Nissens αναπτύσσονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με

τα αναγνωρισμένα στην αγορά, γνήσια πρότυπα ποιότητας της Nissens. Η λει-

τουργικότητα κάθε εξαρτήματος,   πριν φτάσει στον τελικό πελάτη,  δοκιμάζεται

διεξοδικά, ώστε να ταιριάζει με τον αρχικό εξοπλισμό (ΟΕ), το οποίο εξασφαλίζει

τη βέλτιστη θερμική του απόδοση.

Η πλειοψηφία των ανταλλακτικών Nissens AC είναι επίσης προϊόντα First Fit,

πράγμα που σημαίνει ότι ο τεχνικός παίρνει ό, τι χρειάζεται για τη σωστή τοπο-

θέτησή τους στο κουτί του προϊόντος. Επιπλέον, οι συμπυκνωτές της Nissens

προστατεύονται από τη διάβρωση, γεγονός που παρατείνει τη διάρκεια ζωής

τους σημαντικά.

Εκτός από τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, η Nissens έχει γίνει γνωστή για

την άρτια και αποτελεσματικότερη τεχνική της υποστήριξη, την οποία παρέχει

στους εγκαταστάτες μέσω ποικίλων φορμών, από έντυπη έως online. 
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•Πάνω από 2.500 ασθενοφόρα MAN TGE , τα ηλεκτρικά βαν της γερμανικής φίρμας

θα ενταχθούν έως το 2026, στον δανέζικο όμιλο Falck Group. Ο συγκεκριμένης όμιλος

είναι ένας διεθνής πάροχος υπηρεσιών διάσωσης που απασχολεί εργατικό δυναμικό

άνω των 30.000 ατόμων σε 35 χώρες.

Το MAN eTGE αποτελεί το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμα για χρήση σε αστικές περιοχές. Η MAN

λανσάρει πλέον, ένα πλήρως ηλεκτρικό φορτηγό, ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, πάντα με μηδε-

νικές εκπομπές. Το MAN eTGE θα ικανοποιήσει τη ζήτηση των μεταφορέων που αναζητούν ένα φορ-

τηγό για τις διανομές και τις μεταφορές εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές με αποκλειστική χρήση

του ηλεκτροκινητήρα.

Παρέχοντας εύρος 160 χιλιομέτρων και ωφέλιμο φορτίο από 950 έως 1.700 κιλά, το ηλεκτρικό MAN

TGE είναι ιδανικά εξοπλισμένο για τα προαναφερόμενα καθήκοντα, ανάλογα με την έγκριση τύπου

(3,5 ή 4,25 τόνους). Να σημειωθεί, ότι για περίπου δέκα χρόνια, η MAN Truck & Bus έχει εργαστεί σε

καινοτόμες ιδέες , όπως τα ηλεκτρικά φορτηγά που μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αστικό περι-

βάλλον.

Η Falck περιλαμβάνει υπηρεσίες διάσωσης έκτακτης ανάγκης, πυρόσβεσης, υπηρεσίες μεταφοράς

ασθενών και εντατικής θεραπείας, ασθενοφόρα και υπηρεσίες κινητικότητας. Τα νέα MAN TGE θα

αποκτηθούν από πέντε παραρτήματα στης Falck στη Δανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ισπανία και

το Ηνωμένο Βασίλειο. Η MAN θα προμηθεύσει τα βασικά οχήματα, ενώ ο εξοπλισμός και το αμάξωμα

του καθενός θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί από διάφορους αμαξοποιούς, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Falck.  

Το Falck Group , με έδρα είναι την Κοπεγχάγη είχε παραγγείλει το 2019 για τη Δανία, 132 μονάδες του

MAN TGL όπως και 19 μονάδες του ΜΑΝ TGE. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αποκτήσει τα τελευταία δύο

χρόνια, 92 ασθενοφόρα ΜΑΝ TGE για τις δράσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

MAN TGE
Hλεκτρικό ασθενοφόρο






